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Δεύτερη φάση της Αναβάθμισης Σπουδών
και Λειτουργιών
2008-2014 Πορεία προς την ολοκλήρωσή της
Μήνυμα του Προέδρου Ν. Ντόμπρου
Για έξι χρόνια, από το 2002, η Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. επιχείρησε μια
πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά δεδομένα πορεία, Αναβάθμισης Σπουδών και
Λειτουργιών. Με την καθοδήγηση του Α. Μηνά, του Ι. Μπόντη, του Α.
Μάνθου και του Γραφείου Εκπαίδευσης, ανατράπηκε η στασιμότητα, έγιναν μεγάλα βήματα, βελτιώθηκαν οι δομές, οι συνθήκες και οι λειτουργίες.Οι δυσκολίες ήταν μεγάλες και συχνά απαγορευτικές: Οι μεγάλοι αριθμοί φοιτητών, οι ελλείψεις στον εκπαιδευτικό εξοπλισμό, η έλλειψη υποστήριξης από την Πολιτεία, η ηλικιακή γήρανση του ΔΕΠ της Σχολής, το
κλίμα απογοήτευσης και σκεπτικισμού, οι διαταραγμένες σχέσεις με τους
φοιτητές μας.
Παρόλα αυτά έγιναν ανατροπές και βελτιώσεις σύμφωνα με το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης της Σχολής, σε όλους τους στόχους και τα επίπεδα και σήμερα ξεκινούμε τη δεύτερη φάση ολοκλήρωσης
της Αναβάθμισης από νέα προχωρημένη αφετηρία.Απόφαση της Διοίκησης με τη συμπαράταξη του ΔΕΠ και των φοιτητών, είναι με γρήγορα βήματα να υλοποιήσουμε όλους τους προγραμματισμένους στόχους μας και
να ολοκληρώσουμε την Αναβάθμιση.Δεσμευόμαστε στο όραμά μας, για
μια Ιατρική Σχολή σύγχρονη και ανταγωνιστική, με λειτουργικές συνθήκες
για το ΔΕΠ στο εκπαιδευτικό τους έργο, το φόρτο εργασίας και τις εξελίξεις τους, με αναβαθμισμένη εκπαίδευση των φοιτητών με σύγχρονο πρόγραμμα και διαδικασίες. Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους
2008-2009 και την έναρξη φοίτησης των νέων πρωτοετών μας, επιδιώκουμε να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο: Όλοι οι φετινοί πρωτοετείς
φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το 2014, ως πολυδύναμοι
εκπαιδευόμενοι ιατροί και όχι απλά ως πτυχιούχοι της Ιατρικής Σχολής.Και
φυσικά η ποιότητα του επιτεύγματος εξαρτάται από τη δουλειά όλων μας:
διδασκόντων, διοικητικών και διδασκομένων.

Υψηλού επιπέδου προσπάθειας και επιτυχίας
οι νέοι πρωτοετείς φοιτητές μας
Ολοκληρώνεται η εγγραφή των νέων πρωτοετών φοιτητών μας, που
πέτυχαν στις φετεινές εισαγωγικές εξετάσεις. Η επιτυχία των εισαγομένων,
με πρώτη προτεραιότητα για τους περισσότερους την Ιατρική Σχολή
Α.Π.Θ. στηρίχθηκε στην εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία τους. Επιδιώκουμε
ώστε η τάξη αυτή 2008-2014 να είναι στο σύνολό της, η τάξη που θα αποφοιτήσουν το 2014 πολυδύναμοι εκπαιδευμένοι ιατροί και όχι απλά πτυχιούχοι. Η πραγματοποίηση αυτού του στόχου θα στηριχθεί, τόσο στην προσπάθεια των διδασκόντων, όσο και στην ανταπόκριση των ιδίων των φοιτητών. Oι νέοι πρωτοετείς μας φοιτητές είναι:
ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ: ΑΓΓΕΛΗ Ν., ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Μ., ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΔ.,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΑ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΑΝΝΟΥΣΗ Ε., ΑΠΑΛΛΑΣ
Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Α., ΑΡΣΕΝΑΚΗΣ Σ., ΒΑΒΥΛΑ Μ., ΒΑΔΑΡΛΗΣ Α., ΒΑΝΗΣ Ζ., ΒΑΝΤΣΗ Π.,
ΒΟΥΡΔΑ ΑΕ., ΒΡΥΣΗ Ε., ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ Ν.,
ΓΚΑΛΟΝΑΚΗΣ Ι., ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΣ., ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ Μ., ΓΚΟΓΚΟΥ Ε., ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ Ε.,
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Φ., ΔΑΒΙΤΗ Μ., ΔΑΠΟΝΤΕ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Α., ΔΕΡΕ Γ., ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ν., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Β., ΔΗΜΟΥ Δ.,
ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ Μ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒ., ΔΟΥΜΑ ΑΝ., ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ Π.,
ΕΡΥΘΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ Α., ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ., ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ Μ.,
ΕΥΤΑΞΙΑΣ Χ., ΖΑΧΑΡΗ Ε., ΖΕΛΕΒΑΡΗΣ Ν., ΖΤΡΙΒΑ Ε., ΘΕΟΥ Ε., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σ.,
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ Χ., ΚΑΛΕΝΔΕΡΗ Α., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Π., ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Δ., ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ-ΒΑΛΤΗΣ
Ι., ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Γ., ΚΑΛΟΧΕΡΗ Μ., ΚΑΝΔΥΛΑΝΑΠΤΗ Μ., ΚΑΡΑΛΗ Δ., ΚΑΡΑΛΗΣ Τ., ΚΑΡΥΔΑ
ΣΑ., ΚΑΤΣΑΝΟΣ Δ., ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ Γ., ΚΑΤΣΙΛΑ Σ., ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ Π., ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΑ., ΚΟΙΜΤΖΗΣ
Γ., ΚΟΛΛΙΑ Μ., ΚΟΝΤΕΛΗΣ Κ., ΚΟΡΩΝΗΣ Σ., ΚΟΥΚΟΥ Ξ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Α., ΚΟΥΦΙΔΗΣ Δ.,
ΚΟΦΟΤΟΛΙΟΥ Ι., ΚΡΕΞΗ Δ., ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Δ., ΚΥΡΚΑΣΙΑΔΟΥ Μ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Φ.,
ΚΩΣΤΑΚΗ Σ., ΛΑΣΠΑ Ε., ΛΙΩΡΗ Σ., ΜΑΛΑΜΑΚΗ Π., ΜΑΡΟΥΣΗΣ Ν., ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ., ΜΑΥΡΙΔΟΥ
Ε., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Μ., ΜΑΥΡΩΝΑ Ε., ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΙΑ., ΜΙΤΣΟΚΑΠΑΣ Α., ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Δ.,
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΜΠΑΡΑΚΟΥ Ο., ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ Α., ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ Π., ΜΠΕΛΛΟΥ Π.,
ΜΠΛΟΝΤΖΟΣ Ν., ΜΠΟΛΟΥ Β., ΜΠΟΤΗΣ Ι., ΜΠΟΥΡΑ Μ., ΜΠΟΥΡΟΥ Μ., ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ Δ.,
ΜΠΟΥΣΗ Ε., ΜΥΡΙΣΚΟΥ Α., ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Ε., ΝΟΥΒΑΚΗΣ Δ., ΝΤΕΜΠΙΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.,
ΝΤΙΛΟΥΔΗ Δ., ΝΤΟΥΜΠΑΡΑ Μ., ΞΥΓΩΝΑΚΗΣ Χ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Κ.,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ., ΠΑΠΑ Ε., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λ.,
ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ Δ., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ., ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Β., ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Θ., ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗΣ Γ., ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μ., ΠΕΤΡΟΥ
Σ., ΠΙΤΣΙΛΟΣ Χ., ΠΛΑΤΣΑ Χ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΣ Μ., ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ Α.,
ΡΟΥΒΑ Α., ΣΑΒΒΙΔΟΥ Π., ΣΑΜΑΚΙΔΟΥ Γ., ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΝ., ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.,
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΣΙΣΚΟΣ Δ., ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ Ο., ΣΚΡΑΠΑΡΛΗ ΘΑ., ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ-ΖΑΧΟΥ
Ο., ΣΤΟΙΚΟΣ Σ., ΣΩΤΗΡΙΟΥ Π., ΤΑΣΙΚΑ Ε., ΤΑΤΑΡΙΔΑ ΠΑΛΛΑ ΜΧ., ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ Μ.,
ΤΖΙΤΖΙΛΗ Ε., ΤΖΙΩΛΑ Τ., ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ι., ΤΣΙΓΓΑΝΗ Ε., ΤΣΙΓΚΡΙΚΗ Λ., ΤΣΙΟΓΓΑ Α.,
ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ Ι., ΤΣΟΜΑΚΑ Ε., ΤΣΟΝΩΝΑ Β., ΤΣΟΥΡΤΣΟΥΛΑ Α., ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ Π., ΦΙΛΙΟΥ Σ.,
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ι., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Λ, ΦΩΤΙΑΔΟΥ Α., ΧΑΡΙΣΗΣ Μ., ΧΑΡΙΤΟΥ Σ., ΧΑΣΙΟΥ Α.,
ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΙΤΣΑ Π., ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ., ΨΑΡΡΑΣ Α. ΚΥΠΡΙΟΙ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μ.,
ΚΕΦΑΛΑ ΑΜ., ΚΟΛΑΝΗΣ Σ., ΚΤΙΣΤΗ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ., ΛΕΩΝΙΔΟΥ Ε., ΜΙΧΑΗΛ Α.,
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε., ΠΕΤΡΟΥ Δ., ΠΗΛΑΒΑΚΗΣ Μ., ΣΤΑΥΡΙΔΗ Ε., ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.,
ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ Α. ΤΟΥΡΚΙΑ: CEKIN CF. 10%: ΒΑΪΤΣΙΔΗΣ Ζ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Σ., ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Χ., ΕΞΑΡΧΟΣ Κ., ΖΟΡΜΠΑ Μ., ΜΑΝΤΕΒΑΣ Α., ΜΑΤΟΥΛΑΣ Ε., ΜΠΑΡΤΖΙΑ Ε., ΜΠΟΥΣΗ Β.,
ΣΑΜΑΡΑ Α., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Σ., ΤΕΣΤΑ Θ., ΤΖΕΛΒΕΣ Λ., ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ Κ., ΤΣΑΚΑΛΟΣ Χ.,
ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ Μ., ΤΣΙΡΩΝΗΣ Π., ΧΑΛΚΙΑΣ Κ., ΣΕΡΙΦ ΔΑΜΑΔΟΓΛΟΥ Χ.
ΣΥΝΟΛΟ: 198

Προς τους Διευθυντές των Ακαδημαϊκών Μονάδων
(Κλινικών και Εργαστηρίων)
Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,
Το Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 ξεκινάει με καλούς οιωνούς. Οι εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται ομαλά σύμφωνα με το
Πρόγραμμα. O προγραμματισμός 2008-2012 έχει συγκροτηθεί και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Σχολής. Mεγάλη προεργασία έχει γίνει για τα
κριτήρια εξέλιξης και την εσωτερική αξιολόγηση της Σχολής. Παρ΄όλα αυτά, παραμένουν ανοιχτές εκκρεμότητες στην καθημερινή λειτουργία της
Σχολής, όπως μη καθολική εφαρμογή αποφασισμένων καινοτομιών, προβλήματα δομών και λειτουργιών σε επιμέρους Ακαδημαϊκές Μονάδες. Με
την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού έτους σας καλούμε σε συνάντηση-συζήτηση τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 στις 12:00-14:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Σχολής για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.Το
πρόγραμμα της συνάντησης περιλαμβάνει μικρή ενημερωτική εισήγηση
από τη Διοίκηση και κυρίως, τις δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, για την πορεία της Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών και τα
επιμέρους προβλήματα των Ακαδημαϊκών Μονάδων που διευθύνετε. Χρήσιμο είναι – και για λόγους οικονομίας χρόνου- να κατατεθούν έγκαιρα,
πριν ή κατά τη συζήτηση απόψεις και προτάσεις, ώστε να συζητηθούν λιτά αλλά ουσιαστικά οι άξονες των προβλημάτων. Μετά την κωδικοποίηση
των προβλημάτων και προτάσεων, που θα κατατεθούν στη Διοίκηση ή
στην Επιτροπή Σπουδών, θα επαναλάβουμε τη συνάντηση με συνολική εισήγηση πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.
Με τις ευχές μας για μια δημιουργική και αποδοτική χρονιά,
Νικόλαος Β. Ντόμπρος
Βασίλειος Κ. Ταρλατζής

Προς τους
Λέκτορες και Επίκουρους Καθηγητές της Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ.
Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,
Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και συνεχίζοντας την παράδοση, σας καλούμε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 στις 12:00-14:00
στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής, για την πρώτη για φέτος ενημερωτική συνάντηση.Όπως και στις προηγούμενες, μετά από μια βραχεία
ενημέρωση εκ μέρους της Διοίκησης της Σχολής, θα ακολουθήσει ανοιχτός
διάλογος ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να εκφράσετε τα προβλήματά
σας, τις απόψεις και προτάσεις σας τόσο για την καθημερινή λειτουργία,
όσο και για την πορεία αναβάθμισης των Σπουδών και Λειτουργιών της
Σχολής. Η συμμετοχή σας θεωρείται απαραίτητη.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Νικόλαος Β. Ντόμπρος
Βασίλειος Κ. Ταρλατζής

Υποδοχή των πρωτοετών 2008-2009
Διήμερο πρόγραμμα 21-22 Οκτωβρίου 2008
Πρόσκληση προς τους Πρωτοετείς Φοιτητές
Αγαπητοί νέοι συνάδελφοι,
Συγχαίροντάς σας για την επιτυχία και το υψηλό επίπεδο απόδοσής
σας, σας καλωσορίζουμε στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.Η πρώτη συνάντησή
μας θα γίνει την Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 (18:00-20:00),
σε ένα ενημερωτικό απογευματινό διήμερο, στο μεγάλο Αμφιθέατρο κάτω από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής. Στο διήμερο αυτό, μέλη ΔΕΠ
της Σχολής, εκπρόσωποι των φοιτητών και η Διοίκηση της Σχολής, θα σας
ενημερώσουν για τη Σχολή, τις Σπουδές σας και τα προγράμματα.
Καλώς ήρθατε στην Ιατρική Σχολή
Νικόλαος Β. Ντόμπρος
Βασίλειος Κ. Ταρλατζής
Πρόεδρος
Αναπλ. Πρόεδρος

Τo περιοδικό της Σχολής μας

«Aristotle University
Medical Journal»
Aγαπητοί Συνάδελφοι,
Το περιοδικό της Σχολή μας, «Aristotle University Medical
Journal», διανύει με επιτυχία το 4ο έτος κυκλοφορίας
του.Σας προσκαλούμε να στηρίξετε και να αξιοποιήσετε την
έκδοσή του, αποστέλλοντας εργασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης.Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι από το τέλος
του 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 της Σύνταξης
Αικ. Καϊδόγλου-Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια.

Τα νέα της Σχολής
Αναβάθμιση της λειτουργίας των Τομέων
Η Διοίκηση της Σχολής, υπενθυμίζει με έγγραφο της προς τους Τομείς, την ανάγκη τήρησης
των προδιαγραφών των Τομέων στο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου. Ενδεικτικά επισημαίνονται η καθολική χορήγηση σε όλα τα μαθήματα ΕΦΜ (Ενημερωτικού Φυλλαδίου Μαθήματος),
η τήρηση διαδικασίας επιλογής και έγκρισης των διδακτικών βιβλίων, η έγκαιρη χορήγησή τους,
η πλήρης καταγραφή των αναθέσεων διδασκαλίας σε κάθε μέλος ΔΕΠ για τα μαθήματα που διδάσκει.Στο στάδιο της ανταλλαγής απόψεων και της συζήτησης βρίσκεται ακόμη το θέμα της αναδιάρθρωσης των Τομέων, ιδιαίτερα των μεγάλων Τομέων, που παρουσιάζουν δυσλειτουργίες.
Σύμφωνα με το Νόμο, αλλά και τις ανάγκες της Εκπαίδευσης, ο Τομέας είναι το κύριο και ουσιαστικό όργανο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με ουσιαστική συλλογική συμμετοχή κι όχι απλά ένα
διαδικαστικό, γραφειοκρατικό, διεκπεραιωτικό σώμα.

το

8ο

Αρχίζει αρχές Νοεμβρίου 2008
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της ΙΣΑΠΘ

Με διαρκώς εμπλουτιζόμενο περιεχόμενο, αρχίζει στις αρχές Νοεμβρίου 2008 το 8ο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.
Αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Γραφείο του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής
(dean@med.auth.gr).
Οι συντονιστές των προγραμμάτων Καθηγητής Γ. Καρακιουλάκης, του προγράμματος Ιατρικής
και Αναπλ. Καθηγητής Α. Γαρύφαλλος, του προγράμματος Νοσηλευτικής, υπενθυμίζουν ότι στην
εκλογή όλων που συμμετάσχουν θα τηρηθεί προτεραιότητα και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής ενασχόλησης.
Ιδιαίτερα προσκαλούνται τα νεότερα μέλη ΔΕΠ, λέκτορες και επίκουροι να δηλώσουν έγκαιρα
τη συμμετοχή τους.

Στις 2-5 Απριλίου 2009 το 5ο ΕΣΙΣΑΠΘ
Το 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Σχολής (5ο ΕΣΙΣΑΠΘ) θα πραγματοποιηθεί στις 2-5
Απριλίου 2009 στο Ξενοδοχείο Μakedonia Palace. Παρακαλείσθε όλοι να ενθαρρύνετε τους
φοιτητές να συμμετάσχουν ενεργά σε ερευνητικές εργασίες που θα ανακοινωθούν στο Συνέδριο. Καλούνται οι Ακαδημαϊκές Μονάδες να προετοιμάσουν τη συμμετοχή τους.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.med.auth.gr).

Μικρές αλλαγές και προσαρμογές στη διαδικασία εκπόνησης
των διδακτορικών διατριβών
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του νέου κανονισμού για τις διδακτορικές διατριβές από την αρμόδια επιτροπή της Σχολής, τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3685 (16-07-2008) για τις μεταπτυχιακές
σπουδές, ο οποίος, στο άρθρο 9, άλλαξε τα δεδομένα για τις διδακτορικές διατριβές. Η επιτροπή
διδακτορικών διατριβών θα προσαρμόσει άμεσα τον κανονισμό που θα εγκριθεί στην πρώτη ΓΣΕΣ,
ώστε να μη διακοπεί η ροή των διαδικασιών. Η επόμενη αναγόρευση νέων διδακτόρων προγραμματίστηκε για την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Νέοι Διευθυντές Ακαδημαϊκών Μονάδων
Εκλέχθηκαν ως νέοι Διευθυντές Ακαδημαϊκών Μονάδων οι:
• Καθηγητής Επαμεινώνδας Φαχαντίδης
A΄ Προπ. Χειρουργική Κλινική – ΑΧΕΠΑ
• Καθηγητής Δημήτριος Βασιλάκος
Αναισθησιολογική Κλινική – ΑΧΕΠΑ
• Καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής
A΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
• Επίκουρη Καθηγήτρια Ευτέρπη Δεμίρη
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
• Καθηγητής Ευάγγελος-Ισαάκ Ιωαννίδης
Β΄Ουρολογική Κλινική – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
• Καθηγητής Δημήτριος Γρέκας
Α΄ Προπ. Παθολογική Κλινική – ΑΧΕΠΑ
• Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Καραμούζης
Εργαστήριο Βιοχημείας – ΑΧΕΠΑ
• Καθηγητής Νικόλαος Μαλισιόβας
Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας
• Καθηγήτρια Ευδοξία Δίζα-Ματαυτσή
Β΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας
• Αναπλ. Καθηγητής Αρμόδωρος – Σπ. Μεταξάς
Β΄ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αποχωρήσεις μελών ΔΕΠ
Με τη λήξη του ορίου ενεργού υπηρεσίας και μετά από ευδόκιμη Πανεπιστημιακή λειτουργία, αποχώρησαν στις 31 Αυγούστου 2008 οι παρακάτω
συνάδελφοι:
• Αϊβάζης Β., Καθ. Παιδιατρικής
• Αναγνωστόπουλος Δ., Αναπλ. Καθ.Χειρουργικής Παίδων
• Αντωνιάδης Α., Καθ. Μικροβιολογίας
• Αρναούτογλου Α., Καθ. Νευρολογίας
• Γκιάλα Μ.-Α., Καθ. Αναισθησιολογίας
• Ελευθεριάδης Ε., Καθ. Γεν. Χειρουργικής
• Καραμήτσος Δ-Σπ.-Ε., Καθ. Παθολογίας-Διαβητολογίας
• Κεκές Γ., Καθ. Ωτορινολαρυγγολογίας
• Κουλούλας Α., Καθ. Ωτορινολαρυγγολογίας
• Κουρίλα-Καπρίνη Ε., Καθ. Αναισθηγιολογίας
• Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα Β., Καθ. Μικροβιολογίας-Ιολογίας
• Λαζαρίδης Χ., Αναπλ. Καθ. Πλαστικής Χειρουργικής
• Μπερόβαλης Π., Αναπλ. Καθ. Γενικής Χειρουργικής
• Μπόντης Ι., Καθ. Μαιευτικής-Γυναικολογίας
• Μώρος Ι., Καθ. Αγγειοχειρουργικής
• Σούλιου, Καθ.Μικροβιολογίας-Εργαστηριακής
• Συμεωνίδου Ε., Ανοσολογίας
• Τσάνταλη Χ., Καθ. Bιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Αιματολογίας
• Χαρλάυτης Ν., Καθ. Γενικής Χειρουργικής
Με τις ευχές της Διοίκησης και της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Κοινότητας, για χρόνια πολλά και δημιουργικά!

Η Α΄ Νευροχειρουργική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
την Παρασκευή 30 Μαΐου 2008
γιόρτασε τα 40 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς της
στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Η Α΄ Νευροχειρουργική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 30 Μαΐου 2008 γιόρτασε τα 40 χρόνια λειτουργίας
και προσφοράς της στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.Κατά τη διάρκεια της
τελετής τιμήθηκαν οι διατελέσαντες Καθηγητές και Διευθυντές της Κλινικής,
που με το έργο τους οδήγησαν την Κλινική στην καταξίωση της στον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο. Οι τιμηθέντες ήταν οι Καθηγητές: Βασίλειος Γριπονησιώτης, Γεώργιος Ταυρίδης, Γεώργιος Φόρογλου, Βασίλειος Κοντόπουλος,
Δημήτριος Βασιλάκης, Αντώνιος Καραβέλης, Φίλιππος Τσιτσόπουλος, Μακέδος Φυλακτάκης και Λάζαρος Μόττας. Με αφορμή την πλήρη πιστοποίηση
της Κλινικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
Νευροχειρουργικών Κλινικών, επίσημος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καθηγητής κ. Τ. Trojanowski, ο οποίος ανέπτυξε ομιλία
με θέμα «Η εξέλιξη της εκπαίδευσης στη Νευροχειρουργική».
Η εκδήλωση είχε απόλυτη επιτυχία. Την παρακολούθησε πλήθος κόσμου
και την τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των αρχών της πόλης, ο
Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Σ. Πανάς, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ. Καθηγητής κ. Ν. Ντόμπρος, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Δ. Τσάμης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας κ. Β. Βάρσος, ο Υποδιοικητής της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης κ. Ι. Σιγάλας, ο Διοικητής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ κ. Δ. Γάκης, ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ κ.
Ι. Τρασανίδης, Καθηγητές, Διευθυντές Κλινικών, ο Ακαδημαϊκός και πρώην
Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής κ. Π. Συμεωνίδης, ο Ακαδημαϊκός κ. Δ. Λαζαρίδης, οι πρώην Πρόεδροι της Ιατρικής Σχολής κ.κ. Α. Τουρκαντώνης, Α. Μηνάς, Ι. Μπόντης, οι πρώην Πρόεδροι του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ κ.κ. Ι. Μυλωνάς, Κ. Τριαρίδης, Μ. Πυρπασόπουλος, Γ. Καλτσίδης, φοιτητές, συνεργάτες,
ασθενείς και φίλοι της Κλινικής.

Γραφείο Eκπαίδευσης
Επίσκεψη στο Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων
της Ιατρικής Σχολής του Dundee, στη Σκωτία
Η ανεπάρκεια των φοιτητών σε κλινικές δεξιότητες οδήγησε στην ανάπτυξη Κέντρων
και Εργαστηρίων Κλινικών Δεξιοτήτων (ΚΚΔ) σε πολλές ιατρικές σχολές διεθνώς. Στα
ΚΚΔ οι φοιτητές εκπαιδεύονται με ένα συστηματικό τρόπο, από τα πρώτα έτη σπουδών,
σε βασικές κλινικές δεξιότητες, σε συνθήκες προσομοίωσης, πριν την επαφή με πραγματικούς ασθενείς. Ένα από τα πιο σύγχρονα ΚΚΔ λειτουργεί στην Ιατρική Σχολή στο
Dundee της Σκωτίας.
Το ΚΚΔ είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση
των φοιτητών, αλλά και
για την αξιολόγησή τους
με την Αντικειμενικά Δομημένη Κλινική Εξέταση
(εξέταση OSCE).
Με στόχο την ενημέρωση και το ξεκίνημα
συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ με το
ΚΚΔ του Dundee, ο κ.
Σμυρνάκης Εμμανουήλ,
διδάσκων ΠΔ 407/80,
ένας από τους Συντονιστές του Εργαστηρίου
Κλινικών Δεξιοτήτων που λειτουργεί από το 2004 στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, πραγματοποίησε προγραμματισμένη επίσκεψη στο Dundee μεταξύ 16 και 20 Ιουνίου 2008.
Κατά τις ημέρες της επίσκεψης έγινε ξενάγηση και αναλυτική περιγραφή του κέντρου. Το ΚΚΔ καταλαμβάνει ένα χώρο περίπου 800 τ.μ. μέσα στο Πανεπιστημιακό
Ninewells Hospital του Dundee. Διαθέτει μικρές αίθουσες εκπαίδευσης (10-15 τ.μ. η καθεμία), με διαφορετική λειτουργικότητα, περιμετρικά τοποθετημένες, ώστε να επιτρέπουν την απαραίτητη κυκλική εναλλαγή των φοιτητών κατά την εξέταση OSCE. Το ΚΚΔ
διαθέτει επίσης αίθουσες ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας, 2 σεμινάρια, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραφεία για το διοικητικό και το εκπαιδευτικό
προσωπικό, αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και αναψηκτήριο.
Κατά την επίσκεψη δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών με το προσωπικό του
ΚΚΔ. Το ΚΚΔ διαθέτει διευθυντή, μάνατζερ, 12 μέλη
ΔΕΠ (ιατρούς και νοσηλευτές), 2 εκπαιδευτές υποδυόμενων ασθενών, 1 χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 3 τεχνικούς, 2 γραμματείς.
Η επίσκεψη στο Dundee έδωσε και την ευκαιρία
επίσκεψης στο Κέντρο Ιατρικής Εκπαίδευσης (Centre
of Medical Education), ένα από τα πιο γνωστά και
αναγνωρισμένα διεθνώς στον τομέα του. Κατά την
επίσκεψη στο Κέντρο Ιατρικής Εκπαίδευσης έγινε
ενημέρωση για τις σύγχρονες μεθόδους εξέτασης
των φοιτητών που οδηγούν σε αντικειμενική, έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων.
http://www.dundee.ac.uk/clinskills/index.phphttp://www.dundee.ac.uk/meded/

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ στα πλαίσια του
μαθήματος Πολιτική Οικονομία της Υγείας και Δημόσια Υγεία της κατεύθυνσης Ιατρική
Κοινωνική Έρευνα διοργανώνει κάθε χρόνο τα τελευταία 4 χρόνια, Σεμινάρια Πολιτικής Οικονομίας της Υγείας.
Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διοργανώθηκε στις 4 και 5 Ιουνίου 2008, διήμερο εκδηλώσεων με προσκεκλημένο ομιλητή φέτος τον Καθηγητή Κοινωνιολογίας της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Γκαίτε της Φρανκφούρτης Hans Ulrich Deppe.
Tην πρώτη μέρα του διημέρου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Οικονομική
ρύθμιση των κλινικών αποφάσεων». Οι πολιτικές ελέγχου του κόστους στην ιατρική περίθαλψη, ο ρόλος των φαρμακοβιομηχανιών και η διεθνής τάση ιδιωτικοποίησης
των συστημάτων υγείας εξετάστηκαν από τη σκοπιά των επιπτώσεών τους στη λήψη
των κλινικών αποφάσεων και στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Αναλυτική συζήτηση ακολούθησε για τα σύγχρονα διλήμματα της πολιτικής υγείας στην Ευρώπη υπό τον
τίτλο «εμπορευματοποίηση ή αλληλεγγύη;».
Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε ανοικτή στο κοινό εκδήλωση με θέμα «Ιατρική των Ναζί» με προβολή σχετικού υλικού από τη δίκη της Νυρεμβέργης. Η εμπλοκή
του ιατρικού σώματος στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ναζιστικής πολιτικής, τα ηθικά
διλήμματα χρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων των πειραμάτων που διεξήγαγαν ιατροί
στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού. Στη γεμάτη αίθουσα παραβρέθηκαν και συμμετείχαν στη συζήτηση, φοιτητές, μέλη ΔΕΠ διαφόρων Τμημάτων του ΑΠΘ, γιατροί και άλλοι επιστήμονες (οικονομολόγοι, νομικοί, κοκ).

2ο Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική
Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 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 δεύτερο σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών στις 20 Ιουνίου 2008.
Το σεμινάριο εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα «Άσκηση Φοιτητών Ιατρικής στην
Π.Φ.Υ.» το οποίο εφαρμόζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από την Ιατρική Σχολή και
δίνει τη δυνατότητα δεκαπενθήμερης άσκησης των φοιτητών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.
Σκοπός του σεμιναρίου η εκπαίδευση γενικών ιατρών από όλη την Ελλάδα στις αρχές και τους εκπαιδευτικούς στόχους της κλινικής άσκησης των φοιτητών ιατρικής στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον ορισμό των εκπαιδευτικών αντικειμένων, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση των φοιτητών
στις πανεπιστημιακές κλινικές, καθότι το επίκεντρο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
είναι η προληπτική και πληθυσμιακή προσέγγιση καθώς και η σχέση γιατρού αρρώστου
στην κοινότητα και όχι στο νοσοκομείο..
Το σεμινάριο παρακολούθησαν 18 ιατροί Γενικής Ιατρικής. Σκοπός της όλης αυτής
δραστηριότητας είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση των φοιτητών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας επαγγελματίες υγείας να έχουν προηγουμένως συμμετάσχει
στον κύκλο των σεμιναρίων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας της Σχολής μας.

Iατρική και χαρτογραφικές περιπλανήσεις
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ο Αλέξανδρος Γαρύφαλλος είναι Αν. Καθηγητής Παθολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας στην Ιατρική Σχολή του
Α.Π.Θ. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956 και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Πειραματικό Σχολείο.
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 1981 και
ειδικεύθηκε στην Παθολογία στη Β’ Παθολογική Κλινική και
στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ των Αθηνών. Αναγορεύθηκε διδάκτορας το 1985 και εκλέχθηκε λέκτορας στη Ιατρική το
1990. Το διάστημα 1994-1995 μετεκπαιδεύθηκε στο Ανοσολογικό Εργαστήριο της Ρευματολογικής Μονάδας του
Guy’s Hospital του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή G.S. Panayi. Από το 1990 έως σήμερα εργάζεται στη
Δ’ Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ. στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και είναι υπεύθυνος του τμήματος Νοσημάτων του
Συνδετικού Ιστού αυτής της Κλινικής. Το επιστημονικό του
ενδιαφέρον εστιάζεται σε θέματα ανοσολογίας των Ρευματικών Νοσημάτων.
Ο Αλέξανδρος Γαρύφαλλος τα τελευταία χρόνια ασχολείται συστηματικά με τη συλλογή παλαιών χαρτών της περιοχής των Βαλκανίων και ιδιαίτερα της Θράκης. Όταν ρωτήθηκε πώς έγινε συλλέκτης χαρτών και γιατί επέλεξε αυτό
το συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, έδωσε τη δική του εξήγηση: « Από μικρό παιδί με έθελγαν τα παλιά αντικείμενα.
Κάθε συλλογή είναι από μόνη της ένα ταξίδι, μια περιπέτεια. Απαιτεί γνώση, εμπειρία και μελέτη. Η συλλογή παλαιών χαρτών είναι ένα ταξίδι στο χώρο, στο χρόνο, στη μνήμη και στην ιστορία. Ο μεγάλος Ολλανδός εκδότης Abraham
Ortelius ( 1567-1598) έλεγε ότι ο χάρτης είναι το μάτι της
Ιστορίας. Η χαρτογραφία έχει την αρχή της στο μεγάλο
Αλεξανδρινό γεωγράφο, αστρονόμο και μαθηματικό Κλαύδιο Πτολεμαίο (90-165 μ.Χ.).
Μπορεί τα αυθεντικά χειρόγραφα του περίφημου έργου
του °ÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÀÊ‹ÁËÛÈ˜, να καταστράφηκαν στην πυρκαγιά της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ωστόσο αντίγρα-

φά του έργου διασώθηκαν στα βυζαντινά μοναστήρια.Λόγιοι βυζαντινοί τα μετέφεραν λίγο πριν από την πτώση της
Κωνσταντινούπολης στη Δύση, όπου μεταφράσθηκαν στα
Λατινικά.Μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας η °ÂˆÁÚ·Ê›· του Πτολεμαίου ήταν από τα πρώτα έργα που τυπώθηκαν και γνώρισαν ευρύτατη αποδοχή και διάδοση. Οι λόγοι
ήταν ευνόητοι. Ο χάρτης είναι το μέσο, όπως αναφέρει ο Ε.
Λιβιεράτος, που κάνει οικεία την απεραντοσύνη της Γης, τη
φέρνει στα ανθρώπινα μέτρα, κάνοντάς την εποπτεύσιμη
και προσβάσιμη. Οι χάρτες αποτέλεσαν χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για εμπόρους, ναυτικούς, στρατιωτικούς,
ιστορικούς, αρχαιολόγους, περιηγητές και προσκυνητές. Το
πρώτο έργο της °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ του Πτολεμαίου τυπώθηκε
στη Μπολόνια το 1477. Οι μεγάλες σχολές της χαρτογραφίας ήταν αρχικά η Ιταλική και ακολούθησαν η Γερμανική,
η Ολλανδική, Γαλλική και τελευταία η Αγγλική.
Η συλλογή καλύπτει τον εδαφικό χώρο των Βαλκανίων
και ιδιαίτερα της Θράκης, από το 1482 έως σήμερα. Γιατί τα
Βαλκάνια; Τα Βαλκάνια είναι η γειτονιά μας. Έχουν γνωρίσει εντάσεις, διαμάχες, πολέμους από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα. Αποτελούν, ωστόσο, σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με τη
Θράκη ασχολήθηκα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η καταγωγή της μητέρας μου είναι από την περιοχή της Αδριανουπόλεως -της πάλαι ποτέ Ανατολικής Ρωμυλίας- και δεύτερον, διότι η Θράκη, δεν είναι μόνο η τις πιο αδικημένες
και ξεχασμένες, από την κεντρική διοίκηση, περιοχές της
Ελλάδας, αλλά ήταν και ανύπαρκτη σχεδόν συλλεκτικά, από
άποψη παλαιοχαρτογραφίας, τόσο στον ελληνικό, όσο και
στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο».
Η συλλογή του Αλέξανδρου Γαρύφαλλου αποτελείται
από περισσότερους από 700 παλαιούς χάρτες, οι μισοί από
τους οποίους χρονολογούνται πριν από το 1800, χρονολογία που αποτελεί το ορόσημο της παλαιοχαρτογραφίας. Ο

ίδιος έχει δώσει σειρά διαλέξεων με θέμα την παλαιοχαρτογραφία και την ιστορία της Θράκης διαμέσου των χαρτών,
στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη. Το Μάιο του
2007, με δική του πρόταση και μαζί με άλλους τέσσερις
συλλέκτες, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και
Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ) και το Δήμο Θεσσαλονίκης, συμμετείχε στη διοργάνωση έκθεσης 188 παλαιών χαρτών με θέμα τα Βαλκάνια και με τον τίτλο Catena
Mundi (ÕÏ˘ÛÈ˜ ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘, ¿Ï˘ÛÈ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÛÂÚ›·˜
Î·È ÂÒ·˜ ∂˘ÚÒË˜ ). Η έκθεση αυτή, η μεγαλύτερη, ίσως,
σε μέγεθος, που διοργανώθηκε ποτέ στον ελληνικό χώρο,
εγκαινιάσθηκε στις 9 Μαΐου, ημέρα εορτασμού της Ημέρας
της Ευρώπης και με την ευκαιρία της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Μέρος της έκθεσης αυτής
πρόκειται να ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Εκπαιδευτικά
Ξεκίνησε το νέο Ακαδημαϊκό έτος
2008-2009
Στις 6 Οκτωβρίου αρχίζουν τα μαθήματα
Το νέο ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 ξεκίνησε ήδη
και η εξεταστική του Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται στις
3/10/2008. Άρχισαν οι εγγραφές των πρωτοετών και
από 6/10/2008 αρχίζουν οι παραδόσεις του χειμερινού
εξαμήνου, σύμφωνα με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
της Σχολής, που εκπονήθηκε από την αρμόδια επιτροπή και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση
(αριθμ. 34/3-7-08). Υπενθυμίζετε ότι αυτό το Πρόγραμμα εξασφαλίζει τη ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ στα 1-6 εξάμηνα. Η χορήγηση
ΕΦΜ με το πρώτο μάθημα, η έγκαιρη χορήγηση βιβλίων και εκπαιδευτικών σημειώσεων και η εσωτερική
ρύθμιση με τους διδάσκοντες στο Νέο εξάμηνο, συμβάλλουν στην αναβάθμιση σπουδών της Σχολής.

Μετεγκαταστάσεις Πανεπιστημιακών
Κλινικών

Ξεκινάει το χειμερινό εξάμηνο του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προωθείται από την Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. προς
τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας η ρύθμιση της
αμοιβαίας μετεγκατάστασης Πανεπιστημιακών Κλινικών, ώστε να δημιουργηθεί εκπαιδευτική ισοδυναμία στους τρεις εκπαιδευτικούς πόλους. Η ρύθμιση
αυτή, εξυπηρετεί και τις ανάγκες ολοκλήρωσης της
προσφοράς των Νοσοκομείων του ΕΣΥ σε πλήρη
κάλυψη των αναγκών Τριτοβάθμιας περίθαλψης.
Παράλληλα, με τις ρυθμίσεις αυτές, η κλινική άσκηση των φοιτητών θα καλύπτει όλα τα κλινικά γνωστικά αντικείμενα στο Νέο Νοσοκομείο, χωρίς μετακινήσεις αποσπάσεις και αναστάτωση του καθημερινού ωραρίου.

Ξεκινάει κανονικά αρχές Οκτωβρίου το χειμερινό
εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ερευνητική Ιατρική Τεχνολογία» (Συντονιστές οι Καθηγητές Κ. Παππάς, Διευθυντής Σπουδών
και Ν. Βαβάτση-Χριστάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια). Με επιτυχία και απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία έγιναν στις 9-9-2008 οι εισαγωγικές εξετάσεις
της νέας σειράς των μεταπτυχιακών φοιτητών. Την
Πέμπτη 25-9-2008 αποσφραγίσθηκαν τα γραπτά και
οι βαθμολογίες και με βάση τη συνολική βαθμολογική
σειρά έγινε η αξιολογική κατάταξη των εισαγομένων.
Η ανακοίνωση των ονομάτων των εισαγομένων, θα
γίνει μετά από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεση.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μαθήματος
Εκπαιδευτική αξιοποίηση
των δυνατοτήτων και του 424 ΓΣΝΕ
Μετά από μελέτη και προεργασία συζητήσεων με
τους αρμοδίους του 424 ΓΣΝΕ, προωθείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η πρόταση της Ιατρικής Σχολής για
εκπαιδευτική συνεργασία.Σύμφωνα με το αίτημα επιδιώκεται η προπτυχιακή κλινική άσκηση ενός τμήματος φοιτητών του εκπαιδευτικού πόλου Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-424
ΓΣΝΕ, με ευθύνη και εποπτεία μελών ΔΕΠ και συνεργασία με το υψηλού επιστημονικού επιπέδου προσωπικό
των στρατιωτικών γιατρών του 424 ΓΣΝΕ. Η συνεργασία καθορίζεται αποκλειστικά εκπαιδευτική, τόσο για την
κλινική άσκηση φοιτητών μας (πολιτών και ΣΣΑΣ) όσο
και στην προσφορά της Ιατρικής Σχολής στην μεταπτυχιακή και συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση των πρακτικών γιατρών του 424 ΓΣΝΕ.

Η Διοίκηση υπενθύμισε όλες τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και τα μέλη ΔΕΠ, για την υποχρέωση συγκρότησης του Ενημερωτικού Φυλλαδίου Μαθήματος για
κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο και την χορήγησή του στο πρώτο μάθημα του χειμερινού εξαμήνου.

Στο Ηράκλειο θα γίνει η Σύνοδος
των Προέδρων των Ιατρικών Σχολών
Στο Ηράκλειο θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου 2008 η
πρώτη φετεινή Σύνοδος των Προέδρων των Ιατρικών
Σχολών της χώρας. Η συζήτηση θα συνεχίσει την επεξεργασία προτάσεων τις προηγούμενης Συνόδου
(αριθμός φοιτητών, βαθμολόγηση επιλεγομένων, εργασιακές σχέσεις, προγραμματισμός, Ελληνικό Δίκτυο
Ιατρικής Εκπαίδευσης κ.α.)

Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Στόχοι του Οκτωβρίου 2008
‘Eναρξη μαθημάτων χωρίς καθυστέρηση, έγκαιρη
διανομή βιβλίων, Καθολική διανομή στους φοιτητές
ΕΦΜ, Αποφυγή επικάλυψης ωρών εκπαίδευσης, Θεσμοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση εισηγήσεων,
Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών. Διήμερη ενημέρωση,
‘Εναρξη συνεδριάσεων για κρίσεις και εξελίξεις, Σύσκεψη με Διευθυντές Ακαδημαϊκών ΜονάδωνΘεσμοθέτηση κριτηρίων κρίσης και εξέλιξης, Συνάντηση με
Λέκτορες και Επίκουρους καθηγητές, ‘Εκδοση Ενημερωτικού Δελτίου Οκτωβρίου.

Στήλη του Φοιτητή
Σύμφωνα με δημοσκοπική έρευνα
Η αξιολόγηση των φοιτητών (εξεταστική διαδικασία)
Χρειάζεται βελτιώσεις στη μεθοδολογία
Ενδιαφέροντα σημεία για τη γνώμη των φοιτητών σχετικά με την Αξιολογηση των φοιτητών (εξεταστική διαδικασιά), προκύπτουν από έρευνα της HELMSIC Θεσσαλονίκη.Η έρευνα έγινε με απάντηση ερωτηματολογίων
από 200 φοιτητές (από 50 φοιτητές τυο 2ου, 3ου, 4ου και 5ου έτους) και δημοσιεύθηκε από την Ο. Σαμόγλου στο
περιοδικό InterMEDICA. Ενδεικτικά η πλειοψηφία των φοιτητών που συμμετείχαν (57%) είναι λίγο ευχαριστημένοι από τον τρόπο αξιολόγησής τους, η βαθμολογία δεν αντιπροσωπεύει το επίπεδο των γνώσεων τους
(61%).Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης, θεωρούν (89,5%) ότι είναι αντικειμενικότερο να αξιολογούνται με περισσότερους από έναν τρόπους, αλλά το 67% θεωρεί αντικειμενικότερες τις γραπτές εξετάσεις, προτείνουν συνυπολογισμό και άλλων μορφών αξιολόγησης, όπως εξετάσεις σε μέρος της ύλης στη διάρκεια του εξαμήνου
(55%), ατομική εργασία (41%), ομαδική εργασία (37,5%), αξιολόγηση της επίδοσης στο εργαστήριο
(27,5%).Οι φοιτητές των κλινικών ετών προτείνουν OSCE (αντικειμενικά δομημένη εξέταση κλινικών δεξιοτήτων), εξετάσεις σε μέρος της ύλης στη διάρκεια του εξαμήνου, αξιολόγηση στην επίδοση στην κλινική, ατομική εργασία.Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της αξιολόγησης των φοιτητών επεξεργάζεται ομάδα του Γραφείου Εκπαίδευσης από τους Καθηγητές Β. Ταρλατζή, Δ. Παπαδημητρίου και Μ. Αρβανιτίδου που ετοιμάζουν σχετική εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση.

Αρχίζει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008
το επιλεγόμενο «Ιατρική Εκπαίδευση»
Με τη χορήγηση του Ενημερωτικού Φυλλαδίου Μαθήματος
(ΕΦΜ) αρχίζουν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008, 17:00-19:00 στο
μεγάλο αμφιθέατρο του κτιρίου Διοίκησης τα μαθήματα του επιλεγόμενου «Ιατρική Εκπαίδευση».Η δήλωση πολύ μεγάλου αριθμού φοιτητών (>300) για παρακολούθηση του μαθήματος, δημιουργεί πρόβλημα, αλλά η εντολή της Διοίκησης είναι να υπάρξει
ρύθμιση και διερευνάται η επίλυσή του, από τον συντονιστή του
μαθήματος Αναπλ. Καθηγητή Δ. Κούβελα. Υπενθυμίζεται ότι η παρακολούθηση των εισηγήσεων και η συμμετοχή στη συζήτηση
αποτελεί την κύρια εκπαιδευτική διαδικασία που συμπληρώνεται
από τη συγκρότηση εργασιών για παραμέτρους της Ιατρικής
Εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων
αρχίζει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου
Οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου
Με απόλυτη συνέπεια προς το πρόγραμμα έγιναν σ΄ολόκληρη τη Σχολή οι εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου. Το ιδιαίτερα ευχάριστο ήταν το υψηλό ποσοστό απόδοσης των εξεταζομένων. Η εντολή της Διοίκησης,
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για γρήγορη εξαγωγή των αποτελεσμάτων, τηρείται ικανοποιητικά.Το σταθερό πρόγραμμα εξεταστικών περιόδων ενσωματώθηκε πλέον στην εκπαιδευτική λειτουργία της
Σχολής.

Πολύ μεγάλος και φέτος ο αριθμός των φοιτητών που δήλωσαν επιλογή στο Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων. Για το λόγο
αυτό έγινε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2008 δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση στο Ανατομείο.Το εργαστήριο που συντονίζεται από
τους καθηγητές Ν. Ντόμπρο και Α. Μπένο και τον επιστημ. Συνεργάτη Δρα Ε. Σμυρνάκη, γίνεται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του ΑΧΕΠΑ, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 3-5μμ. ΄Εναρξη τη
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008.

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