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Το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Επισκέψεων HSS-Stavros Niarchos Foundation έχει σχεδιαστεί για ορθοπεδικούς χειρουργούς από την Ελλάδα, προκειμένου
να έρθουν στο Hospital for Special Surgery (HSS) και να παρακολουθήσουν από κοντά τις διαδικασίες χειρουργικής και κλινικής περίθαλψης, να έρθουν
σε επαφή με τις βέλτιστες πρακτικές ορθοπεδικής χειρουργικής και να βιώσουν την κουλτούρα της αριστείας του HSS. Οι συμμετέχοντες επιλέγονται δύο
φορές ετησίως, για περίοδο δύο μηνών: Απρίλιος – Μάιος και Οκτώβριος – Νοέμβριος. Το HSS καλύπτει το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων και της
διαμονής για επιλεγμένους συμμετέχοντες. Οι επισκέπτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της βίζας τους (visa).

Κύρια Σημεία του Προγράμματος
� Παρακολούθηση στο χειρουργείο και στην
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εξωτερική κλινική, με μέλη του διδακτικού
προσωπικού από τα Τμήματα Χειρουργικής
Μεγάλων Αρθρώσεων και Αρθροπλαστικής
Ημερήσιο πρόγραμμα με βάση τις προσωπικές
προτιμήσεις παρακολούθησης των
συμμετεχόντων
Παρακολούθηση των πρωινών γύρων, μαζί με
τους θεράποντες ιατρούς του HSS
Παρακολούθηση της ροής των ασθενών και
των περιεγχειρητικών υπηρεσιών
Συμμετοχή σε εβδομαδιαία εκπαιδευτικά
συνέδρια
Πρόσβαση στην ιατρική βιβλιοθήκη του HSS

Διαθέσιμες Υπηρεσίες
Διαθέσιμες προς Παρακολούθηση
�
�
�
�

Πόδι και αστράγαλος � Σπονδυλική Στήλη
Χέρι και Άνω Άκρο
� Αθλητική Ιατρική
Διαχείριση Πόνου
� Τραύμα
Αποκατάσταση

Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Αιτούντων

� Υψηλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας
� DΗγετικές δεξιότητες
� Έλληνες ειδικευόμενοι ιατροί στην Ορθοπεδική

Ιατρική στο τέταρτο ή πέμπτο έτος, ή Έλληνες
ορθοπεδικοί χειρουργοί, ένα ή δύο έτη μετά το
πέρας της ειδίκευσης

Δέσμευση συμμετεχόντων και
συνεχιζόμενη παρακολούθηση
(follow-up)

Μετά την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να συμφωνήσουν
σε δύο έτη δέσμευσης και συνεχιζόμενης
παρακολούθησης (follow-up) με το HSS, με
απώτερο στόχο τη βελτίωση της περίθαλψης των
ασθενών στην Ελλάδα.
� Συμμετοχή σε βιντεοκλήσεις με το προσωπικό
του HSS staff μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος
� Συμπλήρωση διαδικτυακών ερωτηματολογίων/
ερευνών
� Παροχή δύο προσωπικών επιστολών
� Συμμετοχή σε πρόγραμμα καθοδήγησης
(mentorship program) με μέλος του διδακτικού
προσωπικού του HSS.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
συμμετάσχουν σε τουλάχιστον δύο από τις
ακόλουθες δραστηριότητες:
� Συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία
Χειρουργικής Ορθοπαιδικής &
Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) και σε τουλάχιστον
μία εκδήλωση υπό την αιγίδα της ΕΕΧΟΤ
� Παρουσία στο επιστημονικό ορθοπεδικό
συμπόσιο/συνέδριο στην Ελλάδα
� Εθελοντισμός και παροχή ορθοπεδικής
φροντίδας σε μία τοπική κλινική που παρέχει
δωρεάν ιατρική περίθαλψη (free clinic)

Διαδικασία Αιτήσεων

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση (διαθέσιμη στη διεύθυνση
HSS.edu/niarchos-academic-visitor-program
με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
� Πτυχίο/Δίπλωμα Ιατρικής (μεταφρασμένο στα
αγγλικά)
� Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
� Δύο προσωπικά σημειώματα
� Δύο συστατικές επιστολές σε επίσημο
επιστολόχαρτο, υπογεγραμμένες
� Μία ψηφιακή φωτογραφία (μεγέθους
διαβατηρίου: 2 x 2 ίντσες)

Συνέδρια Άνοιξης & Φθινοπώρου
Οι συμμετέχοντες στο Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα
Επισκέψεων έχουν την ευκαιρία να
αλληλεπιδράσουν με τους σημερινούς ηγέτες
της ορθοπεδικής και να έρθουν σε επαφή με
τις τελευταίες εξελίξεις στην αρθροπλαστική.
Την άνοιξη, οι συμμετέχοντες μπορούν να
παρακολουθήσουν τα Συνέδρια που αφορούν
τις Τρέχουσες Ιδέες Αρθροπλαστικής, και το
φθινόπωρο το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών
Ορθοπεδικών Σεμιναρίων HSS Stavros
Niarchos Foundation. Ενδέχεται να
προστεθούν και επιπλέον συνέδρια, εφόσον
η θεματολογία τους μπορεί να εφαρμοστεί σε
συνδυασμό με τους μαθησιακούς στόχους των
συμμετεχόντων.

Συνδρομή στο επιστημονικό
περιοδικό HSS Journal®

Όλοι οι απόφοιτοι του Ακαδημαϊκού
Προγράμματος Επισκέψεων θα λάβουν δωρεάν
μία ετήσια συνδρομή στο επιστημονικό περιοδικό
του HSS. Όλοι οι απόφοιτοι μπορούν να
υποβάλλουν την έρευνά τους προς αξιολόγηση
και συμπερίληψη στο περιοδικό.
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