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Περιεχόμενα
– Αναδιαρθρώσεις και βελτιώσεις
στο κτίριο Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής Διεύρυνση των χώρων της Γραμματείας-Αναδιάρθρωση
– 5ο Επιστημονικό συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Υποδοχή πρωτοετών Μεταπτυχιακών φοιτητών
– Συνάντηση Προέδρων Ιατρικών
Σχολών Ελλάδας
– Προσβασιμότητα της πόλης και
του Πανεπιστημίου, η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
– Εορτασμός της επετείου του
Πολυτεχνείου
(σελ. 1)

Αναδιαρθρώσεις και βελτιώσεις
στο κτίριο Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής
Διεύρυνση των χώρων της Γραμματείας-Αναδιάρθρωση
Κατασκευάσθηκε στη διάρκεια του καλοκαιριού και λειτουργεί ήδη, η διεύρυνση των χώρων της Γραμματείας. Παράλληλα προχωρεί η ανακατανομή αρμοδιοτήτων ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και αποδοτικότητα.

Τα Νέα της Σχολής
– Eπίτιμοι Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Maria
Buti Ferret, Αθήναιος Φιλίππου
– Εργαστήριο ΙστολογίαςΕμβρυολογίας – Ανθρωπολογίας, Διάλεξη
– ADRIENNE EINARSON RN
Assistant Director of The
Motherisk Program, a
Teratogen Information Service
at The Hospital for Sick
Children in Toronto, Canada.
– Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «π·ÙÚÈÎ‹ ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹
ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·»
– Εργαστήριο Υγιεινής – 5η ετήσια ημερίδα
(σελ. 2)

Οι εργασίες βελτίωσης των κτιριακών υποδομών στο κτίριο διοίκησης
της Σχολής ξεκίνησαν τον Αύγουστο και συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό.
Σύντομα ολοκληρώνεται η ανακαίνιση της αίθουσας Συνεδριάσεων της
Σχολής, με νέα πρόσοψη και κλιματισμό οροφής. Παράλληλα, προχωρούν
και οι υπόλοιπες εργασίες οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από
το Δεκέμβριο.

– Α.Π.Θ./Επιτροπή Κοινωνικής
Πολιτικής, Τρόποι εξέτασης
φοιτητών/τριων με αναπηρίες
(σελ. 3)

Γραφείο Εκπαίδευσης
– 9ο Εξαμηνιαίο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής 5ο Εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
Νοσηλευτικής (19.11.2009
–6.5.2009)
(σελ. 3)

Τα Νέα του Α.Π.Θ.
– Το βραβείο PRIGOGINE σε
Έλληνα καθηγητή του Α.Π.Θ.
– Λέκτορας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. δίνει το όνομά
του σε αστεροειδή
– Ολυμπία-Πεκίνο…με ποδήλατο
(σελ. 3)

Ιατρική και Τέχνη

Εκπαιδευτικά
– Ημερίδα για τα τροχαία Ατυχήματα
– Φόρουμ με τίτλο:«Ποιότητα –
ζωής στο Α.Π.Θ.
– 1ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & – Ηλεκτροφυσιολογίας
– Το Σύστημα ΒιβλιοθηκώνΑΠΘ
ανακοινώνει: Από 01/07/2008
το Σύστημα Βιβλιοθηκών ΑΠΘ
(http://www.lib.auth.gr) εξασφάλισε πρόσβαση Periodicals
Archive Online(PAO)
– Εκπαιδευτική ημερίδα Ε΄Χειρουργικής Κλινικής
– 9η Ημερίδα Φαρμακολογίας
– 7ο σεμινάριο ATLS – ACS
(American College of
Surgeons)
(σελ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
– Φοιτητική Εβδομάδα – Νοέμβριος 2008
– Κινηματογραφική Ομάδα Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
– 10 ΛΕΠΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΣΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΖΩΗ!
– Διεθνής διάκριση των φοιτητών του Α.Π.Θ.
– Επιστημονική εταιρεία φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος Παράρτημα Θεσσαλονίκης
www.eefie.org.gr
(σελ. 4)

Ηράκλειο Κρήτης, 1-2 Νοεμβρίου 2008
Στη συνάντηση παρέστησαν:
Νικόλαος Ντόμπρος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Ταρλατζής, Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Μπουρίκας, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Ιωάννης Γουδέβενος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος Μαλίζος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Οδυσσέας Ζώρας, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Βασίλειος Γεωργούλιας, Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
1. ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ (Μείζον και οξύτατο πρόβλημα)
2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ (Ν. 3685 16/7/2008)
3. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
5. ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
6. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
7. ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Τα Νέα της Διοίκησης

– Ιωάννης Γ. Τσίκουλας Αναπτυξιολόγος παιδίατρος Καθηγητής
Α.Π.Θ.
(σελ. 3)

Συνάντηση Προέδρων Ιατρικών Σχολών Ελλάδας

Ο Προγραμματισμός της Σχολής για την περίοδο 2008-2012 έχει συγκροτηθεί. Ανανεώνεται η ιστοσελίδα της Σχολής (http://www.med.
auth.gr). Στις αρχές του 2009, θα αρχίσει η κατασκευή εξωτερικού ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση και μελών ΑΜΕΑ.Η πλήρης αναδιοργάνωση, ενίσχυση του προσωπικού, λειτουργία και πληροφορική υποστήριξη,
θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του Ακαδημαϊκού έτους 2008-2009.

5ο Επιστημονικό συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Το 5ο Επιστημονικό συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. θα
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 2-5 Απριλίου 2009, στο
Ξενοδοχείο Μακεδονία Palace.
Γραμματεία Συνδερίου: Καθηγήτρια, Μαρία Αλμπάνη
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Τηλ.: 2310 99 9326, Φαξ: 2310 99 9239, e-mail: albani@med.auth.gr

Υποδοχή πρωτοετών Μεταπτυχιακών φοιτητών
Πραγματοποιήθηκε η υποδοχή των πρωτοετών Μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., την Παρασκευή 17
Οκτωβρίου 2008 και ώρα 9:00 π.μ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Σχολής και το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης, το Σύνολο των
αποφοίτων μας από το 2014, πρέπει να είναι πολυδύναμοι
εκπαιδευμένοι γιατροί, κι όχι απλά πτυχιούχοι Ιατρικής.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ACTUS (Accessible Turkish Greek
Societies) η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., Αριστοτέλη Νανιόπουλο, συνεργάζεται με το Mersin University της Τουρκίας σε ζητήματα προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων, εστιάζοντας στη δημιουργία προσβάσιμων αλυσίδων καθώς και στην εκπαιδευτική διαδικασία.Το ζήτημα της προσβασιμότητας των Πανεπιστημίων από τα Άτομα με Αναπηρίες αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, δεδομένου ότι ‹‰Ë
ο αριθμός των φοιτητών – ΑμεΑ αυξάνεται συνεχώς, μετά τη νομοθετική
πρόβλεψη ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ Â˘ÓÔ˚ÎÔ‡˜ ﬁÚÔ˘˜ ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ 3%. Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών
στα ζητήματα προσβασιμότητας που εφαρμόζονται στις δύο χώρες, η εξέταση
πολιτικών που εφαρμόζονται στα ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία,
η εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης στα ζητήματα προσβασιμότητας σε Ελλάδα και Τουρκία και η δημιουργία ενημερωτικών δράσεων που θα
βοηθήσουν στην κατανόηση της έννοιας του «οικουμενικού σχεδιασμού».
Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου είναι, μεταξύ άλλων,
η εξέταση της προσβασιμότητας των πόλεων όπου λειτουργούν τα δύο
πανεπιστήμια (Θεσσαλονίκη και Mersin), η αξιολόγηση της προσβασιμότητας των υποδομών του Α.Π.Θ. και του Mersin University, η εξέταση
της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προσβασιμότητα στις δύο χώρες, η
παρουσίαση της εξέλιξης που είχε η έννοια της αναπηρίας σε επίπεδο
κοινής γνώμης, πολιτικών και πρακτικών στις δύο χώρες καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο.
Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ACTUS την ΔÚ›ÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
2008 Î·È ÒÚ· 9.30 πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο με θέμα την «¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ· ÙË˜ ﬁÏË˜ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜», στο αμφιθέατρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Οι πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα είναι
Άτομα με Αναπηρίες, Εμποδιζόμενα Άτομα (μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι,
γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης κ.α.), Επιστήμονες, Πανεπιστημιακοί, Φοιτητές, Μηχανικοί καθώς και Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Επικοινωνία: Επικεφαλής Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Αριστοτέλης Νανιόπουλος, τηλ. 6944186625, email: naniopou@civil.auth.gr

Εορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου
Στα πλαίσια εορτασμού του Πολυτεχνείου, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος, καταθέτει στεφάνι στο Μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τα νέα της Σχολής
Eπίτιμοι Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Maria Buti Ferret, Αθήναιος Φιλίππου
Σε Επίτιμους Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκαν: η Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης της Ισπανίας, Maria Buti Ferret και ο Καθηγητής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, Αθήναιος Φιλίππου. Τους τιμώμενους προσφώνησαν ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής κ. Ν. Ντόμπρος, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., καθηγητής κ.
Α. Μάνθος, η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής κ. Μαρία Ραπτοπούλου-Γιγή, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Δημήτριος Α. Κούβελας.Ακολούθησε ομιλία της τιμώμενης Καθηγήτριας
Μaria Buti Ferret με θέμα: «Prevention and management of HBV drug resistance» και ομιλία από τον τιμώμενο Καθηγητή Αθήναιο Φιλίππου με θέμα: «Ο μίτος στους θρύλους της νευροδιαβίβασης».
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Maria Buti Ferret, Καθηγήτρια Παθολογίας και Ηπατολογίας Πανεπιστημίου Βαρκελώνης ΙσπανίαςΗ καθηγήτρια Maria Buti Ferret γεννήθηκε στη Βαρκελώνη το 1955,
φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης (1974-1979), Ισπανία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της
στην Ιατρική Σχολή, φοίτησε με υποτροφία στη Γαλλία στο
Centre Hospitaliere στη Λίλλη (1971). Εργάσθηκε στη συνέχεια
επί 1 έτος(1980-1981) ως General Physician στο Hopital
Municipal Sra de la Esperanza. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο “Autonoma” της Βαρκελώνης
(1985). Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής ήταν «
Epidemiological, clinical and serological study of Delta
infection». Στη συνέχεια, πήρε την ειδικότητα «Εσωτερική Παθολογία και Παθήσεις του Ήπατος». Από το 1988 είναι Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Autonoma της Βαρκελώνης.
Σήμερα ως καθηγήτρια, είναι Διευθύντρια της Κλινικής Παθολογίας και Ηπατολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Valle Hebron, στη Βαρκελώνη. Η κ. Buti εστίασε το κλινικό και ερευνητικό της
έργο τα τελευταία 15 χρόνια κυρίως στις ιογενείς ηπατίτιδες αλλά και σε παθήσεις του ήπατος. Αρχικά η κ. Buti (1985-1993) ασχολήθηκε ερευνητικά με την ηπατίτιδα D, η συμβολή της
οποίας ήταν ιδιαίτερα σημαντική και πρωτοποριακή. Ειδικότερα: α) με την επιδημιολογία
της ηπατίτιδας D σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες (ΕΦ χρήστες ουσιών, γενικός πληθυσμός) στην
περιοχή της Βαρκελώνης και στον ευρύτερο χώρο της Ισπανίας καθώς και τη μεταβολή του επιπολασμού της HBeAg (+) ηπατίτιδας B.β) Την ορολογική διάγνωση της λοίμωξης, και την
αξιολόγηση των διαφόρων τεχνικών ανίχνευσης του HDAg, τη διαγνωστική αξία ανίχνευσης
των IgΜ anti-δ αντισωμάτων στην οξεία ηπατίτιδα και ως δείκτη λοίμωξης με τον ιό D, την ανίχνευση των antiHD αντισωμάτων ως δείκτη χρόνιας ηπατίτιδας D, τον πολλαπλασιασμό του ιού B σε επιλοίμωξη με τον ιό D, την ανίχνευση του HDRNA στην οξεία και χρόνια ηπατίτιδα D, την παρουσία αυτοαντισωμάτων στην οξεία και χρόνια ηπατίτιδα D.γ) Την εξέλιξη, φυσική πορεία και θεραπεία
της χρόνιας λοίμωξης και της χρόνιας λοίμωξης σε ασθενείς με HIV νόσο.
Αργότερα και παράλληλα ασχολήθηκε με τις ιογενείς ηπατίτιδες B και C. Αναλυτικότερα, όσον
αφορά την ηπατίτιδα B: α) με την ανοσοπροφύλαξη της περιγεννητικής μετάδοσης του ιού B (1986),
β) τη μελέτη των διαφόρων μη ραδιοϊσοτοπικών μεθόδων ανίχνευσης του ιού Β, τη σύνθεση της DNA
πολυμεράσης του ιού B για την PCR, τη μελέτη των μεταλλάξεων (precore) του ιού B, την τυποποίηση της PCR έναντι του ιού B, τις μεταλλάξεις μετά από θεραπευτική παρέμβαση και τις γονοτυπικές
μεταβολές κατά την ιική θεραπεία, γ) την επίτευξη μακράς ανοσιακής απάντησης και επάρκειας του
εμβολίου της ηπατίτιδας B σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς (1992), δ) τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας B με διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις από το 1993 μέχρι σήμερα και την αντίσταση στα
νεοκλεοσι/τιδικά σκευάσματα, ε) στη θεραπευτική αντιμετώπιση μεταμοσχευθέντων ασθενών για την
πρόληψη της επαναμόλυνσης του ήπατος με τον ιό Β της ηπατίτδας. Όσον αφορά την ηπατίτιδα C:
α) με την εργαστηριακή τεκμηρίωση του HCVRNA την κινητική του ιού κατά τη θεραπεία και τη σημασία του HCV Core Ag ως δείκτη απάντησης στη θεραπεία, β) τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας
C, την πρόταση νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε ασθενείς με μη απάντηση στη θεραπεία ή ασθενείς που υποτροπίασαν μετά τη θεραπεία, γ) ως leader στον σχεδιασμό της διεθνούς μελέτης
SUCCESS. Η μελέτη στοχεύει στην θεραπεία ασθενών οι οποίοι απαντούν βραδέως, έχει ολοκληρωθεί και είναι στο τελικό στάδιο της ανάλυσης των αποτελεσμάτων.Επιπλέον, ασχολήθηκε με την ηπατίτιδα Α όσον αφορά την πολιτική εμβολιασμού στην Καταλονία και τη γενετική ανάλυση της λοίμωξης. Ακόμη μελέτησε επιδημιολογικά την ηπατίτιδα E. Το ερευνητικό της έργο έλαβε διεθνούς
αναγνώρισης με δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Ιατρικά Περιοδικά και Βιβλία στον τομέα των νοσημάτων του ήπατος. Οι δημοσιεύσεις της ανέρχονται σε 120 σε Διεθνή Ιατρικά περιοδικά (89 πρωτότυπες) και 120 σε Ισπανικά (51 πρωτότυπες), με συνολικό Impact Factor 650 κaι 2500 αναφορές. Η
κ. Buti συμμετείχε σε πολλά Διεθνή Ερευνητικά Πολυκεντρικά Πρωτόκολλα ως κύρια ερευνήτρια ή
συμμετέχοντας στον αρχικό σχεδιασμό των μελετών αυτών ή και προτείνοντας το αρχικό σκεπτικό
μιας νέας ερευνητικής πολυκεντρικής μελέτης. Η κ. Buti έχει συμμετάσχει σε τοπικά, Ευρωπαϊκά Συνέδρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος (EASL) καθώς και Συνέδρια της αντίστοιχης
Αμερικάνικης Εταιρείας (AASLD) με εισηγήσεις και εργασίες. Η κ. Buti είναι Γραμματέας της Ισπανικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος, ενεργό μέλος της EASL και άλλων Ιατρικών Εταιρειών. Επιπλέον,
έχει δεχθεί και εκπαιδεύσει στην Κλινική την οποία διευθύνει αρκετούς νέους επιστήμονες από όλο
τον κόσμο. H κ. Maria Buti μιλάει Ισπανικά και Καταλάνικα, που είναι και η μητρική της γλώσσα, καθώς και Αγγλικά και Γαλλικά.Συνοπτικά, η κ. Maria Buti Ferret αποτελεί μια εξέχουσα επιστημονική
προσωπικότητα στο χώρο της Ηπατολογίας καθώς και μια καθιερωμένη επιστήμων ως “opinion
leader”. Διαθέτει έναν πολύ ευχάριστο, προσηνή, φιλικό προς όλους χαρακτήρα και είναι ιδιαίτερα
αγαπητή στους συνεργάτες της και τα μέλη της ευρύτερης Ηπατολογικής Κοινότητας: Ευρωπαϊκής,
Αμερικάνικης και Διεθνούς. Η προσφορά της κ. Buti στους Έλληνες επιστήμονες είναι εξίσου σημαντική. Συμμετέχει με ομιλίες στα συνέδρια ή ημερίδες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος
και επιπλέον έχει δεχθεί για μετεκπαίδευση στην Κλινική της Έλληνες Επιστήμονες στους οποίους
ήταν ιδιαίτερα φιλική και τους οποίους συμπεριέλαβε στο ερευνητικό έργο της Κλινικής της έτσι ώστε
το όφελος αυτής της μετεκπαίδευσης τους ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικό τόσο σε κλινικό όσο και σε
ερευνητικό επίπεδο.

Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας – Ανθρωπολογίας, Διάλεξη
Tην Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2008 στην αίθουσα συνελεύσεων της Ιατρικής Σχολής, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διάλεξη της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Επιστημονικού Προγράμματος
“Motherisk” στο Νοσοκομείο “Sick Children” του Τορόντο του Καναδά Adrienne Einarson RN, με τίτλο
“The risks/safety of drugs in pregnancy and breastfeeding”.
ADRIENNE EINARSON RN
Assistant Director of The Motherisk Program, a Teratogen Information Service at The
Hospital for Sick Children in Toronto, Canada.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Σχολής και το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο
Ανάπτυξης, το Σύνολο των αποφοίτων μας από το 2014, πρέπει να είναι πολυδύναμοι εκπαιδευμένοι γιατροί, κι όχι απλά πτυχιούχοι Ιατρικής
Στις 14/11/2008 η Καθηγήτρια κ. Adrienne Einarson έδωσε μία διάλεξη με θέμα: “The
risks/safety of drugs in pregnancy and breastfeeding”στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. προσκεκλημένη στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας και Ανθρωπολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνελεύσεων
της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στην διάλεξη παρέστησαν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. Καθηγητής κ. Α.
Μάνθος, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Καθηγητής κ. Ν. Ντόμπρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Καθηγητής
κ. Β. Ταρλατζής καθώς και πολλά μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες και φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Την εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα ομιλία της ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση.
Η κ. Adrienne Einarson είναι Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Διευθύντρια
του Προγράμματος Motherisk στο Νοσοκομείο Sick Children στο Toronto του Canada.Είναι εξαιρετικά έμπειρη στην πληροφόρηση της τερατογόνου επίδρασης των φαρμακευτικών ουσιών και ουσιών του περιβάλλοντος
στην κύηση και στον θηλασμό. Έχει συγγράψει ένα μεγάλο αριθμό από άρθρα
που αφορούν το προαναφερθέν αντικείμενο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Aθήναιος Φιλίππου, Καθηγητής Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Ίνσμπρουκ ΑυστρίαςΟ καθηγητής Αθήναιος Φιλίππου, γεννήθηκε το 1931 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Μετά την αποφοίτησή
του από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και τη λήψη του Διδακτορικού
του (1957), υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του στο Πολεμικό
Ναυτικό και το 1959 μετοίκησε στη Γερμανία, όπου θήτευσε σε όλες
τις βαθμίδες της Πανεπιστημιακής Ιεραρχίας. Στην αρχή εργάστηκε,
ως υπότροφος, στο Alexander von Humboldt-Stiftung και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, στο Πανεπιστήμιο Φρανκφούρτης, στο Νοσοκομείο του Essen και τέλος στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας στο Λονδίνο. Ακολούθως εξελέγη καθηγητής στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Würzburg. Μετά από μια ακόμη σειρά μετεκπαιδεύσεων
στο Collège de France στο Παρίσι και στο Central Drug Research
Institute στο Lucknow, το 1982, εξελέγη Καθηγητής και Διευθυντής στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας
και Τοξικολογίας, στο Πανεπιστήμιο του Innsbruck της Αυστρίας. Το 1999 ολοκλήρωσε τη θητεία του
και εξελέγη ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Innsbruck.
Η εξαιρετική συμβολή του στην έρευνα, εκτός από την προβολή της χώρας μας με πολλές δράσεις,
αναφέρεται κυρίως στην ανάπτυξη της μεθόδου push pull.Με τη μέθοδό του είμαστε σήμερα
σε θέση να προσδιορίζουμε ακριβώς τους νευρομεταβιβαστές ή/και νευροτροποποιητές
που απελευθερώνονται άμεσα, σε έναν πυρήνα του εγκεφάλου και ρυθμίζουν μία λειτουργία. Ο τρόπος αυτός Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ˜ ‰ÈﬁÙÈ ÌﬁÓÔ ÌÂ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â›Ì·ÛÙÂ ÛÂ ı¤ÛË
Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÓÂ˘ÚÔ¯ËÌÈÎ‹ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘. Η νευροχημική χαρτογράφηση είναι
αυτή που μας βοηθάει να αντιληφθούμε τον τρόπο λειτουργίας και παρέμβασης με φαρμακευτικά μόρια.Ο καθηγητής Α. Φιλίππου, κατάφερε να συνδυάσει τη μέθοδό του με ενόργανες αναλυτικές τεχνικές, αλλά και άλλες φυσιολογικές λειτουργίες (αρτηριακή πίεση, μνήμη και μάθηση, άγχος κλπ) και έτσι
σήμερα υπάρχουν πολλές αλλαγές αντίληψης της παθοφυσιολογίας νόσων και φυσικά της
αποδεκτής θεραπείας τους. Τα ερευνητικά πεδία στα οποία ο Καθηγητής Φιλίππου επικέντρωσε την
έρευνά του συνοψίζονται παρακάτω: • Μηχανισμός απελευθέρωσης των μονοαμινών (κετεχολαμίνες,
ισταμίνη, σεροτονίνη κλπ) από τα συναπτοσώματα. Μηχανισμός δράσης των εμμέσως δρώντων συμπαθητικομιμητικών αμινών, μηχανισμοί επαναπρόσληψης των αμινών στη συναπτική σχισμή νευρώνων του εγκεφάλου. • Προσδιορισμός της απελευθέρωσης νευρομεταβιβαστών σε συγκεκριμένους πυρήνες του εγκεφάλου με τη μέθοδο της υπερεκχείλισης push-pull. • Μελέτη της απελευθέρωσης των
νευρομεταβιβαστών στη συναπτική σχισμή σε σχέση με τον κεντρικό έλεγχο του καρδιαγγειακού συστήματος, της συμπεριφοράς, του άγχους, του φόβου και των μηχανισμών δράσης των αντικαταθλιπτικών και άλλων φαρμάκων. • Μελέτη του γενικού μηχανισμού τροποποίησης της νευρομεταβίβασης
στον εγκέφαλο από το NO Περισσότερες από 350 δημοσιευμένες εργασίες (154 στο PUB MED) που
περιλαμβάνουν πειραματικές μελέτες, παρουσιάσεις και διαλέξεις σε επιστημονικά συνέδρια και συμπόσια, άρθρα ανασκόπησης συμμετοχή σε συγγραφικές ομάδες συγγραμμάτων, συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων μεταξύ των οποίων το δίτομο έργο του «Geschichte und Wirken der
pharmakologischen, klinisch-pharmakologischen und toxikologischen Institute im deutschsprachigen
Raum, Vol. I 2004, Vol.II 2007. Στο παραπάνω σύγγραμμα περιγράφεται η ιστορία η διάθρωση και
η δραστηριότητα όλων των Εργαστηρίων Φαρμακολογίας στην Γερμανία και τις Γερμανόφωνες χώρες,
από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα. Με τον John H. Exton, το 1988 ο Καθηγητής Φιλίππου έχει συγγράψει το κλασσικό σύγγραμμα «Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology» που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Springer-Verlag, Berlin. Επίσης έχει εκδοθεί το 1986 από τους Grobecker
H., Philippu A., Starke K. Το σύγγραμμα με τίτλο «New as¬pects of the role of adreno¬cep¬¬tors in
the cardiovascular system», από τον εκδοτικό οίκο Springer-Verlag, Berlin. Ενώ μοναδικής αξίας είναι
και η μεγάλη ανασκόπηση του Καθηγητού Φιλίππου το 1988 με τίτλο «Regulation of blood pressure
by central neurotransmitters and neuropeptides» στο Rev. Physiol. Biochem. Pharma¬col. 111: 1115.Ο Καθηγητής Φιλίππου έχει συνεργαστεί με τα πολλά επιστημονικά περιοδικά ως Reviewer, Editor
και ως μέλος του Editorial Board στα επιστημονικά Περιοδικά «Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of
Pharmacology, «Clinical and Experimental Hypertension», «Journal of Autonomic Pharmacology»,
«European Journal of Pharmacology» και «Annals of Neurosciences». Έχει τιμηθεί για το ερευνητικό
και εκπαιδευτικό έργο του στη νευροφαρμακολογία με τα μετάλλια: 1. Medal Pro Meritis, University of
Helsinki, 1975. και 2. Medal Pro Meritis, University of Innsbruck, 1998-1999. Από το 1967 ως το 1982
χρηματοδοτήθηκε από το Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) και από το 1982 ως το 2000 από
το Österreichischer Fonds für die wissenschaftliche Forschung (FWF) και το Österreichischer
Jubiläumsfonds der Nationalbank. Έχει τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Βραβείο για τους: K,
Rajewski, K. Kuscinsky και A. Philippu) και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας (Βραβείο στους T. Watanabe,
H. Haas και A. Philippu). Όλες οι συσκευές και οι διατάξεις για την έρευνα στην Φαρμακολογία του
ΚΝΣ (Διευθυντής, A. Philippu) στο Department of Pharmacology and Toxicology, University of
Würzburg αγοράστηκαν το 1970 με χρηματοδότηση από τα Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
και Volkswagenstiftung. Επίσης ο Καθηγητής Φιλίππου έχει τιμηθεί το 1973 με το Research Fellow
grant I.N.S.E.R.M, France και το 1978 με υποτροφία από την κυβέρνηση της Ινδίας, ως Επισκέπτης
Καθηγητής στο Central Drug Research Institute (C.D.R.I). Συμπερασματικά ο Καθηγητής Φιλίππου χαρακτηρίζεται από υψηλό ακαδημαϊκό ήθος, άριστη διδασκαλία, δημιουργικότητα, καινοτομία και σκληρή εργασία σε πεδία έρευνας που μέχρι σήμερα θεωρούνται εξαιρετικά υψηλής δυσκολίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία»
Προς τους Συντονιστές του β΄ εξαμήνου, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τα μαθήματα κορμού του β΄ εξαμήνου είναι 23 και οι φοιτητές που παρακολουθούν αυτό το ακαδημαϊκό έτος, είναι 39 και πρέπει να επιλέξουν 3 μαθήματα από την κατεύθυνση τους και 2 από το
σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται στο β΄ εξάμηνο. Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται κατά
τη διάρκεια του Ιανουαρίου και η ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών για το περιεχόμενο των
μαθημάτων γίνεται μέσω των Ε.Φ.Μ. που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣΙ και στη Γραμματεία.
Πολλά από τα Ε.Φ.Μ. είναι από την έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ενώ τα ίδια τα μαθήματα έχουν εξελιχθεί και αλλάξει μέσα από την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. Αποτέλεσμα
αυτού είναι η ελλιπής ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων.Στη συνεδρίαση αριθμ. 6/25-9-08 η ΣΕΜΣ αποφάσισε να οργανωθούν συναντήσεις με τους
μεταπτυχιακούς της 6ης σειράς, έτος εισαγωγής 2008, για την ενημέρωσή τους στα μαθήματα του β΄
εξαμήνου.Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από τους Συντονιστές των μαθημάτων ή από διδάσκοντα του μαθήματος κατά επιθυμία του Συντονιστή, θα είναι 15 λεπτών και θα αφορούν στην θεωρία και έρευνα του μαθήματος που συντονίζουν. Η ημερομηνία των παρουσιάσεων είναι 18η Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Πέμπτη.Για τη σωστή οργάνωση των συναντήσεων αυτών σας παρακαλούμε ηλεκτρονικά να ενημερώσετε τη Γραμματεία του ΠΜΣΙ για τη συμμετοχή σας, το συντομότερο δυνατόν.
Μαρία Αλμπάνη, Καθηγήτρια Φυσιολογίας

Εργαστήριο Υγιεινής – 5η ετήσια ημερίδα
Στις 15 Νοεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
η 5η ετήσια ημερίδα του Συστήματος Παρατηρητών Νοσηρότητας σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία σε συνεργασία με το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης του Κέντρου
Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων. Στην ημερίδα στην οποία συμμετείχαν ιατροί Γενικής Ιατρικής
από 25 Κέντρα Υγείας παρουσιάστηκαν τα σύγχρονα δεδομένα για τη Μηνιγγίτιδα από την οπτική
γωνία της Δημόσιας Υγείας με επίκεντρο τη διερεύνηση επαφών κρούσματος και τις αναγκαίες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας και αναλύθηκε η μελέτη αξιολόγησης του συστήματος.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με σεμινάριο για τη διερεύνηση της νοσηρότητας στην κοινότητα.

Τα νέα της Διοίκησης
Α.Π.Θ. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Η Σύγκλητος (Ιανουάριος 2006) έχοντας λάβει υπόψη τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, ενημέρωσε τα Τμήματα του Α.Π.Θ. σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης και αξιολόγησης που είναι σκόπιμο να υιοθετούνται στις περιπτώσεις των φοιτητών με ειδικές
ανάγκες. Συγκεκριμένα, κατά την εξέταση και την αξιολόγηση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες θα
πρέπει να τηρούνται τα εξής:
• Γνωριμία των μελών ΔΕΠ με τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες και συζήτηση μαζί τους για τις δυσκολίες που συναντούν κατά τη φοίτηση.
• Έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες για την ύλη και τις απαιτήσεις του μαθήματος.
• Παροχή βοήθειας κατά την προετοιμασία του φοιτητή μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επιλογή του κατάλληλου τρόπου εξέτασης ανάλογα με την αναπηρία του φοιτητή (για παράδειγμα,
προφορική εξέταση για τους τυφλούς, κινητικά ανάπηρους, δυσλεξικούς, γραπτή για τους κωφούς).
Παρουσία διερμηνέα νοηματικής για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η γραπτή εξέταση
των κωφών φοιτητών.
Παροχή χρόνου προετοιμασίας (10-15) πριν την εξέταση, ώστε να μπορέσει ο φοιτητής να εξοικειωθεί με τα θέματα και να αντισταθμιστεί η ταχύτητα χαμηλής γραφής.
Μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου κατά την προφορική ή γραπτή εξέταση, εφόσον αυτή απαιτείται.
Μεγαλύτερη διάρκεια εξεταστικής περιόδου, εφόσον αυτή απαιτείται.
Χρήση Η/Υ κατά την εξέταση, εάν αυτό είναι δυνατό.
Εξετάσεις με τη μέθοδο πολλαπλής επιλογής, όπου είναι δυνατό.
Ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου αντί μιας τελικής αξιολόγησης.
Χρήση άλλων εναλλακτικών τρόπων εξέτασης, για παράδειγμα γραπτές εργασίες, συμμετοχή σε
ερευνητικές εργασίες.

Γραφείο Εκπαίδευσης
9ο Εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής
5ο Εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Νοσηλευτικής
(19.11.2009 –6.5.2009)
Τετάρτη 19:00-21:00, Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων Ιατρικής Σχολής
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προγράμματος
Χαρακτηριστικά του Προγράμματος
Γίνεται ως εντατικό Πρόγραμμα Νοέμβριος 2008 – Μάιος 2009 Χωρίζεται σε δύο μέρη: Την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα πραγματοποιείται
μία διάλεξη από επιστήμονες -προσωπικότητες με ιδιαίτερη συνεισφορά στο χώρο της Εκπαίδευσης. Οι υπόλοιπες Τετάρτες περιλαμβάνουν
workshops σε θέματα εκπαίδευσης. Τα workshops συντονίζονται από
μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής και άλλων τμημάτων του ΑΠΘ. Αφορά
μέλη ΔΕΠ και επιστημονικούς συνεργάτες της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ,
καθώς και μέλη της Νοσηλευτικής με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση. Συντονίζεται από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ..
Υπεύθυνοι του Προγράμματος: Γ. Καρακιουλάκης, Α. Μπένος, Α. Γαρύφαλλος, Ε. Παναγοπούλου.
Σκοπός – Στόχοι του Προγράμματος
Σκοπός του Προγράμματος είναι η στήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας στην Ιατρική και Νοσηλευτική, με επίκεντρο τον εμπλουτισμό
των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των νεότερων μελών ΔΕΠ και εκπαιδευτών Ιατρικής και Νοσηλευτικής.
Στόχοι του Προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:
• να έχουν μια συνολική και σαφή εικόνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ιατρικών και Νοσηλευτικών Σπουδών, των επιδιώξεων και
της προοπτικής τους
• να γνωρίζουν τα πλαίσια και τους στόχους των αλλαγών που έχουν
γίνει διεθνώς, αλλά και προωθούνται από την ΕΕ και τα Υπουργεία
Παιδείας και Υγείας
• να κατανοούν τη μαθησιακή λειτουργία και τους τρόπους να είναι
αυτή πιο αποδοτική
• να ενταχθούν σε μια διαδικασία καθοδηγούμενης αυτομάθησης και
βελτίωσης της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας
• να πεισθούν για τη μεγάλη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νεότερων μελών ΔΕΠ στις συλλογικές διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και της Ακαδημαϊκής Μονάδας τους.

Αναλυτικό Πρόγραμμα
ΔÂÙ¿ÚÙË 19-11-08 , ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΝ. ΒΑΒΑΤΣΗ, Υπεύθυνη Γραφείου εκπαίδευσης, Ν. ΝΤΟΜΠΡΟΣ, Καθηγητής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Α. ΜΑΝΘΟΣ, Καθηγητής, Πρύτανης ΑΠΘ. Α. ΤΣΑΤΣΑΚΟΥ, Αντιπρύτανης ΑΠΘ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ
BOLOGNA: ΔΑΙΜΟΝΑΣ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ; Α. ΜΑΝΘΟΣ, Α. ΤΣΑΤΣΑΚΟΥ, Ν. ΝΤΟΜΠΡΟΣ
ΔÂÙ¿ÚÙË 26-11-08, Φιλοσοφία της Ιατρικής, Δ. Κούβελας, Αν.Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.Iατρική: Τέχνη ή Επιστήμη; A. Γούλας, Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
ΔÂÙ¿ÚÙË 3-12-08, Τι γιατρό θέλουμε να εκπαιδεύσουμε, N. Ντόμπρος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘΤι νοσηλευτή θέλουμε να
εκπαιδεύσουμε, Α. Δημητριάδου, Καθηγήτρια, τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 10-12-08, To Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Παρουσίαση του προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής,
Β. Ταρλατζής, Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Maastricht, Μ. Αλμπάνη,
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Το βασικό πρόγραμμα σπουδών (core curriculum, IFMSA), N. Δάβαρης, M. Λεμονάκη
ΔÂÙ¿ÚÙË 17-12-08, Εκπαίδευση με βάση το πρόβλημα (PBL), Α.Μπένος, Αν.Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 7-1-09, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 14-1-09, Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση ενηλίκων, Α.Στογιαννίδου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ Life-long
learning in medical education, Α. Μοntgomery, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΔÂÙ¿ÚÙË 21-1-09, Ζητήματα Βιοηθικής στην Ιατρική έρευνα και εκπαίδευση, Συντονισμός: B. Ταρλατζής, Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 28-1-09, Παρουσιάσεις συμμετεχόντων- εργασίες PBL,
ΔÂÙ¿ÚÙË 4-2-09, ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, Χ.ΤΣΟΛΑΚΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 11-2-09, Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην Κοινότητα – ΠΦΥ, Α. Μπένος, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ,
Εργαστήριο Κλινικών δεξιοτήτων. Πρακτική άσκηση φοιτητών Ιατρικής, Μ. Σμυρνάκης, Συντονιστής Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων, Ν. Ντόμπρος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 18-2-09, Η έρευνα στην Ιατρική Εκπαίδευση, Δ.Κούβελας, Αν. Καθηγητής Iατρικής Σχολής ΑΠΘ Κανονισμός διδακτορικών διατριβών, Ν. Βαβάτση, Καθηγήτρια, Συντονίστρια Γραφείου Εκπαίδευσης Ιατρικής Σχολής ΑΠΘΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών, Μ. Αλμπάνη, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 25-2-09, Τεχνικές επικοινωνίας στην εκπαίδευση, Ε. Παναγοπούλου, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 4-3-09, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ,
ΑΠΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 11-3-09, Αξιολόγηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Β.Ταρλατζής, Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Κριτήρια
αξιολόγησης μελών ΔΕΠ, Γ.Καρακιουλάκης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 18-3-09, Η χρήση ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση, Σ. Τριαρίδης, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Π. Μπαμίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 1-4-09, ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΔÂÙ¿ÚÙË 8-4-08, Η έρευνα στην κλινική πράξη: Eφαρμογές στην εκπαίδευση, Συντονισμός, Ι. Παπαδήμας, Καθηγητής Ιατρικής
ΑΠΘ, Δ. Γουλής, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ.
ΔÂÙ¿ÚÙË 29-4-09, Εισαγωγή στις συστηματικές ανασκοπήσεις/μετα-αναλύσεις. Βασικές αρχές του Cochrane Collaboration, Γ.
Λεοντιάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Department of Medicine, Division of Gastroenterology, Mc Master University Medical Center, Δικαιώματα
και υποχρεώσεις μελών ΔΕΠ, Κ. Τριαρίδης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
ΔÂÙ¿ÚÙË 6-5-2009, Αξιολόγηση προγράμματος, Γ.ΚαρακιουλάκηςΑπονομή πιστοποιητικών, Ν.Ντόμπρος, Καθηγητής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Ν.Βαβάτση Καθηγήτρια, Συντονίστρια Γραφείου Εκπαίδευσης Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«π·ÙÚÈÎ‹ ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·»

Τα νέα του Α.Π.Θ.
ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ PRIGOGINE ΣΕ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
Για την καθοριστική συμβολή του στη μαθηματική θεμελίωση
της θεωρίας των πολύπλοκων ανοικτών συστημάτων και του
χάους τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Πριγκοζίν για το 2008, ο
Καθηγητής του Α.Π.Θ. Ιωάννης Αντωνίου. Ο κ. Αντωνίου ανέδειξε τον εποικοδομητικό ρόλο του χρόνου στην οργάνωση των
πολύπλοκων συστημάτων και την πιθανολογική-στατιστική περιγραφή της πολυπλοκότητας και του χάους στη φύση.

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΕ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Η Επιτροπή της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU) που δίνει ονόματα στους
αστεροειδείς τίμησε έναν Έλληνα αστρονόμο του Α.Π.Θ., τον Κλεομένη Τσιγάνη, δίνοντας το όνομά του στον αστεροειδή που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν γνωστός με τα στοιχεία 1999 RC221. Από τώρα και στο εξής ο αστεροειδής αυτός θα
ονομάζεται 21775 Tsiganis, όπου ο αριθμός 21775 δηλώνει τη θέση του αστεροειδούς στον κατάλογο εκείνων των οποίων η τροχιά έχει υπολογισθεί με ακρίβεια.

ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΕΚΙΝΟ…ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
«Ολυμπία-Πεκίνο: διανύοντας την Ασία με ποδήλατο…Εικόνες από το ταξίδι και
ιστορίες δικές μας και δικές σας» ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.
58 ποδηλάτες από 14 χώρες (Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ολλανδία, Ν. Ζηλανδία, Ιρλανδία, Σκωτία,
ΗΠΑ, Ουζμπεκιστάν, Κίνα και Ελλάδα) έλαβαν
μέρος στη διαδρομή που ξεκίνησε από το αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας, στις 20/2/2008, με
προορισμό το Πεκίνο. 10 από αυτούς – εκ
των οποίων και δυο Έλληνες, η φοιτήτρια της
Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Δανάη Τεζαψίδου και ο Βασίλης Μεισιτίδης, και οι δύο
μέλη της χορωδίας του Α.Π.Θ. «Γιάννης Μάντακας», κατάφεραν και τερμάτισαν, στις
7 Αυγούστου 2008, μια ημέρα πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ιατρική και Τέχνη
Ιωάννης Γ. Τσίκουλας
Αναπτυξιολόγος παιδίατρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ο Ιωάννης Τσίκουλας γεννήθηκε στη Χαλκιδική και ζει στη Θεσσαλονίκη.
Το 1973 πήρε την ειδικότητα της Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
Αθηνών στην Κλινική του Σπύρου Δοξιάδη, ενώ παράλληλα ασκήθηκε στην ψυχοκινητική
ανάπτυξη των παιδιών στο Κέντρο βρεφών «Μητέρα» Αθηνών.
Μετά την ειδικότητα εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Αίτια νοητικής
υστέρησης στους Ελληνόπαιδες» και αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Παν/μιου Αθηνών.
Στο Λονδίνο ειδικεύθηκε στην Αναπτυξιακή
Παιδιατρική και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1978 ίδρυσε την πρώτη «Μονάδα Σπαστικών κι Αναπτυξιακής Παιδιατρικής»
στο Ιπποκράτειο Νοσ/μείο Θεσ/νίκης όπου εκπόνησε τη διατριβή
του για υφηγεσία με θέμα τη στάθμιση του αναπτυξιακού Denver
test στους Ελληνόπαιδες, το οποίο αποτελεί και τη βάση για την
έγκαιρη διάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών.
Από το 1977 είναι υπεύθυνος του Κέντρου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Απόστολος Φωκάς» που αποτέλεσε τη συνέχεια της Μο-

νάδας Σπαστικών και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.
Έχει εκπονήσει γύρω στις 300 επιστημονικές εργασίες που ανακοινώθηκαν ή δημοσιεύθηκαν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.Η αγάπη του για τη ζωγραφική αρχίζει από τα παιδικά του χρόνια.Τοπιολάτρης, αυτοδίδακτος, με απλές γραμμές, λιτά χρώματα, οριοθετημένους ορίζοντες αδρά χαραγμένους, μας μεταφέρει έκδηλα την πρόθεση της προσωπικής του
έκφρασης και λιγότερο της πρόκλησης συναισθημάτων.
Ο Ιωάννης Τσίκουλας επιλέγει την απεικόνιση βιωμάτων τα οποία βίωσε κύρια στην ήρεμη
φύση της Χαλκιδικής όπου γεννήθηκε. Στην τεχνοτροπία επιλέγει τα λάδια αλλά και τα πλαστικά
ανάλογα με τη διάθεση σύνθεσης και με τη δουλειά του μας δηλώνει ότι κι αν τόσα άλλαξαν, μένει η φύση με τη θάλασσα, τους ίδιους ορίζοντες,
τις διάσπαρτες ελιές, τις αφημένες καλύβες....
Έχει λάβει μέρος σε τέσσερις ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής που
διοργανώθηκαν στον Ιατρικό χώρο της πόλης μας, ενώ η καλλιτεχνική του ιδιοσυγκρασία συμπληρώνεται με την αγάπη του για το τραγούδι και τη μουσική, με τη συμμετοχή του στη χορωδία του Ι. Σ.
Θεσ/νίκης και του Παγχαλκιδικικού Συλλόγου, ενώ επιστεγάζεται με
την ποίηση και τη συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων.
Σύνθεση κειμένων και σχολιασμός: Αντώνης Φιλιππόπουλος

Εκπαιδευτικά
Ημερίδα για τα τροχαία ατυχήματα

Το Σύστημα Βιβλιοθηκών ΑΠΘ ανακοινώνει:

Ο Χειρουργικός Τομέας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν στην Ημερίδα που διοργανώνουν για τα τροχαία ατυχήματα.Ο λόγος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η συνεχής αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που συνδέονται με τραυματισμούς που συχνά οδηγούν σε
σοβαρές αναπηρίες και θάνατο. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο της Ημερίδας κάθε χρόνο
πεθαίνουν στην άσφαλτο περίπου 2500, νέοι κατά κανόνα άνθρωποι, ενώ πενταπλάσιος είναι ο αριθμός των αναπήρων. Η κατάσταση αυτή εκτός από την οδύνη των συγγενών, που
είναι και το σπουδαιότερο, επιβαρύνουν αβάσταχτα και τα νοσοκομεία και την κοινωνία.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στο Ξενοδοχείο
Makedonia Palace με τίτλο:
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑΜΙΑ
ΠΟΛΗ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ.
ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ !!!
09.15 – 11.00. Στρογγυλό τραπέζι: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
Πρόεδροι: Θ. Γερασιμίδης, Γ. Καπετάνος
11.30 – 14.00 Στρογγυλό τραπέζι: ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ, Πρόεδροι: Τ. Τσουλφάς, Δ. Ταμπούρης

Φόρουμ με τίτλο:«Ποιότητα ζωής στο Α.Π.Θ.»
Η Επιτροπή Κοίνωνικής πολιτικής διοργάνωσε φόρουμ με τίτλο: «Ποιότητα ζωής στο
Α.Π.Θ.» την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2008 στην αίθουσα «Αχ. Πανέτσος» της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.Θεματικές ενότητες:
– Φοιτητές/τριες με αναπηρίες και τρόποι παρέμβασης στην ακαδημαϊκή κοινότητα
– Νομικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα αλλοδαπών φοιτητών/τριών
– Οι προοπτικές του εθελοντισμού στο Α.Π.Θ.
– Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της αιμοδοσίας στο Α.Π.Θ.
– Συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών του Α.Π.Θ.
Η Οργανωτική Επιτροπή: Άννα Τσιλιγκίρογλου-Φαχαντίδου, Αδαμαντία Δουρούμα, Σπύρος Κουζέλης
Ιωάννα Πασπάλα, Χριστίνα Σαμαρά
Πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα μπορείτε να βρείτε στο εξής link: www.auth.gr
/spc/ στα τηλ. 2310 995360, 2310 995386, 2310 991376 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
adourou@ad.auth.gr.
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Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας &
Ηλεκτροφυσιολογίας

Κυρίες και κύριοι,
Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει το 1ο Συνέδριο Επεμβατικής
Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21-22
Νοεμβρίου 2008 στο ξενοδοχείο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη.Μπορείτε να ενημερωθείτε για το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου στο www.iice.gr. Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 12 CME/CPD credits συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Από 01/07/2008 το Σύστημα Βιβλιοθηκών ΑΠΘ (http://www.lib.auth.gr)
εξασφάλισε πρόσβαση Periodicals Archive Online (PAO)
To Periodicals Archive Online (PAO) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αρχεία με παλαιά τεύχη περιοδικών (backfiles) που καλύπτουν κυρίως τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Το Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ εξασφάλισε πρόσβαση στις συλλογές 2,3,4 και 6 του Periodicals Archive Online
(http://pao.chadwyck.co.uk/home.do), οι οποίες συνολικά περιλαμβάνουν παλαιά τεύχη από 325 τίτλους
περιοδικών. Τα περιοδικά μπορεί κανείς να τα αναζητήσει είτε μέσω της σελίδας της βιβλιοθήκης επιλογή Ηλεκτρονικές Πηγές, Ηλεκτρονικά Περιοδικά, Periodicals Archive Online (PAO) είτε μέσω του καταλόγου Περιοδικών ΑΠΘ (SwetsWise) http://www.swetswise.com/direct.do με τον τίτλο του περιοδικού.
Η Μονάδα Δικτυακού Τόπου προχώρησε σε διασύνδεση της πλατφόρμας των Periodicals Archive
Online (PAO) με JSTOR και ProjectMuse. Έτσι στα αποτελέσματα των αναζητήσεων (μέσω της πλατφόρμας PAO) προβάλλονται και άρθρα που είναι διαθέσιμα μέσω JSTOR ή/και ProjectMuse. Η πρόσβαση πραγματοποιείται με IP αναγνώριση.

Εκπαιδευτική ημερίδα Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής
Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την διεύθυνση του
καθηγητή κ. Θωμά Γερασιμίδη, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008 διοργάνωσε με επιτυχία, εκπαιδευτική χειρουργική ημερίδα για τους ειδικευόμενους της Κλινικής με θέμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ». Η Ημερίδα έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις των κλινικών της Κτηνιατρικής Σχολής, με
Συντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή Χειρουργικής κ. Απόστολο Καμπαρούδη.

9η Ημερίδα Φαρμακολογίας
Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι η 9η Ημερίδα Φαρμακολογίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009, στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου, στην Αθήνα.Η υποβολή περιλήψεων θα ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου 2008 με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιανουαρίου 2009. Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη.
Το ΔΣ της ΕΕΦ

7ο σεμινάριο ATLS – ACS (American College of Surgeons)
Το ATLS Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2008, με επιτυχία το 7ο σεμινάριο ATLS – ACS (American College of Surgeons) στις εγκαταστάσεις του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
υπό τη Διεύθυνση του Καθ. Χειρουργικής κ. Νικόλαου Χαρλαύτη με Συντονίστρια Προγράμματος τη Σαββατώ Καραβασιλειάδου και Κλινική Συντονίστρια τη Νέλη Καμπαρούδη. Οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν
τον ενθουσιασμό και την ικανοποίηση τους από τη συμμετοχή στο σεμινάριο, το οποίο, σύμφωνα με την
κριτική τους, δίνει τη δυνατότητα θεωρητικής κατάρτισης, αλλά και εξάσκησης δεξιοτήτων.Στα σεμινάρια ATLS Student Course του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από το site: www.
atlsingreece.gr και να επικοινωνήσουν για το κέντρο ATLS Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη στα τηλέφωνα:2310994859, 2310994919, 6976406668 και fax. 2310993490: κ. Σαββατώ Καραβασιλειάδου.6977205120: κ. Απόστολος Καμπαρούδης (14.00 – 22.00).

Στήλη του Φοιτητή
Φοιτητική Εβδομάδα – Νοέμβριος 2008

Κινηματογραφική Ομάδα Ιατρικής

Διεθνής διάκριση των φοιτητών του Α.Π.Θ.

Συνεχίζονται και στο Νοέμβριο οι εκδηλώσεις που αποτελούν μέρος της
φετινής δέκατης συνεχόμενης Φοιτητικής Εβδομάδας του Α.Π.Θ., μετά
την αναβίωση του θεσμού που ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄50. Η μεγάλη
γιορτή του φοιτητικού κόσμου, δηλώνει την ανάγκη της πανεπιστημιακής
κοινότητας για δημιουργία και επικοινωνία.
Πρόγραμμα εκδηλώσεων – Νοέμβριος 2008
– Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, Ημερίδα: «Το παρόν και το μέλλον της
περίθαλψης των άγριων ζώων στην Ελλάδα», Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ώρα 18:30, Διοργάνωση: Φοιτητική Εβδομάδα
Α.Π.Θ. και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
– Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, Συναυλία με τον Γιάννη Αγγελάκα και τους
Επισκέπτες, Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ., ώρα 21:00, Είσοδος ελεύθερη
– Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, Σεμινάριο: «Γνωριμία με το χώρο των
αναπήρων», 10ος όροφος πύργου Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ., ώρα
17:00-21:00, Διοργάνωση: «Αναπηρία Σήμερα», Επιτροπή Κοινωνικής
Πολιτικής Α.Π.Θ. και Φοιτητική Εβδομάδα Α.Π.Θ.
– Παρουσίαση-συζήτηση: «Ολυμπία-Πεκίνο: διανύοντας την
Ασία με ποδήλατο…Εικόνες από το ταξίδι και ιστορίες δικές μας
και δικές σας», Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ., ώρα
18:00-20:00
– Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, Σεμινάριο: «Νέα Διαχείριση του
Άγχους», Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ., ώρα 10:3014:00, Διοργάνωση: Φοιτητική Εβδομάδα Α.Π.Θ. και Παγκόσμιος Οργανισμός «Μπράμα Κουμάρις»
– Τρίτη 25 Νοεμβρίου, Εθελοντική Αιμοδοσία, Αίθουσα Τελετών
Α.Π.Θ., ώρα 09:00-12:30, Διοργάνωση: Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής
Α.Π.Θ. και Φοιτητική Εβδομάδα Α.Π.Θ.
– Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, Σεμινάριο: «Γνωριμία με το χώρο των
αναπήρων», 10ος όροφος πύργου Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ., ώρα
17:00-21:00, Διοργάνωση: «Αναπηρία Σήμερα», Επιτροπή Κοινωνικής
Πολιτικής Α.Π.Θ. και Φοιτητική Εβδομάδα Α.Π.Θ.
– Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, Εθελοντική ΑιμοδοσίαΑίθουσα Τελετών
Α.Π.Θ., ώρα 09:00-12:30Διοργάνωση: Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής
Α.Π.Θ. και Φοιτητική Εβδομάδα Α.Π.Θ.
– Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, Σεμινάριο: «Γνωριμία με το χώρο των
αναπήρων», 10ος όροφος πύργου Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ., ώρα
17:00-21:00, Διοργάνωση: «Αναπηρία Σήμερα», Επιτροπή Κοινωνικής
Πολιτικής Α.Π.Θ. και Φοιτητική Εβδομάδα Α.Π.Θ.
– Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, Σεμινάριο: «Γνωριμία με το χώρο των
αναπήρων», 10ος όροφος πύργου Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ., ώρα
17:00-21:00Διοργάνωση: «Αναπηρία Σήμερα», Επιτροπή Κοινωνικής
Πολιτικής Α.Π.Θ. και Φοιτητική Εβδομάδα Α.Π.Θ.

Τον τελευταίο μήνα, με πρωτοβουλία φοιτητών, δημιουργήθηκε στη σχολή Κινηματογραφική Λέσχη του Συλλόγου Φοιτητών, η οποία ήδη απαριθμεί πολλά μέλη. Κατά τη διάρκεια της
χρονιάς θα πραγματοποιηθούν από την ομάδα προβολές ταινιών
και ντοκυμαντέρ, αφιερώματα σε σκηνοθέτες, σχολές κινηματογράφου και θεματικές ενότητες. Τα σχέδια της ομάδας ακόμα συμπεριλαμβάνουν δημιουργία ταινιοθήκης, πάρτι και άλλες εκδηλώσεις. Η ομάδα έχει σταθερή συνάντηση κάθε εβδομάδα, η
οποία είναι ανοιχτή σε όλους. Προβολές πραγματοποιούνται κάθε
Τρίτη, 21:00 στο Αμφιθέατρο Δ’ της Ιατρικής. Περισσότερες πληροφορίες στο χώρο του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής.

Με μεγάλη επιτυχία και την κατάκτηση της 2ης θέσης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης συνοδεύτηκε η συμμετοχή της ομάδας
πετοσφαίρισης (βόλεϊ) του Α.Π.Θ. Η ομάδα πετοσφαίρισης του Α.Π.Θ. μαζί με τον προπονητή της ομάδας, Λέκτορα ΤΕΦΦΑ του Α.Π.Θ., Κωνσταντίνο
Χαριτωνίδη συναντήθηκαν με τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο και του παρέδωσαν το Κύπελλο.«Είμαι συγκινημένος και
περήφανος για το επίτευγμα σας» δήλωσε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος και τόνισε ότι «σημασία για τα παιδιά έχει η διαδρομή, η
προετοιμασία, γιατί αυτή είναι που δημιουργεί την ανθρώπινη διάσταση της προσπάθειας. Από εκεί και πέρα εάν αυτή η προσπάθεια γίνει αμέριστα και με αφοσίωση σίγουρα θα υπάρχει και διάκριση. Θα είμαι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστεί».

10 ΛΕΠΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΖΩΗ!
Εθελοντική αιμοδοσία, για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2008
και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2008 και ώρες 9:00 με 12:30,
στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., με στόχο την ενίσχυση της
Τράπεζας Αίματος του Α.Π.Θ. Κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αίμα καθημερινά
στο Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος. Το αίμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο και την οικογένεια του σε περίπτωση ανάγκης.
Από το Νοέμβριο του 2001 έως σήμερα, η Τράπεζα Αίματος της
Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες
τόσο των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όσο και των
συγγενικών τους προσώπων, έχει εκδώσει 180 εντολές χορήγησης αίματος ενώ έχει διαθέσει 320 φιάλες αίματος σε
ασθενείς που απευθύνθηκαν σε αυτήν. Παράλληλα, διαθέτει 381
τακτικά μέλη και ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών αυξάνεται ενθαρρυντικά σε κάθε νέα αιμοληψία. Πολύτιμος
συνεργάτης και αρωγός της προσπάθειας αυτής είναι το Κέντρο
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου βρίσκεται η Τράπεζα
Αίματος του Α.Π.Θ. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας.

Επιστημονική Εταιρεία
φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
Παράρτημα Θεσσαλονίκης, www.eefie.org.gr
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., με ιδιαίτερη χαρά και
τιμή, σας προσκαλεί όλους στο 15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος και το 3ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί στην
πόλη μας, στις 8-10 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace. Στα
πλαίσια του συνεδρίου θα διοργανωθούν η 13Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· π·ÙÚÈÎ‹˜
°ÓÒÛË˜, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙÚ¿Â˙Â˜, ÎÏÈÓÈÎ¿ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, καθώς κι άλλες
εκδηλώσεις. Οι δηλώσεις συμμετοχής για την Οργανωτική Επιτροπή και
οι εγγραφές για το συνέδριο έχουν ξεκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το γραφείο του Παραρτήματος ή το site του συνεδρίου www.15esfie.gr. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η Πρόεδρος του 15ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε., ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ο Πρόεδρος του 3ου Διεθνούς Forum, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

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