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Tεύχος 3, Δεκέμβριος 2002 – Iανουάριος 2003

Για την Αναβάθμιση και Ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Τρίτης 3 Δεκεμβρίου 2002
Με ευρύτατη συμμετοχή του ΔΕΠ και φοιτητών, έγινε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2002 η μεγάλη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Τμήματος με θέμα την επίσημη έναρξη της Ριζικής Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών της Ιατρικής Σχολής.
Ο προγραμματισμός της Αναβάθμισης και Ανάπτυξης των Προγραμμάτων Σπουδών, θεσμών και λειτουργιών και της προοπτικής Ανάπτυξης της Ιατρικής Σχολής (Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ιατρικής Σχολής 2002-2010) παρουσιάσθηκε από τον Πρόεδρο Καθηγητή Α. Μηνά.
Ακολούθησε συζήτηση και ομόφωνη έγκριση να συνεχισθούν ο σχεδιασμός, τα βήματα και η εφαρμογή των στόχων. Παρατίθεται παρακάτω η εισήγηση του Προέδρου:
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με επιστολή μου, η οποία απεστάλη σε όλους σας στις αρχές Σεπτεμβρίου, επεσήμανα ότι η Σχολή μας εμφανίζει σημεία κόπωσης και γήρανσης και ότι είναι άμεση η ανάγκη αφύπνισής μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και της ελληνικής κοινωνίας.
Απαιτείται υπερπροσπάθεια για επιστημονική επάρκεια, αναβάθμιση της κύριας αποστολής μας ―της εκπαιδευτικής διαδικασίας― και για τη χάραξη μιας πολιτικής ανάπτυξης της Ιατρικής Σχολής, η οποία θα αποτελεί στην πράξη και την απάντησή μας
στο νοσηρό κλίμα που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί εναντίον μας.
Χρειάζεται, επομένως, ένας σταδιακός, συμμετοχικός, συναινετικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός ενός Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ιατρικής (Σ.Ε.Σ.Α.) από σήμερα μέχρι το 2010.
Ναι, μ’αυτή την προοπτική, εάν δεν θέλουμε να βρεθούμε, πολύ σύντομα, σε κατάσταση νεκροβίωσης.
Ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να αρχίζει από τη συστηματική και κριτική αποτύπωση της σημερινής κατάστασης, να εντοπίζει τα
ισχυρά και αδύνατα σημεία του Τμήματός μας και να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις απειλές του περιβάλλοντός μας και θα αποτελέσουν το εφαλτήριο της αναβάθμισής μας.
Ταυτόχρονα, θα διαμορφωθούν οι στρατηγικοί στόχοι και οι συγκεκριμένες στρατηγικές και πολιτικές, ώστε να διατυπωθεί ένα
χρήσιμο σύνολο γενικών αρχών και κατευθύνσεων, με τα οποία το Τμήμα θα μπορεί να χαράξει την αναπτυξιακή του πορεία από
τώρα μέχρι το 2010.
Η επιχειρησιακή συνιστώσα του σχεδίου θα είναι η συγκεκριμενοποίηση των βημάτων για την υλοποίηση της στρατηγικής και
την επίτευξη των στόχων. Βημάτων καλά μελετημένων, συνετών, χωρίς ασάφειες και αναστατώσεις.
Το Σχέδιο αυτό έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Απαιτήθηκε χρόνος και κόπος πολύς από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι σήμερα, γράφτηκε και διορθώθηκε πολλές φορές, και περιμένει σήμερά την έγκρισή σας για την τελική του εκτύπωση.
Το σχέδιο είναι πολυσέλιδο. Είναι φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό. Τόσο ρεαλιστικό που αν η πολιτεία, στην οποία θα υποβληθεί,
είναι πράγματι αποφασισμένη να συνδράμει ουσιαστικά, θα υλοποιηθεί.
Όμως, στην πράξη το σχέδιο εφαρμόζεται ήδη δοκιμαστικά για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τα εξής :
1. Ανασυγκροτήθηκαν οι λειτουργούσες Θεσμικές Επιτροπές (Π.Π.Σ., Π.Μ.Σ., Δ.Δ., Φοιτ. Ζητημάτων, Μετεγγραφών) και δημιουργήθηκαν νέες, όπως Δημιουργίας-Διεκδίκησης Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Βιοηθικής και Δεοντολογίας, Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος, κ.ά.
2. Δημιουργήθηκε Γραφείο Εκπαιδεύσεως, ως άτυπη υπηρεσία τεχνοκρατικής υποστήριξης των θεσμικών Επιτροπών. Το Γραφείο
Εκπαιδεύσεως λειτουργεί ήδη ιδιαίτερα αποτελεσματικά και έχει συγκροτήσει Γραφεία Στήριξης της Εκπαίδευσης στο Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» και «Ιπποκράτειο», με προοπτική ανάλογων Γραφείων στη Διοίκηση-Βασικές Επιστήμες και στο Νοσοκομείο
«Γ.Παπανικολάου».
3. Εστάλησαν επιστολές στήριξης της προσπάθειας προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Συλλόγου Δ.Ε.Π. του Τμήματος, το Δ.Σ. του
Σ.Φ.Ι.Α.Π.Θ., την Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., τις Γραμματείες του Τμήματος, των Τομέων, των Κλινικών και των Εργαστηρίων, όπως και προς
τους ομότιμους Καθηγητές.
4. Συγκροτήθηκαν ομάδες μελέτης των παραμέτρων της Ιατρικής Εκπαίδευσης, όπως και άλλες ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν άνω των 150 μέλη Δ.Ε.Π.
5. Προωθείται η δημιουργία, δοκιμαστικά, Πανεπιστημιακού Κέντρου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως Κέντρου Προπτυχιακής,
Μεταπτυχιακής και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε Δήμο όμορο της Θεσσαλονίκης.
6. Εκδίδεται, από τον Οκτώβριο του 2002, Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ., με προοπτική μετεξέλιξής του σε περιοδικό.
7. Καθιερώθηκε η επίσκεψη του Προέδρου του Τμήματος στα Νοσοκομεία, ώστε με την παρουσία και των Διοικητών των Νοσοκομείων να καταγράφονται τα δομικά, λειτουργικά και εκπαιδευτικά προβλήματα των Κλινικών-Εργαστηρίων, όπως και των συναδέλφων που υπηρετούν σ’αυτά.
8. Τέλος, με την προοπτική του ορθολογικού σχεδιασμού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με συγκεκριμένα : σκοπό (ανταπόκριση στις ανάγκες), περιεχόμενο (γνώσεις με βάση το «τι γιατρούς θέλουμε» και τις ειδικές ανάγκες της χώρας), διδακτική
μεθοδολογία (βιωματική γνώση, εκπαιδευτικά βοηθήματα), κ.ά. λειτούργησαν τα :
α) Προγράμματα Υποδοχής Πρωτοετών-Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές. Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν 22 μέλη της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Κοινότητας και το παρακολούθησαν το σύνολο σχεδόν των πρωτοετών φοιτητών. Η υλοποίηση ανέδειξε προβλήματα προετοιμασίας και υλικοτεχνικής υποδομής (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ), ενώ η αποτίμηση του προγράμματος από τους
πρωτοετείς φοιτητές (συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου) υπήρξε εξαιρετικά ενθαρρυντική.
β) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Το πρώτο Τμήμα άρχισε στις 8 Οκτωβρίου και τελειώνει στις 23 Ιανουαρίου 2003
(εξαμηνιαίο). Η πρόθεση συμμετοχής ήταν απρόσμενη. Η πρόσκληση ομιλητών και από άλλα Τμήματα και Σχολές του
Α.Π.Θ., υποβοηθάει στη σύγκριση με αυτά.
Κύριοι Συνάδελφοι,
Τα σημάδια είναι πολύ ενθαρρυντικά. Υπάρχει προσφορά, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει σοβαρός -επιτέλους- προβληματισμός: που βρισκόμαστε; τι θα κάνουμε;
Απαντώ.
Αν αποδεχθούμε το λογικό της προσπάθειας, αν θέλουμε να ελπίζουμε, αν θέλουμε να είμαστε υπερήφανοι γιατί ανήκουμε στην
Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., τότε ας ανασκουμπωθούμε και ας βοηθήσουμε όλοι μαζί.
Εύχομαι σε σας και τις οικογένειές σας ολόψυχα ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 2003.
Με αγάπη, Α. Μηνάς, Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής.

Ημερομηνίες
20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2002
• Απόφαση της Γ.Σ. Ι.Τ. Α.Π.Θ. για Αναβάθμιση Σπουδών
και Λειτουργιών.
• Δημιουργία Γραφείου Εκπαίδευσης.
9 πÔ˘Ï›Ô˘ 2002
• Πρώτη Εκπαιδευτική συνάντηση ΔΕΠ.
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Ομάδες Μελέτης.
3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2002
• Μεγάλη Γενκή Συνέλευση για την προοπτική Ανάπτυξης
της Ιατρικής Σχολής (ΣΕΣΑ 2002-2010).
3-4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2003
• 2ο Συνέδριο ΕΣΤΙ Α.Π.Θ.για την Ιατρική Εκπαίδευση.
1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2003
• Έναρξη Ν.Π.Μ.Σ. (Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών)
13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2003
• Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές (για τους νέους πρωτοετείς)
20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2003
• Έναρξη εφαρμογής Πιλοτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Π.Π.Σ.

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Χωρίς πίεση τελεσιγράφων και σε κλίμα εργασιακής ηρεμίας συνεχίζεται ο σχεδιασμός και οι συζητήσεις για τη δημιουργία των δύο Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων («ΑΧΕΠΑ»,
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ») και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρονται στο Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Ήδη Επιτροπές Καθηγητών του Τμήματος, που ορίσθηκαν
από τον Πρόεδρο, μελετούν τα επιμέρους προβλήματα αναδεικνύουν ισχυρά σημεία και αδυναμίες και σχεδιάζουν τις
διαδικασίες.
Παράλληλα έγιναν από τον Πρόεδρο και τον Πρύτανη επαφές και συζητήσεις με την ηγεσία των ΠΕΣΥ και τον Υπουργό
Υγείας κ. Στεφανή για τις θέσεις του Ιατρικού Τμήματος.
Άξονες των συζητήσεων για το Ιατρικό Τμήμα είναι:
για το Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
• η αξιοποίηση των προσφερομένων κλινών-Κλινικών, σύμφωνα με τις επιλογές του Ιατρικού Τμήματος
• η μετά από διάλογο-εθελοντική απόφαση του ΔΕΠ για τη
μετακίνηση-αξιοποίηση των Κλινικών
• η προϋπόθεση για κάθε μετακίνηση, της Νομοθετικής
ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων -όμοιες με τις σχέσεις
του ΔΕΠ στα υπόλοιπα Νοσοκομεία• η συμμετοχή του Ιατρικού Τμήματος στη Διοίκηση του
Νοσοκομείου.
Στο πνεύμα αυτό έγινε στη Γενική Συνέλευση της 3.12.2002
μια πρώτη ενημέρωση από τον Πρόεδρο Καθηγητή Α. Μηνά,
και ακολούθησε συζήτηση με την εμμονή μας στις προϋποθέσεις και προδιαγραφές.
Ελπίζουμε ότι θα αρχίζει μια νέα περίοδος σχέσεων και συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας.

Δημοσιοποίηση
Oi πρωτοβουλίες του Ιατρικού Τμήματος για Αναβάθμιση
των Σπουδών προκαλούν το ενδιαφέρον του κοινού και ευμενή σχόλια. Έτσι δημοσιεύθηκαν κείμενα – ρεπορτάζ στις
εφημερίδες «Μακεδονία» (3 φορές), «Αγγελιοφόρο», «Θεσσαλονίκη» και το περιοδικό «Ιατρικά θέματα» και παρουσιάσθηκαν TV ρεπορτάζ στην ΕΤ3, Best και συνεντεύξεις ΕΤ3
(Μηνάς), Best (Καλλέργης), κ.ά.

Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2003 Προτάσεις για επιλεγόμενα μαθήματα
του Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου («Οκτωβρίου») Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Με συστηματική, συλλογική και εντατική εργασία προχωρεί η συγκρότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που θα
αρχίζει να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Πρόεδρος Καθηγητής Φ. Χαρσούλης, Αντιπρόεδρος Καθηγητής Δ. Βακάλης) ολοκληρώνει
τον καθορισμό μαθημάτων κορμού και επιλεγομένων με προτάσεις του ΔΕΠ και επίκειται ο καθορισμός των οργανωτικών παραμέτρων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
Το σύνολο της εργασίας και των προτάσεων θα τεθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
Για ενημέρωση των συναδέλφων και τη συγκρότηση προτάσεων για τα επιλεγόμενα μαθήματα, ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. Φ. Χαρσούλης απέστειλε σε όλα τα μέλη ΔΕΠ την παρακάτω επιστολή:

Με μεγάλη ―μη αναμενόμενη― επιτυχία, ολοκληρώνεται το πρώτο πρόγραμμα («Οκτωβρίου») Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2003. Συμμετείχαν 30 συνά-δελφοι, που παρακολούθησαν 48
ώρες καθημερινής εκπαίδευσης, καθώς και τις Ενημερωτικές Συναντήσεις – Φροντιστήρια της Πέμπτης και
Συναντήσεις Πρακτικής Άσκησης (Work Shop).
Η αξιολόγηση του Προγράμματος οδήγησε σε προτάσεις βελτιωτικές για το β΄ εξάμηνο.
Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2003 θα γίνει η συνάντηση απονομής των Πιστοποιητικών Σπουδών από τον
Πρόεδρο του Τμήματος.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πρόεδρος: Φ. Χαρσούλης

Γραμματεία: Σ. Τσόκου
τηλ.: 2310.999.268
Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2002

Θέμα: «Προτάσεις επιλεγόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων»
Προς τα μέλη ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Στα πλαίσια της αναβάθμισης των σπουδών του τμήματος μας, αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004
το γενικό Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) του τμήματος μας, το οποίο αυτή την στιγμή είναι υπό νομική επεξεργασία στο ΥΠΕΠΘ. Το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργήσει επιπλέον των ήδη θεσμοθετημένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΠΡΟΜΕΣΙ και ΠΡΟΜΕΣΙΠ, τα οποία ήδη λειτουργούν επιτυχώς τα τελευταία 4 χρόνια.
Η συγκρότηση και η οργάνωση των μαθημάτων αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί το βασικό θέμα της Επιτροπής Μεταπτυχιακών σπουδών την οποία συντονίζω. Η σύνδεση με την ερευνητική προσέγγιση αποτελεί βασικό πλαίσιο – στόχο λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Τα μαθήματα, η πρακτική άσκηση και η ερευνητική εργασία αποτελούνται
από μαθήματα κορμού και προαιρετικά μαθήματα.
Η εισήγηση της επιτροπής, όσον αφορά τα προτεινόμενα μαθήματα κορμού καταγράφονται ενδεικτικά στο Πρόγραμμα που συναποστέλεται (Έντυπο Δ), και έχουν πολυθεματικό, διεπιστημονικό και διατομεακό χαρακτήρα.
Οι προτάσεις που θα γίνουν για τα επιλεγόμενα (προαιρετικά) μαθήματα θα αποτελούνται από ενότητες με διάρκεια 13 ώρες κατ’
ελάχιστο και 26 ώρες μέγιστο. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει εκτός από την διατομεακή τους και πολυθεματική τους διάσταση να
τεκμηριώνουν την δυνατότητα των συμμετεχόντων να παράσχουν διδασκαλία μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσα από την εργαστηριακή υποδομή των συμμετεχόντων εργαστηρίων-κλινικών και από τις επιστημονικές εργασίες οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές και είναι σχετικές με το προτεινόμενο θέμα.
Σας αποστέλλω συνημμένα το έντυπο το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε πρόταση προαιρετικού μαθήματος μεταπτυχιακών σπουδών (Έντυπο Β).
Σας προτείνω να εκπονήσετε από κοινού με άλλους συναδέλφους με τους οποίους έχετε επιστημονική συνεργασία, το σχεδιασμό
ενός μαθήματος το οποίο να μπορεί να διδαχθεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο με βάση τις πιο πάνω αναφερθείσες οδηγίες.
Τα μαθήματα μπορεί να είναι αμιγώς εργαστηριακά, αμιγώς θεωρητικά ή να υπάρχει ένας συνδυασμός θεωρίας και εργαστηρίων.
Υπενθυμίζω ότι τα μεταπτυχιακά μαθήματα διδάσκονται στην απογευματινή ζώνη εκπαίδευσης δηλαδή τις ώρες από 15:00 μέχρι
20:00.
Η υποβολή πρότασης για τη διδασκαλία προαιρετικού μαθήματος μεταπτυχιακού επιπέδου προϋποθέτει, ως είναι αυτονόητο, την
πρόθεση για ανάληψη και της ευθύνης για την υλοποίησή του.
Η αποδοχή ή όχι της προτάσεως σας είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος. Σας εσωκλείω επίσης παραδείγματα από προαιρετικά μεταπτυχιακά μαθήματα (Έντυπο Γ).
Εάν υπάρχουν απορίες ή ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο τηλέφωνο 2310.999.184.
Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://healthpgr.med.auth.gr
Προθεσμία υποβολής προτάσεων 20 Ιανουαρίου 2003.
Φιλικά
Φαίδων Χαρσούλης, Καθηγητής

Η ριζική Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών, αφορά όλους μας
Η μεταρρύθμιση που ξεκίνησε ήδη, αφορά όλους μας, τα όνειρά μας, την συμμετοχή μας, αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας, εργασίας, αμοιβής και ζωής μας.
Στο πνεύμα αυτό πριν δύο μήνες (15 Οκτωβρίου), ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Α. Μηνάς έστειλε προς το Δ.Σ. του συνδικαλιστικού μας οργάνου την παρακάτω επιστολή, επιδιώκοντας τη συνεργασία, το διάλογο και τη συνειδητή συμμετοχή:
Προς
Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη, 15.10.02
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Δεν χρειάζεται σκεπτικό για να εξηγηθεί η ανάγκη της αναβάθμισης της κύριας αποστολής μας, που είναι η εκπαιδευτική λειτουργία μας.
Και είναι γνωστό ότι ζήσαμε, το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, μια αναστάτωση της λειτουργίας μας και της ζωής μας, εξαιτίας
μιας παράλογης και δογματικής αντιμετώπισης του Υπουργείου Υγείας, στην εξίσου αναγκαία ρύθμιση της προσφοράς μας στο Ιατρικό-Νοσοκομειακό μας έργο.
Οι πρωτοβουλίες του Τμήματός μας για μια αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με ριζική αναβάθμιση του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών, την εισαγωγή ενός ενιαίου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και τη χάραξη μιας πολιτικής ανάπτυξης της
Ιατρικής Σχολής, αποτελεί στην πράξη την απάντησή μας στο νοσηρό κλίμα, που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί εναντίον μας.
Συνάδελφοι,
Είναι δεδομένο ότι, πέρα από την αίσθηση της αποστολής μας, η αναβάθμιση των σπουδών αποτελεί συλλογική και συνολική επιθυμία όλων μας. Και ταυτόχρονα η συμμετοχή όλων μας αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για το σχεδιασμό, αλλά και την υλοποίηση των αλλαγών. Αλλαγών, που πρέπει να χαρακτηρίζονται από όραμα, αλλά και από ρεαλισμό, σοβαρότητα, αποφασιστικότητα,
όπως και από κλιμακωτή (πιλοτική-σταδιακή) υλοποίηση, χωρίς αναστατώσεις και μαξιμαλισμούς.
Η διαδικασία της αναβάθμισης των σπουδών θα καθοδηγηθεί από τα θεσμικά όργανα του Τμήματος (Πρόεδρος, Δ.Σ., Θεσμικές
Επιτροπές, Γενική Συνέλευση), αλλά η προεργασία απαιτεί τη συμμετοχή όλων μας. Αυτός ο ρόλος της κωδικοποίησης της προεργασίας και της οργανωτικής, γραμματειακής και τεχνοκρατικής στήριξης, είναι ο λόγος δημιουργίας από τη Γ.Σ. του Τμήματός μας,
του Γραφείου Εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτής της προετοιμασίας ξεκίνησε ήδη, με την εθελοντική προσφορά 100 και πλέον συναδέλφων. Η δυναμική δημιουργεί την ελπίδα της καθολικής συμμετοχής.
Πέρα όμως από την τεχνοκρατική και θεσμική διαδικασία για το στόχο μας αυτό, υπάρχει πάντοτε η ταυτότητά μας, ως ακαδημαϊκών λειτουργών, εργαζομένων, φορέων παροχής Φροντίδας Υγείας και Περίθαλψης και πολιτών. Και η όποια μεταρρύθμιση-αναβάθμιση σπουδών, για να πετύχει, πρέπει να συνυπολογίζει πάντοτε τις συνθήκες εργασίας μας, τις απο-ζημιώσεις μας και τις προοπτικές μας. Και επειδή οι παράμετροι αυτές αποτελούν και το αντικείμενο φροντίδας και προάσπισης του Συλλόγου μας των μελών
ΔΕΠ, είναι χρήσιμο και σκόπιμο να συζητηθούν από την αρχική αυτή φάση της προεργασίας.
Έτσι μια (ή πολλές συζητήσεις σε συνελεύσεις του Συλλόγου ΔΕΠ, των παραμέτρων, προϋποθέσεων, απαιτήσεων και επιπτώσεων στη λειτουργία και τη ζωή μας της προτεινόμενης πορείας, είναι αναγκαία τόσο για μας, όσο και για την ίδια τη μεταρρύθμιση.
Γνωρίζοντας, από τη μέχρι σήμερα στρατηγική και θέσεις του Συλλόγου μας στα θέματα αυτά, ότι υπάρχει καθολική κοινή αντίληψη, νομίζουμε ότι είναι σκόπιμο, με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, να προσκαλέσετε τα μέλη του Συλλόγου μας για
συμμετοχή σ’αυτές τις συζητήσεις.
Συναδελφικά
Ο Πρόεδρος του Τμήματος και τα μέλη ΔΕΠ του Γραφείου Εκπαιδεύσεως
ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ Κ. ΜΗΝΑΣ

Πρόγραμμα Ενημερωτικών Συναντήσεων –
Φροντιστηρίων κάθε Πέμπτη 7.30-9 μ.μ.
Αμφιθέατρο ΑΧΕΠΑ
Μετά την επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος του Νοεμβρίου, οι Ενημερωτικές Συναντήσεις – Φροντιστήρια συνεχίζονται τον Δεκέμβριο και Ιανουάριο με το παρακάτω Πρόγραμμα:
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2002
Η προετοιμασία, παραγωγή και χρήση πολυμεσικού / ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
∂ÈÛËÁËÙ¤˜: °. ∫·ÚÎ·‚¤Ï·˜, ¢. ∫Ô˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË˜, ∫. æ·ÚÚ¿ÎÔ˜
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2002
Η καθοδήγηση του μεταπτυχιακού συνεργάτη (μεταπτυχιακού φοιτητή, ειδικευόμενου, επιστημονικού συνεργάτη, υποψήφιου διδάκτορα).
∂ÈÛËÁËÙ¤˜: √. °·Ì‚Úﬁ˜, º. ÃÚ˘ÛÔÌ¿ÏÏË˜, ∞. ª¿ÓıÔ˜
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2002
Το Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ν.Π.Μ.Σ., περιεχόμενο, οργάνωση, εσωτερικός κανονισμός, λειτουργία,
χρονοδιάγραμμα).
∂ÈÛËÁËÙ¤˜: ∞. ª¤ÓÔ˜, ª. ∞ÏÌ¿ÓË, º. Ã·ÚÛÔ‡ÏË˜.
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2003
Τα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας (δίκτυο και στόχοι έρευνας, ερευνητική μεθοδολογία, πηγές προγραμμάτων
και διαδικασίες).
∂ÈÛËÁËÙ¤˜: ¡. μ·‚¿ÙÛË, º. ΔÔÔ‡˙Ë˜, ∞. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜.
Υπενθυμίζουμε ότι στις συναντήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές τόσο του α΄ (χειμερινού) εξαμήνου, όσο και αυτοί που δήλωσαν συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών β΄ (εαρινού) εξαμήνου. Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές και για κάθε άλλο συνάδελφο που το επιθυμεί.

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτών
Πριν 20 ακριβώς χρόνια, το Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ. έστειλε
επίσημα για μετεκπαίδευση στην Ιατρική Εκπαίδευση, τρία
μέλη ΔΕΠ στο Κέντρο Ιατρικής Εκπαίδευσης του Dundee της
Σκωτίας. Το Πρόγραμμα ήταν εντατικό, δίμηνο, αλλά ουδέποτε μέχρι σήμερα αξιοποιήθηκε η γνώση και εμπειρία που
αποκτήθηκε.
Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Α. Μηνάς, ενθάρρυνε τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας, με την ελπίδα ότι Επιστημονικές
Εταιρείες θα τη στηρίξουν. Πρόθεση είναι, όσοι από το ΔΕΠ
εμπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες Αναβάθμισης των Σπουδών να έχουν τη δυνατότητα μιας επί τούτου ενημέρωσης σε
Κέντρα, που έχουν ήδη παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία,
στην Ιατρική Εκπαίδευση.
Η πρώτη ομάδα ΔΕΠ, με στήριξη οικονομική από τη Δερματολογική Εταιρεία, συμμετείχε σε 4ήμερο εντατικό πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Καινοτομιών, στην Ιατρική Σχολή και
το Κέντρο Εκπαίδευσης του Maastricht στην Ολλανδία (26-29
Νοεμβρίου 2002).
Η δεύτερη ομάδα ΔΕΠ προγραμματίζεται να συμμετάσχει
σε οργανωμένο πρόγραμμα στο Maastricht στις 19-22 Μαρτίου 2003.
Υπενθυμίζουμε, ότι για λόγους οικονομικής αδυναμίας του
Ι.Τ. Α.Π.Θ., το Πρόγραμμα στηρίζεται στην ανταπόκριση των
Επιστημονικών Εταιρειών, που ελπίζουμε ότι θα υπάρξει.

Πτυχιούχοι (Msc) ΠΡΟΜΕΣΙ και ΠΡΟΜΕΣΙΠ
Γραφείο Εκπαίδευσης
Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής φάσης λειτουργίας (Ιούνιος – Δεκέμβριος 2002), το Γραφείο Εκπαίδευσης μετασχηματίζεται σε επιτελικό όργανο σχεδιασμού, και υλοποίησης των αποφάσεων για την Εκπαίδευση, του Προέδρου, του Δ.Σ., της Γενικής Συνέλευσης και των Θεσμικών Επιτροπών.
Ελπίζουμε και επιδιώκουμε, ολόκληρο το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, να συνεχίζουν να υλοποιούνται τα Προγράμματά
του, η προετοιμασία των νέων στόχων, η λειτουργία των Γραφείων Στήριξης και των Δικτύων, με δείκτη και στόχο να αισθανθεί το
κάθε μέλος ΔΕΠ στην εκπαιδευτική του λειτουργία, ότι έχει οργανωμένη και αποτελεσματική στήριξη, Ότι δηλαδή η προσπάθειά μας
δεν είναι ασκήσεις επί χάρτου και μεγαλεπήβολες ιδέες, αλλά στοχεύουν στην καθημερινή στήριξη και Αναβάθμιση.

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002, ολοκλήρωσαν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους επιτυχώς και ορκίσθηκαν
ως διπλωματούχοι (Masters), οι παρακάτω:
Αντωνίτης Π., Αποστολίδου Ε., Αραμπατζής Χ., Βέρρου Ε.,
Γκατσώνη Ο., Γούναρη Ε., Δάρρας Π., Δεληβοριάς Π., Διούδη
Ε., Καμπουρίδης Ν., Κολλίδα Χ., Κούρτη Μ., Κυρατζή Σ., Μαλούση Α., Ραπτοπούλου Α., Τσίμτσου Ζ., Φιλιππίδης Σ.

Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαιδευτικής
Άσκησης (Work Shops)
Τρίωρο Πρακτικό Πρόγραμμα επιμέρους εκπαιδευτικών στόχων και διαδικασιών, με συμμετοχή εκπαιδευομένων εκπαιδευτών των Προγραμμάτων
«Οκτωβρίου» και «Φεβρουαρίου», καθώς και κάθε
άλλου συναδέλφου που το επιθυμεί.
Με επικοινωνία με τον κάθε επιμέρους συντονιστή-οργανωτή της άσκησης καθορίζεται η συμμετοχή, ο τόπος και ο χρόνος της συνάντησης.
Τα προσφερόμενα Work Shops (και οι συντονιστές
τους) είναι:
– Η προφορική διδασκαλία: Αμφιθέατρο, Φροντιστήριο,
Σεμινάριο, Συμπόσιο
√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜: £. ¢·Ú‰·‚¤ÛË˜, (ÙËÏ. 999.145)

– Η Επικοινωνία στη Διδασκαλία και στην Ιατρική Πράξη.
√ÚÁ·ÓÒÙÚÈ·: ª. ª˘ÚˆÓ›‰Ô˘-Δ˙Ô˘‚ÂÏ¤ÎË, (ÙËÏ. 999.087)

– Η εργαστηριακή άσκηση: Προετοιμασία,οργάνωση ομάδων, διαδικασία-πακέτα, έλεγχος-αποτίμηση.
√ÚÁ·ÓÒÙÚÈ·: ¡. μ·‚¿ÙÛË-ÃÚÈÛÙ¿ÎË, (ÙËÏ. 999.087)

– Η κλινική άσκηση: Επιδιωκόμενοι στόχοι, πρό-γραμμα,
λειτουργία των μικρών ομάδων, τα δίμηνα.
√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜: √. °·Ì‚Úﬁ˜, (ÙËÏ. 994.641)

– Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, διδασκαλία μαθήματος,
παράμετρος διδασκαλίας σε κάθε μάθημα, οργάνωση
πρακτικής άσκησης, κοινωνική έρευνα.
√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜: ∞. ª¤ÓÔ˜, (ÙËÏ. 999.137)

– Πολυμέσα/ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα: προετοιμασία,
παραγωγή, αξιοποίηση.
√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜: °. ∫·ÚÎ·‚¤Ï·˜, (ÙËÏ. 999.255)

– Το εκπαιδευτικό βιβλίο,προδιαγραφές, αξιοποίηση.
√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜: ∫. ΔÚÈ·Ú›‰Ë˜, (ÙËÏ. 994.769)

– Καθοδήγηση του φοιτητή: Tutorials, αυτοδιδασκαλία,
αναζήτηση πηγών,φοιτητικές εργασίες, παρουσίαση.

Πένθη
Χάσαμε τους συναδέλφους K. Κατσώχη Καθηγητή Χειρουργικής, Χ. Κασίμο Ομότ. Καθηγητή Παιδιατρικής, Ι. Βακόλα, Βοηθό Παθολογίας.
Θερμά συλλυπητήρια στους δικούς τους.

Εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ
α΄ τρίμηνο 2002-2003
Κατά το α΄ τρίμηνο του ακαδ. έτους 2002-2003 εκλέχθηκαν και εξελίχθηκαν ως ΔΕΠ:
Θ. Παυλίδης Επικ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Γ.
Τζημαγιώργης Λέκτορας Βιολογικής Χημείας, Μ. Φωτουλάκη Λέκτορας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Αρ. Ασημάκης Λέκτορας Ψυχιατρικής, Χ. Πλιάκος Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας, Χ. Καρβούνης Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας, Α.
Γαρύφαλλος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Ν. Κουλούρης Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής,
Χ. Τσονίδης Αν. Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Λ. Λάζος
Αν. Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής, Στ. Βασιλείου
Επικ. Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Ι. Διακογιάννης, Επικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής με εξειδίκευση στις
εξαρτήσεις ουσιών, Θ. Μπεσλίκας Επικ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Χ. Δημητριάδης Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Ελ. Μπίλη Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Π.
Γκιβίσης Λέκτορας Ορθοπαιδικής, Μ. Τουμπουρας Καθηγητής Χειρουργικής Καρδιάς-Αγγείων και Θώρακα, Χ. Παπακωνσταντίνου Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής-Θωρακοχειρουργικής.

√ÚÁ·ÓÒÙÚÈ·: ∞. °·ÏÏ‹-ΔÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, (ÙËÏ. 994.826)

– Ο έλεγχος προόδου του φοιτητή, μορφές εξετάσεων,
στο μάθημα,το Εργαστήριο,την Κλινική,την εργασία.
√ÚÁ·ÓÒÙÚÈ·: ªﬁÛ¯Ô˘ μ¿ÁÈ·, (ÙËÏ. 994.745)

– Η διδασκαλία του μαθήματος με βάση το πρόβλημα
(problem based learning).
√ÚÁ·ÓˆÙ¤˜: ¢. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, (ÙËÏ. 992.564), ª.
∞ÏÌ¿ÓË, (ÙËÏ. 999.326)

– Το διασυνδεδεμένο-διατομεακό μάθημα.
√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜: ¡. ¡ÙﬁÌÚÔ˜, (ÙËÏ. 994.611)

– Η αξιολόγηση μαθήματος, βιβλίων, εκπαιδευτών, αρχές,
δείκτες, ερωτηματολόγια, διαδικασία.
√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜: ∫. ΔÚÈ·Ú›‰Ë˜, (ÙËÏ. 994.769)

– Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Η/Υ και του Internet.
√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜: ¡. ª·ÁÎÏ·‚¤Ú·˜, (ÙËÏ. 999.281)

– Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Οργάνωση μαθήματος, ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία, σύνδεση με διαδικασία έρευνας.
√ÚÁ·ÓˆÙ¤˜: ª. ∞ÏÌ¿ÓË, (ÙËÏ. 999.326),
(ÙËÏ. 999.137)

∞. ª¤ÓÔ˜,

– Εκπαίδευση Ειδικευομένων. Πλαίσια, Θεωρητική εκπαίδευση, Πρακτική εκπαίδευση, διαδικασίες ελέγχου.

Αμφιθέατρο Καθηγητή Πάνου Μεταξά
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και καθολική συμμετοχή έγινε
στις 20 Νοεμβρίου η εναρκτήρια λειτουργία του νέου σύγχρονου αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» και
η ονομασία του ως ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ∫·ıËÁËÙ‹ ¶¿ÓÔ˘ ªÂÙ·Í¿. Οι προσφωνήσεις και εισηγήσεις των αρχών του
Α.Π.Θ. και του Ιατρικού Τμήματος, της Διοίκησης του Νοσοκομείου και των μαθητών-συνεχιστών της προσφοράς
του Καθηγητή Π. Μεταξά, υπενθύμισαν τη δημιουργική πορεία και το έργο του. Η παρουσίαση, με το συμμετοχή του
τιμώμενου, ενός επιστημονικού εκπαιδευτικού προβλήματος ήταν η καλύτερη ψηφίδα-σύνδεση, του νέου εκπαιδευτικού χώρου, με την εκπαιδευτική διαδικασία και την πορεία του Καθηγητή Πάνου Μεταξά.

√ÚÁ·ÓÒÙÚÈ·: ª. ΔÛÔÏ¿ÎË, (ÙËÏ. 350.332)

– Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Πλαίσια, συγκρότηση προγραμμάτων, διαδικασία υλοποίησης.
√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜: ¡. ¡ÙﬁÌÚÔ˜, (ÙËÏ. 994.611)

– Έρευνα. Πλαίσια, διαδικασίες, χρηματοδότηση, παρακολούθηση-συγγραφή διδακτορικής διατριβής.
√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜: °. ∫·Ú·ÎÈÔ˘Ï¿ÎË˜, (ÙËÏ. 999.304)

Πρόγραμμα β΄ (εαρινού) εξαμήνου
(«Φεβρουαρίου») Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπέρασαν τον επιθυμητό (για
αυτό το τμήμα) αριθμό. Για λόγους δεοντολογίας θα το παρακολουθήσουν όλοι όσοι δήλωσαν ήδη. Ήδη όσοι δήλωσαν
συμμετέχουν στις ενημερωτικές συναντήσεις κάθε Πέμπτης.
Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει ολόκληρο το εαρινό εξάμηνο (Φεβρουάριο-Μάιο), με 2 δίωρες συναντήσεις εβδομαδιαία (πιθανά Δευτέρα και Τετάρτη 7 μ.μ.-9 μ.μ.) και παράπλευρες εκδηλώσεις και ασκήσεις.
Η πρώτη συνάντηση, ενημερωτική, παραλαβή αναλυτικού Προγράμματος και παραλαβή του 1ου Φακέλλου παράπλευρων κειμένων, θα γίνει, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2003
στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Ενημερωτική συγκέντρωση του ΔΕΠ
στις 6 Φεβρουαρίου 2003
Με τη λήξη του Χειμερινού εξαμήνου το Γραφείο Εκπαίδευσης οργανώνει ανοιχτή συγκέντρωση του ΔΕΠ, με θέμα, την κατάθεση από τα μέλη ΔΕΠ ερωτημάτων, διευκρινήσεων, προτάσεων, ιδεών για την πορεία Αναβάθμισης
Σπουδών και Λειτουργιών (Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2003,
7.30-9 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του ΑΧΕΠΑ).

Επισκέψεις – Συναντήσεις του Προέδρου
με το ΔΕΠ κατά Νοσοκομείο
Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των διαδικασιών επικοινωνίας και διασύνδεσης, δημιουργήθηκαν κατά Νοσοκομείο,
Γραφείο Στήριξης της Εκπαίδευσης, Δίκτυα Προπτυχιακής,
Μεταπτυχιακής και Εκπαίδευσης Ειδικευομένων και Ομάδες
Εργασίας.
Για τη στήριξη αυτής της νέας πορείας ο Πρόεδρος του
Τμήματος καθιέρωσε συναντήσεις κατά Νοσοκομείο με τα
μέλη του ΔΕΠ για μια δημόσια και άμεση ενημέρωση για τα
προβλήματα, και για καθοδήγηση για τη διαδικασία και
τους στόχους της Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών.
Επισκέφθηκε έτσι και συζήτησε, με συμμετοχή των Διοικητών των Νοσοκομείων, τα Νοσοκομεία «Γ. Παπανικολάου», «Δερματολογικό» και «Γ. Γεννηματάς», το συγκρότημα Βασικών Επιστημών του Ιατρικού Τμήματος.
Είναι προγραμματισμένες συναντήσεις με τα μέλη του
ΔΕΠ και τους Διοικητές στα δύο κύρια Εκπαιδευτικά Νοσοκομεία, το «ΑΧΕΠΑ» και το «Ιπποκράτειο».
Οι συναντήσεις του Προέδρου θα συνεχισθούν για την
προώθηση επιμέρους πρακτικών στόχων.
Με τον νέο χρόνο, τόσο τα Γραφεία Στήριξης όσο και τα
Δίκτυα Εκπαίδευσης, σε κάθε Νοσοκομείο προγραμματίσθηκαν να λειτουργήσουν παραγωγικά. Η συμμετοχή στις
λειτουργίες αυτές κάθε συναδέλφου που το θέλει, είναι
ελεύθερη και ευπρόσδεκτη.

Στο Ακαδημαϊκό Έτος 2001-2002
εξελίχθηκαν και εκλέχθηκαν ως ΔΕΠ
(κατά Τομέα, βαθμίδα εκλογής
και γνωστικό αντικείμενο)
1. Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής
Αναστ. Μάνθος, Καθηγητής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Αικ.
Καϊδόγλου-Αναγνωστοπούλου Αν. Καθηγ. Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Β. Τζιούφα-Ασημακοπούλου Αν. Καθηγ. Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Ελπ. Εμμανουήλ-Νικολούση Αν. Καθηγ. Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Α.
Άγιος Αν. Καθηγ. Περιγραφικής Ανατομικής, Αντ. ΣιόγκαΡάπτη Αν. Καθηγ. Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Β. Καλούτση
μονιμοποίηση ως Επικ. Καθηγ. Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Β. Κωτούλα-Δημητριάδου Λέκτορας
Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Ν. Ράικος
Λέκτορας Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας.
2. Τομέας Φυσιολογίας & Φαρμακολογίας
Μ. Κωτούλα Αν. Καθηγ. Φαρμακολογίας, Α. Γούλας Λέκτορας Φαρμακολογίας.
3. Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής
Ιατρικής
Α. Κώτσης Καθηγητής Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής, Παππά-Κονιδάρη Επικ. Καθηγ. Ιατρικής Μικροβιολογίας, Αθ.
Τσακρής μονιμοποίηση ως Επικ. Καθηγ. Μικροβιολογίας, Μ.
Εξηντάρη Λέκτορας Ιατρικής Μικροβιολογίας.
4. Τομέας Ακτινολογίας
Αθ. Δημητριάδης Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής, Ν. Μαγκλαβέρας Αν. Καθηγ. Ιατρικής Πληροφορικής, Ν. Άρσος
Επικ. Καθηγ. Πυρηνικής Ιατρικής, Αν. Σιούντας Επικ. Καθηγ. Ιατρικής Φυσικής, Α. Δρεβελέγκας μονιμοποίηση ως
Επικ. Καθηγ. Ακτινοδιαγνωστικής, Γομπάκη-Πιστεύου μονιμοποίηση ως Επικ. Καθηγ. Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Κ. Κούσκουρας Λέκτορας Ακτινολογίας, Α. Καλογερά-Φούτζηλα Λέκτορας Ακτινολογίας.
5. Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων
Αγ. Νικολάου Επικ. Καθηγ. Ωτορινολαρυγγολογίας, Β. Καραμπατάκης Επικ. Καθηγ. Πειραματικής Οφθαλμολογίας, Ι.
Κωνσταντινίδης Επικ. Καθηγ. Ωτορινολαρυγγολογίας-Ρινολογίας.
6. Τομέας Υγείας Παιδιού
Εμμ. Βλαχάκης-Μηλιαράς Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων,
Ν. Γομπάκης Αν. Καθηγ. Παιδιατρικής-Αιματολογίας, Ν.
Εμποριάδου Αν. Καθηγ. Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Δ. Ζαφειρίου Επικ. Καθηγ. Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νευρολογίας-Αναπτυξιολογίας, Ν. Σούκιας Λέκτορας
Παιδιατρικής, Α. Γαλλή Λέκτορας Παιδιατρικής με έμφαση
στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, Ελ. Διαμαντή Λέκτορας
Παιδιατρικής-Νεογνολογίας.
7. Τομέας Νευροεπιστημών
Α. Καρλοβασίτου-Κόνιαρη, Αν. Καθηγ. Νευρολογίας, Ι. Καπινάς Αν. Καθηγ. Νευρολογίας, Β. Κώστα Αν. Καθηγ. Νευρολογίας, Π. Παππά-Οικονομίδου Αν. Καθηγ. Νευρολογίας,
Ι. Πατσαλάς Επικ. Καθηγ. Νευροχειρουργικής, Ι. Αναγνωστόπουλος Επικ. Καθηγ. Νευροχειρουργικής, Χ. Αντωνιάδης μονιμοποίηση ως Επικ. Καθηγ. Νευροχειρουργικής, Ι.
Νηματούδης μονιμοποίηση ως Επικ. Καθηγ. Ψυχιατρικής,
Γρ. Λαυρεντιάδης μονιμοποίηση ως Επικ. Καθηγ. Ψυχιατρικής, Ν. Φόρογλου Λέκτορας Νευροχειρουργικής, Κ.
Φουντουλάκης Λέκτορας Ψυχιατρικής, Ι. Μάγρας Λέκτορας
Νευροχειρουργικής.
8. Τομέας Χειρουργικής
Ι. Παπαδήμας Καθηγητής Ενδοκρινολογίας-Ενδοκριν. Αναπαρ., Α. Αντωνιάδης Καθηγητής Γεν. Χειρουργικής-Χειρουργ. Μεταμοσχεύσεων, Ι. Καλαχάνης Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Θ. Συρράκος Αν. Καθηγ. Γενικής Χειρουργικής-Αγγειοχειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων, Ε. Ασημακόπουλος Αν. Καθηγ. Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Περιγεννητικής, Β. Καραγιάννης Αν. Καθηγ. Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ι. Ρούσσο Αν. Καθηγ. Μαιευτικής-Γυναικολογίας,
Β. Παπανικολάου Επικ. Καθηγ. Γενικής Χειρουργικής-Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων, Αθ. Παπαγεωργίου μονιμοποίηση ως Επικ. Καθ. Γενικής Χειρουργικής, Δ. Γιακουστίδης Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής, Β. Μπαλλάς Λέκτορας
Γενικής Χειρουργικής, Κ. Καρακούλας Λέκτορας Αναισθησιολογίας, Κ. Χατζημουρατίδης Λέκτορας Ουρολογίας, Γ.
Δημητριάδης Λέκτορας Ουρολογίας, Ευφρ. Κατσαρμά Λέκτορας Πλαστικής Χειρουργικής, Γ. Πάντος Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας.
9. Τομέας Παθολογίας
Δ. Βακάλης Καθηγητής Παθολογίας, Φ. Χαρσούλης Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας, Αθ. Παπαδόπουλος
Αν. Καθηγ. Παθολογίας-Αιματολογίας, Γ. Γιαννόγλου Αν.
Καθηγ. Καρδιολογίας, Β. Καρυπίδου-Βρατσκίδου Αν. Καθηγ. Παθολογίας-Αιματολογίας, Χ. Σαββόπουλος Λέκτορας
Παθολογίας, Τσάπας Λέκτορας Παθολογίας, Ι. Στανόπουλος Λέκτορας Πνευμονολογίας, Γ. Ευθυμιάδης Λέκτορας
Καρδιολογίας, Ι. Κιουμής Λέκτορας Πνευμονολογίας, Θ. Κοντακιώτης Λέκτορας Πνευμονολογίας, Α. Ζιάκας Λέκτορας
Καρδιολογίας με έμφαση στις αγγειακές παθήσεις.

Γραμματειακή Τεχνική και Εκπαιδευτική Στήριξη
– Ο ρόλος της Γραμματειακής, Τεχνικής και Εκπαιδευτικής Στήριξης, στο Ιατρικό Τμήμα,
για τις διαδικασίες και τις λειτουργίες του είναι προφανής και αναντικατάστατος.
– Στη σημερινή συγκυρία με την έλλειψη προσωπικού (μονάδες, αλλά και τομείς χωρίς
γραμματείς), την αύξηση των υποχρεώσεων στήριξης, τον μεγάλο αριθμό ΔΕΠ και φοιτητών και την ελλιπή μηχανοργάνωση η Γραμματειακή υποστήριξη ασφυκτιά. Παρόλα
αυτά χάρη σε κουραστικές προσπάθειες, δεν σημειώνονται ανάλογες καθυστερήσεις ή
ανωμαλίες.
– Εκπαιδευτική όμως αναβάθμιση σπουδών και λειτουργιών δεν μπορεί να γίνει χωρίς
ανάλογη αναδιάρθρωση, αναβάθμιση και στήριξη της Υπηρεσίας αυτής.
Στο πνεύμα αυτό στοχεύουν οι πρωτοβουλίες, τόσο του Προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή Α. Μηνά, όσο και της Γραμματέας κας Θ. Γαζοπούλου.

Μήνυμα του Προέδρου του Ιατρικού Τμήματος
της 11.10.2002, προς τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, όπως και τα μέλη της Γραμματειακής, Τεχνικής και Εκπαιδευτικής υποστήριξης του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.
Αγαπητές/οί, Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε, ασφαλώς όλοι, ότι το Τμήμα μας με αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνελεύσεώς του απεφάσισε να αρχίσει, από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, μια σταδιακή
και σταθερή διαδικασία αναβάθμισης της λειτουργίας του.
Αν η στήριξή σας είναι αναγκαία προϋπόθεση για την καθημερινή λειτουργία του Τμήματος και των μονάδων του, η συμμετοχή σας στην προσπάθεια μιας λειτουργικής αναβάθμισης στόχων, διαδικασιών και αποτελεσματικότητας είναι απόλυτα απαραίτητη.
Το Γραφείο Εκπαιδεύσεως, το οποίο δημιουργήθηκε ως υποστηρικτικό όργανο για την
εκπαιδευτική διαδικασία, είναι, όπως και εσείς, υπηρεσία και όχι όργανο αποφάσεων. Στόχο έχει να προετοιμάσει και να υποστηρίξει, με τη δική σας συνεργασία, την προσπάθεια
της Διοίκησης, των Θεσμικών οργάνων, Επιτροπών, Τομέων και Διευθύνσεων των Μονάδων για αναβάθμιση του Τμήματος.
Η αγαστή συνεργασία μας στη διαδικασία αυτή θεωρείται πολύτιμη.
Η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν μπορεί να γίνει χωρίς αναβάθμιση και
υποστήριξη της δικής σας δουλειάς, την οποία πρέπει από κοινού να σχεδιάσουμε.
Εκτός από τον ικανοποιητικό αριθμό των στελεχών γραμματειακής και εκπαιδευτικής υποστήριξης και την κάλυψη των αναγκών σε εξοπλισμό, το ζητούμενο στην προκείμενη περίπτωση είναι μία πιο σύνθετη και οργανωμένη αναδιάρθρωση της λειτουργίας όλων μας. Αυτό θα επιτευχθεί με την κωδικοποίηση των διαδικασιών, τη βελτίωση των συνθηκών και
όρων λειτουργίας, όπως και την τήρηση αρχείων τεκμηρίωσης, για τις ανάγκες της επερχόμενης καθιέρωσης της αξιολόγησης των διαδικασιών και αποτελεσμάτων του Τμήματος.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος, το Δ.Σ. και Γ.Σ. του είναι στη διάθεσή σας για τον ορθό σχεδιασμό της γραμματειακής και εκπαιδευτικής υποστήριξής σας. Οι απόψεις σας, οι επισημάνσεις και οι προτάσεις σας, τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά (ομάδες εργασίας, θέσεις των
συλλόγων σας, επισημάνσεις συναντήσεων και συνελεύσεών σας), θα είναι χρήσιμες.
Ευελπιστώ στην ανταπόκρισή σας, όπως και σε μια γόνιμη συνεργασία μαζί σας.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Τμήματος και τα μέλη ΔΕΠ του Γραφείου Εκπαιδεύσεως
ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ Κ. ΜΗΝΑΣ

Πρόσκληση της Γραμματέας κας Θ. Γαζοπούλου,
για ενημερωτική αρχική συνάντηση
την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2003
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., ξεκίνησε υπό την
καθοδήγηση του Προέδρου μας Καθηγητή Α. Μηνά και των θεσμικών οργάνων, μια διαδικασία Αναβάθμισης των Σπουδών και Ανάπτυξης του Τμήματός μας.
Στη διαδικασία αυτή, είναι φανερό ότι απαιτείται μια μεγαλύτερη και αποδοτικότερη
Γραμματειακή και Τεχνική Υποστήριξη.
Είναι επίσης γνωστό, ότι οι σημερινές συνθήκες της υποστήριξης αυτής, ενός Τμήματος
με πάνω από 500 μέλη ΔΕΠ και πάνω από 4000 φοιτητές, είναι ήδη δυσχερής, από ελλείψεις προσωπικού, εξοπλισμού, χώρων, αλλά και σύγχρονων διαδικασιών.
Η Αναβάθμιση των Σπουδών και διαδικασιών δεν μπορεί να υποστηριχθεί χωρίς την
ανάλογη Γραμματειακή και Τεχνική Υποστήριξη.
Γνωρίζω τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων μας να ανταπεξέλθουμε στις σημερινές
ανάγκες, αλλά και τη θέληση όλων μας να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις.
Για το λόγο αυτό, πρέπει με τη βοήθεια των θεσμικών οργάνων, να προχωρήσουμε
στην Αναδιάρθρωση και Αναβάθμιση και των δικών μας λειτουργιών, διαδικασιών και αποτελεσματικότητας, στη διάρκεια του επόμενου χρόνου 2003.
Ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή σας καλώ σε μια ÚÒÙË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹
Û˘Ó¿ÓÙËÛË την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2003 στις 12.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο κάτω από
τη Γραμματεία του Ι.Τ. Α.Π.Θ.
Η Ημερήσια Διάταξη της συνάντηση έχει ως εξής:
12.30
Εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., Καθηγητή Α. Μηνά,
με θέμα τη διαδικασία Αναβάθμισης των Σπουδών και της Λειτουργίας του
Τμήματός μας.
12.45
Εισήγηση της Γραμματέας του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., Θ. Γαζοπούλου, με
θέμα τη σημερινή κατάσταση, τις λειτουργίες και τους στόχους της Αναβάθμισης της Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης.
13.00
Εισήγηση του Συντονιστή του Γραφείου Εκπαίδευσης, Κ. Τριαρίδη.
13.10
Εισήγηση Γραμματέα Μονάδας (Κλινικής-Εργαστηρίου) για τη λειτουργία της
Γραμματείας στη Μονάδα.
13.20
Εισήγηση Γραμματέα Τομέα, για τη λειτουργία και τις προοπτικές της Γραμματείας Τομέα.
13.30
Εισήγηση εκπροσώπου του Συλλόγου ΕΤΕΠ για τα προβλήματα και τις προοπτικές της Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης.
13.40
Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, προτάσεις από τους συμμετέχοντες.
Συζήτηση, καθορισμός βημάτων της νέας πορείας.
Με την προοπτική της συνάντησής μας
Σας χαιρετώ
Θ. Γαζοπούλου
Γραμματέας του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Γραμματειακής και Τεχνικής Επιμόρφωσης
Με πρωτοβουλία του Προέδρου, της Γραμματέας και του Γραφείου Εκπαίδευσης, προγραμματίζονται για τον νέο χρόνο, Σεμινάρια επιμόρφωσης και εξειδίκευσης για τα μέλη
της Γραμματειακής υποστήριξης (Γραμματεία, Γραμματείες Τομέων, Μονάδων) και τα μέλη ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ. Θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση τον Φεβρουάριο 2003.

Πρόσκληση προς τους φοιτητές
Υπενθυμίσεις για το ΔΕΠ
– Αποστολή ονομάτων υπευθύνων εκπαίδευσης (προπτυχιακής, μεταπτυχιακής, ειδικευομένων) στον Πρόεδρο, τη Γραμματεία ή το Γραφείο Εκπαίδευσης (για το Δίκτυο Εκπαίδευσης).
– Επισκέψεις του Προέδρου για διάλογο με το ΔΕΠ, στα Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, το 2ο δεκαήμερο Ιανουαρίου 2003.
– Συναντήσεις του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών α΄ εξαμήνου στις 22 και 23
Ιανουαρίου 2003.
– Πρώτη συνάντηση όσων δήλωσαν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών β΄ εξαμήνου την Τρίτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα της Γενικής
Συνέλευσης του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.

Ευχές για το 2003

Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ˘ÁÂ›·,
Ó· ¯·ÈÚﬁÌ·ÛÙÂ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓﬁÙËÙ·,
Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜.

Η συμμετοχή, των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα, αλλά και όποιου
φοιτητή ενδιαφέρεται, στη διαδικασία Αναβάθμισης των Σπουδών είναι αναγκαία και ευπρόσδεκτη.
Πληροφορίες-επαφή: Γραφείο Εκπαίδευσης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, τηλ.
994.769.
Καλή Χρονιά

Γραμματείς Τομέων
Τομέας
Τομέας
Τομέας
Τομέας
Τομέας
Τομέας
Τομέας
Τομέας
Τομέας

Ανατομικής:
Φυσιολογίας:
ΒΕΠΙ:
Ακτινολογίας:
Αισθητηρίων Οργάνων:
Υγείας Παιδιού:
Νευροεπιστημών:
Χειρουργικής:
Παθολογίας:
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Β. Σέρπη, 999.315, 999.334
Μ. Νάτση, 999.155
Α. Χρυσογονίδου, 999.118
Μ. Λεοντίδου, 994.730
Α. Χατζηκωνσταντίνου, 994.742
Κ. Τάκου-Παρίση, 994.817
―
κα Θ. Τριανταφυλλίδου, 994.648
κα Ε. Καλούδη, 994.775
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Α. Μηνάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Ιατρικού Τμήματος
Θ. Γαζοπούλου, Γραμματέας Ιατρικού Τμήματος
Φ. Τοπούζης, Λέκτορας, I. Tσινόπουλος, K. Mπορμπορίδης,
Π. Mπαμίδης, Mεταδιδακτορικοί Eπιστημονικοί Συνεργάτες
E. Kαλογιάννη, Γραφείο Eκπαίδευσης
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