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Προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο
ΑΝΑΦ: Fellowship Sports Medicine – The.MIS
Με το παρόν πιστοποιώ ότι εγώ, ο αναφερόμενος Δρ. Μιχαήλ
Κρασιάς (ΑΔΤ: 811248, Κυπριακή Δημοκρατία) συμμετείχα στο
πρόγραμμα Εξειδίκευσης στον τομέα της Αθλητιατρικής –
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων, στο εκπαιδευτικό κέντρο
της Θεσαλλονίκης “The.MIS” μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2016 (0110-2016) και της 31ης Ιουλίου 2017 (31-7-2017).
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό κέντρο είναι αναγνωρισμένο για
χορήγηση υποτροφιών στο αντικείμενο της Αθλητιατρικής –
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων (Χειρουργικά – Συντηρητικά)
από τη Διεθνή Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και
Ορθοπαιδικής Αθλητιατρολής ISAKOS.
Κατά την προαναφερόμενη περίοδο, συμμετείχα στο σύνολο των
δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού κέντρου “The.MIS” και είχα
πλήρη καθήκοντα όπως συμμετοχή σε όλες τις καθημερινές
δραστηριότητες του κέντρου, συμμετοχή ενεργά στη θεραπεία των
ασθενών στα επείγοντα του Νοσοκομείου Αγ.Λουκά της
Θεσαλλονίκης, στα προγραμματισμένα και επείγοντα χειρουργικά
περιστατικά. Συμμετείχα πλήρως και με ενθουσιασμό στις
καθημερινές δραστηριότητες της κλινικής, συμπεριλαμβανομένων
θαλάμους νοσηλείας, ιατρεία, επείγοντα και χειρουργεία.
Ακολούθησα το πρόγραμμα εκπαίδευσης και συμμετείχα ενεργά
(ως 1ος χειρουργός ή ως βοηθός) σε όλα τα είδη των χειρουργικών
επεμβάσεων.
Το συγκεκριμένο κέντρο με βοήθησε να εξοικειωθώ ακόμη
περισσότερο με την βιβλιογραφία στην Ορθοπαιδική στον τομέα
της Αθλητιατρικής αλλά και γενικότερα στην Ορθοπαιδική.
Επιπλεόν, ο Δρ. Παπακώστας Εμμανουήλ και Δρ. Τερζίδης Ιωάννης
συνέβαλαν να ολοκληρώσω τη διατριβή μου με τίτλο «Συγκριτική
Μελέτη Δύο Τεχνικών Χειρουργικής Αποκατάστασης Χόνδρινων
Βλαβών του Γόνατος:Τεχνικής Αυτομεταμόσχευσης Αυτόλογων
Καλλιεργημένων Χονδροκυττάρων 3ης Γενιάς (MACI) & Τεχνική
Μικροκαταγμάτων» του μεταπτυχιακού μου («Διοίκηση Μονάδων
Υγείας» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου). Επιπρόσθετα, όλοι οι
συμμετόχοντες του ορθοπαιδικού κέντρου The.MIS συμμετείχαν σε

διάφορα εκπαιδευτικά συνέδρια Ορθοπαιδικής εντός και εκτός
Ελλάδας.
Ακόμη, θα ήθελα να αναφερθώ ότι όλο το προσωπικό του
εκπαιδευτικού κέντρου The.MIS αντιμετώπιζαν το κάθε περιστατικό
με την κατάλληλη προσοχή αλλά και ήταν πρόθυμο να συζητήσουμε
και να αναλύσουμε οποιοδήποτε περιστατικό (είτε σε θέματα
διάγνωσης είτε σε θέματα θεραπείας).
Επιπλέον, το συγκεκρίμενο κέντρο μου έδωσε τα εφόδια και τις
κατάλληλες γνώσεις για την εφαρμογή των πρωτοποριακών
επεμβάσεων των χόνδρινων βλαβών του γόνατος όπως π.χ
μικροκατάγματα, μεταμοσχεύσεις χονδροκυττάρων κ.τ.λ
Τέλος, το προσωπικό εκτός του ότι είναι επαγγελματίες στον τομέα
της υγείας, είναι και πάνω από όλα άτομα τα οποία μπορείς να
στηριχθείς πάνω τους σε δύσκολες προσωπικές στιγμές.
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήμουν μέλος σε αυτή την ομάδα
αποκόμισα μόνο θετικά πράγματα, διαπιστώνοντας ταυτόχρονα τον
επαγγελματισμό, την ευγένεια και την ειλικρίνεια που τους
διακατέχει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών του εκάστοτε
ασθενή.

