Athens Vision
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΦΘΑ ΛΜΟΛΟΓΙΑ Σ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 30.06.2014
• Διάρκεια: 01.09.2014-30.06.2015
• Τόπος: Ιατρικό Ινστιτούτο Athens Vision
• Αντικείμενο: Γενική Οφθαλμολογία & 4 Yποειδικότητες (Κερατοειδής & Διαθλαστική Χειρουργική,
Γλαύκωμα, Αμφιβληστροειδής, Οφθαλμοπλαστική & Κόγχος)
• Δυνατότητα πραγματοποίησης χειρουργικών επεμβάσεων με επίβλεψη
• Χορήγηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μετά την ολοκλήρωση της υποτροφίας
(Χορηγός: System Vision)
• Κάλυψη εξόδων για απόκτηση διπλώματος EBO ή παρακολούθησης Ευρωπαικού Συνεδρίου
Οφθαλμολογίας (Χορηγός: Thea Synapsis)
Δικαιολογητικά:
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας με ηλικία έως 38 έτη
• Βεβαίωση ολοκλήρωσης εκπαίδευσης/ειδικότητας στην Οφθαλμολογία εως 30.08.2013 με
δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ειδικότητας
• Βεβαίωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου
• Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα
• 2 Συστατικές Επιστολές
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Περιγραφή Θέσης:
• Ο υπότροφος είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στο ημερήσιο εξεταστικό και χειρουργικό πρόγραμμα
του εκάστοτε επιβλέποντος ιατρού του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου. Στο χρόνικό διάστημα των
9 μηνών της υποτροφίας θα εκπαιδευτεί σε όλα τα επιμέρους τμήματα (κερατοειδής, διαθλαστική
χειρουργική, γλαύκωμα, αμφιβληστροειδής, οφθαλμοπλαστική/κόγχος και γενική οφθαλμολογία).
• Παράλληλα του παρέχεται η δυνατότητα μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής να προβεί σε
έναρξη επαγγέλματος και να εξετάσει δικούς του ασθενείς με προνομιακούς όρους. Επίσης να
πραγματοποιεί τις δικές του χειρουργικές πράξεις με επίβλεψη σε περιστατικά που θα προκύπτουν από
το δικό του εξεταστικό έργο.
• Ο υπότροφος υποχρεούται να συμμετάσχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα και να παρουσιάσει προφορικές
ανακοινώσεις σε 2 τουλάχιστον ελληνικά συνέδρια (Ενδοφακών & Πανελλήνιο), σε 1 διεθνές, ενώ
καλείται να συγγράψει και 1 τουλάχιστον επιστημονικό άρθρο σε περιοδικό με impact factor.
• Στο έργο αυτό θα έχει την αμέριστη βοήθεια των ιατρών του Athens Vision.
• Ο υποψήφιος καλείται να συμμετάσχει με επιτυχία στις εξετάσεις για το Ευρωπαικό Δίπλωμα Ειδικότητας
χορηγεία της εταιρείας Thea Synapsis. Σε περίπτωση που έχει ήδη επιτύχει στις εξετάσεις αυτές
η χορηγεία θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσία του σε συνέδριο του εξωτερικού.
• Η θέση θα είναι αμειβόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
• O υποψήφιος θα λάβει όλη την έμπρακτη και ηθική υποστήριξη ώστε να πραγματοποίησει και ένα
rotation σε κέντρο του εξωτερικού.
• Με την ολοκλήρωση της υποτροφίας θα λάβει ιατρικό εξοπλισμό χορηγεία της εταιρείας System Vision.

Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης:

Η υπότροφος του ακαδημαϊκού έτους 2013 κυρία Γεωργία Κωστή, MD. είναι στη διάθεση των υποψηφίων
για διευκρινίσεις και ερωτήματα σχετικά με την εμπειρία της ( kostigeorgia@yahoo.de ).
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο website: www.athensvision.eu

Ιωάννης Δανιάς
Παναγιώτης Θεοδοσιάδης
Ελένη Γεωργοπούλου
Θεόδωρος Φιλιππόπουλος
Αλέξανδρος Χαρώνης
Γιώργος Χαρώνης

Παρακαλείσθε να αποστείλετε το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Athens Vision
Συγγρού 328-330
Καλλιθέα 17673, Αθήνα
Με την ένδειξη: «Υποτροφία Γρ. Π. Γεωργαρίου»
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