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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 29 και 30 Νοεμβρίου στο Leeds του
Ηνωμένου Βασιλείου το διεθνές πρόγραμμα με τίτλο: Leadership and
Management Development program. Το πρόγραμμα είναι διαπιστευμένο για
θωρακοχειρουργούς (accredited to ILM 5 award in Leadership and management)
με την επίβλεψη του European Society of Thoracic Surgeons. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις διοικητικές και ηγετικές
ικανότητες των γιατρών στο περιβάλλον του χειρουργείου καθώς και να
ενισχύσει γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση και αξιολόγηση του κόστους αποτελέσματος.
Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει το Leeds Business School του
Πανεπιστημίου Leeds Becket University-Leadership Center και την ακαδημαϊκή
χρονιά 2018-2019 υποστηρίχτηκε ακαδημαϊκά για πρώτη φορά από το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή του
καθηγητή Γεωργίου Πιερράκου. Ο καθηγητής ανέπτυξε θέματα στο πεδίο της
Διοίκησης υπηρεσιών Υγείας και Οικονομικών της Υγείας (Health management
and Health economics). Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, διαπιστώθηκαν
από κοινού με τους καθηγητές καθώς και με τον Kοσμήτορα της Σχολής του Leeds
Business School, οι θετικές προοπτικές για την από κοινού ανάπτυξη
μεταπτυχιακών αγγλόφωνων προγραμμάτων στην Ελλάδα καθώς και οι
δυνατότητες εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Σημειώνεται ότι το Leeds
Business School έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την ανάπτυξη
εξειδίκευσης στον τομέα της Διοίκησης Υγείας (Health Management).

Η διάλεξη του καθηγητή Γ. Πιερράκου και η υπεύθυνη του προγράμματος στο
Leeds Business School καθηγήτρια Νίκη Κυριακίδου (HRM/OB)

Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Πιερράκος με γιατρούς και υπεύθυνους του European
Society of Thoracic Surgeons

Οκαθηγητής Paul Turner Management Practice Leeds Business School

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ καθηγητής Σωτήριος Σούλης επισημαίνει ότι, θα
στηριχτούν πρωτοβουλίες και θα ενισχυθούν περαιτέρω οι προσπάθειες των
ακαδημαϊκών υπευθύνων για ανάπτυξη προκεχωρημένων ακαδημαϊκών
γνώσεων μέσω εξωστρεφών δράσεων και διεθνών ακαδημαϊκών
συνεργασιών. Η διάχυση και μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας στο πεδίο της
Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας,
«διαρκής στόχος ικανοποίησης των μεταπτυχιακών φοιτητών και
αναπτυξιακή αναγκαιότητα μέσω έξυπνων επενδύσεων σε ανθρώπινο
κεφάλαιο υψηλού επιπέδου».
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