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Γραφείο Εκπαίδευσης
– Ξεκίνησε το Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών».
(∂˘¯. ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘)
(ÛÂÏ. 3)

Ιατρική και Τέχνη
– Βασίλης Π. Βασιλικός,
Καρδιολόγος.
(ÛÂÏ. 3)

Εκπαιδευτικά
– Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας του
Α.Π.Θ.
(μ. ∫·Ú·Ì·Ù¿ÎË˜)
– 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων
(¢. Δ·ÎÔ‡‰·˜)
– ¡ÂﬁÙÂÚÂ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙËÓ
∂Ó‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁ›· ÙË˜
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
(¢. °Ô˘Ï‹˜)
(ÛÂÏ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
– Φοιτητική Εβδομάδα
(°. ∫·ÙÛ¿ÁÁÂÏÔ˜)
– Εκδηλώσεις στα πλαίσια
της «Φοιτητικής Εβδομάδας»
– Ημερίδα «Καφέ»
(¢. ∫·Ô˘ÎÚ·Ó›‰Ô˘)
– 14 Νοεμβρίου 2007. Παγκόσμια Ημέρα για το
Διαβήτη.
(∫˘Ú. ª·ÚÙ¿ÎË˜)
(ÛÂÏ. 4)

Θετική Αξιολόγηση και για την
Α΄ Νευροχειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ.
Η κοινή Επιτροπή Αξιολόγησης (Joint Residency Advisory and
Accreditation Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Νευροχειρουργικών
Εταιριών (EANS) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ειδικών Ιατρών (UEMS),
με Πρόεδρο τον Καθηγητή Trojanowski, αποφάσισε τη θετική αξιολόγηση
της Α΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ., που τελεί υπό τη Διεύθυνση του Αν. Καθηγητή Παναγιώτη Σελβιαρίδη. Η Α΄ Νευροχειρουργική
Κλινική του Α.Π.Θ. είναι η πρώτη Νευροχειρουργική Κλινική στην
Ελλάδα που αξιολογήθηκε θετικά.
Για το Α.Π.Θ. είναι η δεύτερη κλινική που αξιολογείται θετικά καθώς πιστοποίηση έχει πάρει, το 2005, και η Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική. Η
πιστοποίηση δύο κλινικών του ιδίου Πανεπιστημίου, αποτελεί γεγονός εξέχουσας σημασίας, που αναδεικνύει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και τον
ευρωπαϊκό προσανατολισμό του Α.Π.Θ.
Η διαδικασία πιστοποίησης αφορούσε στον επιτόπιο έλεγχο των υποδομών, τον εξοπλισμό, την οργάνωση και τη λειτουργία της Ακαδημαϊκής Μονάδας, τόσο στο κλινικό, όσο και στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο καθώς και τη συνεργασία με τις συναφείς ειδικότητες και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκτίμηση της εκπαίδευσης των
ειδικευόμενων ιατρών, οι οποίοι εξετάστηκαν στο κλινικό, χειρουργικό και
ερευνητικό τους έργο.
Τα σχόλια της Επιτροπής ήταν ιδιαιτέρως θερμά για την εκπαιδευτική δραστηριότητα της Α΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., η οποία, όπως πιστοποιήθηκε, πληροί τα κριτήρια εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Νευροχειρουργικής.

Η Αξιολόγηση της Α΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση των Ειδικών Ιατρών (UEMS) σε
συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες/Κολλέγια των επιμέρους Ιατρικών Ειδικοτήτων έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να διασφαλίσει την εναρμόνιση
της εκπαίδευσης στις διάφορες ειδικότητες ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης,
ώστε να παρέχεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
Η Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ. ήταν η πρώτη Κλινική
του Πανεπιστημίου μας που αξιολογήθηκε θετικά για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων της και τώρα ακολουθεί η Α’ Νευροχειρουργική
Κλινική του Α.Π.Θ., η οποία επίσης αξιολογήθηκε θετικά με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια.
Η Διοίκηση της Σχολής μας είναι ιδιαίτερα ευτυχής για το πολύ σημαντικό
αυτό επίτευγμα των συναδέλφων της Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής και συγχαίρει θερμά τον Διευθυντή της Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Σελβιαρίδη και όλους τους συνεργάτες του για τη μεγάλη αυτή διάκριση. Παράλληλα,
θα ήθελε να ενθαρρύνει και τις άλλες Κλινικές της Σχολής μας να ξεκινήσουν
τη διαδικασία αυτή, ούτως ώστε σύντομα όλες οι Κλινικές να είναι πιστοποιημένες.
μ. ∫. Δ·ÚÏ·Ù˙‹˜, ∫·ıËÁ. ª·ÈÂ˘ÙÈÎ‹˜-°˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜ & ∞ÓıÚÒÈÓË˜
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ∞Ó·Ï. ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞.¶.£.

Το προσωπικό της Α΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ.

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Δ. Γάκης, μετά από συνάντηση με τα
μέλη της Επιτροπής δεσμεύθηκε για την άμεση βελτίωση και των χειρουργικών αιθουσών του Νοσοκομείου.
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: Αναπλ. Καθηγητής Παναγ. Σελβιαρίδης, τηλ. 6944531592.

Ο σεβασμός στη μνήμη και ο πολιτισμός
απέτρεψαν τη βία στο Α.Π.Θ.
Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., εν όψει του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, αποφάσισε ομόφωνα την εφαρμογή της αντίληψης του Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπως εφαρμόσθηκε την προηγούμενη χρονιά.
Ο εορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου εντάχθηκε στις ακαδημαϊκές, επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της Φοιτητικής Εβδομάδας.
Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ευχαριστούν θερμά τους Φοιτητές, τη Σύγκλητο και όλη την Κοινότητα
του Α.Π.Θ., για την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή τους στην επέτειο
της 17ης Νοέμβρη, που για τη φετινή χρονιά σφραγίσθηκε με τη διενέργεια πλήθους εκδηλώσεων για την ιερή μνήμη της, την τέχνη, και την επιστήμη, οι οποίες έγιναν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, και κράτησαν ανοικτό, συνεγερτικό και δραστήριο, το Πανεπιστήμιο.
Ο σεβασμός στην επέτειο του Πολυτεχνείου και ο πολιτισμός απέτρεψαν τη βία, η δε συμμετοχή στην αδιαφορία, έτσι ώστε η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, του σημαντικότερου γεγονότος της φοιτητικής
δράσης, πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια στο χώρο του Πανεπιστημίου.

Πρόγραμμα «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ»
για την πρόληψη του Καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
H Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τον Καρκίνο του Τραχήλου (ECCA) εφαρμόζει ένα Νέο Προγράμμα Προληπτικής Ιατρικής που φέρει το κωδικό όνομα
«Πρόγραμμα Λυσιστράτη» και αφορά σε δύο στόχους: α. στην πλήρη και ευρεία επιστημονική ενημέρωση του κοινού, των επιστημόνων και των Φορέων Υγείας πάνω στα θέματα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και β. στην καταγραφή
της σημερινής κατάστασης στις ελληνίδες γυναίκες (από πλευράς επιπολασμού του ιού και συχνότητας της μόλυνσης, υποτύπων
του ιού που αφορούν στις Ελληνίδες, σχετικών επιδημιολογικών δεδομένων, επίπτωσης των προκαρκινικών και διηθητικών μορφών της νόσου, κλπ.).
Το Πρόγραμμα «Λυσιστράτη» πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σε διαδοχικές φάσεις και αφορά: α. σε γυναίκες κατοίκους μικρών χωριών, β. κατοίκους επαρχιακών πόλεων και γ. κατοίκους μεγαλουπόλεων. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι να επεκταθεί σε αντίστοιχες περιοχές όλης της ελληνικής επικράτειας.
Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι κάτω από το 30% των Ελληνίδων κάνει τακτικά τεστ Παπανικολάου (μόνο 14% των γυναικών 20-29 ετών) και η μη διενέργειά του οφείλεται κυρίως σε ανασφάλεια και φόβο για το αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα θετική (άνω
του 75%) είναι η στάση των Ελληνίδων ως προς τον μελλοντικό εμβολιασμό, τόσο των ιδίων όσο και των νεαρών κοριτσιών ή αγοριών τους, και αυτό ανεξάρτητα από ηλικία, εκπαίδευση, τόπο διαμονής και οικογενειακό εισόδημα. Παρ’ όλα αυτά, η μέχρι στιγμής πράξη στην Ελλάδα αποκαλύπτει μια μεγάλη δυσαρμονία μεταξύ της θετικής – θεωρητικά – στάσης των γυναικών και του αριθμού των διενεργηθέντων εμβολιασμών σε Ελληνίδες μέχρι σήμερα. Αυτή η δυσαρμονία αποτελεί σίγουρα απόρροια της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα, τις πιθανές ανεπιθύμητες δράσεις των HPV-εμβολίων, της έλλειψης ενδελεχούς ενημέρωσης των ιατρών και του κοινού και της έλλειψης, μέχρι πρότινος, επισήμων
γραπτών οδηγιών από τους υπεύθυνους δημόσιους φορείς υγείας όσον αφορά στις ενδείξεις αλλά και στην κάλυψη από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Λυσιστράτη», τόσο όσον αφορά στην καταγραφή της παρούσας κατάστασης στις Ελληνίδες από
πλευράς διάδοσης του ιού, όσο και όσον αφορά στην ενημέρωση των ιατρών αλλά κυρίως του ευρέως κοινού για την αιτιολογία της νόσου,
τις δυνατότητες πρόληψης, την αναγκαιότητα του προληπτικού ελέγχου και τις ιδιότητες του εμβολίου, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσουν βοήθεια προς τους Δημόσιους Φορείς Υγείας για τον πλέον εμπεριστατωμένο και λυσιτελή σχεδιασμό του Νέου Προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής για τον γυναικείο πληθυσμό όσον αφορά στην πρόληψη από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Η νόσος αυτή σήμερα, 50 χρόνια μετά την εισαγωγή διεθνώς του τεστ Παπανικολάου ως μεθόδου πληθυσμιακού ελέγχου, συνεχίζει δυστυχώς, όπως ελέχθη, να είναι η 2η κατά σειρά συχνότητος αιτία θανάτου γυναικών από κακοήθη νόσο, όχι μόνο στον τρίτο κόσμο αλλά και στην προηγμένη Ευρώπη. Είμαστε
πεπεισμένοι ότι από τώρα και στο εξής, με την εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Πρόληψης, η σημαντική ελάττωσή της αποτελεί πλέον ρεαλιστική προοπτική και ευχόμαστε ένθερμα να υπάρξει ως αποτέλεσμα στο μέλλον και η πλήρης εξάλειψή της.
£Âﬁ‰. ∞ÁÔÚ·ÛÙﬁ˜, ∫·ıËÁ. ª·ÈÂ˘ÙÈÎ‹˜-°˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜, ∞’ ª·ÈÂ˘ÙÈÎ‹-°˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹ ∞.¶.£., °.¡.£. ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘
ÙËÏ.: 2310-693235, 6944 687942, Fax: 2310-991517 & 2310-458776, e-mail: agorast@auth.gr.

Τα νέα της Σχολής
«Καλωσήρθατε κ. Ωραιόπουλε στην Ακαδημαϊκή μας κοινότητα»

Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας

Με αυτά τα λόγια έκλεισε την προσφώνησή του ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος προς το Δημήτριο Γ. Ωραιόπουλο, Καθηγητή της Ιατρική Σχολής του Πανεπιστημίου του Τορόντο, ο οποίος αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Μετά από έγγραφα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Α.Π.Θ. συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής η υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ,
τα οποία θα επιθυμούσαν να πάρουν μέρος (με επίσκεψη) για έρευνα ή διάλεξη ή συμμετοχή σε ακαδημαϊκά ζητήματα στα Προγράμματα Εργασίας για το έτος 2008, τα οποία
θα καταρτισθούν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με
τα παρακάτω Ιδρύματα:
1. Cardiff University της Μεγάλης Βρετανίας (10216/17.19.2007)
2. Varna Medical University της Βουλγαρίας (10219/17.10.2007)
3. University of Kragujevac της Σερβίας (10222/17.10.2007)
4. Francois-Rabelais University της Γαλλίας (10234/17.10.2007)
5. University of Novi Sad της Σερβίας (10241/17.10.2007)
6. Ludwing Maximilians University της Γερμανίας (10246/17.10.2007)
7. Jordan University of Science and Technology της Ιορδανίας (10253/17.10.2007)
8. University of Cologne της Γερμανίας (10258/17.10.2007)
9. University of Manitoba του Καναδά (10259/17.10.2007)
10. Comenius University της Μπρατισλάβα Σλοβακίας (10261/17.10.2007)
11. University of Leipzig της Γερμανίας (10264/17.10.2007)
12. La Trobe University της Μελβούρνης Αυστραλίας (10265/17.10.2007),
καθώς και Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το Πανεπιστήμιο Denver
Colorado.

Ο έπαινος του τιμώμενου (Laudatio) έγινε από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Καθηγητή κ Ν. Ντόμπρο σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, όχι μόνο λόγω της αξεπέραστης
σχέσης δάσκαλου-μαθητή που τους συνδέει, αλλά και με αφορμή το κοινωνικό έργο του
Καθηγητού κ Δ. Ωραιόπουλου παράλληλα και στο πλαίσιο της άσκησης της Ιατρικής επιστήμης, για την οποία άλλωστε τιμήθηκε διεθνώς με πολλές και σπάνιες διακρίσεις.
Η αντιφώνηση και ομιλία του τιμώμενου είχε θέμα «ο ρόλος του μέντορα στην Ιατρική Εκπαίδευση», με την οποία προκάλεσε το ενδιαφέρον του ακροατηρίου και επανέφερε στο προσκήνιο την ανάγκη και αξία της καθοδήγησης και της διαπροσωπικής σχέσης δάσκαλου-μαθητή.
ª. ∞.

Διαλέξεις στο Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας
Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. διοργάνωσε μια σειρά διαλέξεων στις 15.11.2007 και 16.11.2007 του Επίκουρου Καθηγητή του Ιατρικού Πανεπιστημίου Βάρνας Dr. Anton B. Tonchev και στις 28.11.2007 του Καθηγητή
του Εργαστηρίου Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρη.

Η νέα σειρά Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιατρικής Πληροφορικής
Aκαδ. έτους 2007-2008
Αποστολίδης Ι., Καψάς Γ., Κλάδος Μ., Κομνίδης Α., Κουτσουρίδης Γρ.-Γερ., Λαμπρίδου
Κ., Μπίλλης Α., Παπαδοπούλου Κ., Σακαλής Β., Τζαβάρα Α., Τζήμκας Λ., Τζαναβάρη Αικ.,
Χαντζή Στ.

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ορκίσθηκαν και ανέλαβαν τα νέα τους καθήκοντα τα μέλη ΔΕΠ:
Στις 31.10.2007: Αδαμοπούλου-Φραντζίδου Φ., Ακριβιάδης Ευαγ., Δελβιώτου-Παναγιωτίδου Δ., Καλλαράς Κ., Κελεπούρη-Παρλαπάνη Α., Λάκε Σ., Μαράκης Γ., Σέττας Λ., Σπυρίδης Χ., Σταματόπουλος Π., Τσάνταλη Χ., Μανουσάκης-Καρακώστας Δ., Ντούγκου Σ.,
Εξηντάρη Μ., Μπαλλάς Κ., Παπακώστα-Κοντακιώτη Δ., Ράικος Νικόλαος, Σαββόπουλος Χ.
Στις 22.11.2007: Αλβανού Αχπαράκη Α., Αλμπάνη Μ., Ασημακόπουλος Ευστρ., Αυγουστίδου-Σαββοπούλου Π., Βασιλάκος Δ., Γαβριηλίδης Σ., Γομπάκης Ν., Δίζα-Ματαυτσή Ευδ.,
Ευστρατιάδης Γ., Ιακωβίδης Α., Κουΐδου-Ανδρέου Σ., Κύρκος Ι., Λουφόπουλος Α., Μπασδάνης
Γ., Μπουντώνας Γ., Ντοκμετζίογλου Ι., Οικονομίδης Π., Παπαγεωργίου Γ., Παπαθανασίου Κ.,
Σούλιου-Συμεωνίδου Ευφ., Γαλλή Α., Διαμαντή Ε., Καλογερά-Φούντζηλα Α., Κιουμής Ι.

Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ στις Γ.Σ. των Τομέων
Εκπρόσωποι των ΕΤΕΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων της Ιατρικής Σχολής
Α.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 2007-2008, εκλέχθηκαν ανά Τομέα:
Τομέας Ακτινολογίας-Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής: Κιουμουρτζή-Μάνου Χ.
(αναπλ. Κούσκουρα Κ.), Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής: Τουπαδάκης
Στ. (αναπλ. Μουλά-Χατζή Α.), Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων (δεν υπάρχει μέλος ΕΤΕΠ),
Τομέας Β.Ε.Π.Ι.: Γεωργιάδου Α., Τομέας Νευροεπιστημών: Κατσαμπέρη Β. (αναπλ. Κόκκουρα Α.), Τομέας Παθολογίας: Σμυρλή Ι. (αναπλ. Τσαούση Αικ.), Τομέας Υγείας Παιδιού: Παρίση-Τάκου Κ. (αναπλ. Κοψαχείλη Ο.), Τομέας Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας: Μπαμπαϊτης Χ. (αναπλ. Κουϊμτζή-Πασιά Π.), Τομέας Χειρουργικής: Κανάκης Γ. (αναπλ.Τριανταφυλλίδου Θ.).
°. ∫·Ó¿ÎË˜

Τα νέα της Διοίκησης
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Α.Π.Θ.

Πιλοτικό Πρόγραμμα για τη Μέση Εκπαίδευση στο Α.Π.Θ.

Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια έγινε ο επίσημος
εορτασμός της ημέρας του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, της 95ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης μας και του έπους του ΄40, την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2006 και ώρα 18.30, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Τα βιβλία του Προγράμματος Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση παρουσίασε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 22.11.2007 στις 19:00, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσία του Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κ. Αναστάσιου Μάνθου.
Στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος, που εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, έχουν εκδοθεί πέντε βοηθήματα τα οποία απευθύνονται στους δασκάλους και
στους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου, με σκοπό να καλύψουν τα σημαντικά κενά της σχολικής αρχαιογνωσίας και συγχρόνως να την αναθεωρήσουν ως προς την ύλη,
τη μέθοδο και τους στόχους της, αποφορτίζοντάς την από ιδεολογικές παραμορφώσεις.
Τα εγχειρίδια είναι γραμμένα από πανεπιστημιακούς δασκάλους, λαμβάνουν υπόψη τις
προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών, χωρίς να επαναλαμβάνουν τα συμβατικά σχολικά βιβλία ούτε προς το περιεχόμενο, ούτε προς το ύφος και τη μορφή τους. Οι τίτλοι των
βιβλίων είναι «Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας» του Α. Φ. Χριστίδη, η «Αρχαία ελληνική γραμματολογία» του Φ. Ι. Κακριδή, η «Αρχαϊκή επική ποίηση» του Δ. Ν. Μαρωνίτη και
Λ. Πόλκα, οι «Αρχαίου Έλληνες φιλόσοφοι» του Β. Κάλφα και Γ. Ζωγραφίδη και «Η Ρώμη και
ο κόσμος της» του Θ. Παπαγγελή.
∂ÊËÌ. «™∏ª∂ƒ∞»

Λειτουργία Ιατρείου στο Α.Π.Θ.
Ύστερα από την εισήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστασίου Μάνθου,
τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νομικής
Σαράντης Ορφανουδάκης, με θέμα: «Η γερμανική κατοχή (1941-1944) και το ζήτημα της
ελληνικής κρατικής κυριαρχίας».

Η τελετή άρχισε με το Απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου από τη Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» του Α.Π.Θ. υπό τη διεύθυνση του Πέτρου Μπεκιαρίδη, ενώ στο δεύτερο μέρος
της εκδήλωσης ακούστηκε το έργο του Gustav Holst «Πλανήτες: Άρης» από την Ορχήστρα του Πανεπιστημίου και υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Δημόπουλου. Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε Δεξίωση.

Καινοτομία στον Πανεπιστημιακό χώρο αποτελεί η ίδρυση Ιατρείου στην Πανεπιστημιούπολη. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το δεύτερο Πανεπιστήμιο στη χώρα μας που υλοποιεί αυτό το θεσμό. Η λειτουργία του Ιατρείου στο χώρο του κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ.
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2007. Σκοπός του Ιατρείου είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Διοικητικό και Διδακτικό Προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δηλαδή σε περίπου 5.000 ανθρώπους.
Ήδη, στους λίγους μήνες λειτουργίας του το Ιατρείο δέχεται περίπου 15-20 ασθενείς την
ημέρα και αντιμετωπίζονται 5 περίπου περιστατικά το μήνα με ανάγκες βραχείας νοσηλείας.
Επιπλέον στα πλαίσια του θεσμού του Ιατρού Εργασίας ξεκίνησαν οι πρώτες επισκέψεις στους
χώρους εργασίας του Πανεπιστήμιου.
Παρέχονται επίσης διοικητικές υπηρεσίες, όπως :
Εκδόσεις ιατρικών βεβαιώσεων, Θεωρήσεις βιβλιαρίων (υγειονομικές πράξεις) του εν
ενεργεία προσωπικού και των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από
τον υπεύθυνο Γιατρό του Ιατρείου κ. Γεωργιάδη Γεώργιο και την κα Καπουκρανίδου Δωροθέα, Γιατρό, Λέκτορα του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Α.Π.Θ.
Το ωράριο για τη θεώρηση των εντολών των Ιατρικών πράξεων είναι: Δευτέρα-ΤετάρτηΠαρασκευή 8.30π.μ.-10.00π.μ από την κα Δ. Καπουκρανίδου και Πέμπτη 12.00μ – 13.00μ.μ.
από τον κ.Γεωργιάδη.
Ακόμη γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται στο χώρο
του Α.Π.Θ., για τη θεώρηση των Ιατρικών πράξεων και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι.
Με την ένταξη του Ιατρείου στα δρώμενα του Πανεπιστημίου, ήδη ο υπεύθυνος γιατρός
κ. Γ. Γεωργιάδης και η συνεργάτης του Ιατρείου κα Δ. Καπουκρανίδου συμμετείχαν στο φόρουμ, που διοργάνωσε η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια της Φοιτητικής Εβδομάδος, με την παρουσίαση μιας εργασίας με θέμα «στρες και φοιτητές».

Γραφείο Eκπαίδευσης
Ξεκίνησε

το

Πρόγραμμα

«Εκπαίδευση

Την Τετάρτη 7.11.2007 ξεκίνησε το 8ο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών», που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. και απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ, Επιστημονικούς Συνεργάτες και
Υποψήφιους Διδάκτορες της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής. Από φέτος, η πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα (εκτός της Τετάρτης 5.12.2007) απευθύνεται και σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.
Την έναρξη του Προγράμματος χαιρέτησε ο Καθηγητής Α. Μάνθος, Πρύτανης του Α.Π.Θ., ο
οποίος τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης εκπαιδευτών για την αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Καθηγητής Ν. Ντόμπρος μίλησε για το εκπαιδευτικό πλαίσιο των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν και μέλη ΔΕΠ από την Οδοντιατρική Σχολή, την Κτηνιατρική
Σχολή, το Φυσικό Τμήμα και το Μαθηματικό Τμήμα.
Παρακάτω παρατίθεται το Αναλυτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προγράμματος (Ε.Φ.Π.) «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών»:
ΔÂÙ¿ÚÙË 7-11-07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Μάνθος, Καθηγητής, Πρύτανης Α.Π.Θ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Ν. Ντόμπρος, Καθηγητής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΔÂÙ¿ÚÙË 14-11-07

ΔÂÙ¿ÚÙË 21-11-07

ΔÂÙ¿ÚÙË 28-11-07

Εκπαιδευτών»

ΔÂÙ¿ÚÙË 6-2-08
ΔÂÙ¿ÚÙË 13-2-08

ΔÂÙ¿ÚÙË 20-2-08

ΔÂÙ¿ÚÙË 27-2-08

ΔÂÙ¿ÚÙË 5-3-08

Iατρική: Τέχνη ή Επιστήμη ;
Ν. Βαβάτση, Καθηγήτρια, Συντονίστρια Γραφείου Εκπαίδευσης Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ.
A. Mπένος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Δ. Κούβελας, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Τι γιατρό θέλουμε να εκπαιδεύσουμε-ΣΕΣΑ
N. Ντόμπρος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Τι νοσηλευτή θέλουμε να εκπαιδεύσουμε
Α. Δημητριάδου, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
To Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Παρεμβάσεις από μέλη ΔΕΠ και φοιτητές Ιατρικής
Συντονισμός: A. Γαρύφαλλος, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΔÂÙ¿ÚÙË 12-3-08

ΔÂÙ¿ÚÙË 12-12-07
ΔÂÙ¿ÚÙË 19-12-07
ΔÂÙ¿ÚÙË 9-1-08

ΔÂÙ¿ÚÙË 16-1-08
ΔÂÙ¿ÚÙË 23-1-08

ΔÂÙ¿ÚÙË 30-1-08

Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση ενηλίκων
Α. Στογιαννίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
Μάθηση & Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ε. Γιανακοπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ε.Α.Π.
O νέος Νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
B. Ταρλατζής, Καθηγητής, Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Εκπαίδευση με βάση το πρόβλημα (PBL)
Α. Μπένος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π. Ζούνη, Ηθοποιός, Διευθύντρια Θεατρικής Σχολής
«Β. Διαμαντόπουλος»
Παρουσιάσεις συμμετεχόντων- εργασίες PBL
Η εκπαίδευση στα κλινικά μαθήματα
Ι. Κεσίσογλου, Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Η εκπαίδευση στα εργαστηριακά μαθήματα
Μ. Εξηντάρη, Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Συντονισμός: Δ.Κούβελας, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Τεχνικές επικοινωνίας στο χώρο της υγείας-σχέση γιατρούασθενή
Ε. Παναγοπούλου, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΔÂÙ¿ÚÙË 19-3-08

ΔÂÙ¿ÚÙË 26-3-08

ΔÂÙ¿ÚÙË 2-4-2007
ΔÂÙ¿ÚÙË 9-4-2007

O Βασίλης Π. Βασιλικός γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη το 1959. Η ενασχόλησή του με τη φωτογραφία άρχισε
το 1979, όταν ήταν φοιτητής Ιατρικής. Το 1981παρουσίασε για πρώτη
φορά τη δουλειά του σε μία ομαδική
έκθεση στη Μικρή Πινακοθήκη Διαγώνιος, στη Θεσσαλονίκη και το 1982
παρουσίασε μια ατομική έκθεση στον
ίδιο χώρο. Το 1983 πήρε το πτυχίο
της Ιατρικής. Στο διάστημα 19821988 συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις
φωτογραφίας πάλι στη Μικρή Πινακοθήκη. Το 1986 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη 2η Bienale νέων Καλλιτεχνών της Μεσογείου, στη Θεσσαλονίκη και την επόμενη χρονιά συμμετείχε
σε ομαδική έκθεση στη Βοστώνη. Στο
διάστημα 1988-1993 έζησε στο Λονδίνο όπου μετεκπαιδεύθηκε στην Επεμβατική Καρδιολογία-Ηλεκτροφυσιολογία. Το 2000 εκλέχθηκε μέλος ΔΕΠ
στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Είναι παντρεμένος, πατέρας τριών παιδιών και τώρα υπηρετεί ως Επίκουρος
Καθηγητής στην Α΄ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Φωτογραφίες του έχουν δημοσιευθεί
σε διάφορα φωτογραφικά και λογοτεχνικά περιοδικά (Διαγώνιος, Φωτογραφία, Οι καλλιτέχνες της Διαγωνίου).

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
Α. Μανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αξιολόγηση φοιτητών
Δ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών
Μ. Βαγιωνά, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών από φοιτητές
N. Δάβαρης, M. Λεμονάκη, φοιτητές Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η έρευνα στην Ιατρική Εκπαίδευση
Δ. Κούβελας, Αναπλ. Καθηγητής Iατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Κανονισμός διδακτορικών διατριβών
Ν. Βαβάτση, Καθηγήτρια, Συντονίστρια Γραφείου Εκπαίδευσης
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Μ. Αλμπάνη, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών ΔΕΠ
Κ. Τριαρίδης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Γ. Γκιούλα, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χ.Τσολάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήμ. Α.Π.Θ.
Αξιολόγηση προγράμματος
Γ. Καρακιουλάκης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Απονομή πιστοποιητικών
Ν.Ντόμπρος, Καθηγητής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ν.Βαβάτση, Καθηγήτρια, Συντονίστρια Γραφείου Εκπαίδευσης Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ.

™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤Ó· ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ·:
• Σεμινάριο Α «Η έρευνα στην κλινική πράξη: Eφαρμογές στην Εκπαίδευση»
• Σεμινάριο Β «Η χρήση των πολυμέσων στην Εκπαίδευση»
Η ακριβής ημερομηνία και το πρόγραμμα των Σεμιναρίων θα ανακοινωθούν στη διάρκεια του
Προγράμματος αυτού.

Iατρική και Τέχνη
Βασίλης Π. Βασιλικός,
Καρδιολόγος

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην Κοινότητα – Π.Φ.Υ.
Α. Μπένος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Εργαστήριο Κλινικών δεξιοτήτων. Πρακτική άσκηση φοιτητών
Ιατρικής
Μ. Σμυρνάκης, Συντονιστής Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων
Ν. Ντόμπρος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Σχέσεις Ιατρών-Νοσηλευτών στην εκπαίδευση και το κλινικό
έργο
Α. Ιακωβίδης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Θ. Ασλάνογλου, Νοσηλεύτρια Επιστημ. Συνεργάτης του Εργαστηρίου
Υγιεινής
Αξιολόγηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Β. Ταρλατζής, Καθηγητής, Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Κριτήρια Αξιολόγησης μελών ΔΕΠ
Γ. Καρακιουλάκης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΕΡΕΥΝΑ

ENOTHTA II: EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔÂÙ¿ÚÙË 5-12-07

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Ι. Μανωλεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Εκπαιδευτικά
Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας του Α.Π.Θ.
Το Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα ευρύ πεδίο ερευνητικής και
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Μία σημαντική δραστηριότητα του Εργαστηρίου είναι η παροχή εκπαιδευτικού έργου σε συνθήκες προσομοίωσης πειραματικού χειρουργείου. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα επεξεργασμένοι οφθαλμοί χοίρων και κάθε επέμβαση διεκπεραιώνεται στο χειρουργικό μικροσκόπιο με εξοπλισμό που περιλαμβάνει όλα
τα απαραίτητα μηχανήματα που απαιτούνται για την διεκπεραίωση κάθε επέμβασης.
Η χειρουργική αυτή προ-εκπαίδευση αποτελεί το προστάδιο εξοικείωσης των ιατρών με τις επεμβατικές μεθόδους της Οφθαλμολογίας προτού να τις εφαρμόσουν “in
real time” στο κανονικό χειρουργείο, όπου και συνεχίζεται
η εκπαίδευσή τους. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει τη μεθοδολογία της χειρουργικής προ-εκπαίδευσης των ειδικευόμενων σε όλες τις τελευταίες επεμβάσεις που εφαρμόζονται σήμερα.
Οι ιδιαιτερότητες του οφθαλμολογικού χειρουργείου
(πολύ μικρό χειρουργικό πεδίο, εργαλεία και ράμματα μικροχειρουργικής, εξοικείωση στο χειρουργικό μικροσκόπιο
αλλά και στον χειρισμό των μηχανημάτων των διαφόρων
επεμβάσεων) καθιστούν αυτή τη χειρουργική προ-εκπαίδευση των οφθαλμιάτρων στο πειραματικό χειρουργείο
αναντίρρητη αναγκαιότητα. Η δυνατότητα εφαρμογής
των επεμβάσεων σε μάτια πειραματόζωων με παρόμοια
δομή, αντίστοιχη με αυτή του ανθρώπου και η ευκολία
προμήθειάς τους είναι επίσης μία μοναδική δυνατότητα
στην οφθαλμολογία.
Το Εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλο το έτος με βάση
ένα ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και οργανώνει πειραματικά χειρουργεία σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Επίσης οργανώνει και μια ετήσια πολυήμερη εκδήλωση (wet
labs), με διεθνή συμμετοχή, με 20 πειραματικές χειρουργικές μονάδες, στις αίθουσες του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής της Σχολής μας, που παραχωρούνται από
τον καθηγητή κ. Π. Τσικάρα, με τη συμμετοχή της Α’, Β’
και Γ’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ.
Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες, το Εργαστή-

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων

ριο διεκπεραιώνει και ένα ευρύ πρόγραμμα πειραματικών
ερευνών (πολλές από αυτές με χρήση πειραματοζώων), σε
συνεργασία με άλλα Εργαστήρια και Κλινικές της Ιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ. Επίσης σε προπτυχιακό αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής) διδάσκονται οι Βασικές Αρχές που διέπουν
την Πειραματική Ιατρική.

Στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2007 στο ξενοδοχείο HYATT θα
πραγματοποιηθεί το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Δεν υπάρχει άλλος τομέας της Ιατρικής, τα τελευταία
50 χρόνια, που να έχει παρουσιάσει τόσο εντυπωσιακή και
ραγδαία εξέλιξη όσο αυτός των μεταμοσχεύσεων οργάνων.
Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων αποτελούν ένα ζωτικό πεδίο
της Ανοσολογίας, της Χειρουργικής και πολλών άλλων ειδικοτήτων, το οποίο συνεχώς προκαλεί και δημιουργεί αίσθημα πληρότητας με ατελείωτες δυνατότητες. Μπορεί να αγγίξει όλους τους τομείς της Ιατρικής και είναι ένα επιπλέον δώρο για τον συμμετέχοντα ιατρό, γιατί του δίνει την ευκαιρία
να διατηρείται δημιουργικός, νεωτεριστής και παραγωγικός.
Για πρώτη φορά στην Ιατρική, η ζωή ενός ανθρώπου εξαρτάται απ’ ευθείας από τον θάνατο ενός συνανθρώπου μας ή
τη βούληση για προσφορά ενός άλλου.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να επιτύχει την επικοινωνία
και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συναδέλφων που
ασχολούνται με τις μεταμοσχεύσεις. Θα πραγματοποιηθούν
επιστημονικά στρογγυλά τραπέζια και παράλληλες εκπαιδευτικές ημερίδες που θα καλύπτουν όλες τις υπάρχουσες εξελίξεις, με έμφαση στα τελευταία ερευνητικά και κλινικά επιτεύγματα που αφορούν στα βλαστοκύτταρα, στην ανοσολογική ανοχή και στους συνδυασμούς των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
Συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, εκπρόσωποι άλλων φορέων όπως της Εκκλησίας, του Κράτους, των Συλλόγων Νεφροπαθών, της Κοινωνίας θα πρέπει να συμμετάσχουν για να
ενημερωθούν για αυτές τις εξελίξεις.
Φιλοδοξούμε επίσης το Συνέδριο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νέων ιατρών, ώστε οι Μεταμοσχεύσεις να αποτελέσουν το αντικείμενο της ειδίκευσης τους.
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και εγώ προσωπικά
θεωρούμε ότι η συμμετοχή σας με εργασίες και προτάσεις θα
συμβάλει αποφασιστικά στην επιτυχία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 15 μονάδες Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης. Διαδικτυακός Τόπος Συνεδρίου
www.transplantunit-auth.gr.
¢. Δ·ÎÔ‡‰·˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

μ. ∫·Ú·Ì·Ù¿ÎË˜, ∂›Î. ∫·ı. ¶ÂÈÚ·Ì. √Êı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘

Νεότερες εξελίξεις στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής: Από τη θεωρία στην πράξη
Αμφιθέατρο Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», 8 και 9 Δεκεμβρίου 2007
Το Τμήμα Γονάδων της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (EEE) υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ διοργανώνει επιστημονική διημερίδα με
τίτλο: «Νεότερες εξελίξεις στην Ενδοκρινολογία της
Αναπαραγωγής: Από τη θεωρία στην πράξη». Το
πρόγραμμα της διημερίδας δομήθηκε με σκοπό να υλοποιήσει τρεις ιδιαίτερους στόχους:
• Πρακτική εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων
Η διημερίδα προτίθεται να εστιάσει τη θεματολογία της κυρίως σε πρακτικά θέματα, με απώτερο σκοπό ο ιατρός που
θα συμμετάσχει να έχει την ευκαιρία να υιοθετήσει απόψεις και πρακτικές που είναι πιθανόν να μεταβάλλουν άμε-

σα την κλινική του πράξη.
• Νέοι τρόποι εκπαίδευσης
Η διημερίδα φιλοδοξεί να αναδείξει τα πλεονεκτήματα των
«Κλινικών Φροντιστηρίων» (Workshops). Στην παραλλαγή
του προτείνεται, ο εισηγητής οφείλει να προετοιμάσει μια
σειρά από σύντομα κλινικά περιστατικά για τα οποία ζητείται η γνώμη του ακροατηρίου. Τελικά, ο εισηγητής προτείνει την ενδεικνυόμενη προσέγγιση (expert-based approach), υποδεικνύοντας τα πιθανά σφάλματα, με τελικό
σκοπό την ορθότερη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του περιστατικού.

• Συνεργασία επαγγελματιών υγείας
Ένας από τους κύριους στόχους της διημερίδας είναι η
προσέγγιση των επιστημόνων, με απώτερο σκοπό να υιοθετηθούν κοινά σκεπτικά, κοινοί στόχοι και κοινές μέθοδοι
διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε
τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.med.auth.gr/announce/leaflet.pdf &
http://www.med.auth.gr/announce/afisa.pdf
¢. °. °Ô˘Ï‹˜, §. ∑·¿ÓÙË, °. ª·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜
ΔÌ‹Ì· °ÔÓ¿‰ˆÓ ∂∂∂

Στήλη του Φοιτητή
Φοιτητική εβδομάδα
Για πρώτη φορά φέτος η Φοιτητική Εβδομάδα επεκτείνει τις δράσεις της και τον Νοέμβριο πλαισιώνοντας τις εκδηλώσεις του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου.
Οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 10 Νοεμβρίου και διήρκησαν μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2007 και πραγματοποιήθηκαν σε χώρους εντός και εκτός του Πανεπιστημίου.
Όλες οι δράσεις, καθώς και λεπτομέρειες γι’ αυτές στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Εβδομάδας:
www.fititikiweek.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (Νέα του Πανεπιστημίου-εκδηλώσεις).
√ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ º.∂
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÙÛ¿ÁÁÂÏÔ˜, ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ ΔÂ¯ÓÒÓ

Για «το καφεδάκι σας» στη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2007
ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΦΕ» την Τετάρτη 21.11.07 από 18.00 έως 21.00
στο Αμφιθέατρο της Kεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.
Ακόμη μια εκδήλωση της Φοιτητικής Εβδομάδας, ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή των
φοιτητών. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του «καφέ», στο φουαγιέ της κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. στις 21.11.2007.
Οι ομιλήτριες (Βασιλάκου Δ., Ξιούφη Δ.) φοιτήτριες της Σχολής μας, προσπάθησαν να απενοχοποιήσουν αυτή την καθημερινή συνήθεια. Παρουσίασαν παραστατικά τα υπέρ και τα κατά
αυτής της καθημερινής απόλαυσης του καφέ.
¢. ∫·Ô˘ÎÚ·Ó›‰Ô˘

14 Νοεμβρίου 2007. Παγκόσμια Ημέρα για το Διαβήτη.
Εκστρατεία Ενημέρωσης και Πρόληψης για το Διαβήτη
από τη HelMSIC στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη

Εκδηλώσεις στα πλαίσια της «Φοιτητικής Εβδομάδας»
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Φοιτητικής Εβδομάδας διοργάνωσαν ένα τριήμερο εκδηλώσεων 15,16,17 Νοεμβρίου 2007 στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τις παρακάτω συναυλίες:
¶¤ÌÙË 15.11.2007, ÒÚ· 21:00: «Όλα αλλάζουν», Μουσική παράσταση αφιερωμένη
στον Μπέρτολτ Μπρεχτ. Συμμετείχαν: Σάκης Παπαδημητρίου, Γεωργία Συλλαίου, Χρήστος Γερμένογλου, Λάκης Τζήμκας, Χάρης Καπετανάκης.
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 16.11.2007, ÒÚ· 21.00: Συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο.
™¿‚‚·ÙÔ 17.11.2007, ÒÚ· 21.00: Συναυλία με τον Διονύση Τσακνή.
Οι παραπάνω συναυλίες, οι οποίες εντάχθηκαν στις δράσεις της «Φοιτητικής Εβδομάδας-Νοέμβριος 2007», πλαισίωσαν τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Επετείου του Πολυτεχνείου. Η
είσοδος ήταν Ελεύθερη.

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής-HelMSIC διοργάνωσε δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για το Διαβήτη την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, στις 16.00, στην
Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 17 Νοεμβρίου, στις 12.00 στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Δημαρχείο στην Αλεξανδρούπολη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη.
Οι δράσεις διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τη Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδο–ΔΕΒΕ
και με την υποστήριξη της ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¢È·‚‹ÙË-IDF (International Diabetes
Federation), της ¶·ÁÎﬁÛÌÈ·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÀÁÂ›·˜-WHO (World Health Organization), της ¢ÈÂıÓÔ‡˜
√ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÏÏﬁÁˆÓ ºÔÈÙËÙÒÓ π·ÙÚÈÎ‹˜-IFMSA και ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ºÔÈÙËÙÒÓ π·ÙÚÈÎ‹˜EMSA, ενώ αντίστοιχες δράσεις διοργανώνονται σε 194 ακόμη χώρες. (www.worlddiabetesday.org).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.med.auth.gr/announce/HelMSIC_Deltio_Typou_WDD07.pdf.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª·ÚÙ¿ÎË˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ HelMSIC 2006-07
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