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Δωρεά Ιδρύματος Νιάρχου σε Νοσοκομείο
του Κουίνς
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έκανε δωρεά μισού εκατομμυρίου δολαρίων στο
Νοσοκομείο του Κουίνς Νέας Υόρκης (New York Queens Hospital), το οποίο εδρεύει στο
Φλάσινγκ. Με τη χορηγία αυτή θα στηριχθεί το Ελληνοαμερικανικό Πρόγραμμα Εκτάκτων
Περιστατικών για τα επόμενα πέντε χρόνια μέχρι το έτος 2015. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο το
Νοσοκομείο Κουίνς Νέας Υόρκης θα εκπαιδεύει τέσσερις γιατρούς από την Ελλάδα σε
κρίσιμους τομείς ιατρικής επειγόντων περιστατικών, πράγμα το οποίο θα τους δώσει τα εφόδια
να παράσχουν υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη στους ασθενείς όταν επιστρέψουν στην
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Υπηρεσίες

Αποθηκευμένα άρθρα
Καταχωρημένες φωτογραφίες
Καταχωρημένα άρθρα
Οι μικρές αγγελίες σας
Καταχωρήστε φωτογραφία
Καταχωρήστε άρθρο
Δημιουργήστε μικρή αγγελία
Ανανεώστε τη συνδρομή σας
Λογαριασμός
Πιο δημοφιλή
Επικοινωνία

ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ
Φορτώστε φωτογραφίες
από την κοινότητά σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΗΡΥΚΑ
Ανακοινώστε τοπικές
ειδήσεις και εκδηλώσεις.
Δείτε τις ανακοινώσεις
των αναγνωστών.
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Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω δωρεά αποτελεί συνέχεια των δωρεών και πρωτοβουλιών του
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για τη μετεκπαίδευση των Ελλήνων γιατρών στα καλύτερα
πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Νέας Υόρκης.
Προ τεσσάρων ετών όπως έγραψε ο «Ε.Κ.»- το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ανέλαβε την
πρωτοβουλία να χρηματοδοτήσει τη μετεκπαίδευση των Ελλήνων Ορθοπεδικών στο
Νοσοκομείο Ειδικής Χειρουργικής (Hospital for Special Surgery) στο Μανχάταν. Για τέσσερα
συναπτά έτη διαφορετικές ομάδων Ελλήνων Ορθοπεδικών (25-30 κάθε φορά) από τις
διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας ήρθαν και ένεκα της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρου
Νιάρχου παρακολούθησαν εντελώς δωρεάν και με καλυμμένα τα έξοδα διήμερα εντατικά
σεμινάρια και παράλληλα έκαναν οι ίδιοι χειρουργικές επεμβάσεις.
Αναφορικά για τη νέα δωρεά των 500 χιλιάδων δολαρίων του Ιδρύματος Νιάρχου στο
Νοσοκομείο του Κουίνς Νέας Υόρκης, επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο επιμορφωτικό
πρόγραμμα το ανέπτυξε ο Ελληνοαμερικανός ιατρός Μιχαήλ Ραδέος, διευθυντής έρευνας στο
Τμήμα Επείγουσας Ιατρικής του Νοσοκομείου, ο οποίος και θα διευθύνει και το νεοϊδρυθέν
Επιμορφωτικό Ελληνοαμερικανικό Πρόγραμμα Εκτακτων Περιστατικών.
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Αναγνωσμένα

●

Απεσταλμένα
1. Επέστρεψε

στη Νέα Υόρκη ο επίσκοπος

Βικέντιος

●

Αναζητημένα

2. Ο Βικέντιος έρχεται τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη
3. Αναμενόμενες οι εξελίξεις στην Αγία Ειρήνη
Χρυσοβαλάντου

Δεκέμβριος 06, 2010

4. Ο Τότης Φυλακούρης σχολιάζει την 13η
αγωνιστική

Αποθήκευση άρθρου

5. Σε δέκα μέρες θα φτάσει ο Επίσκοπος Ηλίας
στη Χρυσοβαλάντου
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Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη για αυτό το άρθρο
Εισάγετε το σχόλιό σας παρακάτω kathy:

http://www.ekirikas.com/article/74454 (2 of 3) [12/10/2010 11:53:15 AM]

6. Ο «Ζορμπάς» του Καζαντζάκη στη Βοστώνη
7. Γιορτή του Αγίου Νικολάου με κρύο στο
«Σημείο Μηδέν» στη Νέα Υόρκη
8. Χώρισαν Αιγινίτη - Σρόιτερ (video)
9. Noμικά μέτρα κατά των Λιμενικών Αρχών πήρε
η Εκκλησία
10. Ενθουσίασε ο Μενέντεζ στο συμπόσιο του
Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου ΝΥ

