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Ξεκινάει στο εαρινό εξάμηνο η λειτουργία των τριών εκπαιδευτικών πόλων
Με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου (27.2.2006), ξεκινάει με τους τριτοετείς φοιτητές η λειτουργία των τριών εκπαιδευτικών πόλων. Τα μαθήματα Παθολογίας και Χειρουργικής του Στ΄ Εξαμήνου θα διδαχθούν ξεχωριστά στους τρεις πόλους,
με το ίδιο φυσικά ενιαίο περιεχόμενο, προδιαγραφές και εξεταστικές διαδικασίες.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η υλοποίηση θα επεκταθεί στο 3ο, 4ο και 5ο έτος και για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνουν
έγκαιρα η αναγκαίες ρυθμίσεις. Είναι αλήθεια ότι η προοπτική αυτής της λειτουργίας αναδεικνύει δομικά και λειτουργικά προβλήματα των Νοσοκομείων και των Κλινικών που λιμνάζουν για χρόνια και οδηγούσαν σε άλογες μετακινήσεις φοιτητών, αλληλοεπικαλύψεις, αναστατώσεις, άδεια αμφιθέατρα, ανισότιμη κλινική άσκηση.
Απόλυτα θετικά είναι, μετά την προεργασία δύο χρόνων και αρκετές ρυθμίσεις, η δημιουργία κλίματος σ’ολόκληρη τη
Σχολή, η διακηρυγμένη πρόθεση πολλών μελών ΔΕΠ για εκπαιδευτική προσφορά, όπου υπάρχει ακόμα πρόβλημα και κυρίως
η ενεργός συμπαράταξη του ΣΦΙΑΠΘ, που συμμετέχει, δρα και πιέζει για την ολοκληρωμένη λειτουργία. Ξεκινήσαμε. Είναι
και αφορμή και αφετηρία να λυθούν και άλλα λιμνάζοντα προβλήματα.
Ζητούμενα – Στόχοι

Αναγκαίες ρυθμίσεις

Ενέργειες – Δράσεις

Η λειτουργία των τριών εκπαιδευτικών πόλων στοχεύει στην εξάλειψη των
μετακινήσεων μέσα στην ίδια μέρα του
φοιτητή από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο και την αποφυγή επικαλύψεων
ωρών μαθημάτων και πρακτικής/κλινικής άσκησης.
Παρεπόμενα διευκολύνει την παρακολούθηση των μαθημάτων από όλους
τους φοιτητές και ο περιορισμός του
αριθμού τους στο 1/3 διευκολύνει την
αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (θεωρητικά μαθήματα και πρακτική/κλινική άσκηση).
Η επιδίωξη αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών ΔΕΠ και φοιτητών προς
την κατεύθυνση αύξησης της αποδοτικότητας, με παράλληλη μείωση των
δραστηριοτήτων που δεν «λειτουργούν».

Για τη συνολική εφαρμογή (από
1.9.2006) των τριών εκπαιδευτικών πόλων απαιτούνται:
– η ενίσχυση του κάθε πόλου με τις
κλινικές Ακαδημαϊκές Μονάδες που
λείπουν και η ενίσχυση όσων το χρειάζονται με διδάσκοντες ΔΕΠ
– η εκπόνηση σε κάθε πόλο από τα Γραφεία Στήριξης της Εκπαίδευσης (ΔΕΠ
και ΣΦΙΑΠΘ) του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος κατά πόλο
– η πάγια ρύθμιση της μεταφοράς των
φοιτητών-συγκοινωνίας-ΟΑΣΘ, από
και προς τα Νοσοκομεία «Παπα-γεωργίου» και «Γ. Παπανικολάου»
– η προσαρμογή σε σύγχρονες απαιτήσεις του ενιαίου για όλους τους εκπαιδευτικούς πόλους προγράμ-ματος
σπουδών (περιεχόμενο, ώρες θεωρητικής διδασκαλίας, ώρες και μορφή
της κλινικής άσκησης, ενιαίες εξεταστικές διαδικασίες).

Σε εφαρμογή και επέκταση των μέχρι
τώρα δράσεων της Σχολής, απαιτούνται
έγκαιρα (πριν από το Μάιο 2006)
– οι ενέργειες για εγκατάσταση και μετακίνηση Κλινικών στους τρεις πόλους, ώστε να είναι έτοιμες την 1η Σεπτεμβρίου για την εκπαιδευτική τους
δραστηριότητα
– οι αναθέσεις διδασκαλίας, από τους
Τομείς, σε μέλη ΔΕΠ μαθημάτων που
δεν είναι εγκατεστημένα σε κάποιο
πόλο
– η πάγια ρύθμιση (Κεντρική Γραμματεία-ΣΦΙΑΠΘ) της διαδικασίας κατανομής των φοιτητών στους πόλους
– η πάγια ρύθμιση με τον ΟΑΣΘ και το
ΑΠΘ της συγκοινωνίας –καθημερινής
μεταφοράς των φοιτητών από και
προς ΑΠΘ και Νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» και «Γ. Παπανικολάου».

Εγκαταστάσεις και Μετακινήσεις Κλινικών Μονάδων
Με ιδιαίτερη επιτυχία έγινε την Τρίτη 7.2.2006 η τρίτη Σύσκεψη των Διοικήσεων της Ιατρικής Σχολής των ΔΥΠΕ και των
Νοσοκομείων. Στόχος της σύσκεψης ―όπως και των δύο άλλων που προηγήθηκαν― ήταν η συνεργασία Πανεπιστημίου και
Ε.Σ.Υ. για την ολοκλήρωση του Χάρτη Υγείας Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, τη στήριξη της Επείγουσας αντιμετώπισης της Φροντίδας Υγείας και Περίθαλψης και της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Νοσοκομείων.
Για την υλοποίηση των αναγκαίων ρυθμίσεων (εγκαταστάσεις και μετακινήσεις Κλινικών), αποφασίσθηκε να γίνουν ξεχωριστές συνεδριάσεις των Δ.Σ. των Νοσοκομείων με τις ΔΥΠΕ και την Ιατρική Σχολή.
Το γενικό μήνυμα είναι η εξάλειψη τριβών και σημείων «αντιπαλότητας» Πανεπιστημίου και Ε.Σ.Υ. και η εγκαθίδρυση
μιας μόνιμης και αποδοτικής συνεργασίας.

Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μαθήματος
Η διανομή στους φοιτητές του Ενημερωτικού Φυλλαδίου Μαθήματος (Ε.Φ.Μ.), καθιερώθηκε πλέον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής ως πρώτη ενέργεια και απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του κάθε μαθήματος
στην αρχή του κάθε εξαμήνου.
Ήδη υλοποιείται στα περισσότερα μαθήματα κορμού και επιλεγόμενα. Με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου (27.2.2006)
πρέπει να διανεμηθεί Ε.Φ.Μ. σε όλα τα μαθήματα. Πληροφορίες και οδηγίες (αν χρειάζονται), παρέχονται από την Επιτροπή
Προπτυχιακών Σπουδών (Πρόεδρος Α. Μάνθος) και το Γραφείο Εκπαίδευσης (τηλ. 2310-994769).
Πενήντα Χρόνια Μετά
Η τάξη του 1956 παίρνει πρωτοβουλία για συνάντηση, των γιατρών που σπούδασαν στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. στη δεκαετία 1954-1964.
Η συνάντηση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το τριήμερο 30-31 Απριλίου-1 Μαΐου 2006 (Σαββατοκύριακο του Θωμά και Πρωτομαγιά).
Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στις εκδηλώσεις. Περιμένουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος και προτάσεις σας στο τηλέφωνο 2310-994769, e-mail: edumed@med.auth.gr

Η εξελισσόμενη έκπτυξη
στόχων και στρατηγικών
επιδιώξεων της Σχολής μας
ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ª¿ÓıÔ˘

Αν και ημερολογιακά η νέα χρονιά δεν σηματοδοτεί
σημειολογικά ακαδημαϊκή αφετηρία, ψυχολογικά προτρέπει σε καταγραφή της πορείας μας, ελάσσονα απολογισμό, και κυρίως αξιολόγηση της στοχοθεσίας μας.
Με ακαδημαϊκά μέτρα βρισκόμαστε στο τέταρτο έτος
εκπτύξεως του προγράμματος για την Αναβάθμιση
Σπουδών και Λειτουργιών της Ιατρικής μας Σχολής.
Ας κοιτάξουμε λίγο πίσω για να ενισχύσουμε το αίσθημα της αυτοεπιβεβαίωσής μας, μέσω των πεπραγμένων μας, ώστε να δημιουργηθεί δυναμικό εφαλτήριο και
αισιοδοξία για την πορεία της έκπτυξής μας. Έγιναν πάρα
πολλά, σε σχέση με το παρελθόν. Όμως αυτά είναι λίγα
σε σχέση με το όραμά μας. Ποια είναι αυτά που έγιναν;
Το κανονιστικό πλαίσιο (κανονισμοί, Οδηγός Σπουδών κλπ), οι διάφορες επιτυχείς πιλοτικές δράσεις (δεξιότητες κλπ), η αναδιάρθρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών, το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης, η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, το Επιστημονικό Συνέδριο της Σχολής μας (στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης
και της συμμετοχής των φοιτητών στην έρευνα), η
εφαρμογή νεωτεριστικών στοιχείων στην εκπαίδευση
(διασύνδεση, απαρτίωση, κλπ), η απαρέγκλιτη εφαρμογή του σταθερού εξεταστικού προγράμματος, η εφαρμογή των τριών πόλων (με όλες τις δυσκολίες τους), και
πολλά άλλα, κατά το μάλλον ή ήττον γνωστά.
Ευοδώθηκε η επίτευξη κρισίμου αριθμού υποστήριξης
των αλλαγών, η συνειδητή συμπαράταξη των φοιτητών,
το κλίμα προσπάθειας και αναβάθμισης, καθώς και ο συντονισμός-συγχρονισμός όλων των Ακαδημαϊκών μας
Μονάδων με τα δρώμενα και τη Διοίκηση της Σχολής.
Oι επιμέρους στόχοι που προγραμματίσθηκαν για την
πρώτη φάση (περίοδος 2002-2006) έχουν κατά το μείζον υλοποιηθεί ή οδεύουν με συναίνεση προς υλοποίηση. Η τρέχουσα ημερολογιακή φάση σηματοδοτεί τον
επόμενο βηματισμό μας προς το 2012, για τη βίωση του
οράματός μας περί ριζικής Αναβάθμισης Σπουδών και
Λειτουργιών, καθώς και περί της εδραιώσεως συγκεκριμένων αντιλήψεων, νοοτροπιών και συμπεριφορών.
Το μείζον αιτούμενο, για τη χρονική αυτή περίοδο,
εκπληρώθηκε, και αποτελεί πλέον πάγια αρχή. Οι όποιες
δράσεις της Σχολής μας γίνονται με πλήρη ενημέρωση
των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών, με ουσιαστική και καλής προαιρέσεως συζήτηση, και κυριάρχως με ομοφωνία, που προκύπτει μέσα από τη βασανιστική ανάλυση
και σύνθεση δεδομένων και αντιλήψεων. Εκπτυσσόμαστε προς μια λειτουργική έκφανση που στηρίζεται στη
θέληση και στο έργο ολόκληρης της Πανεπιστημικής Ιατρικής Κοινότητάς μας.
Ενδεικτικές αναφορές, προκαταρκτικοί στόχοι, και
αναγκαίες ενέργειες αποτελούν τα παρακάτω:
1. Η υλοποίηση της λειτουργίας του ενιαίου (σε περιεχόμενο, διαδικασίες, εξετάσεις) προγράμματος των
τριών εκπαιδευτικών πόλων από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Η αναδιάρθρωση της διδακτικής διαδικασίας
υλοποιείται με έμφαση στην πρακτική και κλινική άσκηση, στις δεξιότητες, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
στην επείγουσα αντιμετώπιση, στην καθοδηγούμενη αυτομάθηση, με κεντρικό άξονα τη γνωστική διασύνδεση
και την απαρτίωση των γνωστικών αντικειμένων.
2. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της αναλογικής υποδομής των τριών πόλων, ώστε αυτοί να είναι κατά το δυνατόν ισοβαρείς, πάντα σε στενή συνεργασία με τις ΔΥΠΕ,
τα εμπλεκόμενα Νοσοκομεία, και το Υπουργείο Υγείας.
3. Η επιδίωξη περιορισμού του συνολικού αριθμού
των φοιτητών, ώστε αυτός να είναι ανάλογος της χρηματοδότησης από την Πολιτεία, των υποδομών, και δυνατοτήτων της Σχολής μας, και των αντίστοιχων δεδομένων των άλλων Ιατρικών Σχολών της Επικράτειας.
4. Η δρομολόγηση της επιδίωξης για ενίσχυση της
Σχολής μας στο πρόσθετο εκπαιδευτικό έργο που προσφέρεται στους φοιτητές της ΣΣΑΣ και της Οδοντιατρικής Σχολής, με νέες θέσεις μελών ΔΕΠ (κυρίως στα εργαστήρια των βασικών επιστημών), πρόσθετη αναλογική
χρηματοδότηση, εκπαιδευτική αξιοποίηση του νέου 424
Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως.
(Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 2)

Στα Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
Μάθηση με βάση το πρόβλημα (PBL)
Η μάθηση με βάση το Πρόβλημα (Problem Based Learning) εφαρμόζεται σήμερα σε πάρα πολλές Ιατρικές (και όχι μόνο) Σχολές σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και ταυτόχρονα ένα διαφορετικό δρόμο εκπαιδευτικής διαδικασίας και
σκέψης.
Το Γραφείο Εκπαίδευσης εισήγαγε από το 2002 την ενημέρωση για το PBL στα μέλη
ΔΕΠ, στο επιλεγόμενο μάθημα «Ιατρική Εκπαίδευση», και στα Προγράμματα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών».
Αντίστοιχη διεργασία γίνεται μέσα από ΕΠΕΑΕΚ στις Ιατρικές Σχολές της Πάτρας και
Αλεξανδρούπολης.
Μέχρι σήμερα, αρκετά μέλη ΔΕΠ Ιατρικής Α.Π.Θ., αλλά, και 3 φοιτητές επισκέφθηκαν
το Maastricht και παρακολούθησαν την εφαρμογή του PBL στην εκεί Ιατρική Σχολή.
Με τις σημερινές δομές, αλλά και τις παραδοσιακές μας στάσεις και συμπεριφορές, φαίνεται ότι δεν είναι εφικτή για την Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., μια άμεση ολοκληρωμένη εφαρμογή. Μπορεί όμως να γίνουν επιμέρους εφαρμογές και κυρίως να αξιοποιηθεί η φιλοσοφία που ενσωματώνει. Πολλά από τα μέλη ΔΕΠ διαπιστώνουν ότι εφαρμόζουν ήδη ψήγματα αυτής της διαδικασίας.
Το σημείωμα γράφεται με αφορμή την εφαρμογή του PBL ως μεθόδου σε κάποιους από
τους στόχους του 6ου Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και του 2ου Προγράμματος
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Νοσηλευτικής, που ολοκληρώνονται τον επόμενο μήνα.
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(Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ﬁ ÛÂÏ. 1)
5. Η επιτάχυνση των κρίσεων για την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ, με τήρηση ακαδημαϊκών
κανόνων και προδιαγραφών.
6. Η εφαρμογή πλαισίων και κινήτρων για τα νεώτερα μέλη ΔΕΠ, ώστε να αποτελέσουν
στον προκείμενο χρονικό ορίζοντα τον κορμό ενός σώματος μελών ΔΕΠ, ιδιαίτερα αποδοτικών και καταξιωτικών, με τελέσφορη διδακτική νοοτροπία, αντίληψη και μεθοδολογία, με
βαθειά κλινική επάρκεια, και δυναμική καινοτόμο ερευνητική συμμετοχή.
7. Η ανάδειξη του κλινικού, του διδακτικού, και του οργανωτικού έργου, ως βασικών
παραμέτρων αξιολόγησης, παράλληλα με την αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα.
8. Η επιτάχυνση επιλύσεως χρονίων εκκρεμοτήτων και παλαιών στόχων, σε υποδομές
και λειτουργίες, όπως για παράδειγμα η δημιουργία Ιατρικής Βιβλιοθήκης με αναλογικό των
αναγκών μας όγκο και υποδομή, η κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου χειρουργείων και
ανάνηψης του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, η προώθηση του Κέντρου Μετανοσοκομειακής Φροντίδας και Αποκατάστασης, ο προγραμματισμός νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η
ίδρυση Νοσηλευτικού Τμήματος.
9. Η λειτουργική ενίσχυση και αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών και οργανογραμμάτων της Σχολής μας, όπως οι Τομείς, η γραμματειακή υποστήριξη, η εσωτερική συνεκτικότητα και συντονισμός, η ομόρροπη δράση στους τομείς λειτουργίας μας, η τυποποίηση ενεργειών και λειτουργιών.
10. Η διασφάλιση της ομο- και εκ-θύμου συμπαράταξης της Διοίκησης του ΑΠΘ (Πρυτανεία) και της Πολιτείας, στην εργώδη και φιλότιμη πολύπλευρη προσπάθειά μας, όχι μόνο για άρση αβελτηριών, αλλά κυρίως για αλλαγές νοοτροπίας και καινοτομίες σ’ όλους
τους τομείς της ακαδημαϊκής δράσης. Σε προσπάθειες αυτής της εμβέλειας και προοπτικής,
ο ρόλος της Πρυτανείας κρίνεται ως καταλυτικός.
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παράθεση προβληματισμού, πέραν της αδιάλλακτης εμμονής στους στόχους μας, θα πρέπει να καταγραφεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι αυτοδικαίως
αναμένουμε ηθική και ουσιαστική συμπαράσταση, κατά κύριο λόγο από την Πρυτανεία,
που αποτελεί τη συνδετική οδό με τις εποπτεύουσες και ρυθμιστικές αρχές, καθώς και με
την Πολιτεία γενικότερα, και εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δηλώνουμε την αμετάκλητη απόφασή μας για δράση και καθημερινό έργο διδασκόντων και φοιτητών της Σχολής μας, το οποίο θεωρούμε ότι αποτελεί τον κύριο μοχλό κίνησης. Η ταχύτητα της κίνησης αυτής θα εξαρτηθεί από τη συμπαράταξη Πρυτανείας-Πολιτείας. Ευχόμαστε να είναι η ταχύτερη δυνατή.

Συνάντηση της Διοίκησης με τους Λέκτορες και Επίκουρους
Σε συνέχεια της άμεσης επικοινωνίας της Διοίκησης της Σχολής με τα νεότερα μέλη ΔΕΠ
(προηγήθηκαν 3 συναντήσεις το 2005) προγραμματίζεται στις αρχές Μαρτίου νέα συνάντηση για την ανταπόκριση των μελών αυτών ΔΕΠ, στους στόχους της Σχολής, για το Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 (από 1η Σεπτεμβρίου 2006). Θα προηγηθεί η αποστολή φακέλου
στόχων προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού.

Κρίσεις – Εξελίξεις
Κατά το τρίμηνο Νοέμβριος 2005-Ιανουάριος 2006 εκλέχθηκαν ή εξελίχθηκαν τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:
Λιαγκούρης-Λιαγκουρίδης Ι. (Επίκ. Καθηγητής Φυσιολογίας), Θεοδωρίδης Θ. (Λέκτορας
Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Ηλωνίδης Γ. (Καθηγητής Εσωτερικής Παθολογίας-Αλλεργικών
Πνευμονοπαθειών), Μώρος Ι. (Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής), Καλαμπαλίκης Δ. (Λέκτορας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), Λαζαρίδου Ε. (Λέκτορας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), Τρακατέλλη Μ.-Γ. (Λέκτορας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), Σωτηρίου Ε. (Λέκτορας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), Νικολάου Α. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας), Παππά-Κονιδάρη Α. (μόνιμη Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας),
Άρσος Γ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής), Κυρβασίλης Φ. (Λέκτορας Παιδιατρικής με έμφαση στην Πνευμονολογία), Βακαλόπουλος Ι. (Λέκτορας Ουρολογίας),
Γραμματόπουλος Δ. (Επίκ. Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας-Μοριακής Ενδοκρινολογίας),
Σκούρα Λ. (Λέκτορας Ιατρικής Μικροβιολογίας), Καραμπατάκης Β. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Πειραματικής Οφθαλμολογίας), Κωνσταντινίδης Ι. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας-Ρινολογίας), Τριαρίδης Στ. (Λέκτορας Ωτορινολαρυγγολογίας), Τσινόπουλος
Ι. (Λέκτορας Οφθαλμολογίας), Γαρύφαλλος Γ. (Επίκ. Καθηγητής Ψυχιατρικής), Παναγοπούλου Εύχ. (Λέκτορας Υγιεινής), Μαυρομάτης Ι. (Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας-Κλινικής Νευροφυσιολογίας), Δίνας Κ. (Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Χαροκόπος Ν.
(Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής Θώρακα-Καρδιάς), Ζαφειρίου Δ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής
Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νευρολογίας, Αναπτυξιολογίας), Τράμμα Δ. (Λέκτορας Παιδιατρικής με έμφαση στη Νεφρολογία), Ευαγγελίου Α. (Επίκ. Καθηγητής Παιδιατρικής με έμφαση στη Νευρολογία), Μπόντη Ε. (Λέκτορας Ειδικής Παιδαγωγικής με έμφαση στις μαθησιακές δυσκολίες), Φιδάνη Σ. (Επίκ. Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής), Παπαμήτσου Θ. (Λέκτορας Ιστολογίας-Εμβρυολογίας), Μουρελάτος Δ. (Καθηγητής Γενικής Βιολογίας-Γενετικής), Χριστοδούλου Α. (Καθηγητής Ορθοπαιδικής-Ορθοπαιδικής Παίδων), Μακρής Π. (Καθηγητής Αιματολογίας-Αιμόστασης), Τσούκαλη-Παπαδοπούλου Ε. (Καθηγήτρια Τοξικολογίας), Σπύρογλου Κ. (Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας), Κοντόπουλος Ε. (Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νευρολογίας), Ανωγειαννάκις Γ. (Καθηγητής Φυσιολογίας), Βαρλάμης Γ. (Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας).

Πένθη
Αποχαιρετήσαμε τον Υφηγητή Θεόδωρο Πολυζωΐδη, στέλεχος και νοσοκομειακό Διευθυντή της Β΄ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και το σεβαστό δάσκαλο Σταύρο Πολυζωΐδη.

Εκπρόσωποι του ΕΤΕΠ
στα όργανα της Σχολής
Το Ε.Τ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. προσφέρει ένα πολύ σημαντικό έργο στις δραστηριότητές της.
Ο αριθμός των μελών του είναι ιδιαίτερα μικρός για το μέγεθος της Σχολής και τις ανάγκες της
και αποτελεί πάγιο αίτημα της Σχολής η αύξησή του και η καλύτερη αξιοποίηση του έργου του.
Το Ε.Τ.Ε.Π. αντιπροσωπεύεται στα όργανα της Σχολής, στη Γενική Συνέλευση με τους Γ. Κανάκη και Ε. Λυκάρτση και στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους Γ. Κανάκη και Σ. Τουπαδάκη.

Η Γραμματεία και οι φοιτητές
·ﬁ ∂ÈÛ‹ÁËÛË ÙË˜ Î·˜ ª. ª·˘Ú›‰Ô˘ ÛÙËÓ “∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÈ˜ π·ÙÚÈÎ¤˜ ™Ô˘‰¤˜”
Για το πανεπιστημιακό έτος 2005-2006 εγγράφηκαν στην Ιατρική Σχολή 182 φοιτητές
ύστερα από πανελλήνιες εξετάσεις, 57 μαθητές ΣΣΑΣ, 16 Κύπριοι, 6 αλλοδαποί. Επίσης
πρόκειται να εγγραφούν 8 φοιτητές με το 3% λόγω ασθενείας, μετά δε από κατατακτήριες
εξετάσεις προβλέπεται ακόμη να εγγραφούν 9 πτυχιούχοι ΤΕΙ και 8 πτυχιούχοι ΑΕΙ.
Η σωστή ενημέρωση του φοιτητή αποτελεί ευθύνη των Οργάνων της Σχολής και παράλληλα ακαδημαϊκή υποχρέωσή του.
™ÙË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÏÔÈﬁÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ °Ú·ÊÂ›·:
Γραφείο Φοιτητικών ζητημάτων
Γραφείο θεμάτων μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
Γραφείο Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Γραφείο αντιγραφής πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών
Συμβουλίων της Σχολής
5. Γραφείο Πρωτοκόλλου- Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας- Αρχείου.
Το Γραφείο Φοιτητικών ζητημάτων είναι εκείνο που θα επιλύει το μεγαλύτερο μέρος
των προβλημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών.
1.
2.
3.
4.

• Η Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
πρόκειται να διοργανώσει από τις 17 έως και τις 19 Μαρτίου 2006, στο Ξενοδοχείο
“Makedonia Palace” της Θεσσαλονίκης, την 7η κατά σειρά Επιστημονική Συνάντηση με θέμα
“Πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου”. Για κάθε σχετική πληροφορία απευθύνεστε στα
τηλέφωνα 2310-693235, 6944687942, 2310-991517, Fax: 2310-991517-458776 και στο email: agorast@med.auth.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lysistrati-med.gr.

ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô ºÔÈÙËÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ:
1. Παροχή υποτροφιών από το ΙΚΥ και από κληροδοτήματα και δωρεές
2. Παροχή σίτισης και στέγασης για φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
3. Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
4. Συμβουλευτική και ψυχολογική περίθαλψη
5. Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο
6. Δελτίο μειωμένου κομίστρου στα διάφορα μεταφορικά μέσα
7. Παροχή δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων σε όλους τους φοιτητές
8. Πρόσβαση σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες
9. Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών
10.Πρόγραμμα Σπουδών και Κανονισμό Σπουδών

• Φωτογραφία από την τελετή της επίσημης έναρξης του Συνεδρίου με θέμα “Προγεννητικός Έλεγχος”, που διοργάνωσε η Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ. στις 12
& 13 Νοεμβρίου 2005 στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
• Συναποφασίσθηκαν σε συνεργασία Ιατρικής Σχολής, Α΄ ΔΥΠΕ και Διοίκησης Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, οι άμεσες ενέργειες για τη μετακίνηση της Δ΄ Γυναικολογικής Κλινικής από το
Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” και εγκατάστασή της στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Υποτροφίες
Σχετικά με τις υποτροφίες που χορηγεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε φοιτητές,
που πρώτευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις ή σε προαγωγικές εξετάσεις, σας γνωρίζουμε,
ότι το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο εφάπαξ ποσό των 1.467,35 € για τον κάθε δικαιούχο.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν είναι οι εξής:
1. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα
2. Να παρουσιάζουν διαγωγή κοσμιοτάτη
3. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο
4. Το προσωπικό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 12.000,00 € και το οικογενειακό εισόδημα τα 53.000,00 € ετησίως.Το όριο του οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 1.500,00 € για κάθε επιπλέον ―πέραν του ενός― παιδιού ως και το τρίτο και
κατά 3.000,00 € από τέσσερα παιδιά και άνω.
Στις περιπτώσεις που το εισόδημα ξεπερνά τα παραπάνω όρια χορηγούνται βραβεία που
συνίστανται σε γραπτά διπλώματα και σε χορήγηση χρηματικού ποσού ύψους 293,47 €
εφάπαξ για την αγορά επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού.

Δραστηριότητες των Μαιευτικών-Γυναικολογικών Κλινικών

Oι Φοιτητές – Προπτυχιακή Eκπαίδευση – Oι Φοιτητές – Προπτυχιακή Eκπαίδευση
η
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Η μη ικανοποίηση όλων μας, διδασκόντων και φοιτητών, από το συνολικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης σε δεξιότητες των φοιτητών μας είναι κοινός τόπος. Και βεβαίως, παρά τις αντιξοότητες των μεγάλων αριθμών και τις υλικοτεχνικές ελλείψεις η
υπεράνθρωπη προσπάθεια που γίνεται σε πολλές κλινικές αντισταθμίζει τις δυσκολίες.
Η προσδοκούμενη διέξοδος εξαρτάται, φυσικά, από την ελάττωση σε λογικά πλαίσια
του αριθμού των φοιτητών και την ενίσχυση των υποδομών που ελπίζουμε ότι θα βελτιωθούν.
Ως τότε όμως, και με την ελπίδα των παραπάνω προοπτικών, η Διοίκηση της Ιατρικής
Σχολής αποφάσισε να προωθήσει όλες τις δυνατές ρυθμίσεις, που μπορούν να αποδώσουν
με οργανωτικά μέτρα, αλλαγές στις στάσεις και συμπεριφορές φοιτητών και διδασκόντων
και νέο ξεκίνημα.
Σε υλοποίηση αυτού του στόχου της Διοίκησης, και με πρωτοβουλίες των Διευθυντών
και διδασκόντων και κλινικών, η κατάσταση εμφανίζει φέτος βελτιώσεις. Αυτό συνάγεται
και από τις συνεχείς δημοσιεύσεις με ανώνυμα ερωτηματολόγια που γίνονται στην Ιατρική Εκπαίδευση. Παράλληλα, λειτουργεί για δεύτερη χρονιά το Εργαστήριο κλινικών δεξιοτήτων (Clinical Skills Lab) του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ με προοπτική επέκτασης και στους άλλους πόλους.
Πρόσθετα, εγκρίθηκε για τη Σχολή Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (συντονιστής ο Καθηγητής Ν.

Ντόμπρος για την άσκηση φοιτητών και εκτός Νοσοκομείων, σε θέματα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, το οποίο θα εφαρμοσθεί φέτος για 150 φοιτητές.
Με φροντίδα του Αντιπρύτανη Καθηγητή Α. Κάζη, η Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. ενέκρινε πρόγραμμα (συντονιστής ο Αναπλ. Πρόεδρος Καθηγητής Α. Μάνθος) διερεύνησης και
τεκμηρίωσης της κλινικής άσκησης των φοιτητών Ιατρικής. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα και θα εισηγηθεί προς το Α.Π.Θ. και τη Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής μέτρα για βελτίωση της κλινικής άσκησης.
Ελπίζουμε ότι, με τη λειτουργία των τριών εκπαιδευτικών πόλων και τις αναδιατάξεις
και ενισχύσεις των κλινικών μονάδων των Νοσοκομείων, θα γίνει εφικτή μια ριζική αναβάθμιση των προγραμμάτων κλινικής άσκησης.
Πολλοί (διδάσκοντες και φοιτητές) πιστεύουν ότι είναι ώρα και για μια γενναία αναδιάρθρωση των ωρών διδασκαλίας, από τις πολλές (στα χαρτιά) ώρες θεωρητικής διδασκαλίας σε μεγάλα ακροατήρια (που τελικά δεν είναι στην πράξη μεγάλα), να οδηγηθούμε σε περιορισμό των πολλών ωρών και των μεγάλων αριθμών, στα υποχρεωτικά αναγκαία
και χρήσιμα και να συζητήσουμε την κλινική άσκηση και απόκτηση δεξιοτήτων σε μικρές
ομάδες, με πρόθεση την καθοδηγούμενη αυτομάθηση.
Βεβαίως μια τέτοια εξέλιξη είναι αρμοδιότητα της Διοίκησης και της Γενικής μας Συνέλευσης.

Η Αξιολόγηση του κάθε μαθήματος
από τους φοιτητές που το παρακολούθησαν

Συνεχίζεται η αποδοτική λειτουργία
του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων (Clinical Skills Lab)

Σε πολλά από τα μαθήματα κορμού και τα επιλεγόμενα του χειμερινού εξαμήνου (όχι
σε όλα), δόθηκαν τον Ιανουάριο, ανώνυμα ερωτηματολόγια και με τις απαντήσεις καταγράφηκε η αξιολόγηση από τους φοιτητές, του μαθήματος, του βιβλίου, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της άσκησης, κ.ά.
Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί διμερή σχέση φοιτητή και διδάσκοντα και στοχεύει αποκλειστικά στην ενημέρωση του/των διδάσκοντα/διδασκόντων του μαθήματός τους, ώστε
να γνωρίζει τη γνώμη των φοιτητών και αντίστοιχα να ρυθμίζει/τροποποιεί/βελτιώνει τη
διαδικασία.
Σε αρκετά μαθήματα δεν έγινε Αξιολόγηση από αμέλεια διδασκόντων ή και των φοιτητών ή από την λαθεμένη αντίληψη ότι κινδυνεύουν να δημοσιοποιηθούν αντίθετες απόψεις ή κρίσεις.
Επαναλαμβάνοντας τη θεσμική οδηγία του Προέδρου και της Επιτροπής, που προετοίμασε τη διαδικασία Αξιολόγηση, ότι οι απαντήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους διδάσκοντες του μαθήματος, οι οποίοι και μόνο τις αξιολογούν, ελπίζουμε ότι τον Μάιο 2006
(τέλος του εαρινού εξαμήνου) θα γίνει Αξιολόγηση σε όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα.
Σημειώνουμε ότι η Αξιολόγηση εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από την έναρξη λειτουργίας του, και οι παρατηρήσεις του
αξιοποιούνται από τους διδάσκοντες για βελτιωτικές ρυθμίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Περιγράφοντας τη σημασία της Αξιολόγησης, ενημερώνουμε για τις γενικές παρατηρήσεις 74 φοιτητών από όλα τα έτη, που συμμετείχαν στο επιλεγόμενο μάθημα «Ιατρική
Εκπαίδευση».
Ο κοινός τόπος των ανώνυμων παρατηρήσεων-προτάσεων ήταν:
• ο περιορισμός των ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης με έμφαση στην καθοδηγούμενη αυτομάθηση
• η αύξηση των ωρών της πρακτικής και κλινικής άσκησης και η έμφαση στην απόκτηση
δεξιοτήτων
• η χορήγηση Ε.Φ.Μ. και βιβλίων με την έναρξη του εξαμήνου
• η αποφυγή επαναλήψεων από τους διαδοχικούς διδάσκοντες το μάθημα
• η πρόβλεψη επαρκούς χρόνου για συζήτηση σε κάθε μάθημα.

Ολοκληρώθηκε με τις εξετάσεις (Osce) της 25-26.1.2006 η εκπαίδευση της σειράς του
α΄εξαμήνου 2005-2006 στο Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων, του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
Προχωρεί η προεργασία σε συνδυασμό με τους τρεις εκπαιδευτικούς πόλους για τη συγκρότηση και λειτουργία αντίστοιχων εργαστηρίων και στα Νοσοκομεία «Ιπποκράτειο» και
«Παπαγεωργίου».
Η αποδοχή από τους φοιτητές μας και η μεγάλη ζήτηση επιβάλλει προς το παρόν επιλογή με δημόσια κλήρωση. Επιδίωξη είναι να δημιουργηθούν συνθήκες για την άσκηση
στις κλινικές δεξιότητες όλων των φοιτητών Ιατρικής.

Ιστοσελίδα Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης έχει δημιουργήσει μία νέα ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.medical-society-thessaloniki.gr
Μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις Επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας, το
Καταστατικό, την Ιστορία της Εταιρείας και αργότερα on line το περιοδικό της Εταιρείας
μας “Ελληνική Ιατρική” που εκδίδεται από τον Εκδοτικό Οίκο University Studio Press. Τα
μέλη της Εταιρείας παρακαλούνται να στείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail).
Όσοι δεν είναι μέλη και επιθυμούν να εγγραφούν μπορούν να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας στη θέση εγγραφής.

Η ΣΣΑΣ ψάλλει τα κάλλαντα

Στη φωτογραφία η ενημέρωση των αξιολογητών πριν από την έναρξη της OSCE
(Αντικειμενικά Δομημένη Κλινική Εξέταση).

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ» το Επιστημονικό περιοδικό
του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Κυκλοφόρησε, όπως πάντα στην ώρα του, το τεύχος Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2005 του περιοδικού «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ». Η τριμηνιαία έκδοση της Επιστημονικής Επιτροπής του Γ.Ν.Θ.
«Ιπποκράτειο», που συντάσσεται από επιτροπή με πρόεδρο τον Γ. Βέργουλα συμπληρώνει 10
χρόνια συνεχούς παρουσίας και πέτυχε τη συνεπή τήρηση της περιοδικότητας, την έκδοσή
του και ως αγγλόφωνο, έχοντας Εθνική Αναγνώριση από το Υπουργείο Υγείας ως ιατρικό περιοδικό και πρόσφατα εγκρίθηκε η ένταξή του στο EMBASE (Exerpta Medica) και SCOPUS.

Επιτυχημένες παραστάσεις της ΧΝΟΥ
Θεατρικής Ομάδας Ιατρικής Σχολής
Εξαιρετική επιτυχία είχαν οι παραστάσεις 13-17 Ιανουαρίου 2006, στο θέατρο
«ΑΝΕΤΟΝ» της Θεατρικής Ομάδας Ιατρικής Σχολής.

Μαθητές της χορωδίας της ΣΣΑΣ, τις παραμονές των Χριστουγέννων, επισκέφθηκαν τη
Διοίκηση της Σχολής μας, και έψαλλαν τα κάλλαντα. Ήταν κάλλαντα παραδοσιακά από τον
Πόντο, από τη Θράκη και από την Κρήτη.Μαζί με τις ευχές καταναλώθηκαν και άφθονα
μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Η παράσταση που ανέβασαν ήταν οι «Μύγες» του Ζαν Πωλ Σαρτρ, σε σκηνοθεσία της
Έφης Ζιώγα, σκηνικά της Γούσα Μ., κινησιουργία της Γούτμαν Ε. Συμμετείχαν επταμελής
Ορχήστρα και εικοσιένας ερμηνευτές.
Το αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς, αλλά και των ατομικών εμφανίσεων στο πολύ δύσκολο αυτό θεατρικό έργο δεν είχε να ζηλέψει τίποτε από εκείνο οργανωμένων επαγγελματικών θιάσων.

2006 – 2012 η δεύτερη φάση της Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών

•

Οι πρωτοετείς φοιτητές μας θα βιώσουν, στη διάρκεια των σπουδών τους, όλα τα βήματα της δεύτερης αυτής φάσης της Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών της Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ. Βεβαίως, ο ρυθμός και η ποιότητα της Αναβάθμισης θα εξαρτηθεί από τη
βούληση και τη στήριξη της Πολιτείας, της Πρυτανείας, του ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
της Σχολής. Θα εξαρτηθεί όμως κυρίως από την ανταπόκριση στις Σπουδές και την Πρόκληση των φοιτητών της Ιατρικής.
Εξ επιλογής, οι φοιτητές της Ιατρικής, όλοι οι φοιτητές μας αποτελούν την πρωτοπορεία, ό,τι καλύτερο από το δυναμικό της νέας γενιάς της χώρας μας. Για το λόγο
αυτό είναι αυξημένες οι δυνατότητές τους, αλλά και οι συνευθύνες τους για την
Αναβάθμιση. Κι ο τρόπος στήριξης της Αναβάθμισης είναι απλός:

Ενεργός συμμετοχή στην κατάκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων και αναζήτηση-διεκδίκηση της ποιότητας.
• Ενεργός συμμετοχή στο γίγνεσθαι, στις Επιτροπές έτους, στους Τομείς, στα όργανα της Σχολής, στο καθημερινό μάθημα.
Η ανοχή από όλους μας στην αναπαραγωγή του μέτριου, είναι σπατάλη δυναμικού, βόλεμα για το μη σημαντικό, άρνηση της ευθύνης μας για την προοπτική και
το αύριο.
Στις φωτογραφίες πρωτοετείς φοιτητές μας στην παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος «Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές», Οκτώβριος 2005.

Συνέδρια – Σεμινάρια

• 21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 30.3.2006-1.4.2006 Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονί-

• 9ο Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων με θέμα «Λοιμώξεις μυοσκελετικού συστήματος
•
•

•

•

•

•
•

και δέρματος στα παιδιά», 11 Φεβρουαρίου 2006, Ξενοδοχείο «Macedonia Palace»,
Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες τηλ. 2310-992983, 892446 (Ε. Ροηλίδης).
5η Επιστημονική Εκδήλωση. Ομιλία της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ. «Χειρουργική
Αντιμετώπιση των Κακώσεων των Εξωηπατικών Χοληφόρων». 16 Φεβρουαρίου 2006,
Αίθουσα Συνεδριάσεων Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-277956.
Κλινικές Εφαρμογές της βασισμένης σε ενδείξεις Ιατρικής (Evidence Based Medicine).
Εταιρεία Εφαρμοσμένης Ιατρικής Εκπαίδευσης 25 Φεβρουαρίου 2006, Α΄ Εκπαιδευττική σειρά (2005-2006), Αθήνα, Ξενοδοχείο «Holiday Ιnn». Πληροφορίες: «ΕΨΙΛΟΝ»,
τηλ. 210-7254360-2, fax: 210-7254363, e-mail: info@epsiloncongress.gr, www.
epsiloncongress.gr.
Σεμινάριο «Νέοι ορίζοντες στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας». Ορθοπαιδική Κλινική
Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», 17-18 Φεβρουαρίου 2006, Ξενοδοχείο “Hyatt
Regency”, Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: «Marine Tours S.A.», τηλ.: 2310-548849,
548850, fax: 2310-531040, e-mail: goulaspr@otenet.gr.
2ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης. 23-25 Φεβρουαρίου 2006, Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος, Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου «Hyatt Regency» Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: INVENTICS A.E., τηλ.: 2310-801454-5, fax: 2310-801455, email:
info@inventics.net, http//www.inventics.net.
6ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος «Η τρίτη ηλικία στην τρίτη χιλιετία». 1-3 Μαρτίου 2006, Ξενοδοχείο «Macedonia Palace», Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: Marine Tours S.A., τηλ. 2310-548849, 548850, fax: 2310531040, e-mail: goulaspr@otenet.gr.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας. 13-15 Μαρτίου 2006.
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Divani Caravel». Πληροφορίες:
Ascent Ltd., τηλ. 210-7213225, fax: 210-7246180, e-mail: siorasgs@otenet.gr.
7η Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου». 17-19 Μαρτίου 2006, Ξενοδοχείο «Macedonia Palace», Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: τηλ.: 2310-693235,
6944687942, 2310-991517, fax: 2310-991517-458776, e-mail: agorast @med.auth.gr,
www.lysistrati-med.gr, http://eee.med.auth.gr/announce/triptyxo-7synantisi.pdf.

Πηγές αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο
Ένας μικρός θησαυρός για όποιον αναζητά ιατρικές πληροφορίες βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της Σχολής μας. Συγκεκριμένα, μπορεί κανείς να βρει τις διευθύνσεις από δεκάδες έγκυρους βιοιατρικούς ιστοτόπους με πληροφορίες για ασθένειες, άτλαντες με πολλές εικόνες και φωτογραφίες, κλινικά περιστατικά, τις τελευταίες οδηγίες για την αντιμετώπιση διαφόρων νοσημάτων και πολλά άλλα.
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι χωρισμένες ανά ειδικότητα καλύπτοντας ένα φάσμα
τριάντα και πλέον ειδικοτήτων, ενώ υπάρχουν και ιατρικές πύλες γενικού ενδιαφέροντος.
Υπεύθυνος για την ενημέρωση αυτών των πληροφοριών είναι ο κος Απόστολος Τσιάλης,
υπεύθυνος για την διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας και Ιατρικής Ορολογίας.
Η αναζήτηση των διευθύνσεων μπορεί να γίνει από τον δικτυακό τόπο της Σχολής
(www.med.auth.gr) ή κατευθείαν από το website των ξένων γλωσσών (http://www.
med.auth.gr/depts/forlang/gr/) επιλέγοντας ‘‘Αγγλικά’’ και στη συνέχεια ‘‘Ιατρικές Συνδέσεις’’.
Ελπίζουμε πως σύντομα θα μπορεί και ο υπόλοιπος δικτυακός τόπος της Ιατρικής
Σχολής να προσφέρει χρήσιμες και ενημερωμένες πληροφορίες και υπηρεσίες σε φοιτητές και διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό.
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κης, Ξενοδοχείο “Hyatt Regency”, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: 2310-277956, fax:
2310-229751.18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής. Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, 26-30 Απριλίου 2006, Πληροφορίες: «ΕΨΙΛΟΝ», τηλ. 210-7254360-2, fax: 2107254363, e-mail: info@epsiloncongress.gr, www.epsiloncongress.gr.
New trends in Cardiology, AHEPA Hospital of Thessaloniki, April 28-30, 2006, Ξενοδοχείο «Macedonia Palace», Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: τηλ.: 2310-265898/238296,
fax: 2310-240669, email: thesis@thesis-pr.com, www.thesis-pr.com
8ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, 5ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο. 12-14 Μαΐου 2006, Ξενοδοχείο «Macedonia Palace», Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: “Diaskepsis”, τηλ.& fax: 2310-230459, e-mail: mtsami@otenet.gr, www.
diaskepsis.gr.
Avem 2006-Aristotle Vascular Experts’ Meeting, May 29-30, 2006, Ξενοδοχείο «Macedonia Palace», Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: τηλ.: 2310-265898/238296, fax: 2310240669, email: thesis@thesis-pr.com, www.thesis-pr.com.
Southern Pediatric Radiology Society Annual Meeting. General Hospital of Thessaloniki
“G. Gennimatas”, July 2-5, 2006, “Porto Carras Spa and Resort”, Chalkidiki, Greece, Tel:
2310-433099, fax: 2310-433599, e-mail: SPRS2006@symvoli.com.gr.
9ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής. Εταιρεία Αναισθησιολογίας και
Εντατικής Θεραπείας Βορείου Ελλάδος. 7-10 Σεπτεμβρίου 2006, Ξενοδοχείο “Porto
Carras Resort”, Σιθωνία Χαλκιδικής. Πληροφορίες: 2310-969173, 6979628154, fax:
2310-654700, e-mail: congress@anesthesia.gr, www.anesthesia.gr/congress.
4th European Summer School of Clinical Pharmacology. 16-20 Σεπτεμβρίου 2006, Vrsac
Σερβίας, τηλ.: 2310-999314 (κα Π. Παπαϊωαννίδου), www.eacpt.vrsac.com
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες.
29.9.2006-2.10.2006, Καρδαμύλη Μεσσηνιακής Μάνης. Πληροφορίες: http://
eeeros.imerosin.gr, http://www.med.auth.gr/announce/SinedrioEleftherwnRizwn.doc
21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Διακλαδική Υγειονομική Επιτροπή Ενόπλων
Δυνάμεων, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., 23-26 Νοεμβρίου 2006, Ξενοδοχείο «Macedonia Palace»,
Θεσσαλονίκη, τηλ. & fax 2310-207711, e-mail: conf1@milmed.gr, www.milmed.gr.

Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών
Ιατρικής (HelMSIC) – Νέος δικτυακός τόπος
Η HelMSIC Θεσσαλονίκης απέκτησε νέο δικτυακό σπίτι στη διεύθυνση http://
thessaloniki.helmsic.gr. To website αυτό θα ενημερώνεται τακτικά και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και δραστηριότητα της επιτροπής. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι
∞ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ Î·È ∫ÏÈÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ που διοργανώνονται κάθε χρόνο ανάμεσα στις
χώρες-μέλη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Συλλόγων Φοιτητών Ιατρικής (IFMSA). Επίσης
πολλά ακόμα προγράμματα όπως το Teddy Bear Hospital και η Αγωγή Υγείας που διοργανώνονται στα πλαίσια της δραστηριοποίησης μας σε θέματα που αφορούν την π·ÙÚÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË, τη ¢ËÌﬁÛÈ· ÀÁÂ›·, την ¶ÂÚ›ı·Ï„Ë ¶ÚÔÛÊ‡ÁˆÓ Î·È ∂˘·ıÒÓ ¶ÏËı˘ÛÌÒÓ, την ¶ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ¶·ÁÎﬁÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹ÓË˜ και την ¶ÚﬁÏË„Ë ™ÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ªÂÙ·‰È‰ﬁÌÂÓˆÓ §ÔÈÌÒÍÂˆÓ όπως
το AIDS. Σας περιμένουμε στον νέο δικτυακό μας χώρο αλλά και στις συναντήσεις μας, κάθε
Παρασκευή 14.00-17.00 στο γραφείο της HelMSIC δίπλα στην έδρα ξένων γλωσσών.
ΔÔÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹ HelMSIC £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
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