Σεμινάριο (Εργαστήρι):

Εισαγωγή στη Μετα-ανάλυση
Workshop: Ιntroduction to Meta-analysis
8-10 Δεκεμβρίου 2017
Έναρξη: 8 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα εγγραφής 16:00
Ώρα έναρξης 17:00

8-10 December 2017
Opening: 8 December 2017
Registration time 16:00
Starting time 17:00

Εργαστήριο Υπολογιστών, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Computer Laboratory, Medical School
University of Cyprus, Nicosia

Information at the website: https://www.ucy.ac.cy/medical/
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Νικολόπουλος
Scientific Coordinator: Georgios Nikolopoulos
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (Σ.Ι.Ε.): 13 βαθμοί
Continuing Medical Education (CME): 13 credits

Το Workshop πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη κέντρου επιδημιολογικών αναλύσεων και
καταγραφών, αξιολόγησης κινδύνου και εφαρμογής μοντέλων πρόβλεψης νοσηρότητας για υλοποίηση παρεμβάσεων βασισμένων
στην τεκμηρίωση»

Το Σεμινάριο (Εργαστήρι) «Εισαγωγή στη Μετα-ανάλυση» αποτελεί μία διαδραστική
εκπαίδευση και εξάσκηση στις εισαγωγικές έννοιες και αρχές των συστηματικών
ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων.
Ο στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/ουσες να αποκτήσουν τις κατάλληλες
δεξιότητες ώστε να εφαρμόζουν σωστά τις μεθόδους μετα-ανάλυσης.
• Το Σεμινάριο (Εργαστήρι) «Εισαγωγή στη Μετα-ανάλυση» θα διεξαχθεί στις 8-10
Δεκεμβρίου 2017, στο Εργαστήριο Υπολογιστών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κύπρου, στη Λευκωσία.
• Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
• Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο
Σεμινάριο (Εργαστήρι) στη Μετα-ανάλυση, αποστέλλοντας πολύ σύντομο βιογραφικό
σημείωμα (μέγιστος αριθμός λέξεων 100), το οποίο να περιλαμβάνει το όνομα και την
ιδιότητά τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pantavou.katerina@ucy.ac.cy (Κατερίνα
Πανταβού), μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2017.
• Λόγω του περιορισμένου αριθμού ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν (20 άτομα),
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία δήλωσης της πρόθεσης
συμμετοχής και της προτεραιότητας που δίνεται στο κοινό που αναμένεται να
εκπαιδευτεί. Οι ενδιαφερόμενοι/ες από το κοινό στο οποίο απευθύνεται το Σεμινάριο, οι
οποίοι/ες θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για τη δυνατότητα
συμμετοχής τους στο Σεμινάριο.
• Την ημέρα έναρξης του Σεμιναρίου, θα πραγματοποιηθεί εγγραφή των
συμμετεχόντων/ουσών έξω από την αίθουσα διεξαγωγής (Παρασκευή 8/12/2017, ώρα
16:00-17:00, Εργαστήριο Υπολογιστών, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου).
• H Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
(ΕΣΙΕΠΙΣ) απονέμει 13 βαθμούς Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε.) σε ιατρούς
που θα παρακολουθήσουν το Σεμινάριο (Εργαστήρι) στη Μετα-ανάλυση.
• Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους/ες ολοκληρώσουν το Σεμινάριο
(Εργαστήρι) στη Μετα-ανάλυση.
Κοινό στο οποίο απευθύνεται, κατά προτεραιότητα, το Σεμινάριο:
Ιατροί, προπτυχιακοί φοιτητές/τριες ιατρικής στα κλινικά έτη εκπαίδευσης, άλλοι
επαγγελματίες και επιστήμονες στον χώρο της υγείας, προπτυχιακοί/ές και
μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες.

