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Περιεχόμενα
– Μήνυμα του Προέδρου
– Αλλαγή μεθόδου Εκπαίδευσης και Νοοτροποίας
(Στ. Τριαρίδης)
(σελ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
– Το Α.Π.Θ. τιμά τους Ομότιμους Καθηγητές
– Πιστοποίηση (ISO) για το
Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής και Ειδικών Παθογόνων ιών του Α΄ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
(Α. Παππά-Κονιδάρη)
– Στο Δ.Σ. 2007-2008 συμμετέχουν οι Τομεάρχες:
– Κρίσεις-εξελίξεις μελών ΔΕΠ
(σελ. 2)

Τα Νέα της Διοίκησης
– Προβολή του Α.Π.Θ. σε Επιστήμονες 40 χωρών
(Λ. Λουϊζου)
– Βράβευση αριστούχων μαθητών των εργαζομένων
του Α.Π.Θ. από τις Πρυτανικές Αρχές
– Ενεργός ο ρόλος του Α.Π.Θ.
στην Ομάδα των Πανεπιστημίων COIMBRA
– Έπαινος στο Α.Π.Θ. από
τον Μπιλ Γκέιτς (σελ. 2)

Γραφείο Εκπαίδευσης
– «Η Τέχνη του Θεάτρου στην
Τέχνη της Εκπαίδευσης». Η
ηθοποιός Πέμυ Ζούνη στο
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών»
(Ευχ. Παναγοπούλου)
– Πολιτικοί, μέλη ΔΕΠ της
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Εφαρμογές της σύγχρονης
διδακτικής στην Ιατρική
Σχολή Α.Π.Θ.
– Συνεχίζονται οι Διαλέξεις
στα πλαίσια του Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών»
(σελ. 3)

Μήνυμα του Προέδρου
Αγαπητοί διδάσκοντες, διδασκόμενοι και συνεργάτες της Σχολής μας,
Ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες το Χειμερινό
Εξάμηνο 2007-2008. Με πολλή προσπάθεια από
όλους μας, επιχειρούμε να ξανακερδίσουμε τη
συνέχεια που διακόπηκε βίαια την προηγούμενη
χρονιά, από τις καταλήψεις, τις ακρότητες αλλά
και τις άτεχνες και αντιλειτουργικές παρεμβάσεις της Πολιτείας.
Στην πορεία μας από το 2002 για Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών πετύχαμε πολλά.
Παραμένουν όμως ακόμα προβλήματα υποδομών και αριθμών, όπως παραμένει ανοιχτή η
ολοκλήρωση των στόχων που καθορίσαμε στο
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης
της Σχολής μας (Σ.Ε.Σ.Α.).
Στόχοι μας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
είναι πρώτο να λειτουργήσουμε πιο αποδοτικά
στην καθημερινότητα και σε όσα ήδη ξεκίνησαν
και εφαρμόζονται και δεύτερο να προετοιμάσουμε τις εφαρμογές των επόμενων προγραμματισμένων δράσεών μας από το 2008-2009.
Στον πρώτο στόχο της τρέχουσας καθημερι-

νότητας περιλαμβάνονται, η τήρηση των ωρολογίων προγραμμάτων, των εξεταστικών προγραμμάτων, της παραπέρα ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης της Γραμματειακής υποστήριξης
και η όσο καλύτερη υποστήριξη της θεωρητικής
διδασκαλίας, της πρακτικής και κλινικής άσκησης, της διαδικασίας ενημέρωσης (Ε.Φ.Μ., Οδηγός Σπουδών, Ιστοσελίδα) και αξιολόγησης των
μαθημάτων.
Στο δεύτερο στόχο της προετοιμασίας των
επόμενων βημάτων περιλαμβάνονται, η πλήρης
μηχανοργάνωση και πληροφορική υποστήριξη
της Γραμματείας και των Γραμματειών, η ρύθμιση σχέσεων με τις Κλινικές και τα Νοσοκομεία
του Ε.Σ.Υ. και, παρεπόμενα, οι απαιτούμενες μετακινήσεις Κλινικών και μελών ΔΕΠ για την ισότιμη και ισοβαρή λειτουργία των διδακτικών πόλων, οι ρυθμίσεις για τη διαδικασία των κρίσεων
(εκλεκτορικά, κ.ά.), οι κτιριακές συμπληρώσεις
και μεταρρυθμίσεις χώρων, αλλά και οι ενέργειες για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του νέου
«424 Γ.Σ.Ν.Ε.», σε συνεργασία με τον πόλο
«Παπαγεωργίου», καθώς και η εκμαίευση χρο-

προτάθηκε σε Διημερίδα στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος “Intramednet”
Στις 14-15 Δεκεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, στο
ξενοδοχείο Thraki Palace στην Αλεξανδρούπολη, διημερίδα με θέμα τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας, τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις
στην Ιατρική Εκπαίδευση (Medical Education 2007: Current Trends and
Challenges). Η Διημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια της τελευταίας συνάντησης του ερευνητικού προγράμματος IntraMEDnet (Μεσογειακό Ερευνητικό και
Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Δίκτυο σε Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες),
που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα INTERREG III Β ARCHIMED, αφορούσε στους νέους τρόπους διδασκαλίας και εκπαίδευσης και υλοποιήθηκε
από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, του Πανεπιστήμιου Πατρών, το Νοσοκομείο Πάφου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο της Νάπολης. Η
διημερίδα διοργανώθηκε από το Δ.Π.Θ. στα πλαίσια του Προγράμματος Αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, σε συνεργασία με το
Γραφείο Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

– Γιάννης Τ. Στανόπουλος,
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος
– Μουσική Ομάδα της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
(Καθηγητής Ν. Β. Ντόμπρος
(σελ. 3)

Εκπαιδευτικά

Στήλη του Φοιτητή
– Συνάντηση του Πρύτανη με
τους Συλλόγους ατόμων με
αναπηρία και με τους εθελοντές φοιτητές
– Αλλοδαποί φοιτητές, φοιτητές με αναπηρίες και
πληροφόρηση φοιτητών
στο επίκεντρο Ημερί-δας
του Α.Π.Θ.
– Δράσεις Ιατρικής Εκπαίδευσης – IFMSA
(M. Λεμονάκη)
– Προκηρύχθηκαν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
2008-2009 από το Ι.Κ.Υ.
(σελ. 4)

Νικόλαος Β. Ντόμπρος
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Αλλαγή μεθόδου Εκπαίδευσης και Νοοτροπίας

Μουσική και Ιατρική

– Καλύτεροι, Υγιέστεροι,
Ωραιότεροι Ηθικοί προβληματισμοί για τη Βιοϊατρική
βελτίωση του ανθρώπου.
(Α. Μπένος)
– «Σχέση γιατρού-ασθενή
στη σύγχρονη κλινική πράξη: Ζήτημα ανάγκης ή απλή
πολυτέλεια;»
(Μ.Α.)
– Συνέδρια-Σεμινάρια
– Το περιοδικό της Σχολής μας
– Επιμορφωτικά Προγράμματα του Ινστιτούτο Επιμόρφωσης.
(σελ. 4)

νοδιαγράμματος από την Πολιτεία για ένα νέο
πραγματικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Στην πορεία μας ευνοϊκές συνθήκες αποτελούν η βοήθεια και συμπαράταξη της Πρυτανείας και η συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας (3η
και 4η Δ.Υ.Πε.) και Εθνικής Άμυνας (Διοικήσεις
424 Γ.Σ.Ν.Ε. και Σ.Σ.Α.Σ). Πολύτιμη κινητήρια
δύναμη για τις δράσεις μας πάντως παραμένει η
προσφορά του ΔΕΠ, η ανταπόκριση των φοιτητών μας και το έργο των συνεργατών μας.
Αναγνωρίζω ότι τόσο το γενικό εκφυλιστικό
κλίμα της δημοσιότητας του τελευταίου διμήνου, όσο και η καθυστέρηση της Πολιτείας για
ρυθμίσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση, δεν αποτελούν τις καλύτερες συνθήκες. Αισιοδοξώ
όμως, ότι η δική μας εσωτερική προσπάθεια
αποτελεί την κύρια δύναμη για το αύριο.
Με τη στήριξη και ευχή της Διοίκησης για
την όσο το δυνατό καλύτερη και αποδοτικότερη
λειτουργία της Σχολής στο Εαρινό Εξάμηνο και
με εγκάρδιους συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Στη Διημερίδα συμμετείχαν και χαιρέτησαν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Α. Μάνθος, οι Προέδροι της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Καθηγητής Ν.
Ντόμπρος και της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Γ. Μπουρίκας, ο υπεύθυνος του
Προγράμματος, Καθηγητής Β. Βαργιεμέζης, ο Καθηγητής Ιατρικής Εκπαίδευσης Κ. Τριαρίδης και μέλη Δ.Ε.Π. από τις Ιατρικές Σχολές της Θεσσαλονίκης,
της Αλεξανδρούπολης, της Πάτρας και των Ιωαννίνων. Από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. συμμετείχαν τα περισσότερα μέλη του Γραφείου Εκπαίδευσης
(Μ. Αλμπάνη, Γ. Καρακιουλάκης, Γ. Καρκαβέλας, Δ. Κούβελας, Π. Μπαμίδης,
Α. Μπένος, Κ. Πολυζωϊδης, Στ. Τριαρίδης), που τόνισαν στις εισηγήσεις τους
το έργο που έχει παραχθεί τα τελευταία χρόνια κατά την αναμόρφωση του
Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής του Α.Π.Θ. (Δραστηριότητα Διοίκησης
Σχολής και Γραφείου Εκπαίδευσης, Ν.Μ.Π.Σ., Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων, κ.ά.) αλλά και τις δυσκολίες και τις προκλήσεις
αυτής της προσπάθειας.
Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. Α. Μάνθος, είπε μεταξύ άλλων:
«Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ, καθώς αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η διημερίδα αναφέρεται στην Ιατρική Εκπαίδευση
και Επιμόρφωση. Εάν μιλούσαμε για αυτούς τους όρους πριν 5 χρόνια στην
Ελλάδα, θα ήταν κάτι εξωπραγματικό.
Η παραδοσιακή έννοια της εκπαίδευσης θέλει τον Καθηγητή να μιλάει και
το μαθητή να ακούει και η πληροφορία να μεταφέρεται από τον Καθηγητή
στο μαθητή. Και οι δύο τρόποι είναι εντελώς απαρχαιωμένοι, γιατί αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης έχει ξεπεραστεί. Ο μαθητής πρέπει να αναζητεί μόνος του
τη γνώση γιατί διαφορετικά δε θα μάθει ποτέ. Έτσι, ο ρόλος του Καθηγητή

είναι να τον καθοδηγεί και όχι να του δίνει έτοιμη τροφή.
Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι ο μαθητής πρέπει να συλλέξει την
πληροφορία από μία παγκόσμια πληθώρα γνώσης και πληροφορίας, να του διδάξει πώς να επιλέξει τι είναι σημαντικό και να κωδικοποιήσει την πληροφορία σε γνώση. Είναι ένα πολύ δύσκολο καθήκον. Για αυτό το λόγο, αυτή η συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γιατί κατ’ αρχάς αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία της εκπαίδευσης πρέπει να αλλάξει όπως και η νοοτροπία των ανθρώπων που εμπλέκονται με την εκπαίδευση. Ο ορθός τρόπος είναι αυτό να
γίνει με διάλογο μέσω του οποίου θα αναδειχθεί τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει
στην εκπαίδευση και στη νοοτροπία. Γι’ αυτό θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και λαμβάνουμε μέρος σε αυτό το διάλογο».
Στην εισήγηση του ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής αναφέρθηκε στην
πρόσφατη ιστορία και τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα της Διοίκησης της Σχολής
και του Γραφείου Εκπαίδευσης, στο Σ.Ε.Σ.Α. 2004-2010, στους 19 τομείς και
τα 90 μέτρα δράσης, στα επιτεύγματα της περιόδου 2004-2007 (Ν.Μ.Π.Σ., Κανονισμός διδακτορικών, μετακίνηση Κλινικών στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», 3 Εκπαιδευτικοί πόλοι, με μετακινήσεις Κλινικών, επιτάχυνση κρίσεων και
εξελίξεων, Ερευνητικό Ινστιτούτο, Κανονισμός Λειτουργίας, Ελληνικό Δίκτυο
Ιατρικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων, κ.ά.) και στις δυσκολίες και τις προκλήσεις αυτής της προσπάθειας.
Στη συνέχεια μέλη του Γραφείου Εκπαίδευσης ανέπτυξαν επιμέρους τμήματα
του έργου που έχει παραχθεί τα τελευταία χρόνια κατά την αναμόρφωση του
Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής του Α.Π.Θ. Το πρόγραμμα και τις εισηγήσεις της διημερίδας μπορεί να προσπελάσει κανείς ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://iris.med.duth.gr/medicaleducation2007/Program/tabid/117/
Default.aspx.

Την Επόμενη ημέρα οι εργασίες της διημερίδας εστιάστηκαν στη σύνδεση
της Πληροφορικής και της Ιατρικής Εκπαίδευσης, όπου παρουσιάστηκαν και
τα αποτελέσματα των εργασιών του προγράμματος IntraMEDnet, μέσω του
οποίου διερευνήθηκε η εκπαιδευτική μεθοδολογία, αναπτύχτηκε η απαραίτητη τεχνολογία για την από απόσταση και μέσω διαδικτύου ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων. Αναπτύχθηκε μια κοινή ερευνητική και
εκπαιδευτική πλατφόρμα, βασισμένη 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.
Στ. Τριαρίδης

Τα νέα της Σχολής
Πιστοποίηση (ΙSO) και για το Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής και Ειδικών Παθογόνων Ιών του Α΄ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Τον Οκτώβριο του 2007 το Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας του Τμήματος Μοριακής Διαγνωστικής και Ειδικών Παθογόνων Ιών εγκρίθηκε από το Lloyd’s Register
Quality Assurance, και Πιστοποιήθηκε κατά
ISO-9001:2000 για την εργαστηριακή διάγνωση ιογενών νοσημάτων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που οφείλονται σε πολύ παθογόνους ή/και εισαγόμενους ιούς,
για την παρασκευή διαγνωστικών αντιδραστηρίων για την εργαστηριακή διάγνωση
των νόσων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο επιδημιών που οφείλονται σε αρμποϊούς. Η συγκεκριμένη Πιστοποίηση είναι η
πρώτη που δίνεται σε Μικροβιολογικό
Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα.
Η διαδικασία Πιστοποίησης αφορούσε στον επιτόπου έλεγχο των υποδομών, τον εξοπλισμό, την οργάνωση και τη λειτουργία του Τμήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην όλη πορεία των δειγμάτων στο Εργαστήριο, από την καθοδήγηση για το είδος και την ορθή μεταφορά τους σε αυτό, τη διατήρησή τους σε κατάλληλες συνθήκες, την ταχεία διεκπεραίωση των εξετάσεων, την αποστολή των ανάλογων αποτελεσμάτων και τη
διατήρηση λεπτομερών αρχείων.
Εφόσον πρόκειται για πανεπιστημιακή μονάδα, τέθηκαν επιπλέον στόχοι, όπως η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο συντελεστή απήχησης, αλλά και η συμμετοχή του Τμήματος σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα με ταυτόχρονη ενσωμάτωση μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και νέων ερευνητών. Το Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής και
Ειδικών Παθογόνων Ιών, με υπεύθυνη την Επίκουρη καθηγήτρια κα Άννα Παπά-Κονιδάρη, ανήκει στο Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή κ. Αντώνη Αντωνιάδη. Στο συγκεκριμένο Τμήμα πραγματοποιούνται ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις, μερικές από τις οποίες δεν γίνονται σε κανένα άλλο Εργαστήριο της Ελλάδας (π.χ. ορολογικές και μοριακές εξετάσεις για τη διάγνωση αιμορραγικών πυρετών ή λοιμώξεων Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, που οφείλονται σε αρμποϊούς). Το Εργαστήριο είναι αναγνωρισμένο από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως “WHO Collaborating Centre for
Arboviruses and Haemorrhagic Fever Viruses”, και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εισαγόμενων Ιογενών Νοσημάτων (European Network of Imported Viral Diseases, ENIVD), στο οποίο η κα Άννα Παπά-Κονιδάρη είναι
εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Τμήμα πέρασε επιτυχώς όλους τους ελέγχους ποιότητας, που
πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το δίκτυο ENIVD και αφορούσαν την ανίχνευση αντισωμάτων
και γενετικού υλικού ειδικών παθογόνων ιών.
Επικοινωνία: Επίκ. Καθηγ. Άννα Παππά-Κονιδάρη, τηλ.: 2310-999006, e-mail: annap@med.auth.gr.

Στο Δ.Σ. 2007-2008 συμμετέχουν οι Τομεάρχες
1. Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής: Λ. Ανδριοπούλου-Οικονόμου, Καθηγήτρια 2. ΦυσιολογίαςΦαρμακολογίας: Γ. Καρακιουλάκης, Καθηγητής, 3. Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής: Ν.
Βαβάτση-Χριστάκη, Καθηγήτρια, 4. Αισθητηρίων Οργάνων: Ν. Γεωργιάδης-Στεφανίδης, Καθηγητής, 5.
Υγείας Παιδιού: Φ. Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου, Καθηγήτρια 6. Ακτινολογίας: Α. Δημητριάδης, Καθηγητής, 7. Παθολογίας: Μ. Ραπτοπούλου-Γιγή, Καθηγήτρια, 8. Χειρουργικής: Θ. Γερασιμίδης, Καθηγητής, 9.
Νευροεπιστημών: Γ. Καπρίνης, Καθηγητής.
Στα μέλη αυτά προστίθενται οι εκπρόσωποι των φοιτητών και ΕΕΔΙΠ ΙΙ.

Το Α.Π.Θ. τιμά τους Ομότιμους Καθηγητές
95 Καθηγητές του Α.Π.Θ. που έλαβαν πρόσφατα τον τίτλο του Ομότιμου
Καθηγητή (από 29.6.2005 έως 31.8.2007) τιμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση,
που πραγματοποιήθηκε στις 30.1.2008.

Από την Ιατρική Σχολή είναι οι:
Αγοραστός Ι., Αρβανιτάκης Κ., Βακάλης Δ., Γαμβρός Ο., Γιγής Π., ΓκίμπαΤζιαμπίρη Ο., Δανιηλίδης Ι., Δημητριάδου Α., Ζιάκας Γ., Ηλιάδης Θ., Κάζης
Α., Κανακούδη-Τσακαλίδου Φ., Καράβατος Α., Κοντόπουλος Α., Κώτσης Α.,
Λευκός Ν., Λουρίδας Γ., Μαυρομιχάλης Ι., Μεντενόπουλος Γ., Μήρτσου-Φιδάνη Β., Μυλωνάς Ι., Νανάς Χ., Νούσια-Αρβανιτάκη Σ., Ξαφένιας Δ., Ξεπουλιάς Π., Παπαδόπουλος Κ., Πατάκας Δ., Πουρνάρας Ι., Σιαμούλης Κ.,
Σπανός Π., Σπύρογλου Κ., Τριαρίδης Κ., Τσιούρης Ι., Φωτίου Φ., Χάμλατζης Π., Χαρσούλης Φ., Χρυσομάλλης Φ.

Κρίσεις – εξελίξεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Νοέμβριο 2007 έως Ιανουάριο 2008 κρίθηκαν και εξελίχθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Ιωαννίδης Π. (Λέκτορας Νευρολογίας), Ιωαννίδης Στ. (Λέκτορας Ουρολογίας), Πίτσιου Γ. (Λέκτορας Πνευμονολογίας-Αναπνευστικής Ανεπάρκειας),
Καϊάφα Γ. (Λέκτορας Αιματολογίας), Δαρδαβέσης Θ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής
Υγιεινής με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική), Μπραζιτίκος Π. (μόνιμος Επίκ.
Καθηγητής Οφθαλμολογίας), Κωτούλα-Δημητριάδου Β. (Επίκ. Καθηγήτρια Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής), Κούσκουρας Κ. (Επίκ. Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής), Κιμισκίδης Β. (Επίκ. Καθηγητής Νευρολογίας),
Στανόπουλος Ι. (Επίκ. Καθηγητής Πνευμονολογίας), Ευθυμιάδης Γ. (Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας), Κοντακιώτης Θ. (Επίκ. Καθηγητής Πνευμονολογίας),
Γουλής Ι. (Επίκ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας), Άθυρος Β. (Επίκ. Καθηγητής
Παθολογίας), Ηλιάδης Φ. (Λέκτορας Παθολογίας-Διαβητολογίας), Παπαζιώγας
Β. (Επίκ. Καθηγητής Γενικής και Πειραματικής Χειρουργικής), Γιακουστίδης Δ.
(Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής), Πάντος Γ. (Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Γκιβίσης Π. (Επίκ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής), Δούμας Μ.
(Λέκτορας Παθολογίας), Τιμοθεάδου Ε. (Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας).

Τα νέα της Διοίκησης
Προβολή του Α.Π.Θ. σε Επιστήμονες 40 χωρών
Στο 9ο Διεθνές Συνέδριο της International Business Information and Management
Association (IBIMA), που πραγματοποιήθηκε στο Μαρακές του Μαρόκου, από 3/1 έως και
6/1/2008, συμμετείχε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος.
Στον Πρύτανη του Α.Π.Θ. ανατέθηκε η επίσημη εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου, στο
οποίο συμμετείχαν επιστήμονες από, περίπου, 40 χώρες. Η ομιλία του Πρύτανη αφορούσε την
παρουσίαση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, την οργάνωση, τη διοίκηση και το συντονισμό των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και διοικητικών μονάδων του.
Ειδική αναφορά έγινε για τη διοίκηση των πληροφοριακών συστημάτων που εφαρμόζει το
Α.Π.Θ., την προσπάθεια ψηφιοποίησης των λειτουργιών του και την ηλεκτρονική απαρτίωση
των υπηρεσιών του. Παρουσιάσθηκε ακόμη η ερευνητική του δραστηριότητα, από πλευράς
ποιοτικής, ποσοτικής, και διοικητικής.

Με την ευκαιρία, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. παρουσίασε εν συντομία τη γεωγραφία και την
ιστορία της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, κάνοντας βραχεία αναφορά για τον Όλυμπο,
τον φιλόσοφο Αριστοτέλη και τον Μέγα Αλέξανδρο, που είναι τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα του αρχαίου Μακεδονικού χώρου.
Λ. Λουϊζου

Βράβευση αριστούχων μαθητών των εργαζομένων του Α.Π.Θ.
από τις Πρυτανικές Αρχές.
Κοντά στις Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. βρέθηκαν τα παιδιά
των εργαζομένων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 11.00, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο και τους Αντιπρυτάνεις
οι αριστούχοι μαθητές και οι επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και
μοιράστηκαν δώρα σε όλα τα παιδιά των εργαζομένων του Α.Π.Θ.
Στη γιορτή που διοργανώθηκε, με τη στήριξη της Πρυτανείας, από τους Συλλόγους Εργαζομένων στο Α.Π.Θ., βραβεύτηκαν περισσότερα από 100 παιδιά.

Ενεργός ο ρόλος του Α.Π.Θ.
στην Ομάδα των Πανεπιστημίων COIMBRA
Τα Πανεπιστήμια πρέπει να κρατήσουν τις δραστηριότητες τους όπως ακριβώς ιστορικά τις
έχουν, είναι το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τη Συνεδρίαση της ομάδας Coimbra των
Πανεπιστημίων και συγκεκριμένα της Επιτροπής Rectors Advisory Group, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008, στις Βρυξέλες.
Η ομάδα Coimbra αποτελείται από ιστορικά πανεπιστήμια της Ευρώπης, όπως της Οξφόρδης, του Κέμπριτζ, της Γρανάδα, του Εδιμβούργου, του Μονπελιέ, της Γενεύης, της Σιένα, της
Πράγας, της Ουπσάλα κ.α. Από την Ελλάδα συμμετέχει το Α.Π.Θ. και για πρώτη φορά, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Coimbra, ο Πρύτανης του
Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος συμμετέχει στην Επιτροπή Rectors Advisory
Group. Η Επιτροπή αυτή είναι ανώτατο όργανο με χαρακτήρα συμβουλευτικό στη διαμόρφωση πολιτικών σε θέματα παιδείας, οι οποίες προτείνονται στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε ότι η εκπαίδευση και η έρευνα θα πρέπει
να ενισχύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις κοινωνίες έτσι ώστε η λειτουργικότητα των πανεπιστημίων να έχει ως ανάδραση τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ίδιων των κοινωνιών.
Να σημειωθεί ότι η ομάδα Coimbra προτείνει πολιτικές που αφορούν στην εσωτερική λειτουργικότητα των πανεπιστημίων, όπως η εκπαίδευση και η μόρφωση, στην κινητικότητα σπουδαστών και καθηγητών στον ευρωπαϊκό χώρο, στις σπουδές των διδακτορικών και στην έρευνα, στην παιδεία, στις τέχνες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στην ηλεκτρονική μάθηση. Επίσης, υπάρχουν τρεις εξωτερικές ομάδες που ασχολούνται με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, της
λατινικής Αμερικής, της Αφρικής, της Καραϊβικής και των χωρών του ειρηνικού ωκεανού.
Στη Συνεδρίαση διαμορφώθηκαν οι προτάσεις για τις δράσεις της Coimbra για το επόμενο
συνέδριο που θα γίνει 14/5 με 16/5/2008, στη Γένα της Γερμανίας. Επίσης, έγιναν συζητήσεις
που αφορούν στις δραστηριότητες όλων των θεμάτων και των ομάδων που προαναφέρθηκαν.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι σημαντικά καθώς η ομάδα Coimbra είναι ένα ενεργό όργανο που έχει χαρακτήρα αφενός συνεργασίας των ευρωπαϊκών δημόσιων πανεπιστημίων
και αφετέρου συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή ένωση.
Το Α.Π.Θ., στο πλαίσιο της πολιτικής εξωστρέφειας που εφαρμόζει, συμμετέχει ενεργά σε
διεθνή όργανα, με σκοπό τόσο την αμφίδρομη επικοινωνία με πανεπιστήμια του εξωτερικού όσο
και τη συμμετοχή σε κέντρα λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών παιδείας.

Έπαινος στο Α.Π.Θ. από τον Μπιλ Γκέιτς
για το καινοτόμο έργο του
Ειδικό έπαινο από τον Πρόεδρο της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και τον Πρόεδρο του ΣΕΒ Δημήτρη Δασκαλόπουλο απέσπασε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το καινοτόμο έργο του, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης με θέμα: «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στο σύγχρονο κόσμο» που διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ στις 28.1.2008 στο Μέγαρο Μουσικής, στην Αθήνα.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τεχνολογικές εφαρμογές του Α.Π.Θ. ως επιλεγμένο παράδειγμα Τεχνολογικής Καινοτομίας στην Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη θετικών προτύπων
για τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο.

Γραφείο Eκπαίδευσης
«Η Τέχνη του Θεάτρου στην Τέχνη της Εκπαίδευσης»
Η ηθοποιός Πέμυ Ζούνη
στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών»
Η τέχνη της εκπαίδευσης είναι πολύπλοκη, και πολυεπίπεδη. Ειδικά ο ρόλος του Πανεπιστημιακού δασκάλου έχει σήμερα προκλήσεις, οι οποίες για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, είναι απαραίτητη η διεπιστημονική συνεργασία.
Στην Ιατρική Σχολή, λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια ένα Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με στόχο την κατανόηση της μαθησιακής
διαδικασίας, και την εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών μεθόδων. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος την Τετάρτη 9.1.2008, η κα Πέμυ Ζούνη
μίλησε για την «Τέχνη του Θεάτρου στην Τέχνη της Εκπαίδευσης».
Η σχέση της κας Ζούνη με το θέατρο είναι γνωστή σε όλους.
Αυτή που δεν είναι τόσο ίσως γνωστή είναι η σχέση της με την εκπαίδευση.
Σπούδασε Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Στη συνέχεια εργάστηκε στην έδρα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
με υποτροφία του Ι.Κ.Υ.
Μετά τη Φιλολογία και τη Φιλοσοφία, σπούδασε τη δραματική
τέχνη στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το διδακτικό της έργο είναι πλούσιο και ποικίλο. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι Διευθύντρια
της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής «Β. Διαμαντόπουλος» στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων έχει διδάξει Αγωγή Λόγου, την τέχνη του
θεάτρου σε εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης.
Στην εισήγησή της, την οποία παρακολούθησαν μέλη ΔΕΠ της
Ιατρικής Σχολής, αλλά και άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ., η κα Ζούνη αναφέρθηκε στον παραλληλισμό της θεατρικής και εκπαιδευτικής πράξης και διαδικασίας.
Μίλησε για τη σημασία της αυθεντικότητας, η οποία αποτελεί
βασικό κλειδί επιτυχίας τόσο σε ένα ηθοποιό, όσο και σε ένα εκπαιδευτικό. Η επικοινωνία ανάμεσα στον δάσκαλο και στον μαθητή
αποτελεί πυρήνα της μαθησιακής λειτουργίας, η οποία παρ’ όλη την
εξέλιξη της τεχνολογίας δεν θα αντικατασταθεί ποτέ πλήρως από
ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας.
Σ’ αυτή την επικοινωνία, προκειμένου ο πομπός να «μαγέψει»
τον δέκτη, είτε αυτός είναι κοινό, είτε φοιτητής, θα πρέπει να ξεφύγει από τον κώδικα. Να ξαφνιάσει.
Η κυρία Ζούνη, τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία του (αυτο)σεβασμού στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο οποίος αν και αυτονόητος,
συχνά σήμερα απουσιάζει.
Η εισήγηση της κυρίας Ζούνη αποτέλεσε για όλους μας αφορμή
και έμπνευση για να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ευχ. Παναγοπούλου

Εφαρμογές της σύγχρονης διδακτικής στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
«Εφαρμογές της σύγχρονης διδακτικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης» ήταν το θέμα της Διάλεξης που εισηγήθηκε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ.,
Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος, στις 23.1.2008, στην Αίθουσα Τελετών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Με βάση την αρχή ότι, τη γνώση την κατακτά αυτός που την αναζητά, και όχι αυτός που
του την επιβάλλουν, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην πορεία των αλλαγών και προσαρμογών
των διδακτικών μεθόδων, που εφαρμόσθηκαν σταδιακά την τελευταία πενταετία στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία Γραφείου Εκπαίδευσης και Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών, στην εφαρμογή διδακτικών μεθόδων με βάση το πρόβλημα και την απαρτίωση των γνωστικών αντικειμένων, την αναπροσαρμογή της διαδικασίας προσεγγίσεως της
γνώσης, την καθιέρωση νέων μαθημάτων, την εφαρμογή Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων
και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων, που δημιουργούν αμεσότητα με την κλινική πράξη
αλλά και διευκολύνουν στην κατανόηση του θεωρητικού σκέλους της εκπαίδευσης.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 4,
Θεσσαλονίκη).

Συνεχίζονται οι Διαλέξεις
στα πλαίσια του Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών»

Πολιτικοί, μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Στις τελευταίες Βουλευτικές εκλογές (16.9.2007) οκτ) συνάδελφοι ΔΕΠ ήταν υποψήφιοι
Βουλευτές διαφόρων κομμάτων σε περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας:
Κολιάκος Γ., Αναπλ. Καθηγητής Βιοχημείας στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντόπουλος Γ., Επίκ.
Καθηγητής Παιδιατρικής, στην Πιερία, Κουράκης Α., Αναπλ. Καθηγητής Βιολογίας-Γενετικής,
στη Θεσσαλονίκη, Μπένος Α., Αναπλ. Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, στη Θεσσαλονίκη,
Μπουντζιούκας Σ., Καθηγητής Φυσιολογίας, Παπακωνσταντίνου Χ., Καθηγητής Ιατρικής, στις
Σέρρες, Σπηλιόπουλος Α., Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας, στη Θεσσαλονίκη, Τσούγκας Μ.,
Αναπλ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας, στη Θεσσαλονίκη.
Εκλέχθηκαν βουλευτές οι:
Κωνσταντόπουλος Γ., Επίκ. Καθηγητής Παιδιατρικής, στην Πιερία και Κουράκης Α., Αναπλ.
Καθηγητής Βιολογίας-Γενετικής, στη Θεσσαλονίκη.
Μετεκλογικά ο Κωνσταντόπουλος Γ. ανέλαβε Υφυπουργός Υγείας, ενώ ο Σπηλιόπουλος Α.
Πρόεδρος της ΕΡΤ3.
Καλή δύναμη σε όλους.
Υπενθυμίζουμε ότι σε προηγούμενες εκλογές εκλέχθηκαν οι: Α. Τρακατέλλης, Ευρωβουλευτής, Κ. Τριαρίδης, Βουλευτής Κιλκίς και Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Α. Σπηλιόπουλος
Βουλευτής Θεσσαλονίκης και Υφυπουργός Παιδείας, Γ. Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής Πιερίας
και Υφυπουργός Πρόνοιας.

«Ακαδημαϊκή Δεοντολογία» είναι το θέμα της Διάλεξης που θα δώσει την Τετάρτη 6
Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 19.00, ο Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.,
Ιωάννης Μανωλεδάκης.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Γραφείου Εκπαίδευσης της Ιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ., που σε συνεργασία με την Πρυτανεία, διοργανώνει μία σειρά Διαλέξεωνσυζητήσεων με στόχο την ενημέρωση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του
Α.Π.Θ. για τις σύγχρονες θεωρίες, πρακτικές και εξελίξεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην Ελλάδα και διεθνώς.
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, 19:00-21:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο δεύτερο όροφο πάνω από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής (απέναντι από το ΑΧΕΠΑ).

«Xρόνος, παις εστι, παίζων, πεσσεύων,
παιδός η βασιληίη»
Ηράκλειτος
Δηλαδή, Ένα παιδί είναι ο χρόνος, που ρίχνει τα ζάρια, και
πάντοτε κερδίζει! Ζήτημα που εμείς, καλά κατέχουμε εξ αιτίας του αντικειμένου της επιστήμης μας, όπως και ότι, το
μόνο που αντιπαρέρχεται το ανυπέρβλητο αυτό παιδί, είναι
η γνώση και η ελπίδα.

Καλή Χρονιά

Iατρική και Μουσική
Γιάννης Τ. Στανόπουλος, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος
Ο Γιάννης Στανόπουλος γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1956. Από τη παιδική ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση στη μουσική που
εκδηλώθηκε στο οικογενειακό πιάνο του
σπιτιού και την κιθάρα του πατέρα του, ο
οποίος έπαιζε πρακτικά συνοδεύοντας φοιτητικά και αργότερα οικογενειακά γλέντια.
Η παιδεία του στη μουσική περιορίζεται σε
2 χρόνια μαθημάτων πιάνου στη παιδική
ηλικία. Ωστόσο, σε καμία περίοδο της ζωής
του δεν εγκατέλειψε τη μουσική, είτε σαν
ερασιτέχνης μουσικός, είτε σαν αφοσιωμένος ακροατής/συλλέκτης δίσκων. Στα γυμνασιακά του χρόνια συμμετείχε σε σχολικές μπάντες παίζοντας πιάνο και ηλεκτρικό
μπάσσο. Στα φοιτητικά του χρόνια ανακάλυψε τη μαγεία της jazz και του ήχου του
σαξόφωνου, με το οποίο άρχισε να ασχολείται περίπου από το 1979, παίζοντας με
φίλους ερασιτέχνες.

Το 1986 γνώρισε τα μέλη του ιστορικού
blues συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης
“Blues Wire” και από τότε μέχρι σήμερα
παίζει τενόρο σαξόφωνο ως έκτακτο μέλος
μαζί τους σε εμφανίσεις κυρίως στη Θεσσαλονίκη αλλά και την επαρχία. Με τους
“Blues Wire” έχει συνοδεύσει αρκετούς σημαντικούς ξένους blues καλλιτέχνες που
βρέθηκαν για συναυλίες στην Ελλάδα,
όπως τον Louisiana Red, την Katie
Webster, την Angela Brown, Dick Heckstall
Smith κ.ά., ενώ συμμετείχε και σε δύο δίσκους του συγκροτήματος.
Tο 2002 εξελέγη Λέκτορας Πνευμονολογίας και πρόσφατα επίκουρος Καθηγητής
και εργάζεται στη Μονάδα Αναπνευστικής
Ανεπάρκειας του Α.Π.Θ. στο Νοσοκομείο
Γ.Παπανικολάου. Είναι παντρεμένος και
έχει μια κόρη 15 ετών.

Μουσική Ομάδα
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Προς όλα τα μέλη της Ιατρικής Σχολής
Αγαπητές/οί συνάδελφοι,
Γνωρίζω ότι αρκετοί από εσάς
έχουν μουσική παιδεία μέσου και ανωτέρου επιπέδου και πως πολλοί παίζουν κάποιο μουσικό όργανο.
Είμαι σίγουρος πως η Ιατρική Σχολή είναι σε θέση να δημιουργήσει τη
δική της μουσική ομάδα με ορχήστρα
ή και χορωδία.
Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή
στη «Μουσική Ομάδα της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.» στο Γραφείο Εκπαίδευσης
(τηλ: 2310-994769, e-mail: edumed@
med.auth.gr).
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ν. Β. Ντόμπρος, Καθηγητής
Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Εκπαιδευτικά
«Σχέση γιατρού-ασθενή στη σύγχρονη
κλινική πράξη: Ζήτημα ανάγκης
ή απλή πολυτέλεια;»

Καλύτεροι, Υγιέστεροι, Ωραιότεροι
Ηθικοί προβληματισμοί για τη Βιοϊατρική βελτίωση του ανθρώπου
Τη Δευτέρα 17.12.2007, στην αίθουσα Συνεδριάσεων
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., η Dr Ruth Faden, Διευθύντρια
του Ινστιτούτου Βιοηθικής Berman και Καθηγήτρια Βϊοιατρικής Ηθικής στην Έδρα Philip Franklin Wagley της Σχολής
Δημόσιας Υγείας Bloomberg του Πανεπιστημίου John
Hopkins, έκανε μια ιδιαίτερα επίκαιρη εισήγηση με τίτλο
“Better, Healthier, More Beautifull: The Ethics of Biomedical
Human Enhancement”. Η ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε συντονίστηκε από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Καθηγητή Β. Ταρλατζή.
Η ομιλήτρια έθεσε μερικά σημαντικά ερωτήματα βιοηθικής και δεοντολογίας, τα οποία προκύπτουν άμεσα από την
εξέλιξη των δυνατοτήτων της Βιοιατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Στην εισαγωγή της αναφέρθηκε στις επιτυχείς
εφαρμογές της Βιοιατρικής Τεχνολογίας με σκοπό τη θεραπεία και την πρόληψη νοσημάτων όπως η ινσουλινοθεραπεία
και τα εμβόλια ανίστοιχα.
Σήμερα όμως, όπως τόνισε η Dr Ruth Faden, η ίδια τεχνολογία έχει διαφορετικούς στόχους καθότι επικεντρώνει
στην περαιτέρω «βελτίωση» του φυσιολογικού και όχι στη
θεραπεία ή πρόληψη του παθολογικού, όπως η πλαστική χειρουργική του προσώπου και οι δυνατότητες που δίνει η γενετική μηχανική για να αποτραπεί η φαλάκρα, το άσπρισμα
των μαλλιών, επιλογή φύλου, κ.ο.κ.
Η ομιλήτρια ανέλυσε τα παρακάτω πεδία πιθανών αντιρρήσεων από την οπτική της βιοηθικής και δεοντολογίας:

1. Ασφάλεια των παρεμβάσεων και άγνωστοι πιθανά
μη αναστρέψιμοι κίνδυνοι όπως π.χ. ο κίνδυνος καρκινογένεσης από τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης
2. Η μετατροπή των χαρισμάτων σε εμπορικά αγαθ ά, όπως το πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η
επιλογή φύλου, κ.ο.κ.
3. Η δυνατότητα αλλαγής χαρακτηριστικών –τα
οποία, ως σήμερα, δεν αποτελούν αντικείμενο επιλογής–,
όπως το χρώμα δέρματος, μπορεί να οδηγήσει στη μη ανοχή της διαφορετικότητας και στην άνοδο του φυλετικού
και κοινωνικού ρατσισμού.
4. Διεύρυνση κοινωνικών αδικιών και ανισοτήτων
καθότι η πρόσβαση στη βιοιατρική τεχνολογία και το κόστος
των εφαρμογών της είναι ευκολότερη στις ανώτερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις.
5. Επικίνδυνη συγκέντρωση εξουσίας στον έλεγχο
και τις εφαρμογές της τεχνολογίας.
6. Διευρυνόμενη αμετροέπεια της επιστημονικής
κοινότητας για τον έλεγχο της βιολογικής μας ταυτότητας.
Η ευκαιρία που δόθηκε στη Σχολή μας με την παρουσία
της Dr Ruth Faden ανέδειξε τη σημασία εκδηλώσεων αντίστοιχης ποιότητας με σκοπό τον εμπλουτισμό του προβληματισμού μας στα καίρια αντικείμενα της Βιοηθικής και Δεοντολογίας.
Αλέξης Μπένος

Συνέδρια – Σεμινάρια
– 26.1.2008. 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ακοοπροσθετιστών, Ξενοδοχείο Imperial Athens Hotel, Αθήνα. Πληροφ.: www.
akouste.gr.
– 26.1.2008. 1η Μετεκπαιδευτυική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ερεύνης του Καρκίνου, για τον «Καρκίνο κεφαλής και
τραχήλου, Ξενοδοχείο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη. Πληροφ.: www.forumcongress.com/eeek.
- 26 και 27.1.2008. 1η Σύνοδος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και
Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) με θέμα:
«Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παθήσεων σχετιζόμενων με τον
HPV: Τελευταίες εξελίξεις», Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, Αίθουσα «Αριστοτέλης Ι», Θεσσαλονίκη. Πληροφ.: www.hpvinfo.gr.
- 16.2.2008. 11ο Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων, με θέμα «Λοιμώξεις εγκύου-εμβρύου-νεογέννητου”, Ξενοδοχείο Hyatt Θεσσαλονίκης. Πληροφ.: Ι.Θ.Καβαλιώτης, Ε. Ροηλίδης: http://www.med.auth.
gr/announce/11th_PID_ Programma.doc.
- 21-23.2.2008. 4Ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς, Θεσσαλονίκη, Πληροφ.: www.med.auth.gr/
announce/PROKATARKTIKO_PROGRAMMA_2.pdf.
- 8.3.2008. Ημερίδα με θέμα: «Τα νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της Σπαστικότητας», Τελλόγλειο Ίδρυμα Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Πληροφ.: τηλ. 2310-994692, e-mail:nsahepa@med.
auth.gr.
- 27-30.3.2008. 9ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατmρικής Εταιρείας
Ελλάδος και 7ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο,
Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα. Πληροφ.: www.sports medicinegreece.com.

Το περιοδικό της Σχολής μας

«Aristotle University
Medical Journal»
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ευτυχισμένη, δημιουργική και γεμάτη
Υγεία Νέα Χρονιά.
Το περιοδικό της Σχολής μας, «Aristotle
University Medical Journal», διανύει με επιτυχία το 3ο έτος κυκλοφορίας του.
Σας παρακαλούμε να στηρίξετε την έκδοσή
του, αποστέλλοντας εργασίες, σύμφωνα με
τις οδηγίες σύνταξης.
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι από το τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους
(2006-2007) συμπεριλαμβάνεται στη λίστα
των βιβλίων της Royal Society of Medicine
της Αγγλίας και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξής του στη βάση δεδομένων
Scopus.
Η υπεύθυνη σύνταξης
Αικ. Καϊδόγλου-Αναγνωστοπούλου,
Aναπλ. Kαθηγήτρια

Tην Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008, η Ιατρική Σχολή του
Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και
την «Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη της Επικοινωνίας και Συμπεριφοράς στο Xώρο της Υγείας», πραγματοποίησε εκδήλωσησεμινάριο με θέμα: «Σχέση γιατρού-ασθενή στη σύγχρονη κλινική πράξη: Ζήτημα ανάγκης ή απλή πολυτέλεια;»
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία της Ιατρικής
Σχολής και του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Ντόμπρος μίλησε για την ανάγκη ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης σε στάσεις,
συμπεριφορές και επικοινωνιακές δεξιότητες στο Πρόγραμμα
Σπουδών των Ιατρικών Σχολών. Επίσης επεσήμανε ότι η Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις
ήταν η πρώτη Ιατρική Σχολή στην Ελλάδα που εισήγαγε την εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας, ως υποχρεωτικό μάθημα,
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Στη συνέχεια η κα Εύχαρις Παναγοπούλου παρουσίασε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που η επικοινωνία γιατρού-ασθενή επιδρά τόσο στην κλινική
πράξη, όσο και στην υγεία και ποιότητα ζωής και εργασίας του
γιατρού. Στο τέλος απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιατρική Σχολή παρουσίασαν περιστατικά που αφορούσαν στην ανακοίνωση-απόκρυψη δυσάρεστων νέων, και στη
συνεργασία με τις ιατρικές οδηγίες.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 300 γιατροί. Η
ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου στην εκδήλωση, αποτελεί μία
ένδειξη του ενδιαφέροντος για την ανθρωπιστική προσέγγιση
της ιατρικής πράξης, αλλά και της ανάγκης περεταίρω εκπαίδευσης σε θέματα επικοινωνίας γιατρού-ασθενή.
Μ. Α.

Επιμορφωτικά Προγράμματα
του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην ηλεκτρονική μάθηση (elearning), θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε Ηλεκτρονική Μάθηση», από 4.2.2008 έως 15.2.2008.
Πληροφ.: Περιφεριακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, κα Κ. Ζήκου, τηλ. 2310-595961, fax: 2310-530846.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν Επιμορφωτικά Προγράμματα
Ξένων Γλωσσών από 11.2.2008 έως 29.6.2008.
Πληροφ.: Περιφεριακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, κα Κ. Ζήκου, τηλ. 2310-595961, fax: 2310-530846
Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγραμμάτων: Σερέτη Ευφροσύνη, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας, τηλ. 2310-595941.

Στήλη του Φοιτητή
Συνάντηση του Πρύτανη με τους Συλλόγους ατόμων με αναπηρία
και με τους εθελοντές φοιτητές
Συνάντηση με τους Συλλόγους ατόμων με αναπηρία και με τους εθελοντές φοιτητές του
Α.Π.Θ. είχε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος, στις 3.12.2007 στην Αίθουσα της Συγκλήτου, στο πλαίσιο των εργασιών της Ημερίδας που διοργάνωσε η Επιτροπή
Κοινωνικής Πολιτικής, με θέμα: «Κοινωνική πολιτική σε θέματα φοιτητών με αναπηρίες, εθελοντισμού, πρόληψη για τα Ναρκωτικά και Δημόσια Υγεία».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και το εθελοντικό έργο των φοιτητών του Α.Π.Θ. προς συμφοιτητές τους με προβλήματα αναπηρίας.

Αλλοδαποί φοιτητές, φοιτητές με αναπηρίες και πληροφόρηση
φοιτητών, στο Επίκεντρο Ημερίδας του Α.Π.Θ.
«Κοινωνική Πολιτική σε θέματα αλλοδαπών φοιτητών, φοιτητών με αναπηρίες
και πληροφόρησης φοιτητών» ήταν το θέμα της Ημερίδας που διοργάνωσε η Επιτροπή
Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2008, στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
Αμέσως μετά το κλείσιμο των εργασιών της Ημερίδας προβλήθηκε η ταινία «Δρόμος προς
τη Δύση, που προλόγισε ο Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
του Α.Π.Θ., Κυριάκος Κατζουράκης.

Δράσεις Ιατρικής Εκπαίδευσης της IFMSA
Ο φοιτητής της Ιατρικής και μέλος της τοπικής μας Επιτροπής, Ν. Δάβαρης, ανέλαβε κατόπιν επιλογής του από τον Υπεύθυνο Ιατρικής Εκπαίδευσης της IFMSA (International Federation
of Medical Students’s Associations), Daniel Rodriguez Mu•oz, τη θέση του Συντονιστή της Διαρκούς Επιτροπής Ιατρικής Εκπαίδευσης της IFMSA για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία από
κοινού με τον Πολωνό φοιτητή Ιατρικής Blazej Trela.
Αξιοποιώντας τη θέση αυτή, η τοπική μας Επιτροπή και η Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. θα έχει
τη φετινή χρονιά έναν ακόμη σύνδεσμο με τις διεθνείς εξελίξεις και αποφασιστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Μ. Λεμονάκη, Γραμματέας τοπικής Επιτροπής

Προκηρύχθηκαν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Υποτροφιών
2008-2009 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 προκηρύχθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.) τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Υποτροφιών του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009:
α) Υποτροφίες για το Εξωτερικό: Εκατόν δέκα έξι (116) θέσεις υποτροφιών.
β) Υποτροφίες για την Ελλάδα: Τριακόσιες οκτώ (308) θέσεις υποτροφιών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και πιστοποιητικών λήγει την 11η Φεβρουαρίου 2008.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.210-3726341, 210-3726346, 210-3726395, στα
FAX: 210-3255478 ή 210-3312759 και www.iky.gr (Υποτροφίες για Έλληνες).

Υπεύθυνοι του Ενημερωτικού Δελτίου
H έκδοση του Eνημερωτικού Δελτίου είναι ευγενική προσφορά του εκδοτικού οίκου
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