
 

 

Η HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International Committee (http://www.helmsic.gr) διοργανώνει για δεύτερη 

φορά το Health Festival – Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής για τη Δημόσια Υγεία. Το Health 
Festival είναι ένα συνέδριο που απευθύνεται σε φοιτητές ιατρικής από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και 
σε φοιτητές άλλων σχολών επιστημών υγείας, ανεξαρτήτως έτους σπουδών. 

Φετινή θεματική επικέντρωσης αποτελούν τα Μεταδιδόμενα Νοσήματα, μέσα από τα οποία θα συζητηθούν 
επίκαιρα θέματα Δημόσιας Υγείας όπως η μικροβιακή αντοχή, οι λοιμώξεις και οι εμβολιασμοί.  

Το Health Festival αποτελείται από δύο στάδια: 

• Πρώτο στάδιο: ένα διήμερο συνέδριο με ομιλίες καθηγητών πάνω στις θεματικές, εκπαιδευτικά workshops 
από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και trainings από εκπαιδευτές ομοταγούς εκπαίδευσης (Peer 

Education Trainers) της HelMSIC. 

• Δεύτερο στάδιο: η Δράση Δρόμου (Street Action) που έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού της Θεσσαλονίκης για τους εμβολιασμούς, τη μικροβιακή αντοχή και την πρόληψη μεταδιδόμενων 
νοσημάτων από τους συμμετέχοντες του συνεδρίου. 

Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί; 

Συνέδριο | Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός της ΔΕΘ – HELEXPO  | 27 – 28 Μαρτίου 2020 

Δράση Δρόμου | Πλατεία Αριστοτέλους | 29 Μαρτίου 2020 

 
Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, της Ιατρικής 

Σχολής του ΑΠΘ, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Το περιεχόμενο 
δομήθηκε με την υποστήριξη του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). 

Μέσα από το συνέδριο οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με επίκαιρες θεματικές Δημόσιας 
Υγείας, να κατανοήσουν προβλήματα που υπάρχουν αλλά και το πως οι ίδιοι μπορούν να συμβάλλουν ως μελλοντικοί 

επαγγελματίες υγείας στην αντιμετώπισή τους. Ταυτόχρονα, θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και με το ευρύ κοινό, 
ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντάς το. 

http://www.helmsic.gr/


 

Το κόστος συμμετοχής του συνεδρίου ανέρχεται στα 20€.Μπορείτε να κάνετε εγγραφή μέχρι 15 Μαρτίου εδώ: 
http://www.helmsic.gr/health-festival-2020-app/  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  

http://www.helmsic.gr/blog/2020/01/12/health-festival-2020/ 

 

http://www.helmsic.gr/health-festival-2020-app/?fbclid=IwAR3jLi-jeNIajqFR54WBgFfoShGG43PmH5gUmHq50rxS8LvsIXB7dJwYsGM
http://www.helmsic.gr/blog/2020/01/12/health-festival-2020/

