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Ο Νόμος Πλαίσιο πρέπει να αναπροσαρμοσθεί,
αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση
Στις 10-17 Ιανουαρίου θα συζητηθεί στη Βουλή στα πλαίσια του διαλόγου για την Αναθεώρηση του Συντάγματος στην επόμενη Βουλή, το άρθρο 16. Αναμένεται με ενδιαφέρον η
τοποθέτηση Κυβέρνησης και Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κυρίως για τις επιπτώσεις και τις παρεκτροπές που θα οδηγήσει τυχόν αναθεώρηση του άρθρου 16. Τα άλλα κόμματα της Βουλής έχουν κατηγορηματικά αρνητική θέση.
Για τις αλλαγές στο Νόμο Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. δεν έχει καθορισθεί ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή, αλλά φαίνεται ότι θα αποτελέσει το κύριο θέμα το πρώτο δίμηνο του 2007.
Με το ενδεχόμενο αυτό είδαν το φως της δημοσιότητας προτάσεις μεμονωμένων αλλά και πολλές συλλογικές, όπως και της Συνόδου των Πρυτάνεων.
Κοινός τόπος όλων των προτάσεων, είναι η ανάγκη να γίνουν αλλαγές και βελτιώσεις στον υπάρχοντα Νόμο 1268/82 συνοδευόμενες όμως από ανάδειξη της ουσιαστικής αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., αύξηση της χρηματοδότησης και στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Nέες Πρωτοβουλίες Πανεπιστημιακών
για την Αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου
Με αίτημα να επικρατήσει η λογική και να αποτραπούν οι κίνδυνοι επιδείνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημοσιεύθηκε νέο κείμενο 271 Πανεπιστημιακών, με αφετηρία
το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Ε.Α.Π. (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
Οι υπογράφοντες ζητούν να δρομολογηθούν αλλαγές με πλαίσιο την αυτοδιοίκηση
των Α.Ε.Ι., την αύξηση της χρηματοδότησης, τη στοχευμένη αξιολόγηση, τη σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας, την κατάργηση του ενός συγγράμματος.

και πρωτοβουλία του ΔΕΠ Κρήτης
Στο δημόσιο διάλογο προστέθηκε και πρωτοβουλία του ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου προτείνουν αναγκαία σε πρώτη φάση την αναπροσαρμογή διατάξεων του Ν.
1268/82, αλλά θεωρούν ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι ένας πραγματικός Νόμος
Πλαίσιο, που θα αναφέρεται σε αρχές, πλαίσια, κατευθύνσεις και θα αναθέτει στο αυτοδιοικούμενο Α.Ε.Ι. τον καθορισμό των επιμέρους εφαρμογών μέσα από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Αντίστοιχα, προτάσεις κατατέθηκαν από μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής
Σχολής (συντονιστής ο Καθηγητής Γ. Καπρίνης).

Στη Θεσσαλονίκη, στις 13 Ιανουαρίου,
Συνάντηση Πρυτάνεων και Διοικήσεων Ιατρικών Σχολών
Σε επαφή και επικοινωνία βρίσκονται και οι Διοικήσεις των Ιατρικών Σχολών της χώρας, ιδιαίτερα με την επικείμενη αναθεώρηση του Νόμου Πλαίσιου.
Ήδη, η Σύνοδος των Πρυτάνεων (όπου μετέχουν και οι Καθηγητές Ιατρικής-Πρυτάνεις Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Θράκης) συζήτησε το πλαίσιο και τάχθηκε
κατ’αρχήν θετικά στην ανάγκη αλλαγών, προς τη σωστή βέβαια κατεύθυνση.
Για τις Ιατρικές Σχολές, η ανασυγκρότηση του Νόμου Πλαίσιου έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι ο Νόμος 1268/82 δεν είχε λάβει υπόψη πολλές ιδιαιτερότητες της Ιατρικής Εκπαίδευσης.
Για τους λόγους αυτούς επίκειται συνάντηση στη Θεσσαλονίκη των Διοικήσεων των
Ιατρικών Σχολών για την κατάθεση πρότασης που να περιέχει και ρυθμίσεις για τα ιδιαίτερα προβλήματα (Πανεπιστημιακοί Βοηθοί, γνωστικό αντικείμενο, σχέση με ειδικότητα,
χρηματοδότηση εξοπλισμού και έρευνας, αρμοδιότητες έργο των Λεκτόρων, κ.ά.).
Ήδη έχουν συγκεντρωθεί οι επιμέρους προτάσεις για τη συγκρότηση της συνολικής
πρότασης.

Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα υπερασπίζεται το Άσυλο
Πολλή συζήτηση έγινε το περασμένο δίμηνο για το Πανεπιστημιακό Άσυλο, τις παραβιάσεις του και την υπεράσπισή του.
Ακούστηκαν φωνές και δημοσιεύθηκαν απόψεις για τις παραβιάσεις του από περιθωριακούς, για τη στάση της Αστυνομίας, την υπεράσπιση του Ασύλου, αλλά ακόμη και την
κατάργησή του.
Εν όψει της επετείου της 17ης Νοεμβρίου, η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., με εισήγηση του
Πρύτανη, αποφάσισε ομόφωνα, ότι το Άσυλο παραμένει ως θεσμός και τον υπερασπίζεται η ίδια η Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
Στις 17 Νοεμβρίου το Πανεπιστήμιο δεν έκλεισε, αλλά πέντε χιλιάδες μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, σε συγκέντρωση-συζήτηση στην Αίθουσα Τελετών, εκδηλώσεις
πολιτισμού στην Πολυτεχνική και παρουσία σε άλλες Σχολές, τίμησαν την επέτειο και
απέτρεψαν κάθε καταστροφή. Η απόφαση της Συγκλήτου και η εφαρμογή της χάραξε
δρόμο: το Πανεπιστήμιο που λειτουργεί, διασφαλίζει και το Άσυλο;
Τις επόμενες ημέρες, μεσάνυχτα ή μεταμεσονύκτιες ώρες, υπήρξε νέα σύληση του
Ασύλου από ταραξίες περιθωριακούς.
Τι γίνεται λοιπόν όταν το Πανεπιστήμιο δεν λειτουργεί; Το Πανεπιστημιακό Campus,
όντας μέσα στον ιστό της πόλης, εξυπηρετώντας τη διέλευση πολιτών και οχημάτων, δεν
είναι κλειστό τις νύχτες και τις αργίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται εν ονόματι του Ασύλου για βανδαλισμούς και καταστροφές.
Σ‘ αυτές τις περιπτώσεις τέλεσης εγκλημάτων, ο Νόμος 1268/82 είναι σαφής. Η εισαγγελική αρχή και οι δυνάμεις Τάξης πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Η Αναβάθμιση της Ιατρικής Σχολής πέρασε στη δεύτερη φάση της
ÙÔ˘ ¡. ¡ÙﬁÌÚÔ˘, ∞Ó·Ï. ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
Μετά από 4 χρόνια (2002-2006) έντονης προσπάθειας, η πορεία Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. πέρασε, σύμφωνα με το Στρατηγικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης, στη δεύτερη φάση της (2006-2010).
Βασικά επιτεύγματα της πρώτης φάσης, που αποτελούσαν και προϋποθέσεις της δεύτερης ήταν:
• Η ομόφωνη απόφαση συγκρότησης του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης και η σταδιακή εφαρμογή του.
• Η εκπόνηση Κανονισμών Λειτουργίας (Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών, Διδακτορικών, Κλινικών και Εργαστηρίων και η σταθεροποίηση ημερομηνιών μαθημάτων και
εξετάσεων.
• Η συγκρότηση κρίσιμης μάζας υποστηρικτών της Αναβάθμισης και η συμπαράταξη της
συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών.
• Η επιτυχής εφαρμογή πιλοτικών πρωτοβουλιών στην προπτυχιακή εκπαίδευση.
• Η ιδιαίτερα επιτυχής λειτουργία του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
• Η απεμπλοκή από τις καθυστερήσεις κρίσεων και εξελίξεων των μελών ΔΕΠ και ιδιαίτερα της 2ης βαθμίδας (σήμερα το 20% των μελών ΔΕΠ).
• Η εκλογή 100 περίπου Λεκτόρων υψηλού επιστημονικού επιπέδου (20% του συνόλου
μελών ΔΕΠ).

Πολλές ελλείψεις και δυσκολίες παραμένουν
Πολλοί από τους επιμέρους στόχους, παρά το γεγονός ότι αποφασίσθηκαν ομόφωνα
από τη Γενική Συνέλευση, δεν έχουν ακόμη καθολική εφαρμογή. Έτσι, υπάρχουν ακόμα
μαθήματα, όπου δεν χορηγείται στην έναρξη Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μαθήματος, δε γίνεται σε όλα εσωτερική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου, δεν αναδιαρθρώθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία στα θεωρητικά μαθήματα (Αμφιθέατρο).
Υπάρχουν ακόμα φοιτητές που λειτουργούν στη λογική του εξεταστικού κέντρου, με
ελλιπείς παρακολουθήσεις μαθημάτων, περιορισμένη πρωτοβουλία αξιοποίησης δυνατοτήτων (π.χ. εφημεριών).
Υπάρχουν ακόμα μέλη ΔΕΠ μερικής συμμετοχής στο εκπαιδευτικό έργο, περιορισμένης σύνδεσης με ερευνητικά προγράμματα, καθώς και νοσταλγοί της νοοτροπίας της
έδρας. Οι μεγάλοι αριθμοί των φοιτητών εξακολουθούν να δυσκολεύουν την πραγματική και σύγχρονη κλινική και πρακτική άσκηση.
Όλα όμως τα παραπάνω είναι λογικά αναμενόμενα για τη λειτουργία μιας Σχολής 500 μελών ΔΕΠ και 3500 ενεργών φοιτητών, με προβλήματα αριθμών, χώρων, εξοπλισμού, χρηματοδότησης, ανισοβαρών κλινικών και εργαστηρίων, με ανεπαρκή γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη. Αυτά ήταν τα δεδομένα που οδήγησαν στην κλιμακωτή εφαρμογή της Αναβάθμισης σε διάστημα 10 ετών, ώστε να γίνει σταδιακά, συνειδητά και χωρίς αναστατώσεις.

Οι προγραμματισμένοι στόχοι της δεύτερης φάσης
Ήδη ξεκίνησαν με το Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και είναι τόσο πρακτικοί και άμεσοι,
όσο και οραματικοί και μεσοπρόθεσμοι. Ενδεικτικοί στόχοι είναι:
• Η συνέχιση και βελτίωση όσων ήδη λειτουργούν σωστά
• Η ιδιαίτερη φροντίδα για πραγματική και σωστή πρακτική και κλινική άσκηση.
• Η στήριξη της καθοδηγούμενης αυτομάθησης (sites, χορήγηση CD κλινικού υλικού,
κ.ά.).
• Η αναδιάρθρωση και ενίσχυση κλινικών μονάδων, ώστε οι υποδομές στους τρεις πόλους να παρέχουν ισοδύναμη κλινική εκπαίδευση.
• Η προγραμματισμένη υποστήριξη του ΔΕΠ στην ερευνητική του λειτουργία (Επιτροπή Ερευνών, Προγράμματα, εξοπλισμός).
• Η αξιοποίηση του Ιατροτεχνολογικού Ινστιτούτου του ΕΚΕΤΑ.
• Η τροχοδρόμηση λύσεων για το πρόσθετο έργο της Ιατρικής Σχολής (φοιτητές ΣΣΑΣ,
φοιτητές Οδοντιατρικής, 424 ΓΣΝΕ, κ.ά.).
• Η συνέπεια στο χρόνο και τα κριτήρια κρίσης και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ.
• Η σταδιακή μείωση του αριθμού των φοιτητών.
• Η πίεση για δημιουργία και στη Θεσσαλονίκη Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

13-16 Μαΐου 2007
θα γίνει το 4ο Ε.Σ.Ι.Σ. Α.Π.Θ.
Το Μάιο 2007 θα γίνει το 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με συμμετοχή του ΔΕΠ, των φοιτητών της, αλλά και προσκεκλημένων από άλλες Ιατρικές Σχολές.
Στόχος του 4ου Ε.Σ.Ι.Σ. Α.Π.Θ. είναι η παρουσίαση του ερευνητικού έργου του ΔΕΠ, η πορεία του εκπαιδευτικού (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού) έργου της Σχολής, καθώς και οι στρατηγικοί στόχοι της δεύτερης φάσης της Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Καλούνται οι φοιτητές (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί) της Σχολής να συνεργασθούν με τα μέλη ΔΕΠ στη συγκρότηση των παρουσιάσεών τους.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κρίσεις-εξελίξεις, μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

Κανονικά λειτουργούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής και Πληροφορικής. Η συμμετοχή 180 μελών ΔΕΠ εξελίσσεται στο χειμερινό εξάμηνο, το γ΄ εξάμηνο της προηγούμενης σειράς και το α΄ εξάμηνο της φετινής σειράς στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, καθώς και το ΠΡΟΜΕΣΙΠ (Ιατρικής Πληροφορικής). Οι φετεινοί νέοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι:
Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής
π·ÙÚÈÎ‹ ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· (Î·Ù’ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ Ο.Σ, ΑΣΗΜΑΚΙΔΟΥ Μ., ΑΥΓΕΡΗ Μ., ΒΕΡΒΕΡΗ Α., ΒΟΣΝΑΚΙΔΗΣ Α.,
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ Ε., ΓΚΙΑΤΑ ΟΥΡ. , ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ Κ., ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ Μ., ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ Ε.,
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο. , ΚΑΠΙΝΑΣ Β.-Α., ΚΟΜΝΗΝΟΣ Γ., ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ Κ., ΚΟΤΣΑΝΗ Μ., ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ Γ., ΚΥΡΓΙΔΗΣ Α., ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΜΑΪΟΒΗΣ Π., ΜΑΝΩΛΗΣ, ΑΡΜΑΝΙΔΟΥ
Κ., ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗ Μ., ΜΠΙΡΤΣΟΥ Χ., ΠΑΝΑ Ζ.-Δ., ΠΑΤΣΕΑΔΟΥ Μ., ΣΤΑΜΟΥΛΑ Ε., ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Π., ΧΟΒΑΡΔΑ Ε.
π·ÙÚÈÎ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ (Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Î·Ù¿Ù·ÍË˜)
ΛΙΑΣΚΟΣ Χ., ΣΕΒΑΣΤΟΣ Γ., ΚΑΜΠΑΚΤΣΗΣ Π., ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Π., ΝΤΑΦΛΗ Ε., ΦΡΑΝΤΖΙΔΗΣ Χ., ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ Α., ΒΕΓΟΥΔΑΚΗΣ Κ., ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ Θ., ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
ΛΑΪΟΣ Π., ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ Μ., ΜΑΛΙΓΑΝΗΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Β.-Χ.

Κατά τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2006 έγιναν οι παρακάτω κρίσεις-εξελίξεις, μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ:
Καρδαράς Π. (Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής), Ανταχόπουλος Χ. (Λέκτορας Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας), Φαρμάκη Ε. (Λέκτορας Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ανοσολογίας), Κριτής Α. (Επίκ. Καθηγητής Φυσιολογίας),
Γούλας Α. (Επίκ. Καθηγητής Φαρμακολογίας), Αϊβάζης Β. (Καθηγητής Παιδιατρικής με έμφαση στην Παιδιατρική Πνευμονολογία), Παπαδόπουλος Ν. (Καθηγητής Οφθαλμολογίας), Αλεξανδρίδης Α. (Καθηγητής Οφθαλμολογίας), Δημητράκος Στ. (Καθηγητής
Οφθαλμολογίας), Καρακατσάνης Κ. (Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής), Χριστοφορίδης Ε.
(μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής), Μανδαλά Ευδ. (Επίκ. Καθηγήτρια Αιματολογίας), Πατσαλάς Ι. (μόνιμος Επικ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής), Φουντουλάκης Κ.
(Επίκ. Καθηγητής Ψυχιατρικής), Σφουγγάρης Δ. (Λέκτορας Χειρουργικής Παίδων με έμφαση στη Νεογνική Χειρουργική), Μυρίλλας Π. (Λέκτορας Χειρουργικής Παίδων με έμφαση στη Μικροχειρουργική), Σπυριδάκης Ι. (Λέκτορας Χειρουργικής Παίδων), Ζαβιτσανάκης Α. (Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων), Πετρόπουλος Α. Καθηγητής Χειρουργικής
Παίδων), Κουλούλας Α. (Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας), Μπούρα Π. (Καθηγήτρια
Παθολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας), Σιχλετίδης Λ. (Καθηγητής Πνευμονολογίας-Επαγγελματικών Πνευμονοπαθειών), Χίτογλου-Χατζή Σ. (Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας-Γενετικής), Αργυροπούλου-Πατάκα Π. (Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Αναπνευστικής Ανεπάρκειας), Ορφανού-Κουμερκερίδου E. (Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ανοσολογίας), Μαλισιόβας Ν. (Καθηγητής Ιατρικής Μικροβιολογίας), Χατζηχρήστου Δ. (Καθηγητής Ουρολογίας), Κατσίκας Β. (Καθηγητής Ουρολογίας-Ενδοουρολογίας), Ιωαννίδης Ι.Ευαγ. (Καθηγητής Ουρολογίας-Νευροουρολογίας), Αρτέμης Ν. (Καθηγητής Νευρολογίας), Ωρολογιάς Α. (Καθηγητής Νευρολογίας), Καρακιουλάκης Γ. (Καθηγητής Φαρμακολογίας), Δίτσιος Κ. (Λέκτορας Ορθοπαιδικής), Παπανικολάου Α. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Μηλιαράς Δ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής ΙστολογίαςΕμβρυολογίας), Ρεϊζογλου-Ζαβιτσανάκη Μ. (Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας-Εντατικής Θεραπείας), Καραγιάννης Β. (Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας).

Προθεσμία ως τις 10 Φεβρουαρίου 2007
για τις υποτροφίες του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞ. ΩΝΑΣΗΣ»
Για το ακαδ. έτος 2007-2008, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης», προκηρύσσει 50 υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και 80 υποτροφίες για
Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό. Τα κείμενα των προκηρύξεων (όριο ηλικίας, βαθμός πτυχίου, κτλ.) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.onassis.gr. Τηλέφωνο για πληροφορίες 210-3713050, fax: 210-3315913 e-mail: fph@onassis.gr (Αισχίνου 4,
Πλάκα 105 58 Αθήνα).
Αιτήσεις, αποκλειστικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, μέχρι και 10 Φεβρουαρίου 2007, το αργότερο.

Εξοβελίζεται η Βιβλιοθήκη του ΑΧΕΠΑ
Η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του ΑΧΕΠΑ εξοβελίζεται κλιμακωτά για άλλες αξιοποιήσεις χώρων και λειτουργίες.
Η Βιβλιοθήκη, που δημιουργήθηκε το 1988, κάλυπτε τις ανάγκες νέων κυρίως ερευνητών με βιβλία, περιοδικά, σύνδεση με το Internet και αναζήτηση πηγών και δημοσιεύσεων. Υποστηρίζονταν από 2 Πτυχιούχους Βιβλιοθηκονόμους και λειτούργησε αποδοτικά
για 20 περίπου χρόνια, ως Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο.
Περιορίσθηκε σε χώρους με τη χρησιμοποίηση του κύριου χώρου για διοικητικά γραφεία του Νοσοκομείου, έπειτα με την εγκατάσταση Τράπεζας και τώρα με τη δημιουργία
Μουσείου Εργαλείων στο χώρο του Αναγνωστηρίου.
Τι χρειάζεται μια Ιατρική Βιβλιοθήκη … την εποχή μάλιστα του Internet; Άλλωστε για
65 χρόνια η Ιατρική Σχολή δεν αξιώθηκε να έχει Ιατρική Βιβλιοθήκη. O tempora o mores.

Εκπρόσωποι του Σ.Μ.Φ.Ι. Α.Π.Θ. στους Τομείς
Οι εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στους Τομείς της Ιατρικής Σχολής είναι:
Τομέας Χειρουργικής: Βλαχάκης Ιωάννης (αναπλ.: Χύτας Α.), Τομέας Παθολογίας:
Μπούτου Α. (αναπλ.: *), Τομέας Υγείας Παιδιού: Τζήμου Ειρ. (αναπλ.: Ψυχογιού Αικ.),
Τομέας Νευροεπιστημών: Γουγουλιάς Κ., (αναπλ.: Καρακάσης Χ.), Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων: Φύρμπας Γ. (αναπλ.: Μαντσόπουλος Κ.), Τομέας Ακτινολογίας, Ιατρικής Πληροφορικής και Πυρηνικής Ιατρικής: *, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής: Λάλλας Αιμ. (αναπλ.: *), Τομέας Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας: Πουρζιτάκη Χ. (αναπλ.: Τζέλλος Θ.), Τομέας Βιολογικών Επιστημών και
Προληπτικής Ιατρικής: Παπαγεωργίου Β. (αναπλ.: Βακφάρη Α.).
* δε δόθηκαν ονόματα εκπροσώπων από το Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και
Υποψηφίων Διδακτόρων Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., μέχρι την εκτύπωση του Φύλλου
αυτού.

Απολογίες
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κλινικής Νευροφυσιολογίας είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια
κα Άννα Καρλοβασίτου-Κόνιαρη και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας παραμένει ο Καθηγητής κ. Αναστάσιος Μάνθος. Τέλος, στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης αναγράφηκε λανθασμένα το όνομα του Λέκτορα Ι. Μάγρα. Ζητούμε συγνώμη για
τις αβλεψίες μας.

Εκπρόσωποι μελών ΕΤΕΠ σε Γ.Σ. και Δ.Σ. της Ιατρικής Σχολής
Από τον εκπρόσωπο των μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής, κ. Γεώργιο Κανάκη, λάβαμε την παρακάτω κατάσταση των
εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ, την οποία δημοσιεύουμε ευχαρίστως.
Εκπρόσωποι μελών ΕΤΕΠ στις Γενικές Συνελεύσεις Τομέων(*) της Ιατρικής Σχολής
(2006-2007).
α) Ακτινολογίας: Λεοντίδου Μαρίνα (τακτ) – ∫Ô‡ÛÎÔ˘Ú· ∫·ÏÏÈﬁË (·Ó·Ï.)
β) Ανατομικής Παθολ/κής Ανατομικής: Τουπαδάκης Στυλιανός (τακτ.)
γ) Β.Ε.Π.Ι.: Γεωργιάδου Αννέτα (τακτ) – ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹- ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞Ó·ÛÙ. (·Ó·Ï)
δ) Νευροεπιστημών: Κατσαμπέρη Βάγια (τακτ) – ∫ﬁÎÔ˘Ú· ∞Û·Û›· (·Ó·Ï)
ε) Παθολογίας: Σμυρλή Ιωάννα (τακτ.) – ΔÛ·Ô‡ÛË ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË (·Ó·Ï.)
στ) Υγείας του Παιδιού: Κοψαχείλη-Λαρέτζου Ολυμπία (τακτ.)–Δ¿ÎÔ˘-¶·Ú›ÛË ∫˘ÚÈ·Î‹ (·Ó·Ï.)
ζ) Φυσιολογίας–Φαρμακγ/ίας: Μπαμπαΐτης Χρήστος (τακτ) – ¶·ÛÛÈ¿-∫Ô˘˚ÌÙ˙‹ ¶·Ú.
(·Ó·Ï.)
η) Χειρουργικής: Κανάκης Γεώργιος (τακτ.) – ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘ £ÂÔ‰. (·Ó·Ï.)
θ) Αισθητηρίων Οργάνων: Δεν υπάρχει μέλος ΕΤΕΠ.
(*) H εκλογή Εκπροσώπων ΕΤΕΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων, για το ακαδ.
έτος 2006-2007 έγινε σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 6 (α και β) του Ν. 2817/2000, το
άρθρ. 8 παρ. 3β του Ν. 1268/1982 και το άρθρ. 4 παρ. 2 του Ν. 2083/1992.

Ευτυχισμένο, δημιουργικό και χαρούμενο
το νέο έτος 2007

Συνεχίζονται οι ενημερωτικές συναντήσεις
Διοίκησης της Σχολής, Λεκτόρων και Επίκουρων
Την τελευταία διετία, έχουν γίνει τέσσερες συναντήσεις της Διοίκησης της Σχολής (Πρόεδρος, Αναπλ. Προέδρου, Δ.Σ.) με τα νεότερα μέλη ΔΕΠ (Λέκτορες και Επίκουροι), με στόχο
την ενημέρωση, την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και την πορεία της Αναβάθμισης.

Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, με την εκλογή και εξέλιξη νεότερων μελών ΔΕΠ, ανατράπηκε η εικόνα γήρανσης της Σχολής και εμπλουτίσθηκε το ΔΕΠ με νεότερους συναδέλφους υψηλού ερευνητικού έργου. Ήδη, Λέκτορες και Επίκουροι αποτελούν το 45% του συνόλου των μελών ΔΕΠ και ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε κλινικό, διδακτικό
και ερευνητικό έργο.
Η εφαρμογή των αποφάσεων της Σχολής για χορήγηση Ε.Φ.Μ. (Ενημερωτικού Φυλλαδίου Μαθήματος), κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες, αξιολόγηση του μαθήματος στο τέλος κάθε εξαμήνου και η υπεύθυνη συμμετοχή στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αποτέλεσαν αντικείμενο της τελευταίας ενημέρωσης-συζήτησης στις 3 Νοεμβρίου 2006.
Η επόμενη συνάντηση της Διοίκησης με τους Λέκτορες και Επίκουρους Καθηγητές θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής.

Oι Φοιτητές – Προπτυχιακή Eκπαίδευση – Oι Φοιτητές – Προπτυχιακή Eκπαίδευση
Οι πρωτοετείς μας φοιτητές ενημερώθηκαν
στο Πρόγραμμα «Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές»
Με συντονισμό του Αναπλ. Προέδρου Καθηγητή Ν. Ντόμπρο πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο το Πρόγραμμα «Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές» για τους πρωτοετείς φοιτητές.
Με καθολική συμμετοχή των φοιτητών και εισηγήσεις μελών ΔΕΠ, οι νέοι φοιτητές
ενημερώθηκαν για τους στόχους της Σχολής, το Πρόγραμμα Σπουδών και τα βήματα
αναβάθμισης Σπουδών και λειτουργιών της Σχολής μας.
Τους φοιτητές χαιρέτησε και ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. Καθηγητής Α. Μάνθος.

Ο ΣΦΙΑΠΘ πρωτοπόρος στις αλλαγές
Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η συνεργασία της Διοίκησης της Σχολής με τον ΣΦΙΑΠΘ.
Η δραστηριότητα των φοιτητών μας στην πορεία Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών, η συμμετοχή τους στην προάσπιση του Πανεπιστημιακού Ασύλου και η καθημερινή υποστήριξη στη λειτουργικότητα της Σχολής είναι πρωτοποριακή.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίλυση των πάγιων απαιτήσεων των φοιτητών για καλύτερη
γραμματειακή υποστήριξη και υπεύθυνη ενημέρωση, για αναβάθμιση ακόμα περισσότερο της κλινικής άσκησης και για αξιοποίηση των δυνατοτήτων της καθοδηγούμενης αυτομάθησης και του διαδικτύου.
Αντίστοιχα, η Διοίκηση της Σχολής αναμένει συνεχή ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων του ΣΦΙΑΠΘ, στις Συνελεύσεις της Σχολής και των Τομέων, στις Επιτροπές εργασίας και εισήγησης και σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

13ο Συνέδριο της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.
Αθήνα 20-22 Απριλίου 2007
Για 13η συνεχή χρονιά η Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. οργανώνει την κορυφαία εκδήλωσή της, το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.). Για πρώτη χρονιά φέτος
παράλληλα με το 13ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. θα λάβει χώρα και το 1ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών. Το 13ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως 22 Απριλίου 2007 στην Αθήνα.
Το Συμβούλιο του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. συγκροτούν:
Πρόεδρος: Κ. Παπιγκιώτη, Αντιπρόεδρος: Σ. Δημητριάδης (τηλ. 6994494903), Γραμματέας: Φ. Βαλταδώρου (τηλ. 6978800673), Ταμία: Δ. Ταντσίδης, Μέλος: Ν. Παπαστεργίου.

«Από το Γραφείο Προγραμμάτων...»
του Π. Μπαμίδη
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Eίναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η Ιατρική Σχολή είναι συνειδητά τα τελευταία χρόνια σε τροχιά
«Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών». Θα ήθελα να σταθώ σε μία μόνο πλευρά αυτής της πορείας Αναβάθμισης. Στις 4 Οκτωβρίου του 2005, με Πράξη (Α.Π. Α 629) του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής καθηγητή
κ. Ιωάννη Μπόντη, συγκροτήθηκαν διάφορα «Γραφεία Έργου» για την υποστήριξη της Διοίκησης της Σχολής.
Ένα από αυτά ήταν το «Γραφείο Προγραμμάτων & ΕΠΕΑΕΚ» του οποίου είχα την τιμή να τεθώ ως Συντονιστής.
Με την απόλυτη αίσθηση της παραπάνω ευθύνης να με διαχέει, θα ήθελα να αναφερθώ στη χρησιμότητα αυτής της πράξης και να μου επιτραπεί να εγκαινιάσω με την ευκαιρία αυτή τη δημιουργία μιας μόνιμης στήλης στο Ενημερωτικό Δελτίο της Σχολής με τίτλο «Από το Γραφείο Προγραμμάτων...».
Σκοπός του παραπάνω γραφείου είναι να προσφέρει μεταξύ άλλων την απαραίτητη εκείνη υποστήριξη στα
μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας με απώτερο στόχο την άμβλυνση του χάσματος που παρατηρείται ανάμεσα στη δική μας Σχολή και σε άλλες Σχολές ή Τμήματα του Α.Π.Θ., αναφορικά με τη δυναμική ανάληψης και διαχείρισης Ερευνητικών Έργων και κονδυλίων, αλλά και τη δυνατότητα προετοιμασίας ερευνητικών προτάσεων για
συμμετοχή σε προσκλήσεις και προκυρήξεις έργων και διαγωνισμών.
Με την υποστήριξη λοιπόν του Γραφείου Προγραμμάτων, προετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν, τόσο σε ελληνικούς όσο και σε ευρωπαϊκούς φορείς, διάφορες προτάσεις έργων προς χρηματοδήτηση. Πολλές από αυτές
ήταν ατυχείς ως προς το αποτέλεσμα, πράγμα εντελώς φυσιολογικό αν σκεφθεί κανείς το σημερινό έντονα
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κάποιες όμως είχαν ευτυχή κατάληξη. Παρακάτω, θα αναφερθούμε με τίτλους σε
μερικές από τις τελευταίες.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
1. ¶ƒ∞∫Δπ∫∏ ∞™∫∏™∏ º√πΔ∏Δø¡ π∞Δƒπ∫∏™ ™Ã√§∏™ ∞.¶.£.
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È: ∂¶∂∞∂∫ ππ, «¶ƒ∞∫Δπ∫∏ ∞™∫∏™∏ ∞¡øΔ∞Δ∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ – °’ º∞™∏ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘ 2.4 «∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞Δ√§π™ª√™ ∫∞π ™À¡¢∂™∏ ª∂ Δ∏¡ ∞°√ƒ∞ ∂ƒ°∞™π∞™»
™˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˜ ºÔÚ¤·˜: Διάφορα Κέντρα Υγείας της Ελληνικής Επικράτειας
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜: Καθηγητής Ν. Ντόμπρος.
2. ¶ƒ√∞™¶π™∏ Δ∏™ À°∂π∞™ Δ√À ¶∞π¢π∫√À ¶§∏£À™ª√À Δ∏™ ¢π∞™À¡√ƒπ∞∫∏™ ∑ø¡∏™ ª∂ ™∫√¶√ Δ∏¡
¶ƒ√§∏æ∏ Δ∏™ ∫∞ƒ¢∞°°∂π∞∫∏™ ¡√™√À ª∂ ∂º∞ƒª√°∏ √¢∏°πø¡ ∫∞π Ãƒ∏™∏ ¡∂ø¡ Δ∂Ã¡π∫ø¡/
Δ∂Ã¡√§√°πø¡
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È: INTERREG IIIA/PHARE CBC ∂§§∞¢ –μ√À§°∞ƒπ∞
™˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˜ ºÔÚ¤·˜: MBAL “Dr Bratan Shukerov” Hospital, της περιοχής Smolyan, Bulgaria.
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÀÂ‡ı˘ÓË: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Χίτογλου-Μακέδου.
3. ª∂™√°∂π∞∫√ ¢π∫ΔÀ√ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ∞¡øΔ∞Δ∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ™Δπ™ π∞Δƒπ∫∂™ ∫∞π μπ√§√°π∫∂™ ∂¶π™Δ∏ª∂™
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È: INTERREG/ARCHIMED,
™˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ ºÔÚÂ›˜: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Νοσοκομείο Πάφου, UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II

Συνέδριο Ρομποτικής Χειρουργικής στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
Το πρώτο Συνέδριο Ιατρικής Ρομποτικής Χειρουργικής πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», από τις 17 έως και 19 Νοεμβρίου.Tην οργάνωση είχε αναλάβει η Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ.
Όπως τόνισε ο Διευθυντής της Κλινικής και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Καθηγητής Ιωάννης Μπόντης, πρόκειται για μια επιστημονική συνάντηση, μοναδική στον ευρωπαϊκό
χώρο, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων εξειδικευμένοι
στη ρομποτική χειρουργική, οκτώ από τις Η.Π.Α. και επτά από την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια
του Συνεδρίου διενεργήθηκαν επτά χειρουργικές επεμβάσεις με ζωντανή επίδειξη όπως, ριζική
ολική υστερεκτομή με λεμφαδενεκτομή, παγκρεατοτομή, προστατεκτομή, ινομυωματεκτομή,
εγχείρηση Burch για ακράτεια ούρων, κ.ά.
Το επιστημονικό επίπεδο ήταν ιδιαίτερα υψηλό, ενώ τα σχόλια των ξένων και ελλήνων συναδέλφων όσον αφορά την οργάνωση του Συνεδρίου, την επιλογή των θεμάτων και την επιτυχή διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων ήταν πολύ κολακευτικά.
Το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» επιλέχθηκε από την Παγκόσμια Ρομποτική Εταιρεία Da
Vinci, ως τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου, αλλά και ως εκπαιδευτικό κέντρο αρχικά στον τομέα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας, γιατί διαθέτει την απαραίτητη υποδομή από απόψεως αρχιτεκτονικής (18 αίθουσες χειρουργείων τελευταίου τύπου, πειραματικό χειρουργείο, μηχανοργάνωση, αμφιθέατρο 400 θέσεων, 6 αίθουσες διδασκαλίας 30-60 θέσεων, μηχανοργάνωση βιβλιοθήκης με πρόσβαση στο διαδίκτυο), αλλά κυρίως εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό στην ενδοσκοπική-ρομποτική χειρουργική).
Στην Εναρκτήρια Τελετή παρευρέθη και ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Δ. Αβραμόπουλος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου και δεσμεύτηκε
πως άμεσα θα κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την αγορά του ρομποτικού συστήματος Da
Vinci για το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Η ρομποτική χειρουργική σχεδιάστηκε αρχικά για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων
σε απομακρυσμένα μέρη, αποτελεί δε επέκταση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής με απόλυτη
ένδειξη τις λεπτές επεμβάσεις (αναστομώσεις αγγείων, by pass, προστατεκτομές, νευροχειρουργικές επεμβάσεις, επεμβάσεις ωτός, σαλπιγγοπλαστικές, παιδοχειρουργικές, κτλ.).
Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής συνίστανται στην τρισδιάστατη εικόνα, στη μεγαλύτερη ακρίβεια, στην εξάλειψη του τρόμου των χειρών του χειρουργού, στον περιορισμό του χρόνου νοσηλείας και του μετεγχειρητικού άλγους των ασθενών και στη μικρότερη απώλεια αίματος.
Το κόστος του ρομποτικού συστήματος ανέρχεται περίπου στα 2.000.000 ευρώ.

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜: Λέκτορας Π. Μπαμίδης.
4. ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏™∏ ¶√§À∫∞¡∞§ø¡ ºÀ™π√§√°π∫ø¡ ∞π™£∏Δ∏ƒø¡ °π∞ ∞¶∂À£∂π∞™ ∞¡∞¶ƒ√™∞ƒª√°∏
Δ∏™ ¢π∂¶∞º∏™ Δ√À À¶√§√°π™Δ∏ ª∂ Ãƒ∏™∏ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞Δø¡ ™À¡∞π™£∏ª∞Δπ∫∏™ º√ƒΔπ™∏™
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È: INTERREG/ ARCHIMED
™˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ ºÔÚÂ›˜: Brain Science Institute, RIKEN, Japan
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜: Λέκτορας Π. Μπαμίδης.
Επίσης, κατά το διάστημα της προηγούμενης χρονιάς, εγκρίθηκαν τα παρακάτω έργα στα οποία επιστημονικά υπεύθυνοι είναι μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής:
5. ¶ƒ√ø£∏™∏ Δ∏™ π∞Δƒπ∫∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ Δø¡ ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ π∞Δƒø¡ Δ∏™ ¢π∞™À¡√ƒπ∞∫∏™ ∑ø¡∏™ ™∂
£∂ª∞Δ∞ Δ∂Ã¡√§√°π∞™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ ª∂ Ãƒ∏™∏ ¶√§Àª∂™ø¡ ∫∞π Δ∂Ã¡√§√°πø¡
¢π∞¢π∫ΔÀ√À
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È: INTERREG IIIA/PHARE CBC ∂§§∞¢∞ – μ√À§°∞ƒπ∞
™˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˜ ºÔÚ¤·˜: Transakademika Association, της περιοχής Smolyan, Bulgaria.
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜: Καθηγητής Κ. Παππάς
6. ASSOCIATION STUDIES ASSISTED BY INFERENCE AND SEMANTIC TECHNOLOGIES
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È: IST
™˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˜ ºÔÚ¤·˜: Center for Research and Technology Hellas/Informatics and Telematics Institute –
CERTH-IT, Research in Advance Medical Infromatics and Telematics – RAM, CHARITE Universitatsmedizin Berlin,
SWORD Technologies, Birkbeck College, Univ of London, Benchmark Performance Ltd, National Technical
University of Athens – ICCS, Ebiointel, Pouliadis Associates Corp, Custodix.
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜: Αναπλ. Καθηγητής Ν. Μαγκλαβέρας.
Τέλος, από το πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, και συγκεκριμένα την κατηγορία «Βιοτεχνολογία-Επιστήμες της Ζωής-Υγεία» εκρίθηκαν ερευνητικά προγράμματα που
αποβλέπουν και σε διδακτορικές διατριβές με τους εξής Επιστημονικά Υπεύθυνους:
1. Δημητράκος Στ., Καθηγητής Οφθαλμολογίας
2. Τοπούζης Φ., Επίκ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας
3. Καρακιουλάκης Γ., Καθηγητής Φαρμακολογίας
4. Ανωγειανάκις Γ., Καθηγητής Φυσιολογίας
5. Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου Φ., Καθηγήτρια Παιδιατρικής
6. Κωτούλα-Δημητριάδου Β., Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής.
Ευελπιστούμε σε επόμενα τεύχη να έχουμε τη δυνατότητα να ανακοινώσουμε και άλλα τρέχοντα έργα! Θα
θέλαμε επίσης να ζητήσουμε προκαταβολικά συγνώμη για όσους, από άγνοιά μας, παραλείψαμε και να παρακαλέσουμε όσους συναδέλφους υλοποιούν χρηματοδοτούμενα προγράμματα να μας αποστείλουν τα στοιχεία
που θέλουν να δημοσιευτούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bamidis@med.auth.gr
ªÂ ÙÈ˜ ıÂÚÌﬁÙÂÚÂ˜ Â˘¯¤˜ ÁÈ· ¤Ó· ·Ú·ÁˆÁÈÎﬁ 2007,
¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ª·Ì›‰Ë˜, §¤ÎÙÔÚ·˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜, π·ÙÚÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹, ∞.¶.£.

Συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Εργασίας, Μελέτης και Εισήγησης, της Ιατρικής Σχολής για το 2006-2007
Με απόφαση του Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου της Σχολής συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Εργασίας για το Ακαδ. έτος 2006-2007.
Η συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών Μελέτης, Εργασίας και Διαχείρισης Στόχων αποδείχθηκε στην πράξη ότι αποτελεί πολύτιμο εργαλείο συμμετοχικής διοίκησης. Ο μεγάλος
αριθμός επιτροπών για ισάριθμα σπουδαία θέματα είναι μια καινοτόμος μορφή ουσιαστικής
συμμετοχικής διοίκησης.
Τα προηγούμενα έτη, οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις των επιτροπών βοήθησαν το έργο της
Γενικής Συνέλευσης, προωθήθηκε η εκπόνηση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας και η ευρυθμία-καινοτομία του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, ανανεώθηκε και κωδικοποιείται βαθμιαία η Στρατηγική και η Προοπτική της Σχολής, και γενικώς δημιουργείται οργανωτική
υποδομή και συνεκτικότητα στη λειτουργία και τους στόχους μας. Οι Επιτροπές που συγκροτούνται έχουν τη δυνατότητα να κατανείμουν στόχους, να αξιοποιήσουν την προσφορά και
άλλων συναδέλφων και να διερευνήσουν πρόσθετα ανακύπτοντα προβλήματα της Σχολής.
Σημαντική παράμετρο αποτελεί η συλλογική και συμμετοχική λειτουργία ΔΕΠ και φοιτητών και η επιδίωξη ομοφώνων εισηγήσεων.
Για τη συγκρότηση των Επιτροπών 2006-2007 ακολουθήθηκαν διαδικασίες συνέχειας του
έργου των προηγουμένων ετών, με παράλληλη ανανέωση, συμπλήρωση, και διεύρυνσή τους,
τόσο θεματική, όσο και συνθετική. Η ανταπόκριση των μελών ΔΕΠ, με εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής και προσφοράς, υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη.
Για τη λειτουργικότητα της Σχολής μας, με την ευθύνη του Προέδρου-Συντονιστή της κάθε επιτροπής, θα πρέπει να γίνει η κατά το δυνατόν άμεση σύγκλησή τους και η δυνατόν ταχύτερη εκπόνηση εισηγήσεων-προτάσεων, οι οποίες είναι πολύτιμες για την υποστήριξη του
έργου της Διοίκησης, του Δ.Σ., και της Γενικής Συνέλευσης.
Είναι γνωστός ο φόρτος εργασίας όλων μας, οι συχνά αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των
επιτροπών και τα συναφή προβλήματα. Όμως αυτό ας μην αποτελεί οπισθέλκουσα, αλλά κίνητρο για συμμετοχική παραγωγικότητα, καινοτόμο σχεδιασμό και λειτουργική οργανωτικότητα, που αποτελούν μείζον έλλειμμα.
Θεσμικές-Ειδικές Επιτροπές-Περίγραμμα και διαδικασίες
Οι Θεσμικές-Ειδικές Επιτροπές ορίζονται με απόφαση της Διοίκησης:
― από μέλη ΔΕΠ, φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς και εκπροσώπους άλλων μελών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., κατά προτίμηση έμπειρων, ενδιαφερομένων και διαθέσιμων, με όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή βαθμίδων και Τομέων,
― και εποπτεύονται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Προέδρου με καθορισμό στόχων
και χρονοδιαγράμματος.
― Η Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών συγκροτείται από μέλη της Γενικής
Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και υποστηρίζεται από Ομάδες Εργασίας από διαθέσιμα μέλη ΔΕΠ και φοιτητές.
Λειτουργία των Θεσμικών-Ειδικών Επιτροπών:
― Συγκαλούνται από τον Πρόεδρο-Συντονιστή τους.
― Συνεδριάζουν 4-5 φορές το χρόνο (ή όσες χρειασθεί για την ολοκλήρωση του έργου που
αναλαμβάνουν).
― Μπορούν να διευρύνουν με απόφασή τους την Επιτροπή και με άλλους διαθέσιμους και
ενδιαφερόμενους συναδέλφους
― Έχουν δυνατότητα άμεσης συνεργασίας με τη Διοίκηση, τη Γραμματεία, τους Τομείς, τις
Μονάδες
― Έχουν πρόσβαση στους φακέλους και τα Αρχεία της Σχολής, που αφορούν το έργο της
Επιτροπής
― Συντάσσουν εισηγήσεις προς τη Γενική Συνέλευση για τη συγκρότηση, τροποποίηση ή
αναθεώρηση πλαισίων, κανονισμών ή αποφάσεων που αφορούν το αντικείμενο της Επιτροπής
― Συμμετέχουν εισηγητικά στη Γενική Συνέλευση κατά τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν
το έργο της Επιτροπής
― Επεξεργάζονται θέματα και στόχους που τους αναθέτει η Διοίκηση της Σχολής, το Δ.Σ. και
η Γενική Συνέλευση (τρέχοντα και πάγια ζητήματα)
― Προγραμματίζουν και οργανώνουν εκδηλώσεις
― Ενημερώνουν τα μέλη του Τμήματος με επιστολές, e-mail, ή με το Ενημερωτικό Δελτίο
της Ιατρικής Σχολής
― Ετοιμάζουν και εισηγούνται τον Απρίλιο κάθε έτους τον Προγραμματισμό του αντικειμένου αρμοδιότητάς τους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
― Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις των Επιτροπών είναι εισηγητικά, πολύτιμα, αλλά δεν
θεσμοθετούν πλαίσια και καταστάσεις, παρά μόνο μετά τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Σχολής.
Ενδεικτικά οι Επιτροπές και οι στόχοι τους για το τρέχον έτος, είναι:
για την Ολοκλήρωση της Πανεπιστημιακής λειτουργίας και εισήγηση αναδιαρθρώσεων κατά Νοσοκομεία:
• ΑΧΕΠΑ-Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, με συντονιστές τους Καθηγητές Γ. Καπρίνη και Δ. Παπαδημητρίου.
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με συντονιστές τους Καθηγητές Φ. Τσιτσόπουλο και Μ. Ραπτοπούλου-Γιγή.
• Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, με συντονιστή τον Καθηγητή Ι. Πoυρνάρα.
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, με συντονιστή τον Καθηγητή Θ. Αγοραστό.
• Εργαστηρίων Βασικών Επιστημών, με συντονιστές τουτς Καθηγητές Α. Κώτση και Γ. Καρκαβέλα.
• Ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕΜΦΑ (συντονιστής Καθηγητής Γ. Καπρίνης).
Για τη λειτουργικότητα της Σχολής ως σύνολο:
• Επιτροπή Γραμματειακής αναδιάρθρωσης (εποπτεία ο Πρόεδρος Ι. Μπόντης, συντονιστές
οι Καθηγητές Ν. Ντόμπρος και Κ. Παππάς με στόχο την αναδιάρθρωση, ενίσχυση και πληροφορική υποστήριξη της Γραμματείας της Σχολής.
• Επιτροπή Πληροφοριακής διασύνδεσης και Πληροφορικής στην εκπαίδευση (συντονιστής
Καθηγητής Κ. Παππάς).
• Επιτροπή επεξεργασίας Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής (συντονίστρια η
Καθηγήτρια Φλ. Κανακούδη) με στόχο τη συμπλήρωση της εισήγησης ενόψει των αλλαγών του Νόμου-Πλαίσιο και την κατάθεση προς τη Γενική Συνέλευση.
• Επιτροπή για τη διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων (συντονιστής Καθηγητής Β.
Ταρλατζής) και ιδιαίτερα την εισήγηση θέσπισης κριτηρίων αξιολόγησης του διδακτικού

•

•

και κλινικού έργου του ΔΕΠ.
Επιτροπή Μελέτης Προοπτικής-Νοσηλευτικού Τμήματος (συντονίστρια η Καθηγήτρια Μ.
Αθανασίου) με στόχο την εισήγηση αιτιολογικής έκθεσης, σχεδίου Νομοθετικής ρύθμισης
και Προγράμματος Οργάνωσης Σπουδών για την ίδρυση Νοσηλευτικού Τμήματος στο
Α.Π.Θ.
Επιτροπή Διεθνούς Συνεργασίας (συντονιστής Καθηγητής Β. Ταρλατζής).

Για την Προπτυχιακή Εκπαίδευση:
• Η Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών με συντονιστή τον Αναπλ. Προέδρου
• Επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων (συντονιστής ο Καθηγητής Ι. Παπαδήμας)
• Επιτροπή Βιβλίων και Βιβλιοθηκών (με συντονιστή τον Καθηγητή Ο. Γαμβρό) και κύριο
στόχο την ανάπτυξη της θεματικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης στο Α.Π.Θ.
• Επιτροπή υποστήριξης εκπαιδευτικών μέσων και εξοπλισμού (συντονιστής ο Καθηγητής Γ.
Καρκαβέλας) με κύριο έργο τη λειτουργικότητα των Αμφιθεάτρων και την εγκατάσταση
του εκπαιδευτικού εξοπλισμού που ήδη προμηθεύτηκε η Σχολή και την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
• Επιτροπή εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (συντονιστής Αναπλ. Καθηγητής Α. Μπένος) και στόχο την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. για την ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού στόχου της Π.Φ.Υ.
• Επιτροπή Εκπαίδευσης στο στόχο Περιβάλλον και Υγεία (συντονιστής Καθηγητής Λ. Σιχλετίδης)
• Επιτροπή εργασίας για την αξιολόγηση των φοιτητών (συντονιστές οι Καθηγητές Δ. Παπαδημητρίου και Μ. Αρβανιτίδου).
Για τη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση:
• Επιτροπή Διδακτορικών διατριβών (συντονίστρια η Καθηγήτρια Ν. Βαβάτση).
• Επιτροπή Εκπαίδευσης στις Ειδικότητες (συντονιστές οι Καθηγητές Χ. Παπακωνσταντίνου,
Α. Σακαντάμης και Α. Μπένος)
• Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (συντονιστής ο Καθηγητής Φ. Τσιτσόπουλος).
Για την Έρευνα:
• Επιτροπή Ερευνών Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (συντονιστές οι Καθηγητές Ν. Βαβάτση, Χ. Ζαμπούλης, Β. Ταρλατζής).
• Επιτροπή Ερευνητικού Ιατρικού Ινστιτούτου (ΕΚΕΤΑ) (συντονιστές οι Καθηγητές Ν. Βαβάτση, Β. Παπαγεωργίου).
• Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας (συντονιστές οι Καθηγητές Α. Κώτσης και Β. Ταρλατζής).
Γραφεία Στήριξης:
• Συντονιστική Επιτροπή Επιστημονικής Επετηρίδας (Πρόεδρος ο Καθηγητής Α. ΜάνθοςΠρύτανης Α.Π.Θ.)
• Επιτροπή Εποπτείας Επιστημονικών Συνεργατών (συντονιστές οι Καθηγητές Α. Δημητριάδης, Α. Κώτσης, Φ. Τσιτσόπουλος).
• Επιτροπή εκδόσεως Οδηγού Σπουδών (συντονιστής ο αναπλ. Προέδρου Καθηγητής Ν.
Ντόμπρος).
• Γραφείο υποστήριξης Προγραμμάτων και ΕΠΕΑΕΚ (συντονιστής ο Λέκτορας Π. Μπαμίδης).
• Επιτροπή Ιστορικού αρχείου Ιατρικής Σχολής (συντονιστής ο Καθηγητής Β. Κόκκας).
Η Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής απευθύνει παράκληση προς τους συντονιστές να συγκαλέσουν άμεσα τις Επιτροπές, τον ΣΦΙΑΠΘ και τον ΣΜΦΙΑΠΘ να στείλουν τους αντιπροσώπους του και υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη κατάθεση των εισηγήσεων προς τη Γενική Συνέλευση
έχει πρώτη προτεραιότητα για τη ρύθμιση στόχων και εκκρεμοτήτων.
• Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Διευθυντής ο Καθηγητής Κ. Παππάς)

Επιστημονικές εκδηλώσεις
Ημερίδες, Συνέδρια που έγιναν
•
•
•
•

•

•

Διημερίδα Α΄ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας «Δεοντολογικά, ηθικά και νομικά ζητήματα στην ιατρική πράξη», 10-11.11.2006, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη.
Επιστημονική Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS, 30 Νοεμβρίου 2006, ΕΕΦΙΕ,
Αμφιθέατρο Α΄ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
Ημερίδα «Περιβάλλον και Υγεία», 2 Δεκεμβρίου 2006, Εργαστήριο Υγιεινής Ιατρικής
Σχολής ΑΠΘ.
Επιστημονική Διακλινική Ημερίδα «Νεότερα Δεδομένα στη θεραπευτική ανιμετώπιση
του καρκίνου του νεφρού», 2 Δεκεμβρίου 2006, Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη.
Επιστημονική Ημερίδα «Φρόϊντ: ο άνθρωπος και το έργο του. Αφιέρωμα στα 150 χρόνια από τη γέννησή του». 19 Δεκεμβρίου 2006, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Eπιστημονική εκδήλωση προς τιμή του Ομ. Καθηγητή Κ. Λ. Παπαδόπουλου «Αντιμετώπιση αρρυθμιών», 10.1.2007, Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη.

Ημερίδες, Συνέδρια, προσεχή
•

Επιστημονική Διημερίδα «HPV-Εμβόλιο. Από την έρευνα στην εφαρμογή», 2728.1.2007, Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη.
• 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονος τρόπος ζωής και πρόληψη παθήσεων», 911.2.2007, Πορταριά Πηλίου. Πληροφορίες: Diaskepsis-Matina Τsami, τηλ. 2310230459, e-mail: mtsami@otenet.gr, web site: www.diaskepsis.gr
• 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & κλινικής ανοσολογίας «30 χρόνια αλλεργιολογίας στην Ελλάδα «αλλεργία: συστηματική νόσος». 8-11.3.2007, Αθήνα, Ξενοδοχείο Hilton. Πληροφορίες: AC & C International A.E., τηλ. 210-6889100, Fax: 2106844777, http://www.acnc.gr, e-mail: hospitality@acnc.gr.
• 22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο 19-21.4.2007, Ξενοδοχείο Hyatt Regency,
πληρ.: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤRΑVEL, τηλ. 2310-889244-5, fax: 2310-889246, web site:
www.diastasitravel.gr.
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