
                       

                               

 
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/03/2017 

 

Ανοιχτή Εκδήλωση από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και τους Γιατρούς του Κόσµου 

µε τίτλο «Τεστ ΠΑΠ, Αντισύλληψη και Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα» 

 

Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διοργανώνει σε συνεργασία µε τους 

Γιατρούς του Κόσµου, στο πλαίσιο του προγράµµατος της MSD «Μητέρα και Παιδί», ανοιχτή 

ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα «Τεστ ΠΑΠ, Αντισύλληψη και Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα 

Νοσήµατα».   

 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της Παγκόσµιας 

Ηµέρας της Γυναίκας, στις 18:00 στο Αµφιθέατρο του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο 

Μαρούσι (Σωρού 74).   

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για δηλώσεις συµµετοχής επικοινωνήστε µε την κα 

Φωτεινή Βήττα στο 210-6199891 ή στο fvitta@mitropolitiko.edu.gr.  

 

Παράλληλες ∆ράσεις 

Την ίδια ηµέρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα λάβουν χώρα και οι εξής δράσεις: 

 

• 12:00-14:00: Κλιµάκιο της Μονάδας Μεταµοσχεύσεων Μυελού των Οστών του ΓΝΑ 

«Ευαγγελισµός» θα ενηµερώνει όσους επιθυµούν να γίνουν δότες µυελού των οστών 

και θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης δείγµατος σιέλου για ανίχνευση DNA.  

• 16:30-21:30: Έκθεση φωτογραφίας στο χώρο του Αµφιθεάτρου από τη φωτογραφική 

λέσχη «Οκτώ συν άπειρο», µε θεµατολογία σχετική µε τη γυναίκα. 

 

Λίγα Λόγια για τη Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 

Η Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρει το πρώτο προπτυχιακό 

πρόγραµµα σπουδών Βρετανικού Πανεπιστηµίου στη Νοσηλευτική  στην Ελλάδα, BSc (Hons) 

Nursing, σε συνεργασία µε το δηµόσιο Βρετανικό Πανεπιστήµιο Queen Margaret University. 

Το πρόγραµµα είναι πλήρως ελληνόφωνο, τετραετούς φοίτησης και περιλαµβάνει 2300 ώρες 

υποχρεωτικής κλινικής πρακτικής. 

 

Περισσότερα στο www.mitropolitiko.edu.gr 

 

 



                       

                               

 

Λίγα Λόγια για τους Γιατρούς του Κόσµου 
 

Οι Γιατροί του Κόσµου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 και είναι µία ιατρική, 

ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, µέλος του ∆ιεθνούς ∆ικτύου των Γιατρών του 

Κόσµου, το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες. 

Έχοντας συµπληρώσει φέτος 26 χρόνια συνεχούς ιατρικής και ανθρωπιστικής δράσης, οι 

Γιατροί του Κόσµου - Ελλάδας  βρίσκονται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται 

προστασία και βοήθεια ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητας,  σεξουαλικού 

προσανατολισµού, πολιτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.    

Την ανάγκη για γυναικολογική και παιδιατρική φροντίδα αλλά και την ενηµέρωση ευάλωτων 

γυναικών και εκπαίδευση επαγγελµατιών υγείας, γενικού πληθυσµού και γυναικών έρχεται να 

υποστηρίξει η MSD µέσω του προγράµµατος MSD for Mothers για το έργο "Μητέρα & Παιδί" / 

"Mother & Child", που ενισχύει την υφιστάµενη δράση των Γιατρών του Κόσµου και 

υλοποιείται για 18 µήνες.   

 

Περισσότερα στο http://mdmgreece.gr/ και http://mdmgreece.gr/missions/stin-

ellada/programmata/programma-mitera-pedi-msd/  


