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EÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ¢ÂÏÙ›Ô
IATPIKOY TMHMATOΣ AΠΘ

Tεύχος 6,

Απρίλιος 1943 - Απρίλιος 2003
60 χρόνια λειτουργίας Ιατρικής Σχολής

Από τον εορτασμό της πρώτης επετείου, στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου (1 Απριλίου 1944)

Οι στόχοι Απριλίου-Μαΐου 2003
Υπενθυμίσεις και εκκρεμότητες
Πριν τελειώσει το Ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 πρέπει να έχουμε αποφασίσει για όλα όσα αφορούν το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Στα πλαίσια του Νόμου.
Η προεργασία έχει γίνει. Μένει η υλοποίηση, και αυτή δεν αφορά το Γραφείο Εκπαίδευσης, αλλά
τα μέλη του ΔΕΠ, τις Κλινικές και τα Εργαστήρια και τους Τομείς.
Αρκετές Κλινικές και Εργαστήρια έχουν ήδη καλύψει αυτές τις υποχρεώσεις. Σε αρκετές όμως παραμένουν εκκρεμότητες.
°È· Ù· ÂÈÏÂÁﬁÌÂÓ·: Επεξεργασία των προτάσεων (στόχοι, περιεχόμενο, διαδικασία) και συζήτηση – έγκριση από τον Τομέα.
Για τον ∂ÛˆÙÂÚÈÎﬁ ∫·ÓÔÓÈÛÌﬁ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: Έγκαιρη εκπόνηση από όλες τις Κλινικές και
Εργαστήρια, που δεν έχουν ακόμη.
Προεργασία – προτάσεις για την εκπόνηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας συνολικά του Ιατρικού Τμήματος.
Όλα τα παραπάνω είναι ανάγκη να είναι έτοιμα, ώστε αμέσως μετά το Πάσχα, η Γενική Συνέλευση
του Τμήματος, να οριστικοποιήσει με τις αποφάσεις της, το πλαίσιο του επόμενο Ακαδημαϊκού έτους.
Υπενθυμίζουμε το 2ο Συνέδριο του Ιατρικού Τμήματος (Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18 Απριλίου).

Η ενημέρωση όλων μας
Συμπληρώνεται τον Μάιο ένας πρώτος χρόνος, από τότε που αποφασίσαμε ως Ιατρικό Τμήμα, να
προχωρήσουμε σε Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών, με πρώτο ορίζοντα το 2006.
Στο χρόνο αυτό, προκαταρκτικό και προετοιμασίας, έγιναν πολλά, Οργανωτικά. Λειτουργικά, σχεδιασμός, πιλοτικές πρωτοβουλίες, δίκτυα, κλίμα ότι κάτι πάσχει και πρέπει να αλλάξει.
Το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο είναι στο 6ο φύλλο του.
∂›Ì·ÛÙÂ ÂÓËÌÂÚˆÌ¤ÓÔÈ;
Πολλοί, ναι ― ίσως βαρέθηκαν να ξανακούνε τα ίδια θέματα ―, άλλοι από μας εξακολουθούν να
έχουν ερωτήματα, απορίες, αμφισβητήσεις, σκεπτικισμό, απομονωμένοι από το φόρτο των καθημερινών υποχρεώσεων.
Από την 1η Οκτωβρίου, με την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού έτους, πρέπει να προχωρήσουμε
σε εφαρμογές.
£· Â›Ì·ÛÙÂ ¤ÙÔÈÌÔÈ;
Αν θέλουμε ― και έτσι πρέπει ― να αξιοποιήσουμε τις υψηλού επιπέδου δυνατότητες ΔΕΠ, φοιτητών και μελών της διοικητικής και γραμματειακής στήριξης, να προχωρήσουμε συλλογικά, συναινετικά και σταδιακά στην αλλαγή, να μετασχηματίζουμε, χωρίς αναστάτωση, χωρίς να διαταράξουμε, ότι, ήδη λειτουργεί.
ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ﬁÏ˘ÙË ÏËÚÔÊﬁÚËÛË.
Στις οδηγίες του Προέδρου, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στο Ενημερωτικό Δελτίο γράφονται όλα.
Είναι χρέος του καθενός μας πλέον, η καλύτερη ενημέρωσή του. Και αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο.
∂›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ Î·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ, ﬁÙÈ «Ô˘‰Â›˜ ÛÒ˙ÂÙ·È ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘». Και αυτό ισχύει, και για το Ιατρικό Τμήμα και για τον καθένα μας.

Προωθείται η παράμετρος
της Αξιολόγησης

Προμήθεια Εκπαιδευτικού
Εξοπλισμού

Η εργασία για την επιστημονική τεκμηρίωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Ιατρικού Τμήματος 20022010 προχωρεί. Πριν από τη λήξη του ακαδ.
έτους 2002-2003, η Επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον Πρόεδρο θα καταθέσει τις θέσεις
της.
Η ομάδα εργασίας από τους Ν. Μαγκλαβέρα, Γ. Καρακιουλάκη και Β. Καραμπατάκη συγκρότησε τα ερωτηματολόγια καταγραφής τα
οποία και αποστέλλονται στις Μονάδες (Κλινικές και Εργαστήρια). Πληροφορούμαστε ότι
ανάλογη προεργασία για την Αξιολόγηση γίνεται και στα Ιατρικά Τμήματα της Κρήτης και
της Πάτρας.
Το Νομοσχέδιο για την οργανωμένη και
Πανελλαδική Αξιολόγηση ΑΕΙ και Τμημάτων
δόθηκε για δημόσιο διάλογο. Η προοπτική είναι να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης από
το επόμενο ακαδ. έτος 2003-2004.

Στην πρότασή της προς την Πρυτανία για
την προμήθεια εξοπλισμού, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε στις 27.3.2003
την προτεραιότητα προμήθειας εκπαιδευτικού
εξοπλισμού για τους εκπαιδευτικούς χώρους
των Νοσοκομείων και Βασικών Επιστημών
(φωτοτυπικά γρήγορης αναπαραγωγής, ψηφιακοί βιντεοπροβολείς,επιδιασκόπια, κ.ά.).

Δημοσιοποίηση
Για την εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2.3.2003).
Συζήτηση για την Ιατρική Εκπαίδευση και
την Φροντίδα Υγείας (Καθηγητής Α. Τουρκαντώνης, Αναπλ. Καθηγητής Π. Μακρής, Α. Νικολαΐδης Πρόεδρος Ι.Σ.Θ.) TV100, Κολοκοτρώνης Α. 19.3.2003.

Aπρίλιος 2003
17-18 Απριλίου το 2ο ΕΣΤΙΑΠΘ

Μήνυμα του Προέδρου
Το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ., όπως γνωρίζετε, μετά από απόφαση των καθηγητών και
των φοιτητών του ξεκίνησε και οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την περασμένη ακαδημαϊκή
χρονιά το 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής (ΕΣΤΙΑΠΘ), που αποτέλεσε την αρχή μιας θεσμοθετημένης ετήσιας δραστηριότητας υπό την αιγίδα του Α.Π.Θ.
Γενικός σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η παρουσίαση αποτελεσμάτων από το
ερευνητικό έργο που υλοποιείται στο Ιατρικό Τμήμα, η συνεργασία όλων των στελεχών του,
όπως και η προβολή και συζήτηση των κοινών θεμάτων, που απασχολούν το σύνολο της
εκπαιδευτικής ιατρικής κοινότητας.
Πρόκειται για μια καινοτόμο ενέργεια της οποίας ο στόχος είναι η στενότερη συνεργασία των μελών όλων του Τμήματος Ιατρικής με τους φοιτητές, η εισαγωγή των φοιτητών
στην ερευνητική διαδικασία, η παρουσίαση ερευνητικού έργου, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Τμήματος Ιατρικής, και η μέσω διαλόγου αυτοβελτίωση και γενικότερη αναβάθμιση των σπουδών. Συμμετέχουν όλες οι κλινικές και τα εργαστήρια του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ., και καλείται να συμμετάσχει το σύνολο των
Ιατρικών Τμημάτων της χώρας (Αθηνών, Αλεξανδρουπόλεως, Ιωαννίνων, Κρήτης, Λάρισας,
Πάτρας).
Ειδικά την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, το 2ο ΕΣΤΙΑΠΘ, με την ευκαιρία της επετείου των
60 ετών δημιουργικής λειτουργίας της Σχολής μας, αφιερώνεται στο μείζον θέμα της εκπαιδεύσεως. Θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Απριλίου, στο ξενοδοχείο «Mακεδονία Palace» της
Θεσσαλονίκης.
Ευελπιστώντας στην συνεργασία σας, σας απευθύνουμε θερμούς χαιρετισμούς.
Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής, Με εξαιρετική τιμή
Ο Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Καθηγητής Α. Μηνάς
Επιστημονικό Πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου ΕΣΤΙΑΠΘ
¶¤ÌÙË 17.4.2003
∂ÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜: Βασική Έρευνα
Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της.
™. ¶ÔÏ˘˙ˆ›‰Ë˜: Η ίδρυση της ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και οι πρώτοι Καθηγητές.
º. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎﬁ˜: Το προσωπικό των Εργαστηρίων και Κλινικών- Οι φοιτητές της Σχολής.
£. ¢·Ú‰·‚¤ÛË˜: Τα συγγράμματα και οι πρώτες διατριβές και υφηγεσίες.
Η πορεία της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. προς την καταξίωση
¢. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘: Περίοδος 1943-1981.
∞. ∞Ë‰ÔÓﬁÔ˘ÏÔ˜: Περίοδος 1982-2003.
∞. ªËÓ¿˜: Πορεία προς το μέλλον. Οράματα και προγραμματισμός.
Η πορεία της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. προς την καταξίωση
ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘: Παθολογικές Κλινικές
¢. §·˙·Ú›‰Ë˜: Χειρουργικές Κλινικές
∞. ª¿ÓıÔ˜: Στρατιωτική Ιατρική Σχολή
∫. ΔÚÈ·Ú›‰Ë˜: Οι φοιτητές στα 60 χρόνια της Ιατρικής Σχολής
∂ÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜:Κλινική έρευνα-Παθολογία,Χειρουργική
Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα αιχμής στην άσκηση της Ιατρικής
∂. ∞ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜: Μεταμοσχεύσεις
∞. §·ÌÚﬁÔ˘ÏÔ˜: Γονιδίωμα
μ. Δ·ÚÏ·Ù˙‹˜: Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
™. ª·ÏÔÁÈ¿ÓÓË˜: Οι θέσεις της Εκκλησίας σε βιοηθικά ζητήματα
21.00 ΔÂÏÂÙ‹ ŒÓ·ÚÍË˜ – Α. Μηνάς – Μικρή Δεξίωση
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 18.4.2003
∂ÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜: Κλινική έρευνα
Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα αιχμής στην άσκηση της Ιατρικής
¢. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜: AIDS
§. ªÔ‡ÙË˜: Η αλήθεια στον άρρωστο – Η συναίνεση του ασθενούς
ª. ΔÛÔ‡ÁÎ·˜: Ο ιατρός ως πραγματογνώμονας
Αρχές και μέθοδοι της ιατρικής προπτυχιακής εκπαίδευσης
¢. ∫Ô‡‚ÂÏ·˜: Τι πτυχιούχο γιατρό θέλουμε;
∞. ∫ÒÙÛË˜: Το φοιτητικό σύγγραμμα
∫. ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË˜: Σύνταξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος
¢. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘:Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης
Ιατρική εκπαίδευση και φοιτητικές πρωτοβουλίες
∂ÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ : Βασική έρευνα, Επιδημιολογικά
Αρχές και μέθοδοι ιατρικής εκπαίδευσης
¡. ª·ÁÎÏ·‚¤Ú·˜: Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης ιατρού και φοιτητή
∞. ª¤ÓÔ˜: Ιατρική εκπαίδευση και κοινότητα
°. ∫·ÚÎ·‚¤Ï·˜: Η διδακτορική διατριβή
°. ∫·Ú·ÎÈÔ˘Ï¿ÎË˜: Αξιολόγηση της έρευνας στην Ιατρική
º. ΔÔÔ‡˙Ë˜: Οι προοπτικές ενός νέου γιατρού
√. °·Ì‚Úﬁ˜: Εκπαίδευση εκπαιδευτών
Η μετά το πτυχίο ιατρική εκπαίδευση
π. ¶··‰‹Ì·˜: Ακαδημαϊκή μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Ã. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: Η έννοια και ο σχεδιασμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης
¡. ¡ÙﬁÌÚÔ˜: Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και δια βίου εκπαίδευση
21.00 ΔÂÏÂÙ‹ §‹ÍË˜ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘
∏. §·Ì›ÚË˜: Η ιατρική εκπαίδευση στην ειδικότητα
∞. ªËÓ¿˜: Απονομή Βραβείων

Ολοκληρώνεται σταδιακά η προετοιμασία του Νέου Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών που θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2003

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2003
Το Δίκτυο για την Έρευνα

Ολοκληρώνεται η συγκρότηση και επεξεργασία του ¡¤Ô˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ,
με τη συμμετοχή πάνω από 140 Καθηγητών του Ιατρικού Τμήματος και τη στήριξη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, που συντονίζει ο Πρόεδρός της Καθηγητής Φ. Χαρσούλης.
Σε ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 20.3.2003 συζητήθηκαν οι εκκρεμότητες στη συγκρότηση των 20 μαθημάτων κορμού και των 70 περίπου επιλεγομένων μαθημάτων, που θα προσφερθούν στο
Ν.Π.Μ.Σ., στο α’ (χειμερινό) και το β΄ (εαρινό) εξάμηνο. Υπενθυμίζεται ότι στο γ΄ εξάμηνο δεν υπάρχει παρακολούθηση μαθημάτων, αλλά πρακτική άσκηση, εμπλοκή στην έρευνα και εκπόνηση διπλωματικής διατριβής,
ξεχωριστά για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή υπό την άμεση καθοδήγηση του επιβλέποντά του.
Ο μεγάλος αριθμός των μεταπτυχιακών μαθημάτων και η προσεγμένη, διατομεακή και υπεύθυνη συγκρότησή τους, θα δώσει τη ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·-ÚÔÛÊÔÚ¿, της παρακολούθησής τους, επιλεκτικά, και από πτυχιούχους (ειδικευόμενοι, επιστ. συνεργάτες αλλά και μέλη ΔΕΠ), που δεν θα συμμετέχουν στο σύνολο του Ν.Π.Μ.Σ.
Στη σύσκεψη της Πέμπτης 20.3.03 δόθηκε ευκαιρία, ― με τις προτάσεις μαθημάτων αλλά και την παρουσία και απόφαση ενεργού συμμετοχής του ΔΕΠ ― να διαπιστωθεί ο μεγάλος αριθμός του υψηλού επιπέδου δυναμικού της Ιατρικής Σχολής, που δεν αξιοποιήθηκε στο βαθμό που δικαιούται στον τομέα της Μεταπτυχιακής
Εκπαίδευσης.
Στην ίδια σύσκεψη δόθηκε η δυνατότητα για ενημέρωση σχετικά με την ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜,
την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, τη διαδικασία προετοιμασίας για την έναρξη λειτουργίας από το
ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, την ανάγκη ανάπτυξης πνεύματος διατομεακής, διακλινικής, διεργαστηριακής συνεργασίας.
Ας σημειωθεί, ότι ήδη έχει τελειώσει η προεργασία για τη συγκρότηση του ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (Ε.Κ.Λ.) Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Όλα τα παραπάνω (Πρόγραμμα Μαθημάτων, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας), προϊόντα πολύτιμης συνεργασίας των Ομάδων Μελέτης, της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και πολλών μελών του ΔΕΠ, ı·
ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó Û’ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ (για παρατηρήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις), πριν από την κατάθεση των προτάσεων στα θεσμικά όργανα και τη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Τμήματος.
Στο πνεύμα αυτό, και μετά τη συγκέντρωση των τελικών προτάσεων μαθημάτων που επεξεργάσθηκαν οι
ομάδες διδασκόντων, θα γίνει την ¶¤ÌÙË 8 M·˝Ô˘ 2003, στις 7.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο ΑΧΕΠΑ ενημερωτική συνάντηση του ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ªÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜.
Η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από την 1η Οκτωβρίου 2003, φαίνεται, παρά τη
μη στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ, στήριξη Προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.), ότι θα
γίνει πραγματικότητα, χάρη στην κινητοποίηση, προσφορά και αίσθηση καθήκοντος των μελών του ΔΕΠ της
Ιατρικής.

Πρόσβαση σε περιοδικά του Ιατρικού Τμήματος μέσω Internet
Το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία εξασφάλισε τους πόρους για την πρόσβαση του Ιατρικού Τμήματος σε περιοδικά που διατίθενται σε ηλεκτρονική
μορφή μέσω του Internet.
Οι συνδρομές αυτές, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά σε αυτές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.
(http://www.lib.auth.gr), θα επιτρέψουν σε όσους είναι συνδεδεμένοι από το δίκτυο του Τμήματος να
έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full text) περιοδικών του ενδιαφέροντός τους.
Για την επιλογή των τίτλων έχει δημιουργηθεί μία ιστοσελίδα που περιλαμβάνει ένα εκτενή κατάλογο περιοδικών του ευρύτερου χώρου της Υγείας, ταξινομημένων σε θεματικές κατηγορίες-ειδικότητες.
Μέσω της σελίδας αυτής μπορούν όσα μέλη ΔΕΠ ενδιαφέρονται να:
α) επιλέξουν-σημειώσουν τους τίτλους που τους ενδιαφέρουν (αρχική επιλογή) από τη μεγάλη λίστα των
τίτλων δημιουργώντας μία πρόχειρη λίστα προτιμήσεων (χωρίς όριο στον αριθμό των τίτλων)
β) ξεχωρίσουν 10 τίτλους από την πρόχειρη λίστα για ενεργοποίηση των αντίστοιχων συνδρομών.
Η καταγραφή των προτιμήσεων θα επιτρέψει την άμεση ενεργοποίηση συνδρομών σε περιοδικά που πραγματικά ενδιαφέρουν το Τμήμα.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι: http://www.med.auth.gr/surveys/journals/gr και θα είναι διαθέσιμη για καταγραφή τίτλων μέχρι 18.4.2003.
Με εκτίμηση, Κ. Παππάς, Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Πληροφορικής.

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, συνήλθε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2003 το
Δίκτυο για την Έρευνα, με συντονισμό από τη συνάδελφο Ν. Βαβάτση-Χριστάκη.
Είναι δεδομένο ότι η Έρευνα είναι από την ίδια τη φύση της δουλειάς μας,
καθημερινή μας λειτουργία. Είναι όμως επίσης αλήθεια, ότι λείπει το ενιαίο
πλαίσιο, η συστηματική διατομεακή συνεργασία και φυσικά η χρηματοδότηση. Επιστημονικά Ερευνητικά Προγράμματα τρέχουν, δημοσιεύσεις στο εξωτερικό απονέμουν αναγνώριση, συνάδελφοι έχουν συνδεθεί με Διεθνή Ερευνητικά Δίκτυα. Αλλά όλα αυτά, μεμονωμένα, χωρίς καταγραφή και δημοσιοποίηση, χωρίς πλαίσιο και κρατική χρηματοδότηση. Χάρη στον «πατριωτισμό
(κάποιων) Ελλήνων».
Στη συνάντηση του Δικτύου για την Έρευνα της 27.3.2003, εισηγήσεις και
τοποθετήσεις ανέδειξαν τις παραμέτρους, αλλά και τις ενέργειες, ώστε με την
έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού έτους 2003-2004, να είμαστε σε καλύτερη
αφετηρία και οργανωμένη συνεργασία.
Πολλές φορές στο παρελθόν έγιναν φιλότιμες προσπάθειες, αλλά σκόνταψαν στην έλλειψη πλαισίου και υποστήριξης. Το Νομοσχέδιο για την Έρευνα
είναι ακόμα στη φάση της δημόσιας συζήτησης.
Είναι ώρα, στα πλαίσια της απόφασης-πορείας του Ιατρικού Τμήματος
Α.Π.Θ. για Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών
– να καταγράψουμε τα σημερινά δεδομένα
– να δημιουργήσουμε ενιαίο πλαίσιο στήριξης της Έρευνας στο Τμήμα μας
– να οργανώσουμε την έγκαιρη και διαρκή διάχυση των πληροφοριών
– να συγκροτήσουμε πρόταση για τις ανάγκες και προϋποθέσεις.
Η συγκυρία του 6ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, δεν πρέπει να μείνει
αναξιοποίητη.

Δίκτυο για την Εκπαίδευση στις Ειδικότητες
Η Εκπαίδευση στην Ειδικότητα, μια βασική εκπαιδευτική λειτουργία, είναι
γνωστή για τα προβλήματα, την ποικιλομορφία και τις διαδικασίες.
Το Ιατρικό Τμήμα εμπλέκεται και προσφέρει, σε κάθε Κλινική και Εργαστήριο, χωρίς θεσμοθέτηση, χωρίς αναγνώριση (π.χ. «μεταπτυχιακοί εκπαιδευτές»), χωρίς έστω συμβολική αποζημίωση.
Το νέο Νομοσχέδιο για τις Ειδικότητες είναι ακόμα στη φάση της επεξεργασίας της πρότασης του ΚΕΣΥ.
Η ανάγκη αναδιοργάνωσης, συστηματοποίησης και ρυθμίσεων είναι επιτακτική.
Τα παραπάνω καταγράφηκαν στη συνάντηση του Δικτύου Εκπαίδευσης
στις Ειδικότητες, της Πέμπτης 6.3.2003 όπου και καταγράφηκε η θέληση τόσο του ΔΕΠ-Εκπαιδευτών, όσο και των Ειδικευομένων για μια πιο συστηματική, οργανωμένη και γενικής εφαρμογής εκπαιδευτική διαδικασία.
Για την αλληλοενημέρωση και αλληλοστήριξη προσφέρθηκαν να λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι του δικτύου-συντονιστές οι συνάδελφοι κατά χώρο λειτουργίας:
°È· ÙÔ ∞Ã∂¶∞
Γκιάλα Μ., Γαμβρός Ο., Χαρλαύτης Ν., Γρέκας Δ., Νικολάου Α.
°È· ÙÔ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ
Γερασιμίδης Θ., Χατζηθεοχάρης Γ., Γαρύφαλλος Α., Γάκης Δ.
°È· ÙÔ °. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘
Πατάκας Δ., Τσολάκη Μ., Μπότσιος Δ.
°È· ÙÔ °. °ÂÓÓËÌ·Ù¿˜
Παπαδημητρίου Δ., Ατματζίδης Κ., Χατζηχρήστου Δ., Δεμίρη Ε.
°È· Ù· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·
Βρεττού Ε., Βαβάτση Ν., Μπένος Α.
Κάθε προσφορά άλλων συναδέλφων να συμμετάσχουν στην οργανωτική
προεργασία είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη (τηλ. 994769, Γραφείο Εκπαίδευσης).
Ξεχωριστό Πρόγραμμα εκπονείται σε συνεργασία με τους συντονιστές των
ΠΕΣΥ για την Ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.

Απόφαση του Δ.Σ. – έγγραφο του Προέδρου
Άμισθα Επιστημονικά Συνεργαζόμενοι
Κύριοι Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Τμήματος στην υπ’αριθμ. 4/14.1.2003 συνεδρίασή του συζήτησε το θέμα
των Αμίσθων Επιστημονικά Συνεργαζομένων (Α.Ε.Σ.) συναδέλφων και διεπίστωσε ομόφωνα ότι :
Α. Οι επιστημονικοί συνεργάτες, 200 περίπου στο Τμήμα μας σήμερα (μεταξύ τους και
πολλοί υποψήφιοι διδάκτορες), αποτελούν μορφή σύνδεσης των νέων επιστημόνων με
τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες των Μονάδων (Κλινικών και Εργαστηρίων)
του Τμήματος, υπηρετώντας έναν άτυπο θεσμό, χωρίς καταγεγραμμένα δικαιώματα και
υποχρεώσεις.
Β. Το Τμήμα έχει, επομένως, την ευθύνη να κωδικοποιήσει τηρώντας τα νομικά πλαίσια και τις συμβατικές υποχρεώσεις, την παρουσία τους στις Κλινικές και τα Εργαστήρια
καθορίζοντας τις αρχές και τα πλαίσια της συνεργασίας τους, που θα έχουν ως εξής :

μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.).
8.

Για κάθε Α.Ε.Σ. θα ορίζεται, από το Δ/ντή της Κλινικής ή του Εργαστηρίου, μέλος
ΔΕΠ ως σύμβουλος-επιβλέπων.

9.

Οι Α.Ε.Σ. μπορούν να συμμετέχουν σε πειραματική ή κλινική έρευνα, υπό την εποπτεία των ειδικών ιατρών.

10. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν επώνυμα σε ερευνητικό πρόγραμμα ή διαδικασία
της Μονάδος και να επωφελούνται -αλλά και να στηρίζουν- από τη λειτουργία συγκεκριμένης ερευνητικής υποομάδος (εργαστηρίου, project).
11. Παράλληλα, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας τους να δημοσιεύσουν
1-2 επιστημονικές εργασίες.
12. Θα πρέπει ως μεταπτυχιακοί συνεργάτες να συμμετέχουν στην προετοιμασία και
στήριξη μιας από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Μονάδος και να παρακολουθούν τις μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητές της.

1.

Η εργασιακή τους σχέση είναι η άμισθη επιστημονική συνεργασία, εκπαιδευτικού
(για τους ίδιους) χαρακτήρα, χωρίς υποχρέωση παροχής έργου.

2.

Σε κάθε Κλινική ή Εργαστήριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι πέντε (5) Α.Ε.Σ.

13. Επιθυμητό είναι να καθορίσουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συγκεκριμένο
γνωστικό πεδίο συγγραφής εκπαιδευτικής μονογραφίας.

3.

Αρμόδια όργανα για την επιλογή τους είναι οι ενδιαφερόμενες Κλινικές και τα Εργαστήρια και, τελικά, οι Τομείς, αφού συνυπολογίσουν τις δυνατότητες των υποψηφίων και τις ανάγκες (εκπαιδευτικές και ερευνητικές) των Μονάδων τους.

14. Η συνεργασία των Α.Ε.Σ. με τη Μονάδα δεν μπορεί να έχει συγκεκριμένο εργασιακό
ωράριο (δεν υπάρχει εργασιακή υποχρέωση). Πρακτικά, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
10 ώρες εβδομαδιαίως.

4.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά πρωτόκολλα θα απασχολούνται ως υπεράριθμοι.

15. Στους Τομείς θα τηρείται μητρώο Α.Ε.Σ. και θα καταγράφονται οι δραστηριότητές
τους.

5.

Η ηλικία των Α.Ε.Σ. δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά την αρχική θητεία τους, το 40ο
έτος.

6.

Η θητεία τους θα είναι διετής, με δικαίωμα ανανέωσης.

16. Η ανανέωση τέλος, της θητείας των Α.Ε.Σ. θα γίνεται από τους αρμόδιους Τομείς,
με βάση σχετική έκθεση του μέλους ΔΕΠ συμβούλου-επιβλέποντος και του Διευθυντή της Κλινικής ή του Εργαστηρίου.

7.

Η πρόσβαση στις δομές και υπηρεσίες της Μονάδος, θα είναι όμοια με εκείνη των

Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Αρίστιππος Κ. Μηνάς

Η εγκατάσταση στο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., την Τετάρτη 26.3.2003, προωθείται
προς τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας, το πλαίσιο εγκατάστασης των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων, όπως διαμορφώθηκε από τη Γ.Σ. του Ιατρικού Τμήματος στις 28.2.2003.
Υπενθυμίζουμε, ότι η πραγματοποίηση πλέον της εγκατάστασης, εξαρτάται
αποκλειστικά από τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας, όχι μόνο για τις Νομοθετικές
ρυθμίσεις και αποφάσεις, αλλά κυρίως για την επίλυση των προϋποθέσεων και
ελλειμμάτων, όπως διαμορφώθηκαν ως αντισταθμιστικές ενέργειες, στην απόφαση του Ιατρικού Τμήματος. Οι ενέργειες για αναβάθμιση των δομών και λειτουργίας των δύο Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, ΑΧΕΠΑ και ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,
αποτελούν μια από τις κύριες επιδιώξεις του Ιατρικού Τμήματος. Έτσι ο χρόνος
εγκατάστασης εξαρτάται πλέον αποκλειστικά, από τις ενέργειες, αποφάσεις, και
ρυθμίσεις των Υπουργείων. Και φυσικά η εγκατάσταση δεν μπορεί να γίνει κατά
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθήματα, κλινικές ασκήσεις).
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Αρίστιππος Μηνάς

Τετάρτη 9 Απριλίου 2003, Φοιτητικές εκλογές
Εκλέγουν την Τετάρτη οι φοιτητές της Ιατρικής το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του ΣΦΙΑΠΘ, αντιπροσώπους που θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία Αναβάθμισης των Σπουδών και Λειτουργιών του Ιατρικού Τμήματος
Α.Π.Θ. Έντονο καταγράφεται στις προκηρύξεις και διακηρύξεις το ενδιαφέρον
των φοιτητών της Ιατρικής για το επίπεδο και τις προοπτικές των Σπουδών και
για την ανάγκη μιας ουσιαστικής και ριζικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης.
Καλή επιτυχία και καλή συνεργασία.

Πένθη
Έφυγε μετά από 60 χρόνια δεσμό με την Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., ο Γιώργος Χατζηχρήστου, Ομότιμος Καθηγητής και φοιτητής της «ηρωϊκής» πρώτης σειράς
του 1943. Την συμπάθεια στην οικογένεια.

Οι Θέσεις του Συλλόγου ΔΕΠ Ιατρικής
για το Θέμα Παπαγεωργίου είναι οι ακόλουθες:
1. Θέμα εργασιακών σχέσεων των πανεπιστημιακών γιατρών στο Νοσοκομείο αυτό. Μόνη αποδεκτή λύση
η ισχύς του νομικού πλαισίου της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και η άμεση απόκτηση του αμιγούς πανεπιστημιακού χαρακτήρα στο νοσοκομείο αυτό.
2. Θέμα υπάρχουσας κατάστασης στο Παπαγεωργίου. Τονίζεται ότι οι κλινικές που λειτουργούν αυτή τη
στιγμή έχουν μια πολυδιάστατη εργασιακή σχέση. Υπάρχουν κλινικές που λειτουργούν με καθεστώς
ΕΣΥ, όπως υπάρχουν και κλινικές αμιγώς ιδιωτικού χαρακτήρα, συνεπώς η προσθήκη και πανεπιστημιακών κλινικών θα περιπλέξει ακόμη πιο πολύ την κατάσταση. Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι πιθανές κλινικές που θα μπορούσε να αναπτυχθούν έχουν ήδη διορισμένους διευθυντές. Συνεπώς η όποια συζήτηση γίνεται για να χρεωθεί την ευθύνη της αποτυχίας στις διαπραγματεύσεις το Ιατρικό Τμήμα.
3. Θέμα μετακίνησης πανεπιστημιακών κλινικών στο Παπαγεωργίου. Η όποια συζήτηση είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη της τις αποφάσεις της ΓΣ και της Συγκλήτου οι οποίες διασαφηνίζουν πλήρως ότι η
μετακίνηση αυτή θα ήταν αποδεκτή μόνο εφόσον μεταφερθούν τουλάχιστον 16 κλινικές με τα ομώνυμα εργαστήριά τους, όσες δηλαδή είναι απαραίτητες για την ελάχιστη λειτουργία μιας ακαδημαϊκής μονάδας ικανής να δίδει πτυχίο, ώστε οι φοιτητές να μη χάνουν το χρόνο τους στις μετακινήσεις.
4. Θέμα δημιουργίας νέων κλινικών. Το Ιατρικό Τμήμα έχει ανάγκη α- από νοσηλευτικές εκπαιδευτικές κλίνες, β- έχει ανάγκη από την ίδρυση νέων κλινικών και κυρίως κλινικών ειδικοτήτων. όλα αυτά όμως συζητούνται με την κυρίαρχη προϋπόθεση του αμιγώς πανεπιστημιακού νοσοκομείου (που σημαίνει διοίκηση οριζόμενη από πανεπιστημιακά θεσμικά όργαν και όχι από τον υπουργό υγείας.
5. Θέμα εργαστηρίων βασικών προκλινικών μαθημάτων. Η προοπτική αυτή είναι εντελώς ανέφικτη για το
Παπαγεωργίου. Οι πόρτες φρόντισε να κλείσουν ο ίδιος ο Παπαγεωργίου.
6. Κεντρική θέση του Συλλόγου ΔΕΠ. Δυο αμιγώς πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Αυτά τα ονοματίζουμε με
σαφή τρόπο. Γνωρίζοντας το καθεστώς του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, πιστεύουμε ότι είναι ανεδαφική κάθε συζήτηση για το Παπαγεωργίου, αφού 1-το ίδιο το καθεστώς και ο αριθμός κρεβατιών που διαθέτει δεν προσφέρεται για την ανάπτυξη 16 τουλάχιστον πανεπιστημιακών κλινικών, 2-οι κλινικές του
δεν είναι δυνατό να μεταστεγαστούν εξαιτίας της ανομοιογένειας των εργασιακών και άλλων σχέσεων
του. 3- αντίθετα είναι πιο εύκολο και πραγματοποιήσιμο να μετακινηθούν εκεί κλινικές του ΕΣΥ π.χ. από
το Ιπποκράτειο και έτσι αυτό να μετατραπεί άμεσα σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο με αμιγή οικονομική
και διοικητική αυτοδυναμία και αυτοτέλεια στα πλαίσια του πανεπιστημίου.
Θεσσαλονίκη 19 Μαρτίου 2002
Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Φώτης Φωτίου,

Ο Γραμματέας Παντελής Ε. Μακρής

Μικρές ειδήσεις – Πιλοτικές πρωτοβουλίες – Μικρές ειδήσεις – Πιλοτικές πρωτοβουλίες – Μικρές ειδήσεις – Πιλοτικές πρωτοβουλίες
¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË
Με την εποπτεία και ευθύνη του εκπαιδευτή τους
Αναπλ. Καθηγητή Β. Συμεωνίδη ολοκληρώθηκε η
άσκηση στην κλινική Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση
των Ε/ετών φοιτητών της Οδοντιατρικής, τόσο στην
Πανεπιστημιακή Κλινική (ΑΧΕΠΑ) ﬁÛÔ Î·È ÛÙË ÌË
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹ (Ιπποκράτειο). Η κίνηση
ήταν πιλοτική και φαίνεται ότι λειτουργεί. Ευχαριστίες
στους συναδέλφους της Κλινικής του Ε.Σ.Υ.
∂ÚÁ·Û›Â˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ
Με εθελοντική συμμετοχή φοιτητών στην εκπόνηση
εργασιών (κωδικοποίηση δεδομένων σε ένα γνωστικό
αντικείμενο) προχωρεί για τέταρτη χρονιά, η πρωτοβουλία αυτή στην εκπαίδευση των Ε/ετών φοιτητών
της Οδοντιατρικής. Κάθε χρόνο οι εργασίες αυτές παρουσιάζονται και δημοσιοποιούνται σε ένα τομίδιο.
∂.º.ª.
Σε 12 μαθήματα κορμού και επιλεγόμενα του β΄(εαρινού) εξαμήνου, διανεμήθηκαν στους φοιτητές Ενημερωτικά Φυλλάδια Μαθήματος (Ε.Φ.Μ.), με τις πληροφορίες για τους στόχους, τη διαδικασία, τους εκπαιδευτές, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα και τον τρόπο
αξιολόγησης του κάθε μαθήματος. Ο απόηχος από τη
χρησιμότητα των Ε.Φ.Μ., θα οδηγήσει στη γενική
χρήση τους.
Ελεύθερα προγράμματα
επιμόρφωσης φοιτητών
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· «ª·ÚÁ·Ú›Ù·»
Εθελοντικό Πρόγραμμα συνεργασίας και επιμόρφωσης φοιτητών και εκπαιδευτών με στόχο το ρόλο του
«γιατρού στην κοινότητα». Οι επιμέρους εκπαιδευτικές δράσεις είναι συμμετοχή στη Νοσηλευτική διαδικασία, Αγωγή Υγείας, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Ιατρική στην Π.Φ.Υ., Έρευνα στην Κοινωνική Ιατρική.
Είναι η έκτη χρονιά εφαρμογής του πιλοτικού αυτού
προγράμματος.
™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜-ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜: ∞. ª¤ÓÔ˜, ÙËÏ. 2310999137
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌﬁÚÊˆÛË˜ ÛÙËÓ ÀÁÈÂÈÓ‹ Î·È
∞ÁˆÁ‹ ÀÁÂ›·˜
Συνεχίζεται και φέτος το εθελοντικό (ελεύθερης επιλογής) πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Υγιεινή Κοινωνική και Προληπτική Ιατρική.
Το Πρόγραμμα (δισεβδομαδιαίο, Τετάρτη και Πέμπτη) παρακολουθούν 60 φοιτητές σε ώρες εκπαιδευτικής μεταμεσημβρινής ζώνης.
™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜-˘Â‡ı˘ÓÔ˜: £. ¢·Ú‰·‚¤ÛË˜.
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÂÈÌﬁÚÊˆÛË˜ ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÎ·ÓÈÛÙÈÎ‹ ∞ÁˆÁ‹
Με πρωτοβουλία και συντονισμό της Αναπλ. Καθηγήτριας Π. Αργυροπούλου συνεχίζεται στο Νοσοκομείο
Γ. Παπανικολάου το Πρόγραμμα Αντικαπνιστικής
Αγωγής που περιλαμβάνει επιμόρφωση αλλά και Εξωτερικό Ιατρείο.

Φοιτητικές πρωτοβουλίες για
ενημέρωση στις ειδικότητες
™ÙÔ ∞.¶.£.
Με μεγάλη συμμετοχή σε δύο αμφιθέατρα και εισηγήσεις από μέλη ΔΕΠ
έγινε στις 14 και 15 Μαρτίου η διημερίδα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες εκπαίδευσης των ειδικοτήτων.
™Ù· πˆ¿ÓÓÈÓ·
Ημερίδα για την Εκπαίδευση στις Ειδικότητες, στις 28 Μαρτίου στα Ιωάννινα. Οργανωτής η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ελλάδος.
¢›ÎÙ˘Ô ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ÛÙË °ÂÓÈÎ‹ π·ÙÚÈÎ‹
Συγκροτήθηκε το Δίκτυο Εκπαίδευσης στην Ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής με συντονισμό από τους Α. Μπένο (Γραφ. Εκπαίδευσης), Μ. Μερκούρη, Β. Συμεωνίδη, Ν. Γρέκα, Φ. Αθανασιάδου (ΑΧΕΠΑ), Θ. Γερασιμίδη και
Κλ. Βολιώτη (Ιπποκράτειο), Λ. Σιχλετίδη, Σ. Κουκουρίκο και Π. Αργυροπούλου (Παπανικολάου). Στόχος η συστηματοποίηση της Εκπαίδευσης
στην Ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.
∞ÁˆÁ‹ ÀÁÂ›·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÂ˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής ετοίμασε το Ιατρείο Μαστού και Ογκολογίας της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (Διευθυντής Καθηγητής
Ν. Χαρλαύτης), για τις εργαζόμενες στο Α.Π.Θ.
Το Πρόγραμμα είναι συνέχεια του περυσινού που αφορούσε τις γυναίκες υπαλλήλους του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜-ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜: ∂.
º·¯·ÓÙ›‰Ë˜
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ã∂¶∞
Η Οφθαλμολογική Κλινική του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με τις Οφθαλμολογικές Κλινικές των άλλων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης διοργανώνει
την 1η Διανοσοκομειακή Με-τεκπαιδευτική Ημερίδα Οφθαλμολογίας, που
θα πραγμα-τοποιηθεί το Σάββατο 5 Απριλίου 2003 και ώρα 10.30 π.μ. έως
14.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του ΑΧΕΠΑ, τηλ. 994741.

Άσκηση στα επείγοντα
Φωτεινό σημείο στην υποβαθμισμένη εκπαιδευτική λειτουργία, είναι η προγραμματι-σμένη, αλλά και
εθελοντική κλινική άσκηση φοιτητών στα Τμήματα
Επειγόντων τις ημέρες γενικής εφημερίας. Σε πολλές
Παθολογικές, Χειρουργικές, Παιδιατρικές Κλινικές ―
αλλά και σε άλλες ― η κλινική άσκηση σε ώρες γενικής εφημερίας, είναι βασικό μέρος της εκπαίδευσης.
Ελπίζουμε ότι με την οργάνωση των Τ.Ε.Π. η διαδικασία αυτή θα συστηματοποιηθεί και θα γενικευθεί.

Αξιολόγηση μαθημάτων
του α΄ χειμερινού εξαμήνου
Με συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους νέους πρωτοετείς φοιτητές έγινε εσωτερική αξιολόγηση
του α΄ χειμερινού εξαμήνου.
Το σύνολο των φοιτητών έκανε αποτίμηση των
μαθημάτων, της διδασκαλίας, της πρακτικής άσκησης
και των βιβλίων, με την ευθύνη του Γραφείου Εκπαίδευσης και της Αναπλ. Καθηγήτριας Μ. ΑρβανιτίδουΒαγιωνά.
Η αξιολόγηση θα αξιοποιηθεί για ενημέρωση και
εσωτερική συζήτηση των διδασκόντων.
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές του 1ου έτους, είναι
αυτοί που παρακολούθησαν τον Οκτώβριο 2002 το
ελεύθερο-εθελοντικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές» και γίνεται πιλοτική προσπάθεια για
εφαρμογή της Αναβάθμισης των Σπουδών. Οι αξιολογήσεις θα συνεχισθούν και θα συστηματοποιηθούν
ως μέρος της Εκπαιδευτικής διαδικασίας.

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ π¶¶√∫ƒ∞Δ∂π√À
Μηνιαία Κλινικοεργαστηριακή Συνάντηση, Πέμπτη 3.4.03 στις 12.30 μ.μ.
Αμφιθέατρο Π. Μεταξάς.
™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜: Καθηγητής Μ. Παπαδημητρίου
∂ÈÛËÁËÙ‹˜: Καθηγητής Χ. Ζαμπούλης
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ªÔÓÔÁÚ·Ê›Â˜
Με απόφαση του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων, οι υποψήφιοι διδάκτορες,
πριν να συναποφασισθεί το ακριβές θέμα, εκπονούν μια Εκπαιδευτική Μονογραφία (30-50 σελίδων) κωδικοποίησης των ήδη γνωστών και των σημερινών δεδομένων (internet) στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής
τους.
Ήδη έχουν κατατεθεί 3 εκπαιδευτικές μονογραφίες που φωτοτυπήθηκαν από το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου και το
Εκπαιδευτικό Κέντρο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
∞Ú¯Â›Ô ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ π·ÙÚÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË.
Συγκροτήθηκε στο Γραφείο Εκπαίδευσης ο πρώτος πυρήνας των Αρχείων
Εκπαίδευσης με βιβλία, δημοσιεύσεις και εκπαιδευτικό υλικό, που αφορά
την Τεχνολογία και τη Μεθοδολογία της Ιατρικής Εκπαίδευσης.
Το Αρχείο είναι προσιτό σε όλους τους συναδέλφους και ταυτόχρονα, κάθε προσφορά βιβλίων, δημοσιευμάτων και υλικού είναι ευπρόσδεκτη.
°Ú·ÊÂ›Ô ∂Î·›‰Â˘ÛË˜: ÙËÏ.: 2310-994769, fax: 2310-994788,
e-mail: edumed@med.auth.gr

Τα 60 χρόνια
της Ιατρικής Σχολής
Έχετε στο αρχείο σας φοιτητικές – πανεπιστημιακές φωτογραφίες ;
Αν ναι, δανείστε τες για μερικές
ημέρες (να τις φωτογραφήσουμε
και να σας τις επιστρέψουμε).
Θα είναι χρήσιμες για την έκδοση Λευκώματος για τα 60 χρόνια
της Ιατρικής Σχολής.
Γραφείο Εκπαίδευσης: τηλ.
2310-994769 (δίπλα στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ).

Υποψήφιοι του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
για τις Πρυτανικές εκλογές

Τιμή από τον Πατριάρχη
στον Καθηγητή Σ. Μπαλογιάννη

Πλήρης είναι η συμμετοχή του Ιατρικού Τμήματος στις εκλογές για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών για την τριετία 2003-2006.
Τρεις επίλεκτοι συνάδελφοι, συμμετέχουν αντίστοιχα στα σχήματα που ανακοινώθηκαν:
Η σημερινή Αντιπρύτανης Καθηγήτρια √Ï˘Ì›· °Î›Ì·-Δ˙È·Ì›ÚË, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φυσιολογίας, ως ˘Ô„‹ÊÈ· ¶Ú‡Ù·ÓË˜ επικεφαλής
ψηφοδελτίου.
Ο Καθηγητής ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜ ∫¿˙Ë˜, Διευθυντής της Γ΄ Νευρολογικής Κλινικής, ως ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜, στο ψηφοδέλτιο Αντωνόπουλου.
Ο Καθηγητής °ÂÒÚÁÈÔ˜ §Ô˘Ú›‰·˜, Διευθυντής της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, ως ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜, στο ψηφοδέλτιο Παπαγεωργίου.
Η ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών, έχει μεγάλη σημασία για το Ιατρικό τμήμα Α.Π.Θ., το οποίο έχει ξεκινήσει και δρομολογήσει για την ίδια τριετία
2003-2006, την πορεία του για Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών. Μια πορεία για την οποία είναι αναγκαία η στήριξη (Μεταπτυχιακές Σπουδές, εξοπλισμός, θέσεις ΔΕΠ) και από τις Πρυτανικές Αρχές.
Με εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας-υποψηφίους ευχόμαστε Καλή Επιτυχία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απένειμε στις 30.1.2003 την τιμή και χειροθέτησε τον Καθηγητή Σταύρο Μπαλογιάννη ως Άρχοντα Ακτουάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Αισθανόμαστε περήφανοι για την τιμή αυτή στο συνάδελφό μας.
Παράλληλα ― και συγκυριακά ― η Μητρόπολη Βεροίας και Ναούσης προσέφερε στην Εταιρεία για τη
Βελτίωση των χρόνιων νευρολογικών νοσημάτων (Πρόεδρος Σ. Μπαλογιάννης), έκταση 36.000 τ.μ. για
την ανέγερση Ερευνητικού Ινστιτούτου για τη Νόσο του Alzheimer και τα άλλα ανοϊκά σύνδρομα. Καλή εξέλιξη.

Iατρική Σχολή – 60 χρόνια

Τετάρτη 9 Απριλίου 2003, Συνάντηση
του Δικτύου Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης
Ολοκληρώνεται το Δίκτυο Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. που στοχεύει να αναβαθμίσει τις λειτουργίες, στα πλαίσια της πορείας για Συνολική Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών.
Το Δίκτυο αυτό και η λειτουργία του, πρέπει να είναι έτοιμα με το νέο Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, να ανταποκριθούν στις ανάγκες των Εκπαιδευτικών,
Διοικητικών και Ερευνητικών στόχων μας.
Αυτό προϋποθέτει, την επίλυση των θεμάτων των ελλείψεων προσωπικού,
των ασαφειών στην ταυτότητα και εξέλιξη των συναδέλφων ΕΤΕΠ, κ.ά., την
εγκατάσταση Ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης, την επιμόρφωση των συναδέλφων, κ.ά.
Ιδιαίτερα αναγκαία είναι, η στήριξη σε κάθε Μονάδα (Κλινική ή Εργαστήριο)
της προετοιμασίας μέσα στο δίμηνο (Απρίλιο-Μάιο) των αναγκαίων ενεργειών για
το Πρόγραμμα του 2003-2004 (Μαθήματα, Ενημερωτικά Φυλλάδια ΜαθήματοςΕΦΜ, καταγραφές δεδομένων, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας), για την συγκρότηση του Προγράμματος και Οδηγού Σπουδών. Θα υπάρξει συστηματική
ενημέρωση και καθοδήγηση.

Συνέδρια – Σεμινάρια
Σεμινάριο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
Σάββατο 5.4.2003. Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Φορέας: Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Παράρτημα Ιωαννίνων). Τηλ.: 26510-97719, Fax: 26510-97866,
e-mail: eefie@altern.org, website: www.uoi.gr/students/eefie
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
3-5.4.2003. Ξενοδοχείο Divani, Αθήνα.
2ο ΕΣΤΙΑΠΘ για την Ιατρική Εκπαίδευση, 17-18.4.2003
Ξενοδοχείο «Macedonia Palace», Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310-999256,
Fax: 2310-999259, e-mail: estiapt@med.auth.gr.
8ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο 8-11.5.03
Ξενοδοχείο «Macedonia Palace», Θεσσαλονίκη.
Τηλ.: 2310:889244, 210-7211845
Νοσηλευτικό Συνέδριο με θέμα: «Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα»
9-10.5.2003. Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Γ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες: κ. Τσουκαλά τηλ.: 2310-693160
κ. Κυράνου τηλ.: 231-0693266-3.
9ο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) 9-11.5.2003. Πολυχώρος ΑΘΗΝΑΪΣ, Αθήνα. Φορέας: Επιστημονική Εταιρεία φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.), τηλ. 210-7215082.
18ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο 14-17.5.2003. Ξενοδοχείο
«Makedonia Palace», Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310-277956, Fax: 2310-229751.
13ο Συνέδριο Alzheimer Europe & 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου
Alzheimer και συναφών Διαταραχών 12-15.6.2003.
Ξενοδοχείο «Makedonia Palace», Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310-889244.
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
26-29.6.2003. Ξενοδοχείο «Makedonia Palace», Θεσσαλονίκη.
Τηλ.: 210-6889100, Fax: 210-6844777.

Υπεύθυνοι του Ενημερωτικού Δελτίου
H έκδοση του Eνημερωτικού Δελτίου είναι ευγενική προσφορά του εκδοτικού οίκου
University Studio Press
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Α. Μηνάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Ιατρικού Τμήματος.
Θ. Γαζοπούλου, Γραμματέας Ιατρικού Τμήματος.
Π. Μπαμίδης, A. Πρίντζα, Επιστημονικοί Συνεργάτες.
Ε. Καλογιάννη, Γραφείο Εκπαίδευσης, K.T.
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