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Χαιρετισμός του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Αγαπητοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες,
Αγαπητά μέλη του ΕΕΔΙΠ και του ΕΤΕΠ ΙΙ,
Αγαπητά μέλη του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού,
Σας ευχαριστούμε όλους ανεξαιρέτως για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και με βαθύ αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνουμε τη διοίκηση της Σχολής
για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη.
Όπως είχαμε εξαγγείλει, θα συνεχίσουμε τη συλλογική και συναινετική διαδικασία διαλόγου, αποφάσεων και δράσεων. Άλλωστε, μέχρι σήμερα, ο
τρόπος αυτός αποδείχθηκε εποικοδομητικός αλλά και αποτελεσματικός για την αντιμετώπιση των πολλαπλών και σοβαρών θεμάτων της Σχολής. Αποτελεί πεποίθησή μας πλέον ότι η ειλικρινής συνεργασία, η ομόνοια και η συναίνεση μεταξύ του ΔΕΠ, των φοιτητών και των άλλων μελών της Σχολής
μπορούν να λύνουν όλα τα προβλήματα και να ξεπερνούν όλες τις δυσκολίες.
Η ουσιαστική πρόοδος επιβάλλει το σεβασμό στις αλλαγές και βελτιώσεις που επιτελέστηκαν μέχρι σήμερα επί των προηγούμενων διοικήσεων, καθώς και την αναγνώριση του έργου των προκατόχων μας για την αναβάθμιση της Σχολής. Η νέα διοίκηση καλείται να συνεχίσει την προγραμματισμένη, σοβαρή και επίπονη προσπάθεια αναβάθμισης των σπουδών και λειτουργιών της Σχολής, βάσει του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης 2002-2010.
Οι στρατηγικοί μας στόχοι για την επόμενη διετία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
• Αναδιοργάνωση της Γραμματείας
• Ολοκλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής
• Δρομολόγηση λύσεων για το επιπρόσθετο διδακτικό έργο της Σχολής (ΣΣΑΣ, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία)
• Επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αντισταθμιστική υποστήριξη της Σχολής από την Πολιτεία και το ΥΕΘΑ (εκπαίδευση φοιτητών ΣΣΑΣ, εκπαιδευτική αξιοποίηση του νέου και του παλιού 424 ΓΣΝ)
• Επαναπροσδιορισμό των σχέσεων της Σχολής με το Τμήμα Οδοντιατρικής (επανακαθορισμός των εκπαιδευτικών στόχων και του ωρολογίου προγράμματος για τους φοιτητές Οδοντιατρικής, ενίσχυση του ΔΕΠ με νέες θέσεις από τη Σχολή ή την Οδοντιατρική, άμεση πρόσληψη διδασκόντων του
ΠΔ 407/80).
• Συνεργασία με την Γ’ και Δ’ Δ.Υ.ΠΕ για την επίτευξη κοινών στόχων
• Ίδρυση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
• Ίδρυση Νοσηλευτικού Τμήματος και συγκρότηση Κοσμητείας
• Αξιοποίηση των προτάσεων των θεσμικών επιτροπών
• Προσαρμογή των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης στις διατάξεις της νέας νομοθεσίας (συμπλήρωση των κριτηρίων κρίσεων και εξελίξεων με την
αξιολόγηση και του διδακτικού και κλινικού έργου) και, πάνω απ’ όλα,
• Αποκατάσταση του κύρους της Σχολής
Άλλοι επιμέρους στόχοι ανά τομέα δραστηριότητας:
∞. ¢È‰·ÎÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ.
• Βελτίωση των υποδομών (αίθουσες, εργαστήρια, αμφιθέατρα) διδασκαλίας
• Στήριξη της καθοδηγούμενης αυτομάθησης (δικτυακοί τόποι, κατασκευή και χορήγηση διδακτικών CD, κ.ά.)
• Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ΧΩΡΙΣ επικαλύψεις
• Αναπροσαρμογή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών με ενίσχυση των ωρών της πραγματικής κλινικής και πρακτικής άσκησης και της καθοδηγούμενης αυτομάθησης με παράλληλη μείωση των θεωρητικών μαθημάτων. Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης
• Ανάπτυξη και λειτουργία των δεύτερων εργαστηρίων
• Ολοκλήρωση της Πανεπιστημιακής λειτουργίας των Νοσοκομείων
• Προετοιμασία για την υποχρεωτική άσκηση στην ΠΦΥ από το 2009
• Ίδρυση και λειτουργία πρότυπου Πανεπιστημιακού Κέντρου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αστικού τύπου για την εκπαίδευση των φοιτητών
• Ίδρυση Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων με συνεχές ωράριο λειτουργίας για την εκπαίδευση όλων των φοιτητών
μ. ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ.
• Σταδιακή εμπλοκή των προπτυχιακών φοιτητών στην έρευνα
• Εμπλοκή του συνόλου των μελών ΔΕΠ στις ευκαιρίες των ερευνητικών προγραμμάτων και υποστήριξή τους από ειδική υπηρεσία της Σχολής
• Πρωταγωνιστικός ρόλος στη λειτουργία του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών (ΙΒΒΕ) στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
°. °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·Î‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË.
• Η κτιριακή, στελεχιακή και λειτουργική αναδιοργάνωση των Γραμματειών της Σχολής, των Τομέων, των Ακαδημαϊκών Μονάδων (εκσυγχρονισμός,
μηχανοργάνωση, ISO, χωροταξική παρέμβαση)
• Άμεση, υπεύθυνη και αποτελεσματική επικοινωνία της Διοίκησης και της Γραμματείας με τις ακαδημαϊκές μονάδες (ηλεκτρονική αλληλογραφία,
courier)
¢. √ÚÁ·ÓˆÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ.
• Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής
• Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας μίας εκάστης Ακαδημαϊκής Μονάδας
• Νέο σύστημα εκλογής αρχών Διοίκησης
• Νέο σύστημα δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
• Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακών τόπων / ιστοσελίδων
• Καθορισμός ενιαίων / αυτοτελών γνωστικών αντικειμένων από τη ΓΣΕΣ για την προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ
• Επιπλέον, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε αυτά που ήδη εφαρμόζονται:
• Ετήσια έκδοση του Οδηγού Σπουδών
• Εσωτερικός Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών
• Σταθερό Εξεταστικό Πρόγραμμα
• Κανονισμός των Διδακτορικών Διατριβών
• Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
• Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
• Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
• Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων
• Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών σε κέντρα ΠΦΥ
• Το Επιστημονικό Συνέδριο της Σχολής
• Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ σήμερα πρωτοστατεί στην προσπάθεια όλων των Ιατρικών Σχολών της χώρας για βελτίωση των ιατρικών σπουδών, ώστε
οι απόφοιτοί μας να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
Καλούμαστε όλοι μαζί ως Σχολή, αλλά και κάθε μία και κάθε ένας από εμάς ατομικά να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις με σύνεση αλλά
και ρεαλισμό.
Ο κύριος σκοπός όμως παραμένει ένας και μοναδικός: Η Σχολή αυτή να βγάζει όσο το δυνατόν καλύτερους γιατρούς.
Με τη συμβολή όλων μας, οι πτυχιούχοι της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ θα είναι ανταγωνιστικοί και θα ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις, τόσο στον Ελλαδικό, όσο και στο διεθνή χώρο.
Σ’ αυτή την προσπάθεια, ζητούμε τη συμπαράταξή σας ώστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την αναβάθμιση των σπουδών και λειτουργιών
της Σχολής.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Νικόλαος Β. Ντόμπρος
Βασίλειος Κ. Ταρλατζής
Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Τα νέα της Σχολής
Μέλη της Γενικής Συνέλευσης 2007-2008

Η νέα σειρά Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2007-2008

Καθηγητές: Ανδριοπούλου-Οικονόμου Λ., Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου Φ., Βαβάτση-Χριστάκη Ν., Γερασιμίδης Θ., Γεωργιάδης-Στεφανίδης Ν., Δημητριάδης Α., Καπρίνης Γ., Καρακιουλάκης Γ., Καραμήτσος Δ., Καρκαβέλας Γ., Κλωνιζάκης Ι., Μακρής Ι., Ντόμπρος Ν., ΡαπτοπούλουΓιγή Μ., Ταρλατζής Β., Τσανάκας Ι., Ψαρράκος Κ.
Αναπληρωτές Καθηγητές: Αλμπάνη Μ., Γαρύφαλλος Α., Κυριαζής Γ., Λάζος Λ., Νηματούδης
Ι., Ντούτσος Ι., Οικονομίδης Π., Παπαπολυχρονιάδης Κ., Παπαχρήστου Φ., Πετσατώδης Γ.,
Τζιρής Ν.
Επίκουροι Καθηγητές: Βαβίλης Δ., Δαρδαβέσης Θ., Ζεμπεκάκης Π., Κεσίσογλου Ι., Μάγρας
Ι., Τσαλιγόπουλος Μ.
Λέκτορες: Αρναούτογλου Μ., Γκιούλα-Ζαφειρίου Γ., Γροσομανίδης Β., Κιουμής Ι., Ποτούπνης
Μ., Χαϊδοπούλου Αικ.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.: Κεφαλά Β., Σάκκος Κ.
Ε.Τ.Ε.Π.: Κανάκης Γ., Λύκαρτση-Λεϊνα Ε.
Ε.Σ.Π.Β.: Παπαγιάννης Ι.
Φοιτητές: Απέργης Χ., Βασιλάκος Δ., Γάζος Ε., Ευκαρπίδης Ευαγ., Θεοδουλίδης Β., Καρδαμάκης Χ., Κόκκαλος Κ., Κοφινάς Α., Λουτράδης Χ., Μπακαλάκος Μ., Πακόπουλος Χ., Μπαλαμωτή
Σ. Μπέρμπεης Κ., Μπιτόπουλος Α., Μπιτσιάνης Στ., Παπαδεράκης Γ., Παπαχρυσός Ν., Πούλιος
Χ., Σαββουκίδου Σ., Σανιδάς Α.
Αναπληρωματικά μέλη Φοιτητών: Αθανασίου Α., Γεωργίου Κ., Γραμματική Μ., Ζωγανά Σ.,
Ζώρη Σ., Θεοδουλίδης Ι., Καλούδη Μ., Καραντάς Ι., Κόττας Σπ., Κουσίδης Κ., Κυριάκου Ε., Κωτούλας Σ.-Χ., Λαμπάδα Χ., Μαυρουδή Α., Μπάκας Χ., Παπαδόπουλος Στ., Παπαϊωάννου Α., Ράπτη Αικ., Στρατηγάκος Ε., Τσόλης Γ.
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Κυργίδης Α., Λάλλας Αιμ., Ναλπαντίδης Γ., Νικητίδου Ο., Τζέλλος
Θ., Φύρμπας Γ.
Αναπληρωματικά Μέλη Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Καπινάς Α., Μοιρασγέντη Μ., Μπούτου Α., Πουρζιτάκη Χ., Τσίρου Ευφ., Χύτας Α.

Αμπανόζη Γ., Ανεσίδης Ε., Αντωνιάδου Ε., Αστερίου Χ.., Βλαχόπουλος Δ., Βρανής Κ., Γιαννάκου Ι., Γκουτάκη Μ., Γκριζιώτη Μ., Δερβένης Ν., Δημητριάδου Μ., Ευθυμιάδη Κ., Ευσταθίου Ν., Θωμαϊδου Α.-Θ., Καλαμάρας Γ., Κοκκώνη Γ., Κονταξή Ευ., Κοντού Α., Κοσμά Α.,
Κουζουκίδου Ειρ., Κυρμανίδου Ειρ., Λαλούντας Μ., Μάνδαλος Α., Μαστροκώστας Α., Μεκράς
Α., Μουργελά Α., Μπαδέκας Κ., Μπάκας Α., Μπαργιώτα Τ., Μπάτζιος Σ., Παπαδοπούλου Ε.,
Πάσχος Π., Σιωνίδου Μ., Τσακιρίδου Ευθ., Χαβούζης Ν., Χατζηκακίδου Ν., Χατζηλιάδη Χ.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Ιατρική Σχολή
Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών αποτελεί πλέον αναγκαία προϋπόθεση για την αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αναγκαιότητά της πηγάζει από το γεγονός ότι
τα μέλη ΔΕΠ, ενώ γνωρίζουν άριστα το γνωστικό τους επιστημονικό αντικείμενο, δεν
έχουν δεχθεί συστηματική εκπαίδευση σχετικά με το αντικείμενο της διδακτικής επιστήμης. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η διδακτική, επαφίεται συνήθως
στην καλή πρόθεση, διάθεση, και ίσως στην έμφυτη διδακτική ικανότητα που μπορεί
να ενυπάρχει.
Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει εντατικά Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Από το 2002 μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 7 εξαμηνιαία Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής, και 3 Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Νοσηλευτικής.
Στόχοι των Προγραμμάτων είναι οι εκπαιδευόμενοι να έχουν μια συνολική εικόνα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, να γνωρίζουν τα πλαίσια και τους στόχους των αλλαγών που
έχουν γίνει διεθνώς, να κατανοούν τη μαθησιακή λειτουργία, να μπορούν να εφαρμόσουν
στην πράξη μεθόδους της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας, και να βελτιώσουν τόσο την εκπαιδευτική τους αυτοδυναμία, όσο και την εκπαιδευτική συνεργασία.
Στα Προγράμματα δίδαξαν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων: Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Νομικής τόσο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όσο και άλλων Πανεπιστημίων της χώρας.
Το φετινό Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, και εφαρμοσμένα φροντιστήρια με στόχο την παρουσίαση των νέων ερευνητικών δεδομένων, θεωριών και
πρακτικών στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συντονιστές του Προγράμματος είναι οι κ. Γ.Καρακιουλάκης, Α. Γαρύφαλλος, Α.Μπένος, και Ε. Παναγοπούλου.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 19:00-21:00, και θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο Γραφείο Εκπαίδευσης (τηλ. 2310-994769, fax:
2310-994788, e-mail: edumed@med.auth.gr).
∂˘¯. ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘

Στις 9 και 10 Οκτωβρίου η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών μας
Πρόγραμμα «Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές».
Με συντονισμό από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Καθηγητή Ν. Ντόμπρο, πραγματοποιήθηκε για έκτη χρονιά το Πρόγραμμα Υποδοχής και ενημέρωσης των πρωτοετών
φοιτητών «Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές».
Οι συναντήσεις και εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Αμφιθέατρο Α΄ (στo κτίριο
της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής), την Τρίτη 9.10.2007 στις 18:00-20:30 και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου στις 18:00-20:00.

1ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική
Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. για την υλοποίηση της Κλινικής Άσκησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) και τη Γενική Ιατρική, που
θα ξεκινήσει από το έτος 2009-2010, οργανώθηκε το πρώτο Σεμινάριο Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών στις 8 Σεπτεμβρίου 2007.
Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Ντόμπρος χαιρέτησε
τους συμμετέχοντες και αναφέρθηκε στους στόχους του πιλοτικού Προγράμματος
«Άσκησης Φοιτητών Ιατρικής στην Π.Φ.Υ.» που εφαρμόστηκε για δεύτερη χρονιά από
την Ιατρική Σχολή και δίνει τη δυνατότητα δεκαπενθήμερης άσκησης των φοιτητών σε
Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. Αναφέρθηκε επίσης στην αξιολόγηση του Προγράμματος και την ενθουσιώδη υποστήριξή του, τόσο από τους φοιτητές όσο και από
τους ιατρούς Γενικής Ιατρικής, για την επιτυχή εφαρμογή του μαθήματος της Κλινικής
Άσκησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) και τη Γενική Ιατρική.
Η κα Ελένη Γιαννακοπούλου, Παιδαγωγός, Καθηγήτρια του Ε.Α.Π., παρουσίασε τους
στόχους και τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων ενώ ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής κ. Αλέξης Μπένος επικέντρωσε στους στόχους και τα αντικείμενα εκπαίδευσης στην Π.Φ.Υ. Ο κ. Εμμανουήλ Σμυρνάκης, ιατρός Γενικής Ιατρικής παρουσίασε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων, το οποίο
ολοκληρώνουν οι φοιτητές πριν την Άσκηση στην Π.Φ.Υ., ενώ η κα Εύχαρις Παναγοπούλου, Ψυχολόγος Υγείας και Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής, μαζί με τη συνεργάτιδα κα
Έβελυν Τσίγκα, Ειδικευόμενη Γενικής Ιατρικής, συντόνισαν μια διαδραστική διαδικασία με
αντικείμενο την επικοινωνία γιατρού-αρρώστου.
Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 20 ιατροί Γενικής Ιατρικής, και Επαγγελματίες Υγείας,
από τη Βόρεια Ελλάδα.
∞. ª¤ÓÔ˜

Κρίσεις - εξελίξεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο κρίθηκαν και εξελίχθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Γ. Γιαννόγλου (Καθηγητής Καρδιολογίας), Α. Αλβανού-Αχπαράκη (Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας), Α. Ιακωβίδης (Καθηγητής Ψυχιατρικής), Δ. Κανδύλης (Καθηγητής
Ψυχιατρικής), Β. Γαρυπίδου-Βρατσκίδου (Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας), Ζ.
Γιαννόπουλος (Καθηγητής Ανοσολογίας-Αιματολογίας), Μ. Δανιηλίδης (Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας), Ε. Δίζα-Ματαυτσή (Καθηγήτρια Μικροβιολογίας-Εργαστηριακής
Ανοσολογίας), Α. Χίτογλου-Μακέδου (Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας-Κλινικής Βιοχημείας), Γ.
Ευστρατιάδης (Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας), Γ. Μπουντώνας (Καθηγητής Καρδιολογίας), Ν. Καρατζάς (Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής), Β. Παπαμελετίου (Καθηγητής
Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Κ. Παπαθανασίου (Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Α.
Ευθυμιάδης (Καθηγητής Καρδιολογίας).

Τα νέα της Διοίκησης
Στήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις πυρόπληκτες περιοχές
Μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης αποφάσισε να υιοθετήσει μια περιοχή που υπέστη καταστροφές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Η προσφορά του Πανεπιστημίου έχει κυρίως σημειολογικό χαρακτήρα, καθώς το μέγεθος της καταστροφής είναι τέτοιο που μόνο η παρέμβαση μέσω ενός συντονιστικού θεσμοθετημένου φορέα μπορεί να άρει σε ικανοποιητικό
βαθμό τις συνέπειες της καταστροφής.
Ο Δήμος που επιλέχθηκε είναι ο Δήμος Φιγαλίας στο Νομό Ηλείας. Μια αποστολή από
Καθηγητές του Α.Π.Θ., υπό τον Αντιπρύτανη Σταύρο Πανά, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας, ειδικό στη διευθέτηση ορεινών υδάτων, ένα Γεωπόνο,
ειδικό στη δενδροκομία-ελαιόδεντρα, έναν Κτηνίατρο και δύο Μηχανικούς επισκέφτηκε
το Δήμο, συνομίλησε με φορείς αλλά και κατοίκους της περιοχής και έκανε αυτοψία στις
καμένες εκτάσεις Μετά από όλα αυτά αποφασίστηκε η βοήθεια του Πανεπιστημίου να
έχει δύο άξονες. Έναν άμεσο με δράσεις που θα αναλάβει και θα χρηματοδοτήσει το
Α.Π.Θ. και έναν πιο μακροπρόθεσμο. Σαν άμεσοι στόχοι, αποφασίστηκε να γίνουν παρεμβάσεις βελτίωσης και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων του Γυμνασίου και Λυκείου της Νέας Φιγαλίας. Η επιλογή του Γυμνασίου συμβολίζει τη βοήθεια του μεγαλύτερου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην περιοχή. Επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη και υπόδειξη της
αντίστοιχης Δασικής Υπηρεσίας επελέγησαν 4 ρέματα, στα οποία θα γίνουν αντιπλημμυρικά έργα και πιλοτικές παρεμβάσεις, με σκοπό τη συγκράτηση των εδαφών της περιοχής, σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται εξειδικευμένα συνεργεία και επίβλεψη από ειδικό δασολόγο. Αποφασίστηκε, με σκοπό τη στήριξη της
τοπικής κοινωνίας, να αναζητηθούν υλοτόμοι από την περιοχή που αφού ειδικευτούν θα
αναλάβουν το έργο αυτό. Σημειώνεται ότι τα έργα αυτά είναι ένα ελάχιστο έως ασήμαντο ποσοστό αυτών που άμεσα χρειάζεται η περιοχή. Οι οικονομικοί πόροι για τις εργασίες αυτές προέρχονται από τον ειδικό λογαριασμό του Α.Π.Θ., την Εταιρεία διαχείρισης
και αξιοποίησης της περιουσίας του Α.Π.Θ. και από εισφορές μελών της Πανεπιστημιακής
κοινότητας. Ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο προβλέπει την παροχή τεχνικής βοήθειας και

συμβουλών σε κάθε πιθανή παραγωγική δραστηριότητα που μπορεί να υποστηριχθεί από το Πανεπιστήμιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι,
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, σε μια ανοικτή
συγκέντρωση στο Δημαρχείο, δόθηκαν πληροφορίες και οι πρώτες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων,
κυρίως στην ελαιοκομία
και την κτηνοτροφία. Επί∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∫·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ºÈÁ·Ï›·˜.
σης, σχεδιάζονται δράσεις
εκπαίδευσης φοιτητών στη περιοχή κυρίως για χωροταξικές και δασολογικές δραστηριότητες.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια
ανακούφισης των πληγέντων, αλλά και στην ανάπτυξη του τόπου, τόσο με τη συγκράτηση του πληθυσμού όσο και με την αύξηση του βιοτικού του επιπέδου, προσπαθεί με
τις λίγες δυνάμεις του να προσφέρει ό,τι μπορεί. Έχει βάλει ένα στοίχημα με το χρόνο,
αλλά και τις δύσκολες συνθήκες και δεν ευελπιστεί ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα της
περιοχής. Ίσως θέσει κάποια λιθαράκια για να λυθούν μερικά από αυτά και μακάρι να βρει
στο δρόμο αυτό μιμητές και συνεργάτες.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θέτει όλη τη σημαντική τεχνογνωσία
που διαθέτει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πυρόπληκτων περιοχών και καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς κρατικούς ή μη, να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενα σχήματα συνεργασίας με αυτό.

Γραφείο Eκπαίδευσης
Τιμητική εκδήλωση του Γραφείου Εκπαίδευσης
Τιμητική εκδήλωση για την προσφορά του Γραφείου Εκπαίδευσης στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 20.00, στην
Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν για την προσφορά τους στο πρωτοποριακό αυτό έργο οι: Αρίστιππος Μηνάς, Πρόεδρος της Σχολής 20012003. Ιωάννης Μπόντης, Πρόεδρος της Σχολής 2003-2007. Αναστάσιος Μάνθος, Αν. Πρόεδρος 2003-2006, Επόπτης του Γραφείου Εκπαίδευσης και νυν Πρύτανης του Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Τριαρίδης, Συντονιστής του Γραφείου Εκπαίδευσης 2002-2005 και Καθηγητής Ιατρικής Εκπαίδευσης. Νίκος Ντόμπρος, Συντονιστής του Γραφείου Εκπαίδευσης
2005-2006 και νυν Πρόεδρος της Σχολής. Ορέστης Γαμβρός, Συντονιστής του Γραφείου
Εκπαίδευσης 2006-2007.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης στα πέντε χρόνια της λειτουργίας του ενήργησε ως όργανο
σκεπτόμενο, για την υλοποίηση των στόχων του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου
Ανάπτυξης της Ιατρικής Σχολής και την επίτευξη καινοτομικών προγραμμάτων στη Σχολή. Διατήρησε άριστη συνεργασία με την εκάστοτε Διοίκηση, προς την οποία ετοίμαζε εισηγήσεις και πρότεινε καινοτομίες για την Αναβάθμιση των Σπουδών. Προετοίμαζε ως
Ομάδα Εργασίας, προτάσεις και εισηγήσεις προς τη Γενική Συνέλευση, προσχέδια Κανονισμών και Προγράμματα δράσεων, σε συνεργασία με πολλά μέλη ΔΕΠ. Στήριξε τις δράσεις της Διοίκησης, τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και τις πιλοτικές δράσεις. Προγράμματα όπως η «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» για τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, το καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών με το πρόγραμμα «Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές», το μάθημα της «Ιατρικής Εκπαίδευσης» που είχε μεγάλη επιτυχία, το «Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μαθήματος» για τους φοιτητές καθώς και το «Ενημερωτικό Δελτίο» για την
τακτική ενημέρωση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας είναι μόνο μερικές από
τις ενέργειες του Γραφείου Εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν μετά από πάρα πολλές ώρες
δουλειάς, των μελών του Γραφείου και κυρίως του Συντονιστή Κωνσταντίνου Τριαρίδη.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης στην πορεία του λειτούργησε με τη συμπαράταξη των φοιτητών, οι οποίοι κατανόησαν τους στόχους του. Σημερινή Συντονίστρια του Γραφείου
Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. είναι η Καθηγήτρια Βιοχημείας, Νόρμα Βαβάτση-Χριστάκη.
¢ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£. (∂. §Ô˘˝˙Ô˘)

Iατρική και Τέχνη
«Δύσεις στο Θερμαϊκό»

“Η παραλία της Θεσσαλονίκης και τα ανεπανάληπτα δειλινά της χαράχτηκαν με τρόπο ανεξίτηλο στην ψυχή μου από τα εφηβικά μου χρόνια ακόμη. Από τότε η παραλία
την ώρα του δειλινού υπήρξε το καταφύγιό μου. Εκεί βρισκόμουν, όταν ο ήλιος έφτανε στο γέρμα του, για να μοιραστώ την ομορφιά με αγαπημένα μου πρόσωπα και πάλι
εκεί κατέφευγα σε δύσκολες στιγμές για να πάρω δύναμη από τη λάμψη, αισιοδοξία από
τα χρώματα. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης την ώρα της δύσης γέμιζα θαυμασμό και
δέος μπροστά σε ένα άγριο και απειλητικό, πολλές φορές δειλινό, αλλά και ανάταση ψυχής, όταν ο ήλιος πυρπολούσε τη θάλασσα και σκορπούσε παντού, σπάταλα φως και
χρώματα.
Και τώρα έπειτα, από τόσα χρόνια, πάλι κοντά της τρέχω την ώρα της δύσης, σε μια
προσπάθεια διαφυγής από το τσιμέντο που έκανε την πόλη αγνώριστη, σε μια προσπάθεια να αντιτάξω στην επέλαση της βαρβαρότητας και την επικράτηση της αυθαιρεσίας
των τελευταίων δεκαετιών, τη θεϊκή ατμόσφαιρα του Θερμαϊκού.
Γιατί, κι αν όλα άλλαξαν στην πόλη, μένει η ίδια θάλασσα, ο ίδιος ορίζοντας του Θερμαϊκού, στοιχεία που σπλαχνικά διασώζουν την ομορφιά της. Θάλασσα και πόλη, Θερμαϊκός και Θεσσαλονίκη, δεμένα ακατάλυτα σε μια σχέση αρμονική, πορεύονται αιώνες
τώρα συνδυάζοντας πολιτισμό έκφρασης και καθημερινότητας. Κι αν σήμερα η πόλη μας
πληγώνει, ο Θερμαϊκός μας αποζημιώνει με τις φυσικές ομορφιές του και τις μαγευτικές
δύσεις του.

Αυτή την ομορφιά αναζήτησα χρόνια τώρα περιπλανώμενος με τη φωτογραφική μου
μηχανή από την Αρετσού ως το Καλοχώρι. Χωρίς σπουδές στη φωτογραφία, με μόνο
εφόδιο το συναίσθημα και τη συγκίνηση, βυθισμένος στη σιωπή μου, προσπάθησα να
αποθανατίσω την πιο δυναμική ώρα της Θεσσαλονίκης, αλλά και στιγμές ανθρώπινες στο
δειλινό: μοναχικούς περιπατητές, ρομαντικά ζευγαράκια, φίλους να μιλούν μόνο με τα
μάτια ατενίζοντας τον ορίζοντα, άλλους να ταξιδεύουν σε χώρες μαγικές ακολουθώντας
την τροχιά του ήλιου, μετανάστες να παίρνουν νοερά το πλοίο της γραμμής για την πατρίδα τους…
Μέσα από τις φωτογραφίες μου αυτές προσπάθησα να ταξιδέψω στο όνειρο, να μοιραστώ με τον κόσμο γύρω μου τις προσωπικές τους στιγμές, να εκφράσω με το δικό μου
τρόπο την αγάπη μου για τους ανθρώπους και τη ζωή.
Λένε πως η εικόνα από μόνη της είναι οι λέξεις όλου του κόσμου. Ωστόσο οι λέξεις είναι η φωνή, το άλλο χρώμα της εικόνας. Οι λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης χάρισαν τις λέξεις
τους για να προσθέσουν και αυτές τη δική τους πινελιά στα πυριφλεγή δειλινά της πόλης…”.
¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜
∞ﬁ ÙÔ §Â‡ÎˆÌ· «¢‡ÛÂÈ˜ ÛÙÔ £ÂÚÌ·˚Îﬁ».
Ο Παναγιώτης Οικονομίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Α.Π.Θ., ερασιτέχνης
φωτογράφος. Έχει εκδώσει ένα λεύκωμα και δύο ημερολόγια με φωτογραφίες για τη Θεσσαλονίκη.

Εκπαιδευτικά
Νέοι τρόποι Εκπαίδευσης για τους Φοιτητές

Πρωτοπόρο το Α.Π.Θ. στην Πειραματική
Χειρουργική Εκπαίδευση των Ειδικευομένων
Ιατρών της Οφθαλμολογίας

¶ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ «¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË»
Το Α.Π.Θ. ως φορέας του Προγράμματος IntraMEDnet που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα INTERREG III ARCHIMED, φιλοξένησε, από την Παρασκευή 7/9 έως και την Κυριακή 9/9/2007, την 5η και προτελευταία συνάντηση για το «Μεσογειακό Ερευνητικό και Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Δίκτυο σε Ιατρικές
και Βιολογικές Επιστήμες».
Φορείς του Προγράμματος είναι το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Πατρών, το Νοσοκομείο Πάφου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο της Νάπολης.
Ο στόχος είναι να ερευνηθεί η εκπαιδευτική μεθοδολογία και να αναπτυχθεί η απαραίτητη τεχνολογία για την από
απόσταση και μέσω διαδικτύου ανταλλαγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων. Η βασική επιδίωξη είναι να αντιμετωπιστεί το αναδυόμενο σύγχρονο πρόβλημα στην ιατρική εκπαίδευση που αφορά στην ανάγκη
για υπερ-ειξιδικευμένη γνώση η οποία πρέπει να αναπτυχθεί και να διδαχθεί από υπερ-εξειδικευμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους και ερευνητές, που δεν είναι πάντα διαθέσιμοι κατά τόπους, ειδικά σε Περιφερειακά Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα. Μεταξύ άλλων, μελετάται η δυνατότητα και η απαραίτητη στρατηγική για την κατανεμημένη ανάπτυξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία της ιατρικής, με βάση περιστατικά/προβλήματα. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ένα τέτοιο Πρόγραμμα στο μεσογειακό χώρο.
Σύμφωνα με τον Καθηγητή Ιατρικής Πληροφορικής του Α.Π.Θ. και πρώην πρόεδρο Πε.Σ.Υ.Π. Δυτ. Μακεδονίας, Κωνσταντίνο Παππά «στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας κοινής ερευνητικής και εκπαιδευτικής
πλατφόρμας, βασισμένης στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, το περιεχόμενο της οποίας θα
είναι απ’ όλους κατανοητό, εύκολα προσβάσιμο και θα καλύπτει τις σύγχρονες προϋποθέσεις, για τον εκσυγχρονισμό
και την ανάπτυξη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας, αρχικά στα κράτη που συμμετέχουν και στη συνέχεια
σε ολόκληρη τη Μεσόγειο».
Ο Λέκτορας Ιατρικής Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Παναγιώτης Μπαμίδης αναφέρει ότι «αυτή τη στιγμή μέσα στο πρόγραμμα γίνεται η συνεργασία των διδασκόντων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικα σίας. Συνεργαζόμαστε σε επίπεδο σχεδιασμού ενός μαθήματος με διεθνή πρότυπα, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλους φορείς και καθηγητές. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε ειδικά εργαλεία και ειδικά μαθησιακά περιβάλλοντα ανοιχτού κώδικα, με πολύ χαμηλά κόστη».
Ο Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Α.Π.Θ., Θεόδωρος Αγοραστός αναφέρεται στη δυνατότητα
δημιουργίας με τη βοήθεια της τηλεματικής και της πληροφορικής, ενός νέου τρόπου εκπαίδευσης των φοιτητών Iατρικής στο Α.Π.Θ. «Διαλέξαμε ως παράδειγμα ένα κεφάλαιο όπως είναι καρκίνος του τραχήλου της μήτρας» υποστηρίζει ο κ. Αγοραστός «και πάνω σ’ αυτό προσπαθούμε να οργανώσουμε μια νέα δομή στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής, η οποία θα έχει και παράλληλα τμήματα διαλέξεων από ορισμένους ειδικούς ανά τον κόσμο, την παρουσία των
οποίων μπορούμε να έχουμε στον υπολογιστή με τη βοήθεια της τηλεδιάσκεψης ή του video session. Με αυτόν τον
τρόπο θα μπορεί ο φοιτητής να παρακολουθεί κείμενα, προτάσεις διαφανειών, διαλέξεις, animations, videos, απόψεις
ειδικών, θέσεις και αντιπαραθέσεις πάνω στο εκάστοτε θέμα, καθώς και στοιχεία από τη σύγχρονη βιοτεχνολογία και
μοριακή βιολογία, με απλό τρόπο δομημένα ούτως ώστε να γίνονται πιο εύκολα κατανοητά. Επίσης, σημαντικό μέρος
της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα αφορά στη δυνατότητα να συμμετέχει ο φοιτητής στη διαδικασία ―και να μην είναι
απλώς δέκτης όλων αυτών των πληροφοριών―, ρωτώντας μέσω τηλεδιάσκεψης τον καθηγητή ή τον ειδικό που μπορεί να είναι στο άλλο μέρος του Ατλαντικού απαντώντας σε ερωτήσεις ή κουϊζ και αξιολογώντας τελικά το μάθημα του
καθηγητή και τον τρόπο παρουσίασης . Στις προτεραιότητες μας είναι να φτιάξουμε ενα πρόγραμμα εκπαίδευσης και
στο κοινό, μέσω του internet όπου απλοποιημένη γνώση θα μπορεί να φτάσει στους προπτυχιακούς αλλά και στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς, επίσης, ειδικά δομημένο, και στο ευρύ κοινό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του νέου τρόπου της εκπαίδευσης, ο οποίος θα αποτελεί ένα συνδυασμό ως παραδοσιακού τρόπου με τον «βασισμένο στο πρόβλημα» τρόπο εκπαίδευσης παρουσιασμένο στο φοιτητή με τη βοήθεια της σύγχρονης πληροφορικής
(“problem-based learning-PBL”)».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς στο Μαρμαρά Χαλκιδικής.
∫. ¶·¿˜

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η Ελληνική Θερινή Εκδήλωση Οφθαλμολογικών Πειραματικών Χειρουργείων (2nd
Greek Summer Ophthalmic Wet Labs) στο Α.Π.Θ. από το
Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας. Ειδικευόμενοι και
ειδικοί Ιατροί απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ασκήθηκαν, ώστε να βελτιώσουν τις χειρουργικές επιδόσεις τους.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Επίκ. Καθηγητή Πειραματικής Οφθαλμολογίας κ. Βασίλειο Καραμπατάκη στις Αίθουσες του Ανατομείου, που παραχωρήθηκαν ευγενώς από
τον Καθηγ. της Περιγραφικής Ανατομικής κ. Π. Τσικάρα. Στη
διοργάνωση συμμετείχαν οι Α΄, Β΄ και Γ΄ Πανεπιστημιακές
Οφθαλμολογικές Κλινικές του Α.Π.Θ. και η Ελληνική Εταιρεία
Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής.
Το Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας του Α.Π.Θ. είναι ένα πρότυπο Εργαστήριο, το μοναδικό στην Ελλάδα και από
τα πρωτοπόρα διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο έχει
προσφέρει χειρουργική προ-παιδεία στους ειδικευόμενους ιατρούς των Πανεπιστημιακών Κλινικών και των άλλων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας, με βάση ένα
ετήσιο πρόγραμμα χειρουργικής εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. και σε
πολλά Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Μέχρι σήμερα, όπως δήλωσε ο Επίκ. Καθηγητής Πειραματικής Οφθαλμολογίας κ. Βασίλειος Καραμπατάκης, έχουν εκπαιδευθεί περισσότεροι από χίλιοι Έλληνες και ξένοι οφθαλμίατροι.
μ. ∫·Ú·Ì·Ù¿ÎË˜

Προς τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής
Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού
της Σχολής μας, Aristotle University Medical Journal,
γίνεται προσπάθεια ένταξής του στη βάση δεδομένων
Scopus.
Για την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα που αναφέρεται
παρακάτω και να προτείνετε το περιοδικό μας, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία.
http://www.info.scopus.com/etc/suggesttitle/
Συμπληρώστε τα σχετικά πεδία, ως ακολούθως:
TITLE: Aristotle University Medical Journal
ISSN: 1105-1183
Publisher: Publications Department of Aristotle
University
URL: http://www.auth.gr/educ/publications/index_
en.html
Η υπεύθυνη σύνταξης, Αικ. Καϊδόγλου-Αναγνωστοπούλου
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Για
συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η διεθνής συνάντηση της IFMSA (International
Federation of Medical Students’ Associations) με περίπου 1000 φοιτητές ιατρικής από περισσότερες
από 90 χώρες. Η Hel.M.S.I.C. εκπροσώπησε την χώρα μας με 21 φοιτητές, εκ των οποίων οι 9 από
την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν η «Πρόσβαση στα Απαραίτητα Φάρμακα». Στα πλαίσιά του έγιναν πολλές εκδηλώσεις, όπως ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές από
τον ιατρικό χώρο (εκπρόσωποι WHO, αρχισυντάκτης Lancet κ.ά.).
Τον κύριο όγκο των εργασιών αποτελούσαν οι συναντήσεις των 6 επιτροπών της IFMSA, ενώ
τον υπόλοιπο χρόνο του meeting συμπλήρωναν θεματικές εκδηλώσεις για τα «Απαραίτητα Φάρμακα», διάφορα workshops και small working groups, όπου μικρές ομάδες ατόμων ασχολούνταν με
ένα εξειδικευμένο θέμα, δράσεις σχετικές με τα project της IFMSA και η Γενική συνέλευση των εκπροσώπων των 102 οργανώσεων-μελών της IFMSA.
Στην επιτροπή Δημόσιας Υγείας (SCOPH) έγιναν συζητήσεις και παρουσιάσεις σχετικές με την
αντικαπνιστική εκστρατεία της IFMSA, τη συνεργασία με τον WHO για την καμπάνια για την οδική
ασφάλεια, και τη συνεργασία με τη γεροντολογική εταιρεία για προγράμματα σχετικά με τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Σημαντική ήταν η ομιλία του Δρα Koibner της World Medical
Association σχετικά με τις πολιτικές υγείας διεθνώς.
Στην επιτροπή Ιατρικής Εκπαίδευσης (SCOME) συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο
της ιατρικής εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων η μάθηση μέσω διαδικτύου (e-learning), μέθοδοι βελτίωσης της αξιοπιστίας των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, η μάθηση με βάση το πρόβλημα (PBL),
και η συνεργασία WHO/WFME για τα παγκόσμια standard για την ποιοτική βελτίωση της ιατρικής
εκπαίδευσης.
Στις επιτροπές Ανταλλαγών Ερευνητικού και Κλινικού τύπου (SCORE & SCOPE) συζητήθηκε η
αναβάθμιση του επιπέδου των ανταλλαγών, έγινε επανεκτίμηση των κριτηρίων που εφαρμόζονται
και όπως κάθε Αύγουστο, υπογράφηκαν τα συμβόλαια των ανταλλαγών μεταξύ των διαφόρων
χωρών για την επόμενη χρονιά.
Στην επιτροπή Αναπαραγωγικής Υγείας και AIDS (SCORA) και την επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης (SCORP) συζητήθηκαν τα πεπραγμένα του τελευταίου εξαμήνου. Στα πλαίσια
της πρώτης έγινε επίσκεψη σε μεγάλο εργαστήριο όπου ερευνάται εμβόλιο κατά του HIV, ενώ στα
πλαίσια της δεύτερης συζητήθηκε η επέκταση του Peace Test, ενός προγράμματος με στόχο τη διερεύνηση της αντίληψης των νέων παιδιών (ηλικίας δημοτικού-γυμνασίου) για ευαίσθητα θέματα
όπως ο πόλεμος και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τέλος, όσο αφορά στα project, έγιναν παρουσιάσεις πολλών προγραμμάτων της IFMSA με
PowerPoint και αφίσες. Ανάμεσα σ’ αυτά ήταν και 3 προγράμματα που συντονίζονται από τη

2007,

Canterbury,

Μ. Βρετανία

HelMSIC, το A.S.P.I.S. project, το RDb project και το Daisy Project. Το τελευταίο διεξάγεται
στην Θεσσαλονίκη (πλέον κυρίως με τη μορφή επιλεγόμενων μαθημάτων) και τράβηξε το ενδιαφέρον πολλών παρευρισκομένων.
Για άλλη μια φορά η ελληνική αποστολή διακρίθηκε με την παρουσία της. Συγκεκριμένα, από τον
Κυριάκο Μαρτάκη και τη Δέσποινα Πολίδου (μέλη της τοπικής μας επιτροπής) διοργανώθηκε
workshop για το πρόγραμμα Teddy Bear Hospital, στα πλαίσια της επιτροπής Δημόσιας Υγείας. Το workshop έγινε στα πρότυπα της εφαρμογής του προγράμματος στην Ελλάδα, το οποίο στην
σχολή μας πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Β’ Παιδιατρική Κλινική του ΑΧΕΠΑ. Σε ορισμένους τομείς η Hel.M.S.I.C. ξεχώρισε με την ανάδειξη των δράσεων της ως πρότυπων, ενώ υπήρξαν και δυο επιτυχίες ιδιαίτερης αξίας, αμφότερες από την τοπική επιτροπή Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μαρτάκης (φοιτητής Ιατρικής Α.Π.Θ.) εξελέγη στην θέση του υπευθύνου σε παγκόσμιο επίπεδο
για την επιτροπή Δημόσιας Υγείας (SCOPH Director), ενώ το πρόγραμμα Residency Database
Project (RDb) [http://residency-database.helmsic.gr] που συντονίζεται παγκοσμίως από τον Δημοσθένη Κιημέτογλου (φοιτητή Ιατρικής Α.Π.Θ.) και την Laura Chamorro Gonzalez (φοιτήτρια Ιατρικής
στην Ισπανία), αναδείχθηκε το 2ο καλύτερο πρόγραμμα της IFMSA ανάμεσα σε δεκάδες άλλα.
Κλείνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια του August Meeting θα χρησιμοποιηθούν και φέτος στις δράσεις μας, οι οποίες διεξάγονται σε
εθελοντική βάση από φοιτητές ιατρικής και είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να πληροφορηθεί, να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει. Το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη διεθνή συνάντηση, τον Μάρτιο του 2008 στην πόλη Monterrey στο Mexico.
¡. ¢¿‚·ÚË˜, ÊÔÈÙËÙ‹˜

Διεθνής βράβευση φοιτητή της Σχολής μας
To 1o Βραβείο σε διαγωνισμό Κλινικής Ογκολογίας στα πλαίσια του 4th European School of
Oncology Course: Oncology for Medical students, που διοργανώθηκε από το ESO (European School
of Oncology), τον Ιούλιο του 2007, απονεμήθηκε στον τελειόφοιτο φοιτητή της Σχολής μας Δημήτριο Ζαρδαβά.
Το βραβείο περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο, καθώς και κάλυψη των εξόδων για την παρακολούθηση ενός μηνός σε Ογκολογική Κλινική στην Ευρώπη.
Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι φοιτητές της Σχολής μας έχουν τα εχέγγυα για διεθνείς
διακρίσεις.
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