ΑΘΗΝΑ, 30-31 Μαρτίου 2018
«ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ»
ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΕΤΜΕΝΟΤ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΕ & ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ
Τποχρεωτικι υπαγωγι ςτθ Διαμεςολάβθςθ των διαφορών από Ιατρικι Αμζλεια
(ν.4512/2018)

φμφωνα με το αρ. 182 του ν. 4512/2018, οι διαφορζσ που αφοροφν ςε απαιτιςεισ
αποηθμίωςθσ αςκενϊν ι των οικείων τουσ ςε βάροσ ιατρϊν, οι οποίεσ ανακφπτουν κατά
τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των τελευταίων, υπάγονται υποχρεωτικά
ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, ενϊ είναι υποχρεωτικι και θ ενθμζρωςθ από τον
πλθρεξοφςιο δικθγόρο γι’ αυτζσ.

Σο Eλλθνικό Κζντρο Εναλλακτικισ Επίλυςθσ Διαφορϊν (ΕΛΚΕΔ) διοργανϊνει

διιμερθ

εκπαίδευςθ – πρόγραμμα εξειδίκευςθσ ςτθν ιατρικι διαμεςολάβθςθ (Medical Mediation)
με τίτλο « ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ», διάρκειασ 16 ωρών. Η εκπαίδευςθ κα
διεξαχκεί τθν Παραςκευι 30 Μαρτίου (10:00-19:00) και το άββατο 31 Μαρτίου (10:0019:00) ςτθν Ακινα (The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel, Λεωφ. Καλλιρόθσ 32 & Πετμεηά).
το τζλοσ του προγράμματοσ κα χορθγθκεί ςχετικό πιςτοποιθτικό ςυμμετοχισ.

Leader Trainer: Εφθ Αυλογιάρθ, Δικθγόροσ, MSc «ΤΓΧΡΟΝΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ:
Δικαιϊκι Ρφκμιςθ και Βιοθκικι Διάςταςθ» (ΑΠΘ, Ιατρικι χολι – Δ.Π.Μ..), υποψιφια
διδάκτωρ του ΑΠΘ (Ιατρικι χολι) με κζμα «Ιατρικι – Βιοθκικι Διαμεςολάβθςθ ςτθν
Ψυχογθριατρικι», Ειςθγιτρια ςτο μεταπτυχιακό τθσ Ιατρικισ χολισ του ΑΠΘ, «ΤΓΧΡΟΝΕ
ΙΑΣΡΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ: Δικαιϊκι Ρφκμιςθ και Βιοθκικι Διάςταςθ» με αντικείμενο τθν Ιατρικι και
Βιοθκικι Διαςολάβθςθ, κακϊσ και Ειςθγιτρια ςτθν Ιατρικι χολι του Πανεπιςτθμίου τθσ
Μελβοφρνθσ (Αυςτραλία) ςε e-learning ςεμινάρια, με κζμα τθ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ.
Διαπιςτευμζνθ Διαμεςολαβιτρια

(CEDR, ΣΟΟLKIT

& ΚΕ.ΔΙ.Π.) και Εκπαιδεφτρια

Διαμεςολαβθτϊν εξειδικευμζνθ ςτθν Ιατρικι και Βιοθκικι Διαμεςολάβθςθ (εκπαίδευςθ:
Penn University of Pennsylvania Medical School, Harvard Medical School Center for
Bioethics, University of Zurich/University Hospital Zurich), Διαπιςτευμζνθ Διαμεςολαβιτρια
ΤΔΔΑΔ, IMI Mediation Advocacy Certification, Διευκφντρια Κατάρτιςθσ του Ινςτιτοφτου
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(http://www.adrhellenic.com).

Κωνςταντίνοσ Σερηισ, δικθγόροσ, MA in Medical Ethics & Law (King’s College
London), MBA (University of Sheffield), Principles of Economics (Harvard University), MA
Psychology (University of Sheffield), Bargaining & Negotiation (London School of Economics
and Social Science), Διαπιςτευμζνoσ Διαμεςολαβθτισ (CEDR και ΤΔΔΑΔ) και Διαπιςτευμζνοσ
Εκπαιδεφτθσ Διαμεςολαβθτϊν (TOOLKIT), Εκπαιδευτισ του ADR Hellenic Center και ΙΝΚΑΔΑ.

Δζςποινα Λυπθρίδου, Δικθγόροσ, MSc ΑΠΘ (Ιατρικι χολι – Δ.Π.Μ..) «ΤΓΧΡΟΝΕ
ΙΑΣΡΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ: Δικαιϊκι Ρφκμιςθ και Βιοθκικι Διάςταςθ», Διαμεςολαβιτρια (CiArb
2009), υντονιςτισ και φμβουλοσ Εκπαίδευςθσ ADR Hellenic Center και ΙΝΚΑΔΑ ςτθν
Iατρικι διαμεςολάβθςθ.
τζλλα Μαρία Καραγιαννάκθ, Βιολόγοσ (Πανεπιςτιμιο Κριτθσ), MSc in Cognitive
Neuropsychology “Γνωςτικι Νευροψυχολογία” (University of Sheffield), Καταρτιςμζνθ
Διαμεςολαβιτρια (ΙΝΚΑΔΑ/ADR HELLENIC CENTER), Ειδικόσ ςυνεργάτθσ του ADR HELLENIC
CENTER ςε κζματα νευροεπιςτιμθσ ςτθν επίλυςθ ςυγκροφςεων.

ε ποιουσ απευκφνεται: Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςε διαπιςτευμζνουσ/ καταρτιςμζνουσ
διαμεςολαβθτζσ που κζλουν να εξειδικευκοφν ςτθν ιατρικι διαμεςολάβθςθ, δικθγόρουσ
με ειδικότθτα υποκζςεισ ιατρικισ αμζλειασ, δικθγόρουσ που εκπροςωποφν ςυλλόγουσ
αςκενϊν, ιατρικά/διαγνωςτικά κζντρα, κλινικζσ, αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ, ιατρικοφσ
ςυλλόγουσ, οδοντιατρικοφσ ςυλλόγουσ κ.α. και αποτελεί εκπαίδευςθ ςτισ ιδιαίτερεσ
δεξιότθτεσ και γνώςεισ που πρζπει να διακζτει κάποιοσ που κζλει να αςχολθκεί με το
αντικείμενο τθσ διαμεςολάβθςθσ ςε υποκζςεισ ιατρικισ αμζλειασ και το πώσ αυτι
διεξάγεται ςτθν πράξθ, είτε ωσ διαμεςολαβθτισ είτε ωσ παραςτάτθσ δικθγόροσ.
Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει κεωρία ιατρικισ αμζλειασ και κϊδικα ιατρικισ δεοντολογίασ,
βαςικζσ τεχνικζσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων ςτον ιατρικό τομζα, ψυχολογία ιατρϊν και
αςκενϊν,

νευροεπιςτιμθ ςτθν

επίλυςθ ςυγκροφςεων κλπ κακϊσ και αςκιςεισ

προςομοίωςθσ βαςιςμζνεσ ςε υποκζςεισ ιατρικισ αμζλειασ από τθν ελλθνικι
πραγματικότθτα.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 21 άτομα.

Δίδακτρα: Σα δίδακτρα του προγράμματοσ ανζρχονται ςτα 990,00 €.
Καταβολι των διδάκτρων :
Με Κατάθεςη ςτον Τραπεζικό Λογαριαςμό:
Ελλθνικό κζντρο εναλλακτικισ επίλυςθσ διαφορών
Εκνικι Τράπεηα: 213/00104482 (ΙΒΑΝ: GR 2701102130000021300104482)
Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ γίνονται δεκτζσ μζχρι και τθν 7θ Μαρτίου 2018 .
Σημ: Σθρείται αυςτθρά ςειρά προτεραιότθτασ ςφμφωνα με τθν θμερομθνία καταβολισ
των διδάκτρων.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και να δθλϊςουν
ςυμμετοχι ςτθν κ. Δζςποινα Λυπθρίδου ςτα τθλ. 2310 538919 /6984268888 κακθμερινά από
09:30 ζωσ 19:30
Email: info@adrhellenic.com
Site: www.adrhellenic.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΚΕΔ/ ADR Hellenic Centre
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ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION HELLENIC CENTRE (ADR Hellenic Centre) είναι μία
αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία με ςκοπό τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν
διαμεςολάβθςθσ κακϊσ επίςθσ και τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ
περί τθ διαμεςολάβθςθ. Σο ΕΛΚΕΔ ιδρφκθκε το Μάρτιο του 2012 και ςυνεργάηεται με το
Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ (τομζασ Διά Βίου Εκπαίδευςθσ) και προςφζρει με μεγάλθ
επιτυχία Προγράμματα Εξειδίκευςθσ ςτον τομζα τθσ Διαμεςολάβθςθσ . Από το 2014 το
ΕΛΚΕΔ είναι ο αποκλειςτικόσ πάροχοσ εκπαίδευςθσ Διαμεςολαβθτών του ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ (ΙΝΚΑΔΑ) , ενόσ εκ των πζντε
λειτουργοφντων ςτθν Ελλάδα Ινςτιτοφτων Εκπαίδευςθσ Διαμεςολαβθτών. Από το ζτοσ
2015,

το ΕΛΚΕΔ πιςτοποιεί (κατόπιν εξετάςεων) τισ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ των

Διαμεςολαβθτϊν, ϊςτε αυτοί να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν επίςθμθ λίςτα διαμεςολαβθτϊν
του ΙΜΙ (Qualifying Assessment Program (QAP) approved by the International Mediation
Institute (IMI) - cultivate global, professional standards for experienced mediators,
advocates and others involved in the field of ADR). Από δε το ζτοσ 2015 είναι μζλοσ (το
μοναδικό από τθν Ελλάδα) του Βαλκανικοφ Οργανιςμοφ Επίλυςθσ Διαφορών (Balkan
Association for Dispute Resolution), με ζδρα τθ όφια Βουλγαρίασ.

Σο

ΕΛΚΕΔ

παρζχει

υπθρεςίεσ

βαςικισ

εκπαίδευςθσ

ςε

υποψιφιουσ

διαμεςολαβθτζσ (διάρκειασ 80 ωρϊν), που ανταποκρίνονται ςτα υψθλότερα διεκνι
πρότυπα προςαρμοςμζνεσ παράλλθλα ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ Ελλάδοσ, όπωσ
ακριβϊσ ζχουν κάνει και οι υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Είναι ο μοναδικόσ φορζασ ςτθν Ελλάδα που εξειδικεφεται ςτθν Ιατρικι και
Βιοθκικι Διαμεςολάβθςθ και ιπιεσ δεξιότθτεσ (Soft Skills) ιατρών. Από το 2015 ζωσ και
ςιμερα ζχουν διεξαχκεί με πολλι μεγάλθ επιτυχία προγράμματα Ιατρικισ Διαμεςολάβθςθσ
απευκυνόμενα

ςε

διαμεςολαβθτζσ

και

δικθγόρουσ,

προγράμματα

Βιοθκικισ

Διαμεςολάβθςθσ για επαγγελματίεσ υγείασ και δικθγόρουσ, κακϊσ και προγράμματα ςε
ςυνεργαςία με νοςοκομεία για τθν εκπαίδευςθ των ιατρϊν ςε ιπιεσ δεξιότθτεσ (soft skills)
και διαχείριςθ ιατρικοφ λάκουσ.

