Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

SALZBURG MEDICAL SEMINARS
-

unikátní vzdělávání v Salzburgu
odborné semináře pokrývající různé obory
6 dní přednášek plných nejnovějších poznatků
přední lektoři z amerických a rakouských univerzit a zdravotnických center
propojení přednášek a prezentací v kombinaci s praktickými workshopy
práce v malých skupinách
výborné hodnocení seminářů od účastníků
networking - navazování osobních kontaktů

Nadace THE AMERICAN AUSTRIAN FOUNDATION a lékaři z Weill Medical College of Cornell University již
v roce 1993 založili postgraduální vzdělávací program SALZBURG MEDICAL SEMINARS s cílem překlenout
znalostní mezery mezi jednotlivými státy. K Weill Cornell se připojili lékaři z dalších předních nemocnic
a zdravotnických center, kteří bez nároku na honorář přijíždějí na týdenní semináře do Salzburgu, aby
vzdělávali mladé kolegy z více než 100 zemí.
Od založení projektu se seminářů zúčastnilo více než 18 tisíc lékařů a více než 2200 z nich také
absolvovalo jednoměsíční stáže v rakouských a amerických nemocnicích, kde se seznámili s novými
léčebnými protokoly a technologiemi zdravotní péče. Lékaři po svém návratu sdílejí nabyté znalosti se
svými kolegy a tím dochází k výraznému zlepšení poskytované péče v zúčastněných zemích.
SEZNAM SEMINÁŘŮ PRO ROK 2017
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SALZBURG MEDICAL SEMINARS PROBÍHÁ ON-LINE ZDE.
Bližší informace naleznete na webových stránkách nadace THE AMERICAN AUSTRIAN FOUNDATION.
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Posláním mezinárodní instituce THE AMERICAN AUSTRIAN FOUNDATION (AAF) je překlenutí znalostních rozdílů poskytováním
stipendií pro kvalifikované odborníky na postgraduální vzdělávání v oblasti medicíny, médií a umění. Nejrozsáhlejším programem AAF
je organizace seminářů, stáží a dálkového vzdělávání v oblasti medicíny v rámci programu OPEN MEDICAL INSTITUTE – Medical
education without borders.
Posláním VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav
těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj
duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

