ΘΕΜΑ : Σχολή Επιμόρφωσης Ιατρών Αγώνων – Ημερίδα Κατάρτισης
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωστοποιούμε πως η Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου (Α.Ε.Κ.), που
το 2014 δημιούργησε και λειτούργησε για πρώτη φορά τη Σχολή Επιμόρφωσης Μελών Α.Ε.Κ., διοργανώνει
για τρίτη φορά Ημερίδα κατάρτισης / επιμόρφωσης Ιατρών Αγώνων (Σταδίου), για όσους ιατρούς θέλουν να
συμμετέχουν ως ιατροί αγώνων σε αθλητικές συναντήσεις.
Τονίζεται και υπενθυμίζεται ότι η ταυτότητες που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα για όσους παρακολούθησαν την
σειρά μαθημάτων το 2014, ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ. Οι κάτοχοι αυτών των ταυτοτήτων θα πρέπει να
παρακολουθήσουν νέα Ημερίδα για να ξαναποκτήσουν την πιστοποίηση τους.
Απώτερος σκοπός της δημιουργίας της Σχολής αυτής - και σε εναρμόνιση / συνεννόηση με τον Κυπριακό
Οργανισμό Αθλητισμού ( ΚΟΑ) - είναι η κάλυψη όλων των αγώνων κάθε Ομοσπονδίας από Ιατρούς
κατάλληλα καταρτισμένους για το σκοπό αυτό.
Σε αυτούς τους ιατρούς που καταρτίζονται εκδίδεται σχετικό Δίπλωμα και ειδική ταυτότητα (τριετούς
εγκυρότητας), η οποία ταυτότητα αναγνωρίστηκε από τον ΚΟΑ και συμφωνήθηκε πως θα είναι προ
απαιτούμενη από την διαιτησία και τους διοργανωτές των αγώνων.
Παρατίθεται απόσπασμα της επιστολής του ΚΟΑ αναφορικά με το πιο πάνω.

Η Ημερίδα στόχο έχει να καλύψει την άμεση ιατρική αντιμετώπιση ενός φάσματος επειγόντων περιστατικών
που μπορεί να συμβούν στον αγωνιστικό χώρο.
Η Ημερίδα δεν περιορίζεται μόνο σε διαλέξεις αλλά οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται κυρίως σε τεχνικές
αξιολόγησης, διάγνωσης και αντιμετώπισης παθήσεων, τραυμάτων και καταγμάτων και εξασκούνται σε
πρακτικές Αναζωογόνησης, επιδέσεων, ακινητοποίησης και μεταφορών.
Επίσης, καταρτίζονται σε θέματα ελέγχου Ντόπινγκ, υποχρεώσεων / ευθυνών ιατρού αγωνιστικού χώρου
και Δελτίου Άθλησης.

Η ημερίδα θα γίνει στη Λευκωσία το Σάββατο 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 από τις 09:00 μέχρι τις
17:00 στο αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ( Nicosia University).
Λόγω του σχεδιασμού των διαλέξεων της ημερίδας δεν επιτρέπεται καμία απουσία από τις διαλέξεις.

Για την παρακολούθηση της ημερίδας ο κάθε υποψήφιος θα καταβάλει με την
εγγραφή του το ποσό των εκατό Ευρώ (100 € ).
Στα διαλείμματα θα προσφέρεται καφές με κεράσματα και στο μεσημεριανό διάλειμμα θα
προσφερθεί φαγητό.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προ της έναρξης των μαθημάτων αίτηση και εγγραφή των ιατρών
στην Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου ως μέλη αφού, βάση του καταστατικού, στόχος της Σχολής είναι η
Επιμόρφωση των

μελών της Α.Ε.Κ.

Παράκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους ιατρούς να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την
παρακολούθηση της ημερίδας. Λεπτομερές πρόγραμμα θα ακολουθήσει.
Παράκληση και προς κάθε μια των Ομοσπονδιών και των ομάδων όπως μεταφέρουν την πρόσκληση αυτή
προς τους ιατρούς συνεργάτες τους και την ενθάρρυνση τους προς αυτή την εξειδικευμένη κατάρτιση τους,
που θα είναι υποχρεωτική για να ασκεί κάποιος καθήκοντα ιατρού αγώνος ( Σταδίου).
Επικοινωνία για δήλωση ενδιαφέροντος :
Κα Μαρία Ονουφρίου Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου
Συναδελφικά,

Δρ. Ανδρέας Τάνος
Διευθυντής Σχολής Επιμόρφωσης Ιατρών
Πρόεδρος Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου

Τηλ : 22 44 98 53 Καθημερινά 09:00 - 13:00

