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Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2004-2005

Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2004-2004

Συνεχίζουμε την πορεία Αναβάθμισης

Σκέψεις και ευχές από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο

Μήνυμα του Προέδρου Ι. Μπόντη
Στο Ακαδημαϊκό έτος
2003-2004 έγιναν πολύ μεγάλα βήματα στην προσπάθεια Αναβάθμισης Σπουδών
και Λειτουργιών της Ιατρικής Σχολής μας.
Βεβαίως πολλά από τα
μεγάλα προβλήματα της
Σχολής μας συνεχίζουν να
υπάρχουν (αριθμός φοιτητών, χώροι, εξοπλισμός,
χρηματοδότηση, καθυστερήσεις κρίσεων και εξελίξεων) αλλά βρισκόμαστε σε
σωστή κατεύθυνση για τον
πρώτο χρονικό στόχο μας
(2006) και την προοπτική
ριζικής Αναβάθμισης (2010).
Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου στη χρονιά που πέρασε ήταν η γενικευμένη και συλλογική συμμετοχή στην προσπάθεια ΔΕΠ και φοιτητών, στη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ.,
τους Τομείς, τις Ειδικές Επιτροπές, συμμετοχή που οδήγησε
στην παραγωγή σημαντικού έργου.
Ενδεικτικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 έγιναν:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η προετοιμασία και θεσμοθέτηση κανονισμών όπως
Προπτυχιακών Σπουδών, Διδακτορικών διατριβών, Μεταπτυχιακών Σπουδών και προετοιμασία για τη συγκρότηση συνολικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ιατρικής
Σχολής.
Συγκροτήθηκε μετά από χρόνια σύγχρονος Οδηγός Σπουδών.
Εγκατάσταση Κλινικών στο Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Επιταχύνθηκε η διαδικασία εξέλιξης ιδιαίτερα στους νεώτερους συναδέλφους.
Έγιναν 47 Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης για αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων.
Εργάσθηκαν συλλογικά και συνεχώς, πολλές ειδικές και θεσμικές Επιτροπές και Ομάδες Μελέτης στόχων, που παρήγαγαν πολύτιμο έργο.
Αποκαταστάθηκε και προωθείται η σύνδεση και συνεργασία με τους φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν πλέον ενεργά
και αποδοτικά σε όλες τις δραστηριότητες.
Ξεκίνησε η βελτίωση εκπαιδευτικών χώρων στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, τα Αμφιθέατρα ΑΧΕΠΑ-Σχολής και παραγγέλθηκε εκπαιδευτικός εξοπλισμός.
Προγραμματίσθηκε ο περιορισμός μετακινήσεων των φοιτητών και η σπατάλη χρόνου στην Προπτυχιακή Εκπαίδευση με Ενιαίο Πρόγραμμα σε κάθε εκπαιδευτικό πόλο.
Δόθηκε προοπτική για το Κέντρο Μετανοσοκομειακής Φροντίδας και Αποκατάστασης και το Ερευνητικό Ινστιτούτο
Ιατρικής Τεχνολογίας.
Προωθήθηκε η σύνδεση και η συνεργασία με τις άλλες Ιατρικές Σχολές.
Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης 2002-1010 για την προοπτική της
Ιατρικής Σχολής.

Τα ζητούμενα για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 είναι,
ενδεικτικά:
•
•
•

•

•

Διεύρυνση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, ενεργός
συμμετοχή φοιτητών σε όλα τα όργανα και τις ειδικές-θεσμικές Επιτροπές.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας των Τομέων ως κύριου οργάνου εφαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Επέκταση και καθολική εφαρμογή των αποφασισμένων
(χορήγηση Οδηγού Σπουδών, Ε.Φ.Μ., χορήγηση βιβλίων,
περίοδος, ύλη εξετάσεων, συμβουλευτική λειτουργία, εργασίες, ενδιάμεση αξιολόγηση).
Καθιέρωση με ευθύνη των Τομέων στους διδάσκοντες,
Επιτροπής Μαθήματος, Επιτροπής Εξαμήνου, συνέπειας
εκπαιδευτικής διαδικασίας, διασύνδεσης μαθημάτων, κλινικής άσκησης μικρότερων ομάδων, εμπλουτισμού του οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, επιτάχυνση αποτελεσμάτων εξετάσεων.
Επιδίωξη κατά το δυνατό συνεκτικών ωραρίων, χωρίς επικαλύψεις και μεγάλα κενά, χωρίς μετακινήσεις, με ενιαία
ύλη, διαδικασία και εξετάσεις.
(Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË 2Ë ÛÂÏ›‰·)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η φετινή 1η Σεπτεμβρίου
στην προσωπική μου αντίληψη μοιάζει όχι με αμιγή
αφετηρία, αλλά περισσότερο ως επαναφορά ρυθμού,
μετά από μια καλοκαιρινή
επιβράδυνση. Η αίσθηση
αυτή έχει μάλλον δημιουργηθεί τόσο από τα έξωθεν
του Πανεπιστημίου, όσο κυρίως από τα εντός των τειχών του, με αποτέλεσμα να
έχει λαθροβιώσει η ποθούμενη θερινή ραστώνη.
Τα έξωθεν των τειχών
μας είναι φυσικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες, για τους
οποίους μόνο βαθιά ικανοποίηση, απρόσμενη ευχάριστη έκπληξη, και αίσθημα εθνικής αυτάρκειας, μπορεί κανείς να εκφράσει.
Τα εντός των τειχών μας είχαν τόση κινητική ενέργεια από
την προηγούμενη χρονιά, που ο καλοκαιρινός χρόνος δεν ήταν
αρκετός για να τα ηρεμήσει, ώστε να δώσει ψυχισμό προς διαφυγή. Αξιολογώντας κανείς τα δρώμενα του περασμένου ακαδημαϊκού έτους μπορεί προς στιγμή να αισθανθεί ασφάλεια για
το έργο που έγινε, σε όλες τις καινοτόμες ενέργειές μας. Η
ομαλή, λυσιτελής διεξαγωγή του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι καινοτόμες εφαρμογές διδασκαλίας στην προπτυχιακή
εκπαίδευση, η ολοκλήρωση μέρους του εσωτερικού κανονιστικού μας δικαίου (κανονισμός λειτουργίας προπτυχιακών
σπουδών), η εκπαίδευση εκπαιδευτών, και πολλά άλλα, προσδίδουν την αίσθηση ασφάλειας για την ποσότητα και την ποιότητα του έργου που υλοποιήθηκε, πέραν των καθιερωμένων.
Όμως, η συγκριτική παράθεση αυτών που συντελέσθηκαν ή
δρομολογήθηκαν, σε σχέση με τους συνολικούς στόχους, δημιουργεί την αίσθηση ότι, από αυτά που απαιτούνται, μόνο τα
λιγότερα έχουν ολοκληρωθεί. Τα περισσότερα βρίσκονται σε
εξέλιξη. Το αισιόδοξο όμως είναι ότι έχει γίνει κατά πολύ υπέρβαση του κρισίμου μεγέθους συμμετοχής, που βεβαιώνει ότι η
προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα είναι αδύνατο να υποστραφεί.
Φαίνεται πλέον σαφώς ότι οι παρωχημένες νοοτροπίες, οι σκόπιμες αδράνειες, οι νομικίστικες παρεμβολές, και οι πατριαρχικές αντιλήψεις περί των κοινών, περιθωριοποιούνται οσημέραι σε επίπεδο γραφικότητας.
Με τη νέα χρονιά ισχύουν πολλές νέες λειτουργικές καινοτομίες, όπως το Ενημερωτικό Φύλλο Μαθήματος, διανέμεται ο
Οδηγός Σπουδών, γίνεται προσπάθεια να διανεμηθούν στους
φοιτητές έγκαιρα όλα τα βιβλία, εφαρμόζεται το ωρολόγιο
πρόγραμμα, το σταθερό εξεταστικό πρόγραμμα, οι χρονικές
ζώνες διδασκαλίας, η διδακτική διασύνδεση, η αυτογνωσιακή
αξιολόγηση, κ.ά.
Ας ευχηθούμε από καρδιάς, η νέα ακαδημαϊκή χρονιά να
μας χαρίσει υγεία, συναδελφικότητα, συναντίληψη στόχωνοραμάτων και μεθόδων προσεγγίσεώς τους με δημιουργική
διαφωνία, βελτιστοποίηση διαδικασιών, συμμετοχή όλων
στην παραγωγή νέων αντιλήψεων και δράσεων, λυσιτέλεια
στις προσωπικές μας δράσεις, καθώς και αναγνώριση του
έργου του καθενός μας, τόσο στο επίπεδο των τυπικών
υποχρεώσεων, όσο και στο επίπεδο της ευρύτερης προσφοράς.
Καλή και στιβαρή νέα χρονιά
Καθηγητής Α.Κ.Μάνθος
Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής

Αλλαγή Γραμματέα στην Ιατρική Σχολή
Με απόφαση των Πρυτανικών αρχών μετατίθεται από την
Ιατρική Σχολή η μέχρι χθες Γραμματέας Θεοδώρα Γαζοπούλου, μετά από 22 χρόνια ευδόκιμης Υπηρεσίας και τοποθετείται ως Γραμματέας στο Τμήμα Κινηματογράφου στη Σχολή
Καλών Τεχνών.
Ως Γραμματέας της Ιατρικής Σχολής επανέρχεται από την
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., η και παλαιότερα, επί 27
χρόνια, στέλεχος της Γραμματείας Μαρία Μαυρίδου.
Με τις ευχές και στις δύο για επιτυχία στο έργο τους, συνεργασία και προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία.

Ανέλαβε Πρόεδρος του Ι.Κ.Υ.
η Καθηγήτρια Ο. Γκίμπα-Τζιαμπίρη
Ανέλαβε τα καθήκοντά
της ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών, η Καθηγήτρια
Ολυμπία Γκίμπα-Τζιαμπίρη,
Αντι-πρύτανης στην τριετία
2000-2003 του Α.Π.Θ.
Η ανάληψη των καθηκόντων από την Καθηγήτρια
Γκίμπα, γίνεται σε μια περίοδο ιδιαίτερου ενδιαφέ-ροντος για τη χώρα, τόσο στο
πεδίο των Μεταπτυχια-κών
Σπουδών, όσο και στην
Έρευνα.
Με την έκφραση της
Εμπιστοσύνης και τις ευχές
για δημιουργικό έργο.
Σε ανταπόκριση σε πρόσκληση της Προέδρου του Ι.Κ.Υ., η Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
έστειλε προτάσεις για γνωστικά αντικείμενα Υποτροφιών, για
έρευνα διασυνδεδεμένη και διατμηματική, αναγκαία για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Ιατρικής.

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νευρολογικής Εταιρείας

ο Καθηγητής Γιάννης Μυλωνάς
Στις 29 Ιουνίου 2004
εξελέγη στο Παρίσι παμψηφεί Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νευρολογικής Εταιρείας
ο Καθηγητής Γιάννης Μυλωνάς. Ήταν μια κορυφαία διεθνής αναγνώριση μιας εξελικτικής και εξαιρετικής επιστημονικής και Πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας.
Τον Ιούνιο 2005 ο Καθηγητής Μυλωνάς θα προεδρεύσει στο Συνέδριο της
Ε.Ν.Ε. στη Βιέννη.
Ο Καθηγητής Μυλωνάς είναι μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού
της Ιατρικής Α.Π.Θ. από το 1970, Διδάκτωρ Ιατρικής (1972),
Υφηγητής (1981), Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γεν. Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (1982-1987), Πρόεδρος της Ελληνικής
Νευρολογικής Εταιρείας (1992-1996), Διευθυντής της Β′ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ από το 1996.
Συγχαρητήρια.

Παρότρυνση του Αντιπρύτανη Α. Κάζη
για ενεργότερη συμμετοχή της Ιατρικής
στα Προγράμματα Έρευνας
Στο ακαδ. έτος 20032004 έγινε προεργασία και
ενημέρωση του ΔΕΠ της Ιατρικής για τις προοπτικές
εμπλοκής στην Έρευνα από
την Επιτροπή Ερευνών
Α.Π.Θ. (Πρόεδρος ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Α. Κάζης) και την Επιτροπή Έρευνας της Ιατρικής Σχολής
(Πρόεδρος Καθηγητής Γ.
Λουρίδας, συντονίστρια Καθηγήτρια Ν. Βαβάτση).
Ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Α. Κάζης προσκαλεί και
παροτρύνει το ΔΕΠ της Ιατρικής να συνδεθεί ενεργότερα με τις διαδικασίες έρευνας του
Α.Π.Θ. και ιδιαίτερα στους πόλους καινοτομίας σε συνεργασία
με ερευνητές αλλων Τμημάτων (Τεχνολογικό Πάρκο, ΕΚΕΤΑ,
Θερμοκοιτίδες, κ.ά.).
Επίσης έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ»-Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια» με ανώτατο όριο αιτούμενης χρηματοδότησης
130.000 €/υποέργο και προθεσμία υποβολής προτάσεων
11/10/2004, ώρα 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Ερευνών (www.rc.auth.gr) και τα τηλέφωνα 2310-996745 (Επιτροπή Ερευνών) και 2310-996709 (Αντιπρύτανης Α. Κάζης).

Προχωρεί με επιτυχία το
Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αρχίζει στις 13 Οκτωβρίου το
δ′ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Συνεχίζουν από τον Οκτώβριο την εκπαίδευσή τους, για
τρίτο εξάμηνο, οι 39 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της α′ σειράς,
με αντικείμενο τη σύνδεσή τους με Κλινικές και Εργαστήρια
και την εκπόνηση με την καθοδήγηση των επιβλεπόντων
τους των διπλωματικών διατριβών τους.
Παράλληλα, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2004, γίνονται οι
εξετάσεις για την επιλογή των 40 Μεταπτυχιακών Φοιτητών
της β′ σειράς. Οι υποψήφιοι είναι 175 και έχει γίνει ήδη η μοριοποίηση των άλλων προσόντων τους. Τα μαθήματα στα
οποία θα εξετασθούν στις 13.9.2004 είναι Ιατρική Πληροφορική, Βιοστατιστική και ― ανάλογα με την κατεύθυνση ― Βασικές Ιατρικές Βιολογικές Επιστήμες ή Κοινωνική Ιατρική. Τα
μαθήματα του α′ εξαμήνου τους αρχίζουν τον Οκτώβριο.
Γραμματεία Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: τηλ. & fax: 2310-999339, e-mail: anpetr@med.auth.gr,
(Α. Πετράκη-Σ. Αρβανιτίδου, κτίριο ΚΕΔΙΠ 1ος όροφος) και
τηλ.: 2310-999184 e-mail: kalitsa@med.auth.gr (Κ.Ιωσηφίδου, Γραμματεία Ιατρικής).

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2004, 6.30-8.30 μ.μ. αρχίζει
το δ′ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.
Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε μέλη ΔΕΠ Ιατρικής, ιδιαίτερα των μικρότερων βαθμίδων. Ένας μικρός αριθμός θέσεων προσφέρεται σε εκπαιδευτές του Ε.Σ.Υ. και της Νοσηλευτικής.
Το Πρόγραμμα, όπως και τα προηγηθέντα α, β, γ, διαρκεί
6 μήνες, περιλαμβάνει ένα εβδομαδιαίο δίωρο εισηγήσεων
και συζητήσεων (κάθε Τετάρτη 6.30-8.30 μ.μ.), μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια δεξιοτήτων και γίνεται στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της
Ιατρικής Σχολής.
Συμμετέχουν εισηγητές, από την Ιατρική Α.Π.Θ., άλλα
Τμήματα και Σχολές του Α.Π.Θ. και προσκεκλημένοι Καθηγητές από άλλες Ιατρικές Σχολές της χώρας.
Για το Πρόγραμμα έχουν εκδηλώσει μέχρι σήμερα ενδιαφέρον συμμετοχής 24 συνάδελφοι και υπάρχουν ακόμη
16 κενές θέσεις. Η εγγραφή γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες-δηλώσεις: Γραφείο Εκπαίδευσης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Ε. Καλογιάννη, τηλ. 2310-994769, fax: 2310994788, e-mail: edumed@med.auth.gr.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
με πρόταση Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Τομέα Νευροεπιστημών
Ομόφωνα έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση (Συνεδρίαση1η/9.9.2004) η πρόταση του Τομέα Νευροεπιστημών
για θεσμοθέτηση Προγράμματος τριών εξαμήνων Μεταπτυχιακών Σπουδών με κατευθύνσεις την εκπαίδευση στην
Έρευνα και τις επιστημονικές εξειδικεύσεις του Τομέα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού
στο Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ.
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., στην υπ’ αριθμ. 1/9.9.04 Συνεδρίασή της αποφάσισε την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού για το Πανεπιστημιακό έτος 2004-2005, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το
Π.Δ. 407/80, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν αντίστοιχες πιστώσεις.
Το ανωτέρω προσωπικό θα καλύψει ανάγκες για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
Υποστήριξη προπτυχιακής Εκπαίδευσης, Οργάνωση Ιατρικών αρχείων, Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης,
Υποστήριξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Φυσική Ιατρική Αποκατάσταση, Λογοπαθολογία, Βιοπαθολογική
Υποστήριξη, Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, Πληροφορική
Υποστήριξη της Εκπαίδευσης, Απεικονιστική Ιατρική, Οργάνωση πειραματικού χειρουργείου, Χειρουργική παχέος εντέρου, Οφθαλμολογία, Παθήσεις κόγχου και Παραμεθορίων,
Υποστήριξη κωφών με κοχλιακά εμφυτεύματα, Παιδιατρική
Νεφρολογία, Νεογνολογία, Ψυχιατρική, Μαθησιακές δυσκολίες-Ειδική Παιδαγωγική, Κλινική Ψυχολογία, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Ουρολογία-Ανδρολογία, Γυναικολογική
Ουρολογία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος Ιατρικής,
ή η Εξαιρετική Τεχνική Εμπειρία.
Η διαδικασία των προσλήψεων θα προωθηθεί, υπό την
προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν αντίστοιχες πιστώσεις και αφορά μερική απασχόληση κατά το χειμερινό ή θερινό εξάμηνο
2004-2005.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στην
γραμματεία Ιατρικής σε προθεσμία 8 ημερών από την Δημοσίευση της Προκήρυξης.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 999211
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.54124
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:
1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και ισοτιμίας
από το ΔΙΚΑΤΣΑ, εφ’ όσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε τρία (3) αντίτυπα, για τις σπουδές και την επιστημονική δράση των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα, σε τρία (3) αντίτυπα, για τα υποβαλλόμενα στοιχεία επιστημονικής δράσης των υποψηφίων.
4. Συστατική επιστολή από αντίστοιχες του γνωστικού αντικειμένου Κλινικές η Εργαστήρια.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μπόντης
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Προετοιμάζονται οι αποφάσεις για
την προοπτική της Ιατρικής Σχολής
Στη Γενική Συνέλευση της 9.9.2004, αποφασίσθηκε να
συζητηθούν σε ειδικές συνεδριάσεις, μετά από προετοιμασία
και διεξοδική συζήτηση, τα μεγάλα προβλήματα αναγκών,
προοπτικής και ταυτότητας της Σχολής μας.
Ήδη έχει ολοκληρωθεί η προεργασία-πρόταση για το
Στρατηγικό και επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης 2002-2010
και η πρόταση για τις διαδικασίες αξιολόγησης φοιτητών, διδασκόντων, μαθημάτων και της Σχολής.
Σε προχωρημένη φάση συγκρότησης βρίσκεται η εκπόνηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής.
Θέματα που εκκρεμούν και βρίσκονται κάθε χρόνο στο
επίκεντρο συζητήσεων, αλλά όχι και επίλυσης, είναι:
• Η Εκπαίδευση από την Ιατρική Σχολή του συνόλου των
Φοιτητών της Οδοντιατρικής σε ωράρια και εξάμηνα σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Οδοντιατρικής, χωρίς την
παραμικρή ενίσχυση ή προοπτική για θέσεις διδασκόντων, αίθουσες, κ.ά.
• Η Εκπαίδευση των 500 φοιτητών ΣΣΑΣ Ιατρικής και Οδοντιατρικής, χωρίς να έχει συναποφασισθεί χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόσθετες θέσεις διδασκόντων, εκπαιδευτική αξιοποίηση του νέου 424 Γ.Σ.Ν.Ε., πρόβλεψη για συκρότημα
Βασικών Επιστημών.
• Η Εκπαιδευτική λειτουργία των Νοσοκομείων, με κυρίαρχη την προσφορά της Ιατρικής Σχολής και στη μετά το
Πτυχίο Εκπαίδευση, την ειδικότητα σήμερα, πρόβλεψητου Υπουργείου Υγείας για ενίσχυση στήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
• Θέματα δομών της Σχολής, αριθμού φοιτητών και Προοπτικής.
Διαφαίνεται ότι ωρίμαστε στη Σχολή ο καθορισμός Στρατηγικής, αξόνων δράσης και προοπτικής για τα μεγάλα θέματα της ταυτότητάς της.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοέμβριο-Δεκέμβριο

«Αναζήτηση στο Διαδίκτυο και
Ηλεκτρονική παρουσίαση εργασιών»
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή έγινε στις 12.6.2004
το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Αναζήτηση στο Διαδίκτυο και
Ηλεκτρονική παρουσίαση εργασιών», που οργανώθηκε από
το Γραφείο Εκπαίδευσης και την ΩΡΛ Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας.
Εξαιτίας του ενδιαφέροντος συμμετοχής πολλών συναδέλφων, αλλά και της αναγκαιότητας για τα μέλη ΔΕΠ και
νέους επιστήμονες, αποφασίσθηκε η επανάληψή του σε
έξι (6) βραδινά δίωρα (ένα την εβδομάδα) στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, το Νοέμβριο και Δεκέμβριο
2004.
Δηλώσεις συμμετοχής: Γραφείο Εκπαίδευσης, τηλ.: 2310994769, fax: 2310-994788, e-mail: edumed@med.auth.gr.

Προκηρύχθηκε και στην Κρήτη
θέση Καθηγητή Ιατρικής Εκπαίδευσης

Εκπρόσωποι του ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ
και Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Μετά την εκλογή Καθηγητή Ιατρικής Εκπαίδευσης στην
Ιατρική Θεσσαλονίκης, προκήρυξε αντίστοιχη θέση και η Ιατρική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης. Αντίστοιχες διαδικασίες προωθούνται στην Αθήνα και τις άλλες Ιατρικές Σχολές.

Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν και οι εκπρόσωποι ΕΤΕΠ,
ΕΕΔΙΠ κ.κ. Ι. Μεταλλίδης, Κ. Σάκκος, Δ. Ακριτίδου, καθώς και
των μεταπτυχιακών φοιτητών Στ. Τριαρίδης και Ε. Χαραλάμπους.

Αποχωρήσεις Καθηγητών Ιατρικής Α.Π.Θ.
Αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία στις 31 Αυγούστου, μετά από μακροχρόνια ευδόκιμη σταδιοδρομία και
προσφορά, οι συνάδελφοι Καθηγητές:
Αντωνιάδης Α. του Αθ., Βακάλης Δ., Βυζαντιάδης Α., Ζιάκας Γ., Ηλιάδης Θ., Καπέτης Ευαγ., Κατσουγιαννόπουλος Β.,
Κότσιανος Κ., Κρεμενόπουλος Γ., Λαφαζάνης Β., Μαμόπουλος
Μ., Μπεχλιβανίδης Χ., Παντελιάδης Χ., Σωφρονιάδης Ι., Ταμπακούδης Π., Χριστοφορίδης Χ.
Είναι δεδομένο, ότι οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν να προσφέρουν τη γνώση, την εμπειρία και την ωριμότητά τους,
στη φροντίδα Υγείας του λαού μας, και να στηρίζουν τη δραστηριότητα και πορεία της Ιατρικής μας Σχολής.
Τους χαιρετούμε με ευχές για Υγεία και οικογενειακή Eυτυχία.

Εκλογή-Εξέλιξη μελών ΔΕΠ
Στις 30 Ιουνίου 2004 κρίθηκαν και εκλέχθηκαν οι:
Ι. Βακαλόπουλος Λέκτορας Φυσιολογίας, Τιμολ.-Αχιλ. Βυζαντιάδης Λέκτορας Ιατρικής Μικροβιολογίας, Ν. Ζιάκας Επικ.
Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Ν. Νικολαΐδης Αναπλ. Καθηγητής
Νεογνολογίας, Π. Παπαδόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής.

Δημιουργήθηκε πρόβλημα
σε διορισμούς Καθηγητών
Καθυστερεί από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η
έγκριση διορισμού εκλεγμένων Καθηγητών των Α.Ε.Ι. μεταξύ των οποίων και Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής, για την
παράμετρο του μεταπτυχιακού έργου.
Με δεδομένο ότι τα μέλη ΔΕΠ, με την επίβλεψη των διδακτορικών διατριβών, αλλά και τις άλλες πολλαπλές μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καλύπτουν ουσιαστικά την επιταγή του Ν.1268/82, ελπίζουμε ότι θα αρθεί
άμεσα η εμπλοκή.

Μήνυμα του Προέδρου Ι. Μπόντη
(Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ﬁ ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ›‰·)
•

Προσπάθεια για συγκέντρωση των παρακολουθήσεων και
ασκήσεων σε ενιαίο ωράριο.
• Συμπλήρωση των ωρών εκπαίδευσης, με καθοδηγού-μενη αυτομάθηση, εκπόνηση εργασιών, οργανωμένη επιλεγόμενη πρακτική άσκηση δεξιοτήτων (εφημερίες, ταχύρυθμα φροντιστήρια, αξιοποίηση διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων – Μονάδων Υγείας (affiliated).
• Ολοκλήρωση της εκπόνησης και θεσμοθέτηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το σύνολο δομών και
λειτουργιών της Ιατρικής Σχολής.
• Εφαρμογή της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικής διαδικασίας,
βιβλίων, διδασκόντων.
• Επέκταση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, web-site, ιστοσελίδα.
• Συλλογική προετοιμασία των μελών της Σχολής (ΔΕΠ και
Φοιτητών) για διεκδικήσεις από την Πολιτεία, όπως :
― Περιορισμός του αριθμού των φοιτητών
― Αύξηση των πόρων από Α.Π.Θ. – Υπουργείο Παιδείας,
Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
― Ολοκλήρωση Πανεπιστημιακής λειτουργίας των Νοσοκομείων
― Προώθηση της Συγκρότησης Βιβλιοθηκών.
• Ριζική Γραμματειακή Αναδιάρθρωση για αξιόπιστη συνεχή
πληροφόρηση, τεκμηρίωση των δεδομένων, υποστήριξη
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Οργανωμένη εμπλοκή ενδιαφερομένων φοιτητών στην
ερευνητική μεθοδολογία και εκπόνηση εργασιών για το 3ο
ΕΣΙΣΑΠΘ (10-13 Απριλίου 2005).
• Επέκταση της συνεργασίας με τις άλλες Ιατρικές Σχολές
της χώρας, αλλά και του Εξωτερικού (Erasmus, Ευρώπης,
Βαλκανίων, κ.ά.).
• Έλεγχος εφαρμογής του Προγράμματος και της Εκπαιδευτικής διαδικασίας, από τις Επιτροπές έτους (των φοιτητών), τις Επιτροπές εξαμήνου (του ΔΕΠ), τις Συνελεύσεις
των Τομέων και τελικά της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.
Τόσο οι αποφάσεις, όσο και η εφαρμογή τους στηρίζονται
στην εργασία και αποφασιστικότητα των θεσμικών οργάνων
της Σχολής, στα οποία συμμετέχουμε όλοι.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, και αγαπητοί φοιτητές,
Είναι δεδομένο ότι τα συσσωρευμένα και δομικά προβλήματα της Σχολής μας δεν δημιουργούν και τις καλύτερες
συνθήκες για την Εκπαιδευτική, Ιατρική και Ερευνητική λειτουργία μας. Γνωρίζω επίσης ότι η προσπάθεια επίλυσής
τους έχει δυσκολίες ή και δημιουργεί προσωρινά πρόσθετες
δυσκολίες.
Δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή από το να τα αντιμετωπίσουμε. Είμαι αισιόδοξος για την Προοπτική του καλύτερου
και αποφασισμένος σύμφωνα με την εντολή σας να προχωρήσουμε.
Σας ζητώ στο πνεύμα αυτό, να δώσουμε ο καθένας μας
σ’αυτό που κάνει, τον καλύτερο εαυτό μας.
Καλή Ακαδημαϊκή χρονιά.
Καθηγητής Ι. Μπόντης
Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής

Oι Φοιτητές – Προπτυχιακή Eκπαίδευση – Oι Φοιτητές – Προπτυχιακή Eκπαίδευση
Στενότερη και εποικοδομητική η συνεργασία φοιτητών και Σχολής
Στη συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Φ.Ι.Α.Π.Θ. με τον Πρόεδρο Καθηγητή Ι. Μπόντη της 6.7.2004 επιβεβαιώθηκε
το καλό κλίμα εκπαιδευτικής συνεργασίας φοιτητών και Σχολής.
Μετά την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, είναι χρέος όλων
μας, διδασκόντων και φοιτητών, η τήρηση και εφαρμογή του.
Αποτελούν πλέον για όλους μας ψηφισμένες ομόφωνα και θεσμικές υποχρεώσεις μας:
― η άμεση, στην έναρξη του εξαμήνου, χορήγηση του διδακτικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μαθήματος (Ε.Φ.Μ.), κτλ.
― η τήρηση του Προγράμματος μαθημάτων και ασκήσεων, χωρίς κενά και επικαλύψεις
― η τήρηση σταθερού εξεταστικού προγράμματος με ενιαία ύλη για κάθε γνωστικό αντικείμενο-μάθημα.
Η ενεργός συμμετοχή των εκπροσώπων των φοιτητών, όπως και των διδασκόντων στα όργανα της Σχολής (Γενική
Συνέλευση, Τομείς, Ειδικές Επιτροπές) αποτελεί την καλύτερη εγγύηση της εφαρμογής αυτών που ομόφωνα συναποφασίσαμε.
Η Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών της Ιατρικής Σχολής έχει ανάγκη από την προσπάθεια όλων μας.

Αποφάσεις Γ.Σ. στο Πρόγραμμα Σπουδών
Νέα Επιλεγόμενα Μαθήματα
Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση (43/22.6.2004), μετά από εισήγηση και έγκριση από τους αντίστοιχους Τομείς,
τα παρακάτω επιλεγόμενα μαθήματα:
― Ψυχιατρική νεογνικής-βρεφικής-παιδικής ηλικίας (α′ εξάμηνο). Αντικαθιστά το υπάρχον επιλεγόμενο μάθημα
Παιδοψυχιατρική (ε′ εξάμηνο), (υπεύθυνος ο κ. Αμπατζόγλου).
― Ψυχιατρική εφήβου-νέου ενηλίκου (υπεύθ. Κ. Ν. Ζηλίκης). Είναι η νέα ονομασία του υπάρχοντος επιλεγόμενου
μαθήματος Ψυχιατρική εφήβου (β′ εξάμηνο).
― Θωρακοχειρουργική, (καθ. κ. Π. Σπανός). Νέο επιλεγόμενο μάθημα στο ι′ εξάμηνο.
― Εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη Γενική Ιατρική (Διατομεακό). Στη συνεδρίαση της
Γ.Σ. αριθμ. 47/27.6.2003 αποφασίσθηκε ότι το μάθημα αυτό από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 εισάγεται, ως επιλεγόμενο μάθημα στο δ′ εξάμηνο, (υπεύθυνος κ. Α. Μπένος).
― Γναθοχειρουργική (Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων), στο η′ εξάμηνο, (υπεύθυνος κ. Κ. Αντωνιάδης, Καθηγ. Τμήματος Οδοντιατρικής).
― Στοματολογία (Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων), στο ε′ εξάμηνο, (κ. Κ. Τριαρίδης).
― Παθήσεις του Κόγχου και των Παραμεθορίων (Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων), στο θ′ εξάμηνο, (κ.κ. Ν. Δημητρακούλιας-Ι. Κωνσταντινίδης).
― Αθλητιατρική. (Διατομεακό), (υπεύθ. Κ. Π. Γιγής), στο η′ εξάμηνο.
― Τεχνικές Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης (Διατομεακό), στο ε′ εξάμηνο, (υπεύθυνοι κ.κ. Α. Μπένος, Ν. Ντόμπρος
κτλ.).
― Μεθοδολογία της Έρευνας (Διατομεακό), (γ′ εξάμηνο), (υπεύθυνος καθηγ. κ. Δ. Παπαδημητρίου).
― Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Επιλογή Ειδικότητας (Χειρουργικός Τομέας), για τους Φοιτητές του ι′ εξαμήνου και πάνω. (κ. Θ. Γερασιμίδης).
― Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία (για τους φοιτητές από το ζ′ εξάμηνο και πάνω) Διατμηματικό (υπεύθυνη Ιατρ.
Τμήματος κ. Σ. Χίτογλου-Χατζή). Το μάθημα αυτό είχε εισαχθεί από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (συνεδρ. Γ.Σ.
αρ. 22/5-2-2003).
― Φύλο και Υγεία (Διατομεακό)–(Διατμηματικό) (β′ εξάμηνο), υπεύθ. κ. κ. Β. Αργυροπούλου, Μ. Αλμπάνη, Σ. Κουΐδου
και Α. Μπένος. (Γ.Σ. συν. 20Α/20-3-02 συμμετοχή Ιατρικής) Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Αποφάσεις για τα μαθήματα κορμού
Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παραμένει η Παθολογική Φυσιολογία στο ε′ εξάμηνο και εντάσσεται από το
ακαδ. έτος 2009-2010 στα μαθήματα κορμού στο ια′ και ιβ′ εξάμηνο μηνιαία άσκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
Γενικής Ιατρικής.

Ενθαρρύνονται τα Διασυνδεδεμένα μαθήματα (Ενδοτομεακή ή Διατομεακή Διασύνδεση)
Με βάση και την εμπειρία από την πιλοτική διδασκαλία της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ως διασυνδεδεμένου μαθήματος, η Γ.Σ. (43/22.6.2004) προτείνει και ενθαρρύνει, στα πλαίσια καθορισμού της διδασκόμενης ύλης που γίνεται κάθε εξάμηνο από τους Τομείς, να δημιουργηθούν διασυνδεδεμένα διδακτικά θέματα, συντιθέμενα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία βέβαια δεν θα διδάσκονται ξεχωριστά και από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Μπορεί για παράδειγμα να γίνει η σύνθεση ενός διδακτικού θέματος, όπως είναι ο μαστός, ο οποίος θα διδάσκεται από όλα τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα, ως συνολική και ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση. Μπορούν δηλαδή να συμμετέχουν συνάδελφοι Ανατόμοι, Ιστολόγοι-Εμβρυολόγοι, Φυσιολόγοι, Βιοχημικοί, Παθολογανατόμοι, Ενδοκρινολόγοι, Χειρουργοί κτλ.,
ώστε η θεματική αυτή ενότητα να καλύπτεται πλήρως και συνολικά ως απαρτιωμένο διδακτικό αντικείμενο. Τέτοιες ενότητες θεματικές μπορούν να καλύπτονται ενδοτομεακά σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση γνωστικών αντικειμένων
του κάθε Τομέα.
Η προσπάθεια αυτή μπορεί να γίνει δοκιμαστικά ως προστάδιο της προσπάθειας απαρτιώσεως της διδακτικής στην Ιατρική Σχολή μας. Παρακαλούνται οι Τομείς να αναθέσουν εισηγήσεις σε συναδέλφους των Τομέων που έχουν ασχοληθεί
με την απαρτιωμένη διδασκαλία, ώστε να αρχίσει μέσα στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά η δοκιμαστική εφαρμογή της διδακτικής με βάση το θέμα ή το πρόβλημα, που αποτελεί και τον στρατηγικό στόχο της Σχολής μας.

Το Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 άρχισε
Για ένα έγκαιρο καθορισμό
του Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων
Μετά από πολύμηνη και συμμετοχική προεργασία καταρτίστηκε
και θεσμοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση το Πρόγραμμα Μαθημάτων και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.
Αναμένεται ότι στο Ακαδ. έτος 2004-2005 θα έχουν καθολική
εφαρμογή οι αποφάσεις για χορήγηση, με την έναρξη του εξαμήνου, Οδηγού Σπουδών, βιβλίων και Ενημερωτικού Φυλλαδίου Μαθήματος.
Η γενικευμένη συμμετοχή φέτος στην Εκπαίδευση των Φοιτητών
και στο Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και η ανακατασκευή αιθουσών
διδασκαλίας στο Κεντρικό Συγκρότημα επιβάλλουν και την αναπροσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος ώστε:
• να καλύπτονται οι απαιτήσεις των ωρών διδασκαλίας και άσκησης
με τις λιγότερες μετακινήσεις χωρίς κενά, επικαλύψεις και σπατάλη χρόνου.
• Η διδασκαλία των επιλεγομένων μαθημάτων στη μεταμεσημβρινή-απογευματινή Ζώνη Διδασκαλίας.
• Ο καταμερισμός των μεγάλων ομάδων φοιτητών σε μικρότερες
ομάδες ακροατηρίου και κυρίως κλινικής άσκησης.
Η άναρχη μέχρι σήμερα κατανομή Kλινικών και Εργαστηρίων στα
επιμέρους Νοσοκομεία, η ανισοκατανομή μελών ΔΕΠ στις διάφορες
ομοειδείς Κλινικές δεν αποτελούν και τις καλύτερες συνθήκες για την
ισότιμη, ισοβαρή και αποτελεσματική εκπαίδευση.
Για την κλινική εκπαίδευση του 6ου έτους (δίμηνα), η κατανομή
των φοιτητών και το πρόγραμμα γίνονται όπως μέχρι σήμερα, με τη
συνεννόηση των Κλινικών, ανεξάρτητα από το που είναι εγκατεστημένες. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται ολόκληρο το δίμηνο στην κλινική που εντάχθηκαν, χωρίς μετακινήσεις αλλού στη διάρκεια της
ημέρας.
Εκεί που πρέπει να υπάρξει επείγουσα ρύθμιση είναι τα προγράμματα των φοιτητών 4ου και 5ου έτους ―και για τα κλινικά μαθήματα
και του 3ου― ώστε ο φοιτητής να μη χρειάζεται στη διάρκεια της
ίδιας ημέρας να μετακινείται από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο σε μεγάλες αποστάσεις.
Έτσι, με ευθύνη των επιμέρους Κλινικών του κάθε Νοσοκομείου και τον συντονισμό των Τομέων πρέπει πριν αρχίσουν τα μαθήματα να προσαρμοσθούν κατά Νοσοκομείο τα ωρολόγια προγράμματα.
Οι φετινοί φοιτητές του 4ου έτους είναι περίπου 460 και του 5ου
είναι περίπου 530. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός θα είναι μικρότερος.
Οι Κλινικές του Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ μπορούν να εκπαιδεύσουν 140 (144) φοιτητές και οι υπόλοιποι θα εκπαιδευθούν στα
άλλα Νοσοκομεία (160-190 ΑΧΕΠΑ, 160-190 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ).
Ήδη τα Γραφεία Στήριξης της Εκπαίδευσης ΑΧΕΠΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έχουν κάνει τη σχετική προεργασία.
Το Γραφείο Στήριξης της Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Συντονιστές οι Θ. Αγοραστός και Σ. Δημητράκος) έχουν
ήδη επεξεργασθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης 4ου και 5ου
έτους. Απομένει, σε συνεργασία με τις Επιτροπές έτους τους
ΣΦΙΑΠΘ, η κατανομή ―κατά τη βούλησή τους ή κλήρωση― των
φοιτητών και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα.
Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα ΑΧΕΠΑ και
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ (Γραφεία Στήριξης Εκπαίδευσης με ΔΕΠ Σύνδεσης,
τους Ν. Ντόμπρο και Δ. Βασιλάκο και Α. Γαρύφαλλο και Ι. Κλωνιζάκη, αντίστοιχα).
Το συνολικό πρόγραμμα θα κωδικοποιήσει η Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Α. Μάνθος, με τεχνική υποστήριξη
τον Δ. Κουφογιάννη).
Όλα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί πριν αρχίσουν τα μαθήματα, για
να μειωθούν τα γνωστά προβλήματα (αιθουσών, κενών, επικαλύψεων, σπατάλης χρόνου).

Επιλεγόμενο Μάθημα
«Ιατρική Εκπαίδευση»
Θα διανεμηθεί έγκαιρα Ο Οδηγός Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ολοκληρώθηκε έγκαιρα πριν από το καλοκαίρι με ευθύνη του Αναπλ. Προέδρου Προέδρου Α. Μάνθου ο νέος Οδηγός
Σπουδών της Ιατρικής και βρίσκεται στη διαδικασία εκτύπωσης.
Ο νέος Οδηγός Σπουδών περιέχει όλες τις πληροφορίες ώστε να κατατοπίζει το κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Κοινότητας, με αναλυτική παρουσίαση του Ενημερωτικού Φυλλαδίου Μαθήματος (Ε.Φ.Μ.) και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Προπτυχιακών Σπουδών.
Ελπίζουμε ότι η ετήσια συμπλήρωσή του για όποιες αλλαγές θα οδηγήσει στη χορήγηση στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους ενός κατατοπιστικού και αξιόπιστου Οδηγού.

Η προετοιμασμένη και ενεργός συμμετοχή των εκπροσώπων των
Φοιτητών (ΣΦΙΑΠΘ) στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής,
στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους Τομείς και τις Ειδικές-Θεσμικές
Επιτροπές αποτελεί συνεισφορά αλλά και εγγύηση για την αποδοτική λειτουργία της Εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και την Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών.

Αρχίζει στις 14 Οκτωβρίου (Πέμπτη 6 μ.μ., Αμφιθέατρο Ε′ στο κτίριο της Γραμματείας της Ιατρικής) το εξαμηνιαίο διατομεακό επιλεγόμενο μάθημα «Ιατρική Εκπαίδευση».
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές από το Γ′ Εξάμηνο και πάνω, θα διδαχθεί και στο χειμερινό και στο θερινό Εξάμηνο και ο μέγιστος επιθυμητός αριθμός για κάθε σειρά είναι 100 φοιτητές.
Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Εκπαίδευσης (Ε. Καλογιάννη,
τηλ. 2310-994769, fax: 2310-994788,
e-mail: edumed@med.auth.gr).

Τον Οκτώβριο για τους νέους Πρωτοετείς
«Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές»
Στις αρχές Οκτωβρίου θα εγγραφούν στη Σχολή μας οι νέοι Πρωτοετείς φοιτητές μας.
Για τρίτη χρονιά η υποδοχή και ενημέρωσή τους θα γίνει μέσα
από το Πρόγραμμα «Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές», με εισηγήσεις, οδηγίες, πληροφορίες και συμβουλές.
Η συμμετοχή ως εισηγητών των Τομεαρχών, Διευθυντών και μελών ΔΕΠ είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.
Επικοινωνία με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Καθηγητή Α. Μάνθο και
το Γραφείο Εκπαίδευσης, τηλ. 994769.

Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005
ΔΕΠ - Μέλη Γενικής Συνέλευσης
Ε. Γιαννούλης Καθηγητής, Β. Αϊβάζης Αναπλ. Καθηγητής, Χ. Νανάς Αναπλ. Καθηγητής,
Π. Καρδαράς Αναπλ. Καθηγητής, Ι. Μακρής Αναπλ.Καθηγητής, Ι. Κύρκος Αναπλ. Καθηγητής, Ε. Φαχαντίδης Αναπλ. Καθηγητής, Κ. Τσαλής Αναπλ. Καθηγητής, Κ. Παπαπολυχρονιάδης Αναπλ. Καθηγητής, Α. Μιχαλόπουλος Επικ. Καθηγητής, Ι. Κεσίσογλου Λέκτορας, Ν. Ντόμπρος Αναπλ. Καθηγητής, Α. Αρναούτογλου Αναπλ. Καθηγητής, Ουρ. Αργυροπούλου-Ράκα
Επικ. Καθηγήτρια, Ι. Μάγρας Λέκτορας, Κ. Ψαρράκος Αναπλ. Καθηγητής, Ι. Ντούτσος Αναπλ. Καθηγητής, Ν. Βαβάτση-Χριστάκη Αναπλ. Καθηγήτρια, Θ. Δαρδαβέσης Επικ. Καθηγητής, Δ. Κούβελας Αναπλ. Καθηγητής, Α. Σακαντάμης Καθηγητής, Ε. Τσούκαλη-Παπαδοπούλου Αναπλ. Καθηγήτρια, Σ. Γαβριηλίδης Αναπλ. Καθηγητής, Κ. Νάτσης Αναπλ. Καθηγητής,
Π. Αργυροπούλου-Πατάκα Αναπλ. Καθηγήτρια, Γ. Κυριαζής Αναπλ. Καθηγητής, Η. Μπασαγιάννης Αναπλ. Καθηγητής, Χ. Σαββόπουλος Λέκτορας, Β. Καραμπατάκης Επικ. Καθηγητής,
Π. Οικονομίδης Αναπλ. Καθηγητής.
Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν επίσης, ο Πρόεδρος, οι Διευθυντές των Τομέων και οι
εκπρόσωποι ΕΤΕΠ-ΕΕΔΙΠ, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

3o Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής (ΕΣΙΣΑΠΘ)
Η Οργάνωση του 3ου ΕΣΙΣΑΠΘ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Τα μέλη ΔΕΠ και οι
φοιτητές ενημερώθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 9 Ιουλίου για την διεξαγωγή του Συνεδρίου που θα διαρκέσει από 10 (Τελετή έναρξης), μέχρι 13 Απριλίου 2005
και θα γίνει στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς».
Η ιδιαιτερότητα του 3ου ΕΣΙΣΑΠΘ είναι η παρουσίαση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής
δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ στα πλαίσια του Τομέα, με συνεδρίες διακλινικές/διατομεακές σε θέματα αιχμής επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, με πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και με συμπόσια σε θέματα Ιατρικής ευθύνης και οικονομίας της υγείας.
Ο Πρόεδρος του συνεδρίου καθηγητής κ. Ιωάννης Μπόντης παρακαλεί τα μέλη ΔΕΠ,
τους φοιτητές και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, να συμμετάσχουν ενεργά είτε με διαλέξεις/εισηγήσεις που θα τους ανατεθούν, είτε με επιστημονικές εργασίες που θα γίνουν με
συνεργασίες μελών ΔΕΠ και φοιτητών, έτσι ώστε να φανεί προς τα έξω η ποιότητα και το
υψηλό επίπεδο της Σχολής.
Στην πρόσκληση που θα γίνει τις επόμενες ημέρες για τη συμμετοχή των φοιτητών σε
ερευνητικά προγράμματα που τρέχουν στα Eργαστήρια και τις Κλινικές, η ανταπόκριση από
τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να είναι ουσιαστική.
Εκ μέρους της Οργανωτικής επιτροπής
Ν. Βαβάτση – Χριστάκη, Γεν. Γραμματέας του Συνεδρίου

Αναγκαία η ανασυγκρότηση και κωδικοποίηση
των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
Ο μεγάλος αριθμός συνεδριάσεων κατ’ έτος (47 στο ακαδ. έτος 2003-2004) και η σοβαρότητα πολλών θεμάτων δημιουργεί ―σε συνδυασμό με όλες τις άλλες υποχρεώσεις των
μελών της Γενικής Συνέλευσης― την ανάγκη αναδιάρθρωσης των Ημερήσιων Διατάξεων και
διαδικασιών. Αυτή η διαπίστωση στη συνεδρίαση της 9.9.2004 οδήγησε στην προοπτική
αναδιάρθρωσης των συνεδριάσεων σε μελλοντική Γενική Συνέλευση με στόχο την αποδοτικότερη και λιγότερο χρονοβόρα λειτουργία.

Οι Επίτιμοι διδάκτορες του Α.Π.Θ.
Το λεύκωμα των Επίτιμων Διδακτόρων του Α.Π.Θ. ―συγγραφέας ο Καθηγητής Φαρμακολογίας Β. Κόκκας― του οποίου την επιμέλεια έκδοσης έχει κάνει η Επιτροπή Κοινωνικής
Πολιτικής του Α.Π.Θ. διατίθεται από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας Α.Π.Θ., μέσω του καταστήματος «Λογότυπος» του Α.Π.Θ. που βρίσκεται στο ισόγειο
του κτιρίου Διοίκησης, έναντι 15 ευρώ για τους φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. και 20 ευρώ για
τα μέλη ΔΕΠ.
Είναι ένα βιβλίο που καταγράφει μια σημαντική πτυχή της ιστορίας του Πανεπιστημίου
μας.

Διευθυντές Τομέων και Διοικητικό Συμβούλιο
Α. Μάνθος Ανατομικής & Παθολογικής Ανατομικής, Ο. Γκίμπα-Τζιαμπίρη Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας, Α. Κώτσης Β.Ε.Π.Ι., Α. Δημητριάδης Ακτινολογίας-Ιατρικής Φυσικής, Γ. Καπρίνης Νευροεπιστημών, Π. Σπανός Χειρουργικής, Ι. Τσιουρής Υγείας Παιδιού, Κ. Τριαρίδης Αισθητηρίων
Οργάνων, Γ. Παρχαρίδης Παθολογίας.
Οι Διευθυντές των Τομέων αποτελούν μαζί με τον Πρόεδρο Καθηγητή Ι. Μπόντη και τους εκπροσώπους ΕΤΕΠ-ΕΕΔΙΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ιατρικής Σχολής.

Νέοι Διοικητές σε Πε.Σ.Υ.Π. και Νοσοκομεία
Ορίσθηκαν από τον Υπουργό Υγείας Νικήτα Κακλαμάνη και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι Διοικητές:
Χατζητόλιος Απόστολος Α′ Πε.Σ.Υ.Π. Kεντρικής Μακεδονίας, Μπαρτζόπουλος Δημήτριος Β′
Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Σιγάλας Ιωακείμ Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Αλεξιάδης Δημήτριος Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Γάκης Δημήτριος
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Δανιήλ Αθανάσιος Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», Μοσχίδης Οδυσσέας Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Αγ. Δημήτριος», Βογιατζής Γεώργιος Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Αγ. Παύλος», Πόδας Νικόλαος
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».

Επείγουσα Υπενθύμιση
Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Πληροφορίες: Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 2310-996745
και στην ιστοσελίδα http://www.rc.auth.gr
Ιατρικά Συνέδρια
32ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Τερατολογίας.
18-22/9/2004 Ξενοδοχείο Electra Palace (Θεσσαλονίκη).
Φορέας: Εργαστήριο Ιστολογίας, Εμβρυολογίας και Ανθρωπολογίας Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
Τηλ.: 2310-257128, 2310-243588
XII Meeting of the European Association for Haematopathology (EAHP).
26/9-1/10/2004 Ξενοδοχείο Macedonia Palace (Θεσσαλονίκη).
Φορέας : Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ. & European Association for Haematopathology.
Τηλ.: 2310-999228/9, 2310-999204
8ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής.
30/9-3/10/2004 Ξενοδοχείο Sani Beach Holiday Resort (Κασσάνδρα Χαλκιδικής).
Φορέας: Εταιρεία Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος.
Τηλ.: 2310-993267
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες, με Διεθνή συμμετοχή.
Λάρισα 7-10/10/2004, Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Τηλ.: 2310-889244, fax: 2310-889246, e-mail: diastasi@diastasitravel.gr
Προς το Ευφυές Νοσοκομείο.
4-7/11/2004 Ξενοδοχείο Macedonia Palace (Θεσσαλονίκη).
Γραμματεία: THESIS τηλ.: 2310-265898, 238296
6ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο.
5-6/11/2004 Αμφιθέατρο του Γ. Ν. «Παπαγεωργίου» (Θεσσαλονίκη).
Φορέας: Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
Τηλ.: 2310-341981 κα Α. Γούλα
18ο Ετήσιο Συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρείας Β. Ελλάδος.
11-13/11/2004 Ξενοδοχείο Macedonia Palace (Θεσσαλονίκη).
Φορέας: Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.
Τηλ.: 2310-250034
3ο Ε.Σ.Ι.Σ.Α.Π.Θ. (Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.).
10-13 Απριλίου 2005 Ξενοδοχείο Macedonia Palace (Θεσσαλονίκη).
Γραμματεία: Καθηγ. Ν. Βαβάτση τηλ.: 2310-999087
8th International Conference on Geriatric Nephrology and Urology.
May 5-8, 2005, Macedonia Palace Hotel, Thessaloniki-Greece.
Tel: 2310-256194-5, fax: 2310-256196, e-mail: salonica@triaenatours.gr
http://www.8isgnu-conf.gr

Η Σύνταξη και Έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου
χρειάζονται τη συμμετοχή σας

Αναμνηστική φωτογραφία από την παρουσίαση του Λευκώματος των Επίτιμων Διδακτόρων του Α.Π.Θ. Η παρουσίαση έγινε στις 13 Μαϊου 2003, στα πλαίσια της Φοιτητικής
Εβδομάδας. Διακρίνονται μεταξύ άλλων ο τότε Πρύτανης του Α.Π.Θ. Καθηγητής Μ. Παπαδόπουλος, η Πρόεδρος της Ε.Κ.Π. Καθηγήτρια Α. Ευκλείδη, η τότε Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής και νυν Αντιπρύτανης Καθηγήτρια Αικ. Καμπίτογλου και ο συγγραφέας Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Β. Κόκκας.

Η κατανομή σε περισσότερους του έργου συλλογής πληροφοριών, σύνταξης και έκδοσης του
Ενημερωτικού Δελτίου της Ιατρικής Σχολής θα αμβλύνει το βάρος και την ευθύνη και θα το κάνει
πλουσιότερο, πλουραλιστικό, καλύτερο.
Ζητούνται επιτακτικά συνεργάτες και συνεργασίες από κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Κοινότητας.
Μέλη ΔΕΠ, Φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, συνεργάτες διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης απευθυνθείτε για σύνδεση στο Γραφείο του Αναπλ. Προέδρου Καθηγητή Α. Μάνθου (τηλ. 999043) ή στο Γραφείο Εκπαίδευσης (τηλ. 994769).

H έκδοση του Eνημερωτικού Δελτίου είναι ευγενική προσφορά του εκδοτικού οίκου
University Studio Press
Aρμενοπούλου 32 • 546 35 – Θεσσαλονίκη • Tηλ.: 2310 208.731, fax: 2310 216.647

Υπεύθυνοι του Ενημερωτικού Δελτίου
Γραφείο Εκπαίδευσης, Κ. Τριαρίδης, συντονιστής,
Ν. Ντόμπρος, Αναπλ. Καθηγητής
Π. Μπαμίδης, A. Πρίντζα, Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ε. Καλογιάννη, Γραμματεία Γραφείου Εκπαίδευσης

☎ (2310) 994769, fax: (2310) 994.788,
✉ e-mail: edumed@med.auth.gr

