Salzburg Medical Seminars International & Open Medical Institute
Залцбургските медицински семинари
съществуват от 1993г. и представляват
следдипломна образователна програма, създадена от Американско-австрийската фондация
(AAF) и лекари от Weill Medical College of Cornell University в САЩ с цел професионален обмен. В
последствие към нея се присъединяват и други водещи медицински центрове в САЩ и Европа.
От 2005г. програмите, които се предлагат, са обединени под името Open Medical Institute
(OMI):
Медицински семинари в Залцбург (Salzburg Medical Seminars) - годишно се предлагат
над 30 едноседмични семинара с цел научен обмен по следните медицински специалности (и
съответните им субспециалности): анестезиология, хирургия, ортопедия и травматология,
урология, оториноларингология, офталмология, акушерство и гинекология, перинатология,
неонатология, педиатрия, вътрешни болести, онкология, инфекциозни болести и
епидемиология, неврология, психиатрия, физикална медицина, дерматология, образна
диагностика, патология, липиден метаболизъм, диабет, социална медицина и обществено
здраве.
Провеждат се на английски език, участниците са не повече от 30/семинар, което създава
условия за добър индивидуален контакт между преподаватели и участници и между самите
участници. Семинари за 2015г.:
Срок за кандидатстване 29.10.2014г.: детска образна диагностика (4-10.01.15),
травматология и спешна хирургия (11-17.01.15), хирургия на темпоралната кост (18-24.01.15),
ортопедия (15-21.02.15), неврология (1-7.03.15), детска кардиология (8-14.03.15), офталмология
(22-28.03.15), анестезиология (5-11.04.15), неонатология (12-18.04.15), приложни клинични
проучвания (19-25.04.15), оториноларингология (26.04-2.05.15);
Срок за кантидатстване 31.01.2015г.: детска урология (3-9.05.15), патология (10-16.05.15),
перинатология (17-23.05.15), инфекциозни болести (24-30.05.15), поведенческа педиатрия и
нервно-психическо развитие (31.05-06.06.15), обща педиатрия (7-13.06.15), физикална
медицина (14-20.06.15), онкология: хематологични неоплазии (21-27.06.15), АГ (28.06-4.07.15),
дерматология (12-18.07.15), вътрешни болести (19-25.07.15);
Срок за кантидатстване 31.03.2015г.: урология (5-11.07.15);
Срок за кантидатстване 31.05.2015г.: обща медицина (30.08-5.09.15), неврохирургия (1319.09.15), атеросклероза и липиден метаболизъм (20-26.09.15), образна диагностика (27.093.10.15), медицинско образование (4-10.10.15), кардиология (11-17.10.15), психиатрия (1824.10.15), кардиохирургия (25-31.10.15), онкология: мекотъканни, костни и кожни неоплазии
(6-12.12.15), диабет (13-19.12.15);
Обмен на практически опит (Observership)- всеки, взел участие в семинар, получава
възможност да осъществи обмен за едномесечен период в австрийска болница.
Програмите се финансират изцяло от AAF.
Участието в семинарите и обмените е на компетитивен принцип въз основа на
професионалната квалификация и степента на владеене на английски език на кандидатите.

Кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн форма на aaf.bitmedia.cc,
без да е необходима препоръка и мотивационно писмо (изискват се само за едномесечните
обмени).
Към момента участие в семинарите са взели 1070 лектори, повече от 13 000 млади
лекари от 115 страни, а около 2000 от тях са осъществили и обмен в австрийски и американски
болници.
За контакти и повече информация:
аaf-online.org
аaf.bitmedia.cc
Facebook: Salzburg Medical Seminars-Bulgaria
Локален координатор: д-р Анна Карастанева
Email: аnna.karastaneva@yahoo.com
Тел.: 00359 888 840507

