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Tεύχος 7,

Mάιος-Iούνιος 2003

Η νέα Διοίκηση του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. 2003-2005

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2003, 8 μ.μ. Αμφιθέατρο ΑΧΕΠΑ

Πρόεδρος ο Γιάννης Μπόντης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Τάσος Μάνθος

Εκπαιδευτική Συνάντηση προς τιμή του Προέδρου Α. Μηνά

Στις 2 Ιουνίου 2003 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης του Τμήματος για την περίοδο 20032005. Και οι πέντε υποψήφιοι (Γιγής Π. και Μπόντης Ι.
για την Προεδρία και Μακρής Π., Μάνθος Α. και Παπακωνσταντίνου Χ. για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου) τιμήθηκαν από τα μέλη της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Κοινότητας.
Εκλέχθηκαν οι Μπόντης Ι. Καθηγητής της Μαιευτικής-Γυναικολογίας ως Πρόεδρος και Μάνθος Α. Καθηγητής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ως Αναπληρωτής Πρόεδρος. Συγχαρητήρια.
Με την ευχή και τη συμπαράταξη όλων μας, για μια
δημιουργική θητεία στην πορεία Αναβάθμισης της Ιατρικής Σχολής.

Με την ολοκλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας
του Γραφείου Εκπαίδευσης, προσκαλούνται τα
μέλη ΔΕΠ σε συνάντηση την Πέμπτη 26 Ιουνίου
2003, στις 8 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, για απολογισμό της δραστηριότητας (εισήγηση Μ. Αλμπάνη) και Προγραμματισμό
για το Ακαδ. έτος 2003-2004 (εισήγηση Α. Μάνθου).
Στην ίδια συνάντηση, το Γραφείο Εκπαίδευσης
τιμά τον Πρόεδρο Καθηγητή Α. Μηνά για την καθοδήγηση και στήριξη της πορείας για Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών του Ιατρικού Τμήματος.

Aποσαφηνίζονται οι συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας Πανεπιστημικών Kλινικών στο Nοσοκομείο ΠAΠAΓEΩPΓIOY
Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28.2.2003 και την έκδοση της Διυπουργικής απόφασης, για την εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών στο Νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνεχίζονται οι προεργασίες για τη στελέχωση, ανάγκη εξοπλισμού και χώρων και αποτελεσματικές συνθήκες για τη λειτουργία τους.

Στις 14 Μαρτίου 2003 έγινε στα γραφεία του ΠΕ.Σ.Υ. Σύσκεψη του Δ.Σ. του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. με τον Υπουργό Υγείας Καθηγητή Κ. Στεφανή, το Γ. Γραμματέα κ. Χ. Σοφιανό,
τους Διοικητές του Α΄ και Β΄ ΠΕ.Σ.Υ., όπου συζητήθηκαν οι προετοιμασίες, η θέληση του Ιατρικού Τμήματος για την εγκατάσταση και λειτουργία, αλλά και η σταθερή απαίτηση να υπάρξουν όλες οι κατάλληλες συνθήκες.
Ακολούθησε στις 16 Μαΐου 2003 συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων στην Αθήνα μεταξύ
του Υπουργού και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και των Καθηγητών Α. Μηνά, Προέδρου
του Ιατρικού Τμήματος και Γ. Καπρίνη.
Τα συμπεράσματα από την ανταλλαγή απόψεων ανακοινώθηκαν στις 4 Ιουνίου 2003 στη
Γενική Συνέλευση, από τον Πρόεδρο Καθηγητή Α. Μηνά και τον Τομεάρχη Νευροεπιστημών
Καθηγητή Γ. Καπρίνη, οι οποίοι πληροφόρησαν το σώμα, προσδιόρισαν και αποσαφήνισαν τα
θετικά σημεία αλλά και τις αναγκαίες συνθήκες για την αποτελεσματική για το Τμήμα και το
Δ.Ε.Π. λειτουργία στο Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Σε μια υψηλού επιπέδου προβληματισμού αλλά και ρεαλισμού ανοιχτή συζήτηση, επισημάνθηκαν οι εκκρεμότητες, οι επείγουσες προτεραιότητες και οι ενέργειες για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κλινικών.
Επακόλουθο της συζήτησης και συναντίληψης της Γενικής Συνέλευσης και των μελών
Δ.Ε.Π. που άμεσα αφορά η μετακίνηση ήταν η αποστολή στον Υπουργό Υγείας της παρακάτω
επιστολής-μνημονίου:
Θεσσαλονίκη 12.6.2003

Προς
τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας
κ. Κώστα Στεφανή

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση-μετεγκατάσταση Κλινικών στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
Σχετικά: α. Α.Π. 4341/3.3.2003 Ημέτερο, β. Α.Π. 4342/3.3.2003 Συνημμένο 1 Ημέτερο,
γ. Α.Π. 4343/3.3.2003 Συνημμένο 2 Ημέτερο, δ. Α.Π. 4344/3.3.2003 Συνημμένο 3
Ημέτερο
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στην υπ’αριθμ. 37/4.6.2003 Γενική Συνέλευση του Τμήματος ενημέρωσα τα μέλη Δ.Ε.Π. για
τη συνάντησή μας στο Γραφείο σας, στις 16 Μαΐου 2003, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου κ. Χ. Σοφιανού, όπως και του Καθηγητού κ. Γ. Καπρίνη.
Μετέφερα στους συναδέλφους μου, συνοπτικά, τα σημαντικότερα σημεία της συζητήσεώς
μας, τα οποία έχουν ως εξής:
1. Η όλη μετακίνηση Κλινικών και Εργαστηρίων αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, εγκα-ταστάσεων
μιας πλήρους διδακτικής, ερευνητικής και νοσηλευτικής μονάδας.
2. Το εργασιακό καθεστώς των μετακινουμένων πανεπιστημιακών, είναι ακριβώς το ίδιο με
εκείνο των πανεπιστημιακών που υπηρετούν στα άλλα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης
(ΑΧΕΠΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, κ.λπ.).
3. Προκύπτει άμεση προτεραιότητα δημιουργίας Πανεπιστημιακής Αναισθησιολογικής Κλινι-

κής, Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, όπως και Μονάδος Αιμοδοσίας με Τράπεζα Αίματος.
4. Η ενίσχυση του Τμήματος με 80 νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. (μετατροπή των προβλεφθεισών
― έγγραφο με Α.Π. 5634/20.1.2003 Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ― 40 θέσεων ιατρών
του Ε.Σ.Υ. σε θέσεις Δ.Ε.Π. και έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας άλλων 40 θέσεων μελών Δ.Ε.Π.). Την ευθύνη καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου, της βαθμίδος και της
κατανομής τους θα έχει το Τμήμα δια των Τομέων του, ως ο Νόμος ορίζει.
5. Διοικητική αναμόρφωση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».
Σε δεύτερο χρόνο και με προοπτική 2-4 ετών θα ρυθμιστούν και άλλα θέματα. Το Τμήμα
Ιατρικής αναλαμβάνει τη δέσμευση να υποβάλει εντός 6 μηνών προτάσεις όπως:
1. Αξιοποίησης του κτιρίου παραπληγικών (προφανώς σε συνάρτηση με την ανάπτυξη του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ).
2. Μετατροπής του ΑΧΕΠΑ σε αμιγώς Πανεπιστημιακό, υπό τη διοίκηση του Α.Π.Θ., εντεταγμένου πάντως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
3. Συμμετοχής του Ιατρικού Τμήματος στο σχεδιασμό του Υγειονομικού Χάρτη της Θεσσαλονίκης και της περιοχής της.
Κύριε Υπουργέ,
Εάν αποδίδω ορθώς τα συζητηθέντα, θα παρακαλούσα το κείμενο αυτό να αποτελέσει το
μνημόνιο-εχέγγυο της μεθοδικής και ασφαλούς συμμετοχής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.
στην ολοκληρωμένη λειτουργία του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», όπως και της ουσιαστικής
συμβολής του στο ιατρικό γίγνεσθαι της περιοχής του.
ªÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ÙÈÌ‹, Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ∞Ú›ÛÙÈÔ˜ ªËÓ¿˜

Ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη του Δ.Ε.Π. και τους φοιτητές για
συμμετοχή σε Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας και Δίκτυα
Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004
Ο εκλεγμένος Αναπληρωτής Πρόεδρος Καθηγητής Α. Μάνθος, εκ μέρους του Γραφείου
Εκπαίδευσης του οποίου εποπτεύει τη λειτουργία, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους συναδέλφους Δ.Ε.Π. και φοιτητές, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή σε Ομάδες
Μελέτης, Δίκτυα Εκπαίδευσης και Επιτροπές για την επεξεργασία προτάσεων και εισηγήσεων,
για τους στόχους Αναβάθμισης Σπουδών και Λειτουργιών, για το Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
Ήδη κατά το Ακαδημαϊκό έτος που λήγει, 270 μέλη Δ.Ε.Π. συμμετείχαν στις διαδικασίες.
Η πρόσκληση αφορά κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Κοινότητας, για συμμετοχή σε
ομάδες Μελέτης-εργασίας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Για τη σύνδεση αρκεί μια επικοινωνία με το Γραφείο Εκπαίδευσης, τηλ. 994769, fax: 994788, e-mail: edumed@med.auth.gr
Η συγκρότηση και λειτουργία των Ομάδων και Δικτύων θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Μεγάλη η επιτυχία του 2ου ΕΣΤΙΑΠΘ, που έγινε στις 17-18 Απριλίου 2003
Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και συνεχή παρακολούθηση και συζήτηση, αλλά και με υψηλή
ποιότητα, έγινε στις 17 και 18 Απριλίου 2003 το 2ο Ε.Σ.Τ.Ι.Α.Π.Θ., το Συνέδριο του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., που φέτος ήταν αφιερωμένο στα 60 χρόνια λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής και στην
Ιατρική Εκπαίδευση.
Το Συνέδριο παρακολούθησαν 195 μέλη Δ.Ε.Π. και ειδικοί γιατροί, 114 ειδικευομένοι και 17 μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και 800 περίπου φοιτητές κυρίως των πρώτων ετών.
Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η συμμετοχή των πρώτων φοιτητών της Ιατρικής Σχολής (1942-1943)
προς τιμή των οποίων οργανώθηκε και έκθεση φωτογραφικού υλικού και ντοκουμέντων με θέμα την
Πρωτοϊστορία της Ιατρικής Σχολής, 1942-45.

Το Ιατρικό Τμήμα δια του Προέδρου του, τίμησε τους ομότιμους και αποχωρήσαντες πρόσφατα
Καθηγητές σε ειδική τελετή και τους ζήτησε να συνεχίσουν το ενδιαφέρον και την προσφορά τους
στις λειτουργίες της Σχολής μας.
Το Συνέδριο έληξε με ομιλία για την Εκπαίδευση στις Ειδικότητες του Καθηγητή και Προέδρου
του ΚΕΣΥ Η. Λαμπίρη και την προσφώνηση του Υπουργού-Υγείας και Πρόνοιας Κ. Στεφανή.
Πολλές και ενδιαφέρουσες οι ανακοινώσεις
Τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειες πολλές από τις οποίες αφορούσαν θέματα αξιολόγησης, ιατρικής εκπαιδευση και κοινωνικής Ιατρικής, ανακοίνωσαν ικτές ομάδες μελετητών, φοιτητών και
Δ.Ε.Π. και προκάλεσαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι αξιολογήσεις των νέων φοιτητών του α′ έτους για την εκπαιδευτική διαδικασία, τα εργαστήρια, τα διδακτικά
βιβλία. Αντίστοιχα χαρακτηριστική ήταν η αποτίμηση των φοιτητών των κλινικών εξαμήνων για τη
διαδικασία της κλινικής άσκησης.
Υψηλού επιπέδου τα Στρογγυλά τραπέζια
Αφορούσαν τις ενότητες: Ιστορία της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., θέματα και παραμέτρους της Ιατρικής Εκπαίδευσης, και θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στην άσκηση της Ιατρικής. Τα στρογγυλά
αυτά τραπέζια ήταν:
Η ιδρυση της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της.
Με συντονιστή τον καθηγητή Γ. Γουλή και ομιλητές τους: Σ. Πολυζωίδη, «Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και οι πρώτοι Καθηγητές», Φ. Γραμματικό, «Το προσωπικό των Εργαστηρίων και Κλινικών-Οι φοιτητές της Σχολής» και Θ. Δαρδαβέση, «Οι πρώτοι Υφηγητές και Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.».
Η πορεία της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. προς την καταξίωση
Με Συντονιστές τους Καθηγητές: Ι. Παπαπαναγιώτου, Α. Αηδονόπουλο, και ομιλητές τους:
Δ. Χριστοδούλου «Η περίοδος 1943-1981», Α. Αηδονόπουλο «Η περίοδος 1982-2003», και Α.
Μηνά, «Η πορεία προς το μέλλον. Οράματα και προγραμματισμός».
Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα αιχμής στην άσκηση της Ιατρικής.
Με συντονιστές τους: Σ. Μανταλενάκη και Ι. Μανωλεδάκη και ομιλητές τους: Ε. Αλεξόπουλο, «Μεταμοσχεύσεις», Α. Λαμπρόπουλο, «Γονιδίωμα», Β. Ταρλατζή, «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή» και Σ. Μπαλογιάννη, «Οι θέσεις της Εκκλησίας σε βιοηθικά ζητήματα».
Αρχές και μέθοδοι της Ιατρικής Προπτυχιακής Εκπαίδευσης
Με συντονιστές τους Καθηγητές: Ι. Μπόντη και Ν. Τερζή και ομιλητές τους: Δ. Κούβελα, «Τι
είδους γιατρό πρέπει να εκπαιδεύσουμε;», Α. Κώτση, «Το φοιτητικό σύγγραμμα», Κ. Αρβανιτάκη, «Σύνταξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος» και Δ. Παπαδημητρίου, «Σχεδιασμός
και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης».

Η μετά το πτυχίο Ιατρική Εκπαίδευση
Με συντονιστές τους Καθηγητές: Α. Δημητριάδη και Φ. Χαρσούλη και ομιλητές τους: Ι. Παπαδήμα «Ακαδημαϊκή μεταπτυχιακή εκπαίδευση», Χ. Παπακωνσταντίου, «Η έννοια και ο σχεδιασμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης», Ν. Ντόμπρο, «Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στην Ειδικότητα» και Ν. Παπακυριαζή, «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο Νοσοκομείο».
Ολοκληρωμένες παρουσιάσεις έγιναν στις βραχείες ομιλίες
Έγιναν σε τρείς ειδικές συνεδριάσεις όπου, παρουσιάσθηκαν τα πορίσματα από όλη την εργασία
που έγινε στο ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 από το Γραφείο και τα Δίκτυα Εκπαίδευσης, καθώς και
τις θεσμικές επιτροπές του Τμήματος.Οι συνεδριάσεις αυτές ήταν:
Η πορεία της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. προς την καταξίωση
Με Προεδρείο τις Καθηγήτριες: Α. Δημητριάδου και Ε. Τσούκαλη και ομιλητές τους: Μ. Παπαδημητρίου, «Οι Παθολογικές Κλινικές της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.», Δ. Λαζαρίδη, «Χρονικό της ίδρυσης και ανάπτυξης των Χειρουργικών Κλινικών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (19421992), Α. Μάνθο, «Η Στρατιωτική Ιατρική Σχολή», Κ. Τριαρίδη, «1943-2003 Οι φοιτητές στην
πορεία της Ιατρικής Σχολής».
Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα αιχμής στην άσκηση της Ιατρικής
Με Προεδρείο τον Καθηγητή Ι. Τζαφέτα, και ομιλητές τους: Δ. Ιωαννίδη «ΑΙDS», Λ. Μπούτη «Η αλήθεια στον άρρωστο – Η συναίνεση του ασθενούς», Μ. Τσούγκα, «Ο ιατρός ως πραγματογνώμονας»
Αρχές και μέθοδοι Ιατρικής εκπαίδευσης
Με Προεδρείο τους Καθηγητές: Σ. Νούσια-Αρβανιτάκη και Α. Σακαντάμη, και ομιλητές τους:
Ν. Μαγλαβέρα «Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης ιατρού και φοιτητή», Α. Μπένο, «Ιατρική
Εκπαίδευση και Κοινότητα», Γ. Καρκαβέλα, «Η διδακτορική διατριβή», Γ. Καρακιουλάκη, «Αξιολόγηση της έρευνας στην Ιατρική», Φ. Τοπούζη, «Οι προοπτικες ενός νέου γιατρού», Ο. Γαμβρό,
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών».

Η πορεία προς το μέλλον-Οράματα και προγραμματισμός
του Καθηγητή Α. Μηνά Προέδρου του Ιατρικού Τμήματος
Η Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. ακολούθησε κατά την εξέλιξη και ανάπτυξή της, την πορεία των
περισσοτέρων θεσμών και οργανισμών της χώρας μας, εξαρτώμενη από καταστάσεις, περιστάσεις, σκοπιμότητες και παρήγαγε έργο από την παρουσία οραματιστών ή χαρισματικών ταγών. Στάθηκε, τελικά, στα πόδια της και επιστήμονες που την τιμούν.
Όμως, σήμερα οι περιστάσεις άλλαξαν. Η είσοδος της χώρας μας στο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της «Ευρώπης χωρίς σύνορα» δημιούργησε νέα,
πιεστικά προβλήματα και συνθήκες. Υπήρξαν συνθήκες οι
οποίες απεκάλυψαν ή δημιούργησαν αδυναμίες, όπως:
– Κατάργηση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
– Ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι
– Περιορισμένη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων
– Υπερπληθυσμός προπτυχιακών φοιτητών
– Αρνητική σχέση αριθμού Δ.Ε.Π./φοιτητών
– Υψηλός μέσος όρος ηλικίας των μελών Δ.Ε.Π.
– Περιορισμένη εκπαιδευτική κάλυψη στον τομέα της
Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).
Η απάντηση στις παραπάνω αδυναμίες, που οδηγούν σε νεκροβίωση, είναι η άμεση αντίδραση και
η αφύπνισή μας, η υπερπροσπάθεια για ανάπτυξη και αναβάθμιση δομών και λειτουργιών.
Στο πλαίσιο αυτό συγκροτούμε ένα Στρατηγικό και Επιχειρηματικό Σχέδιο Ανάπτυξης με καθορισμό Στρατηγικών, Πολιτικών και Κατευθύνσεων, με τις οποίες το Τμήμα θα μπορεί να χαράξει την
αναπτυξιακή του πορεία από σήμερα μέχρι το 2010. Η επιχειρησιακή συνιστώσα του σχεδίου θα είναι
η συγκεκριμενοποίηση των βημάτων για την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων. Βημάτων καλά μελετημένων, συνετών, χωρίς ασάφειες και αναστατώσεις.
Άλλωστε, παράλληλα με τις αδυναμίες, καταγράφονται ισχυρά σημεία για την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής όπως:
– Πλήρης ανάπτυξη κλάδων και επιστημονικών ειδικοτήτων.
– Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση των μελών Δ.Ε.Π.
– Υψηλής ανταγωνιστικότητας εισαγόμενοι φοιτητές.
– Πολύ καλή συνεργασία-σύνεση των μελών Δ.Ε.Π. με τα Ιατρικά Τμήματα της χώρας μας και της αλλοδαπής.
– Δυνατότητες και προοπτικές Νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ, «Ιπποκράτειο», «Παπαγεωργίου» και νέου «424
Στρατιωτικού Νοσοκομείου».
– Συνεργασία με άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. Στο Σ.Ε.Σ.Α. πρωταρχική θέση θα έχουν οι εξής παράμετροι:
Οργάνωση και Διοίκηση. Για το Ιατρικό Τμήμα αποτελεί προτεραιότητα η επίλυση του θέματος
του μεγέθους του, της ολοκλήρωσης της υποδομής του, της βελτίωσης της λειτουργικοτητάς του, της
διοικητικής αναδιοργάνωσης του και της στήριξης του από την επιστήμη της πληροφορικής. Ο οργανωτικός-διοικητικός εκσυγχρονισμός, η εξεύρεση πόρων, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και
η μέριμνα για τους φοιτητές και το προσωπικό θεωρούνται ζωτικοί τομείς παρέμβασης.
Εκπαίδευση. Με αποφάσεις της Γ.Σ. ξεκίνησε από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η διαδικασία Αναβάθμισης, με χρονικό πλαίσιο μιας τετραετίας (2002-2006), των Προπτυχιακών Σπουδών, των Μεταπτυχιακών Σπουδών, και η διαδικασία οργανωμένης και επίσημης εμπλοκής στις εκπαιδευτικές διαδικασίες της Ειδικότητας, της Συνεχιζόμενης και της δια βίου Εκπαίδευσης.
Ιατρική Σχολή και Κοινωνία – Υγεία. Η διασύνδεση με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον θα δώσει τη δυνατότητα συνεισφοράς σε πολλούς τομείς, όπως η αγωγή υγείας, η μητέρα και το
παιδί, τα ναρκωτικά, το AIDS, ο αλκοολισμός, το κάπνισμα, η κατάθλιψη, το stress κ.ά.
Έρευνα βασική και εφαρμοσμένη. Αποτελεί τον τρίτο άξονα στήριξης της προσπάθειας αναβάθμισης των σπουδών. Το Τμήμα με το υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένο κα μετεκπαιδευμένο Δ.Ε.Π.,
έχει τη δυνατότητα ιδιαίτερα αποδοτικού ερευνητικού έργου.
Αξιολόγηση. Δυσάρεστη παράμετρος, όμως αποτελεί το αναγκαίο εργαλείο για τη λειτουργία του
Τμήματος την Αναβάθμιση των Σπουδών, τη συνεργασία, όπως και για την οικονομική στήριξή του. Η
δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης με τη συγκρότηση αντίστοιχης επιτροπής, δικτύου αξιολόγησης
και κέντρου τεκμηρίωσης έχει ιδιαίτερη σημασία.
Για την τεχνοκρατική υποστήριξη των θεσμικών επιτροπών δημιουργήθηκε, με απόφαση
της Γ.Σ. του Τμήματος, ως υπηρεσία, το Γραφείο Εκπαίδευσης, το οποίο έχει συγκροτήσει ήδη Γραφεία
Στήριξης της Εκπαίδευσης στα μεγάλα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Το Γραφείο Εκπαίδευσης με την
προσφορά, τον ενθουσιασμό και τον σοβαρό συνεχή προβληματισμό της αρχικής ομάδας συγκρότησής
του, αλλά και του πλήθους των μελών Δ.Ε.Π., τα οποία συμμετέχουν στα έξι Δίκτυά του (Προπτυχιακή-Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, Εκπαίδευση στις Ειδικότητες, Εκπαίδευση Ειδικευομένων στη Γενική Ιατρική, Δίκτυο Έρευνας, Δίκτυο γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης) έχει ολοκληρώσει όλη την επίπονη και μακρά προεργασία για την τελική διατύπωση και έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος του
Σ.Ε.Σ.Α. Στα πλαίσια της παραπάνω εργώδους προσπάθειας 150 και πλέον μελών του Δ.Ε.Π. όλων των
βαθμίδων, η Σχολή μας δημιούργησε, επιτέλους, τον δικό της πνευματικό πολιτισμό, απέκτησε τη δική
της Οργανωσιακή Καλλιέργεια-Κουλτούρα.
Όμως, το Ιατρικό Τμήμα δεν περιορίσθηκε μόνο σε οργανωτικές συγκεντρώσεις και καταγραφή
ιδεών σκέψεων και προγραμμάτων. Εφήρμοσε δοκιμαστικά, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, αρκετά μέρη του σχεδίου του, όπως:
1. Ανασυγκρότησε τις θεσμικές επιτροπές και δημιούργησε νέες (Δημιουργίας-Διεκδίκησης Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Βιοηθικής και Δεοντολογίας κ.ά.).
2. Προωθεί τη δημιουργία Πανεπιστημιακών Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
3. Εκδίδει, από τον Οκτώβριο του 2002, το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο.
4. Εφήρμοσε προγράμματα Υποδοχής των Πρωτοετών και Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών.
5. Βοήθησε συναδέλφους να εκπαιδευθούν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες σε ειδικό ανάλογο κέντρο
του Πανεπιστημίου του Μάαστριχ.
Όλα δείχνουν ότι πάμε καλά. Και θα πάμε καλύτερα γιατί έγινε πλέον συνείδηση όλων
μας ότι μόνο έτσι θα μπορούμε να ελπίζουμε, θα μπορούμε να είμαστε υπηρήφανοι γιατί
ανήκουμε στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
Α. Μηνάς

Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (Σ.Ι.Ε.-Continuing Medical Education) αποτελεί σήμερα στο Δυτικό Κόσμο (Β. Αμερική και Ευρώπη) ίσως την πιο ταχέως εξελισσόμενη δραστηριότητα στην Ιατρική Εκπαίδευση.
Στη χώρα μας, ενώ υπάρχουν πολλαπλές σχετικές δραστηριότητες, δεν υπάρχει ακόμα οργανωμένο πλαίσιο ή υποδομή, αλλά σύντομα αναμένεται η αναγκαστική εφαρμογή της Σ.Ι.Ε.
Το Τμήμα μας μπορεί και πρέπει να πρωτοστατήσει στον Τομέα αυτό.
Προκειμένου να οργανώσουμε ένα δίκτυο Σ.Ι.Ε. και αργότερα να αναπτύξουμε ένα Κέντρο
Τεκμηρίωσης και Ελέγχου της Σ.Ι.Ε. στο Τμήμα μας, θα χρειαστεί να συναντηθούμε όλοι όσοι
ενδιαφερόμαστε.
Παρακαλώ επικοινωνείστε με το Γραφείο Εκπαίδευσης ή με τον Ν. Ντόμπρο στην εξής διεύθυνση:
Νικόλαος Ντόμπρος, Α′ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Π.Γ.Ν. Θεσ/νίκης ΑΧΕΠΑ, τηλ. 2310-994611,993855
Οικία: Εθνικής Αμύνης 32, Θεσσαλονίκη, 546 21
Τηλ. 2310-285300, fax: 2310-277195
Κινητό: 6977207388, e-mail: ndombros@med.auth.gr
Η πρώτη συνάντηση του δικτύου Σ.Ι.Ε. ορίστηκε για τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Θα επικοινωνήσουμε πάλι.

Νέες Πρυτανικές αρχές 2003-2006
Πρύτανης Ι. Αντωνόπουλος, Αντιπρυτάνεις Αικ. Δούκα-Χ. Καλτσίκης
και ο Καθηγητής Α. Κάζης
Στις εκλογές της 20 και 21 Μαΐου αναδείχθηκαν για την τριετία 20032006 ως Πρύτανης, ο σημερινός Αντιπρύτανης Καθηγητής Ι. Αντωνόπουλος και ως Αντιπρυτάνεις οι Καθηγητές Χ. Καλτσίκης, Αικ. Δούκα-Καμπίτογλου και ο δικός μας Α. Κάζης.
Από τον Σεπτέμβριο 2003 ο Αντιπρύτανης Α. Κάζης θα αναλάβει μεταξύ άλλων τον συντονισμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. Αυτή η
αρμοδιότητα, συνέχεια της προσφοράς της Αντιπρύτανη κα Ολ. Γκίμπα,
είναι εξαιρετικά ευνοϊκή συνθήκη και για το Τμήμα Ιατρικής.
Επισημαίνουμε την ύπαρξη του πολύ μεγάλου και σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού του Ιατρικού Τμήματος, καθώς και τη σημερινή παγκόσμια τάση για Βιοϊατρική Έρευνα, συνθήκες που δίνουν τη δυνατότητα
στη διαδικασία Αναβάθμισης της Ιατρικής Σχολής, για μια μεγαλύτερη
εμπλοκή στην Έρευνα. Ελπίζουμε ότι η Ιατρική Σχολή, που Δικαιούται και Οφείλει να προσφέρει πολύ περισσότερα στην οργανωμένη έρευνα, θα αξιοποιήσει τις συγκυρίες.

Την 1η Οκτωβρίου 2003 αρχίζει
το Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής
Με συμμετοχή 170 μελών Δ.Ε.Π. ολοκληρώθηκε η προεργασία για της συγκρότηση του
Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής (Ν.Π.Μ.Σ.) που θα αρχίσει να λειτουργεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2003.
Το Ν.Π.Μ.Σ. που στοχεύει στην εκπαίδευση στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, με 7
κατευθύνσεις (Βασικές επιστήμες, Εργαστηριακή Ιατρική, Παθολογία, Χειρουργική, Κοινωνική
Ιατρική, Υγεία Παιδιού και Ψυχική Υγεία) αρθρώνεται σε 3 εξάμηνα σπουδών και σύνδεσης με
την έρευνα και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
Είναι μετεξέλιξη του ήδη επιτυχώς λειτουργούντος ΠΡΟ.ΜΕ.Σ.Ι.
Το Ν.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Ιατρικής αλλά και άλλων συναφών Τμημάτων
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (ποσοστά μέχρι 10%), προσφέρει για φέτος 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και η προκήρυξη για τις αιτήσεις, δικαιολογητικά και εξετάσεις επιλογής, θα δημοσιοποιηθεί αρχές Ιουλίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Αυγούστου και πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Ν.Π.Μ.Σ. (κα Σ. Τσόκου, τηλ. 999268).
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί μετά από μακρόχρονη ανοιχτή διαδικασία:
Το Πρόγραμμα Μαθημάτων (κορμού και επιλεγομένων) και οι διδάσκοντές τους.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.
Οι προτάσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 2003-2004.
Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) της 27.6.2003 οι παραπάνω προτάσεις εισάγονται για συζήτηση και αποφάσεις.
Σημειώνεται ότι στο τέλος κάθε ακαδ. έτους (Απρίλιο-Μάιο) θα συζητούνται και θα αποφασίζονται στην Γ.Σ.Ε.Σ., οι τυχόν τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές μαθημάτων, διδασκόντων και διαδικασιών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) Καθηγητής Φ. Χαρσούλης
κατά την καταληκτική συνεδρίαση της Ε.Μ.Σ. της 12.6.2003
– εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή του σ’όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., που συμμετέχουν
στην προεργασία και τη διαμόρφωση του Ν.Π.Μ.Σ.
– προσκαλεί όλους τους συναδέλφους-Δ.Ε.Π. να παροτρύνουν και ενθαρρύνουν νέους συναδέλφους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για φοίτηση στο Ν.Π.Μ.Σ.
– απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όσους συναδέλφους Δ.Ε.Π. επιθυμούν να λειτουργήσουν
ως επιβλέποντες καθηγητές, θεσμό που προβλέπει το Ν.Π.Μ.Σ.

Ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος του Προγράμματος Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών (β΄Εξάμηνο 2002-2003)
Με την απονομή από τον Πρόεδρο Καθηγητή Α. Μηνά, των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης, στις 30.5.2003, ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (που
διάρκεσε όλο το β′ εξάμηνο 2002-2003).
Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α., Αναπλ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας, ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Λ.,
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, ΓΑΚΗΣ Δ., Επιμελητής Α΄ Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων, ΓΟΥΛΑΣ Α., Λέκτορας Φαρμακολογίας, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., Λέκτορας Ουρολόγος,
ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ Π., Λέκτορας Παθολογίας, ΘΕΜΕΛΗΣ Χ., Επικ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας,
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ε., Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας, ΚΑΪΔΟΓΛΟΥ ΑΙΚ.,
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, ΚΑΪΚΗ-ΑΣΤΑΡΑ Α., Επικ. Καθηγήτρια Εργαστηρίου
Πειραματικής Φυσιολογίας, ΚΑΛΛΑΡΑΣ Κ., Αναπλ. Καθηγητής Φυσιολογίας, ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ Α.,
Λέκτορας Χειρουργικής, ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ν., Αναπλ. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ Ι.
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας, ΚΟΥΒΕΛΑΣ Δ., Αναπλ. Καθηγητής Φαρμακολογίας,
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ Δ., Επικ. Καθηγητής Φυσιολογίας, ΚΡΙΤΗΣ Α.,, Λέκτορας Φυσιολογίας,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι., Επικ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, ΛΙΑΓΚΟΥΡΗΣ Ι., Λέκτορας Φυσιολογίας, ΜΑΓΡΑΣ Ι., Λέκτορας Νευροχειρουργικής, ΜΑΝΔΑΛΑ Ε., Λέκτορας Παθολογίας, ΜΕΤΑΞΑΣ
Α.-Σ., Επικ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, ΜΗΛΙΑΡΑΣ Δ., Λέκτορας Ιστολογίας-Εμβρυολογίας,
ΝΙΚΟΛΟΥΣΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε.-Ν., Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Δ., Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΟΥ Π., Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε., Λέκτορας Φαρμακολογίας, ΡΕΙΖΟΓΛΟΥ-ΖΑΒΙΤΣΑΝΑΚΗ Μ.,
Αναπλ. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, ΣΕΛΒΙΑΡΙΔΗΣ Π., Αναπλ. Καθητής Νευροχειρουργικής,
ΣΙΟΓΚΑ-ΡΑΠΤΗ Α., Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Β.,
Επικ. Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσιολογίας, ΤΣΑΠΑΣ Α., Λέκτορας Παθολογίας, ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Φ., Καθηγητής Νευροχειρουργικής, ΤΣΟΝΙΔΗΣ Χ., Επικ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής,
ΦΩΤΟΥΛΑΚΗ Μ., Λέκτορας Παιδιατρικής, ΧΙΤΟΓΛΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΥ A., Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής, ΨΗΦΙΔΗΣ Α., Αναπλ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης ευχαριστεί όλους τους εκπαιδευτές Τμημάτων (Ιατρικής, Παιδαγωγικού, Φιλοσοφικής, Κτηνιατρικής, Ψυχολογίας) για την Εκπαιδευτική προσφορά τους και
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν ως διδάσκοντες,
να μεταδώσουν την εμπειρία, γνώσεις ή ιδέες στους συναδέλφους μας εκπαιδευομένους, στη
συνέχεια του Προγράμματος το 2003-2004.
Ο τρίτος κύκλος του Προγράμματος που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2003, σχεδιάζεται
με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε, λιγότερο κουραστικός, με χρήση εκπαιδευτικού υλικού, ψηφιακών τόπων, φροντιστηρίων και σεμιναρίων πρακτικής εφαρμογής, θα διαρκέσει
ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος, και θα απασχολεί τους εκπαιδευόμενους μόνο μια φορά την
εβδομάδα. Δηλώσεις για συμμετοχή γίνονται απ’ευθείας στο Γραφείο Εκπαίδευσης.

Πρόσκληση για συμμετοχή στην εκπόνηση
Εσωτερικού Kανονισμού Λειτουργίας
του Iατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
Με απόφαση του Προέδρου του Ιατρικού Τμήματος Καθηγητή Α. Μηνά ξεκίνησε η προεργασία εκπόνησης Eσωτερικού Kανονισμού Λειτουργίας του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. Έχει γίνει ήδη αποδελτίωση των διατάξεων του Νομικού Πλαισίου και του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας του Α.Π.Θ.
Η συμμετοχή όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Κοινότητας, είναι τελείως
απαραίτητη, τόσο για λόγους δημοκρατικής διαδικασίας, όσο και για την επιδίωξη εκπόνησης
ενός Ε.Κ.Λ. πλήρους που θα καλύπτει όλες τις λειτουργίες του Ιατρικού Τμήματος.
Στο στάδιο αυτό προσκαλούνται ιδιαίτερα όλα τα μέλη του ΔΕΠ, ο ΣΦΙΑΠΘ και τα άλλα
μέλη του Ιατρικού Τμήματος να στείλουν προτάσεις, επισημάνσεις για διαδικασίες και προβλήματα, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του Ε.Κ.Λ. Οι προτάσεις πρέπει να
αποσταλούν μέχρι τις 10 Ιουνίου 2003, ώστε να συγκροτηθεί ένα προσχέδιο, γραπτά στη
Γραμματεία του Ιατρικού Τμήματος ή με e-mail: edumed@med.auth.gr.
Το προσχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιατρικού Τμήματος, θα δημοσιοποιηθεί με το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο, φύλλο 8 του Σεπτεμβρίου 2003, ώστε να υπάρξουν προτάσεις για προσθήκες, διορθώσεις και βελτιώσεις. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις θα
πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2003. Τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο 2003, και
αφού ακολουθηθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες (Τομείς, ευρείες συζητήσεις, ομάδα σύνθεσης), είναι δυνατό να είμαστε έτοιμοι, ώστε μετά από διεξοδική συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και απόφασή της, να αποκτήσουμε τον πρώτο γραπτό και εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 60 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής
μας Σχολής.
Η συμμετοχή όλων μας στη συγκρότηση του είναι και αναγκαία και πολύτιμη, γιατί αφορά
τόσο την απρόκοπη λειτουργία του τμήματος, όσο και την καθημερινή λειτουργία του καθενός μας.

Στη συνάντηση απονομής των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης της 30.5.2003 τίμησε την
εκδήλωση με την παρουσία και ομιλία του, ο Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας 2002», κ. Θεόδωρος Μουντοκαλάκης.
Ο Καθηγητής Θ. Μουντοκαλάκης ανέπτυξε στην ομιλία του τεκμηριωμένα και γλαφυρά, το
θέμα «Ιατρική Εκπαίδευση: Σύγχυση όρων και εννοιών» και δήλωσε ενθουσιασμένος με την
προσπάθεια του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. για Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών.
Ακολούθησε την Κυριακή 1 Ιουνίου γλέντι στη Λοφοχαράδρα.

Εγχειρίδιο Διαφορικής Διαγνωστικής
του Καθηγητή Μ. Παπαδημητρίου
Κυκλοφόρησε σε ιδιαίτερα φροντισμένη έκδοση του University Studio Press, το πλήρες και
αναλυτικό εγχειρίδιο «Διαφορική Διάγνωση» του Καθηγητή Μενέλαου Παπαδημητρίου. Το εγχειρίδιο καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του γιατρού κάθε ειδικότητας, καθώς καθοδηγεί με
πληρότητα τη διαδικασία «από το σύμπτωμα στη διάγνωση», ακολουθώντας την αλγοριθμική
λογική της διαφορικής διάγνωσης. Το βιβλίο του Καθηγητή Μ. Παπαδημητρίου είναι το πρώτο της σειράς που σχεδιάζει να στηρίξει και την εκπαιδευτική διαδικασία του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ελπίζουμε ότι σύντομα η σειρά θα εμπλουτισθεί με αντίστοιχα εγχειρίδια και πολλών άλλων συναδέλφων.

Προχωρεί, το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης
του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. (ΣΕΣΑ) 2003-2010
Ολοκλήρωσε και παρέδωσε τη δεύτερη επεξεργασία της πρότασης για ΣΕΣΑ, η τριμελής
ομάδα του Γραφείου Εκπαίδευσης, των συναδέλφων Γ. Καρακιουλάκη, Ν. Μαγκλαβέρα και Β.
Καραμπατάκη.
Η πρόταση, που είναι τώρα περισσότερο τεκμηριωμένη τεχνοκρατικά, θα αποτελέσει τον
Σεπτέμβριο 2003 αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, ώστε τελικά να εισαχθεί στα θεσμικά όργανα για τον καθορισμό των στόχων και βημάτων της Προοπτικής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Υπενθύμιση για φωτογραφίες
Με στόχο την έκδοση τον Οκτώβριο 2003 Λευκώματος για τα 60 χρόνια της Ιατρικής Σχολής υπενθυμίζουμε τη συγκέντρωση φωτογραφιών από την Ακαδημαϊκή και Φοιτητική ζωή.
Οι φωτογραφίες που παραδίδετε στο Γραφείο Εκπαίδευσης (ΑΧΕΠΑ-δίπλα στο Αμφιθέατρο, τηλ. 2310-994769) αντιγράφονται και επιστρέφονται.

Ο Προγραμματισμός του Γραφείου Εκπαίδευσης για τη στήριξη των στόχων του Ιατρικού Τμήματος
Α.Π.Θ. στο Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004
Το Γραφείο Εκπαίδευσης, θεσμός πρωτόγνωρος, στήριξε κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 την απόφαση του Ιατρικού
Τμήματος για σταδιακή Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών, που καθοδήγησε ο Πρόεδρος Καθηγητής Α. Μηνάς.
Η εμπειρία από τη δουλειά ενός χρόνου, η μεγάλη συμμετοχή μελών Δ.Ε.Π. στην κοινή προσπάθεια και η εκφρασμένη θέληση και της εκλεγμένης νέας Διοίκησης του Τμήματος να συνεχίσει και διευρύνει την πορεία Αναβάθμισης, αποτελούν τις πιο
ευνοϊκές συνθήκες για προσφορά.
Στη συνεδρίασή του της 10.6.2003, το Γραφείο Εκπαίδευσης, υπό τη θεσμική εποπτεία πλέον του εκλεγμένου Αναπληρωτή
Προέδρου, Καθηγητή Α. Μάνθου, διευρύνθηκε, καθόρισε τα πλαίσια λειτουργίας του και προσδιόρισε την δραστηριότητα του
2003-2004, για τη στήριξη των στόχων και αποφάσεων του Προέδρου και της Γενικής Συνέλευσης.
Η συμμετοχή συναδέλφων του Δ.Ε.Π., σ’όλες τις δραστηριότητες του Γραφείου Εκπαίδευσης, των Δικτύων και των ομάδων
εργασίας είναι ανοιχτή και ευπρόσδεκτη. Αρκεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος σας στο τηλ.: 994769, fax: 994788, e-mail:
edumed@med.auth.gr.
Το ενδεικτικό πλαίσιο δουλειάς αφορά τους εξής στόχους :
Α.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Προπτυχιακές Σπουδές
Ύπαρξη εγκεκριμένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.)
Ύπαρξη εγκεκριμένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Π.Π.Σ.
Ύπαρξη συγκροτημένου Οδηγού Σπουδών. Έγκαιρη διανομή.
Υλοποίηση και θεσμοθέτηση του ελεύθερου προγράμματος «Εισαγωγή στις Ιατρικές Σπουδές» (Οκτώβριο/πρωτοετείς).
Λειτουργία του Δικτύου Προπτυχιακής Εκπαίδευσης και των Επιτροπών Μαθήματος.
Έγκαιρη ―με την έναρξη του α′ εξαμήνου― διανομή του Οδηγού Σπουδών, των διδακτικών βιβλίων, Οδηγών Μελέτης και Ε.Φ.Μ.
Πιλοτική εφαρμογή καινοτομιών, όπως :
– Εκπαίδευση σε μικρές ομάδες.
– Διασυνδεδεμένη διδασκαλία.
– Διαδικασίες μάθησης με βάση το πρόβλημα (PBL).
– Διαδικασίες αξιολόγησης προόδου (εργασίες-παρουσιάσεις).
– Περιβαλλοντολογική - Κοινωνική Ιατρική σε κάθε μάθημα.
– Ελεύθερα μαθήματα – Προγράμματα.
– Βραδινά Φροντιστήρια ενίσχυσης για φοιτητές που λιμνάζουν σε βασικά μαθήματα (Ανατομία, Φυσιολογία, Βιοχημεία, κ.ά.).
Συστηματική αποτίμηση – αξιολόγηση από τους φοιτητές των μαθημάτων, των εκπαιδευτών, της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Συνολική αξιολόγηση για αναμόρφωση του Π.Π.Σ. τον Απρίλιο-Μάιο 2004.

Β.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ύπαρξη εγκεκριμένου Ν.Π.Μ.Σ.
Ύπαρξη Ε.Κ.Λ. Ν.Π.Μ.Σ.
Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών.
1 Οκτωβρίου 2003 έναρξη Ν.Π.Μ.Σ.
Γραμματειακή υποστήριξη – Εκπαιδευτικά μέσα.
Σεμινάριο ενημέρωσης-συντονισμού Μεταπτυχιακών Εκπαιδευτών.
Υλοποίηση – παρακολούθηση του Προγράμματος.
Λειτουργία του Δικτύου Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης.
Στήριξη του ΚΕ.Δ.Ι.Π.

Γ.
•
•
•
•
•
•
•

Η μετά το πτυχίο Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Αναδιάρθρωση εκπαίδευσης στις Ειδικότητες.
Αναδιάρθρωση εκπαίδευσης στη Γενική Ιατρική.
Κωδικοποίηση των μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων Κλινικών, Εργαστηρίων και Νοσοκομείων.
Κωδικοποίηση δραστηριοτήτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
Σύνδεση με Επιστημονικές Εταιρείες και Επιτροπές Εκπαίδευσης Νοσοκομείων.
Λειτουργία των Δικτύων Εκπαίδευσης.
Λειτουργία των Γραφείων Στήριξης Εκπαίδευσης των Νοσοκομείων.

Δ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Έρευνα
Πλαίσιο και στόχοι. Δημιουργία Επιτροπής Ερευνών Ι.Τ. Α.Π.Θ.
Καταγραφή δυναμικού, εξοπλισμού.
Λειτουργία του Δικτύου Έρευνας.
Σύνδεση με Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
Σύνδεση με άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ.
Σύνδεση με Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Σύνδεση με συγγενή Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων της χώρας.
Λειτουργία της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας.
Σεμινάρια για πρακτικές διαδικασίες.
Συνεχής – αξιόπιστη πληροφόρηση.
Αναδιάρθρωση Επιστημονικής Επετηρίδας.
Προεργασία πλαισίου για δημιουργία Ερευνητικού Ιατρικού Ινστιτούτου.

Ε.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γραφείο Εκπαίδευσης
Διεύρυνση – Υπευθυνότητες.
Συντονισμός και σταθερή στελέχωση Δικτύων και Γραφείων Στήριξης της Εκπαίδευσης.
Γραμματειακή αναβάθμιση του Τμήματος.
Έκδοση – κυκλοφορία του Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου.
Αρχείο εντύπων εκπαίδευσης, συγκέντρωση εργασιών μελών Δ.Ε.Π.
Γραφείο Τεκμηρίωσης των δεικτών – εκπαιδευτικών παραμέτρων.
Εκπαιδευτικός εξοπλισμός, στήριξη, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
Γραμματειακή υποστήριξη των δικτύων εκπαίδευσης.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Ετήσιο, πιο χαλαρό, ψηφιακή υποστήριξη. Διεύρυνση με προσφερόμενους εκπαιδευτές.
Εκδηλώσεις, Έκθεση ντοκουμέντων. Λεύκωμα για τα 60 χρόνια της Ιατρικής Σχολής (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2003).

•

ΣΤ. Αναβάθμιση λειτουργιών του Ι.Τ. Α.Π.Θ.
• Συγκρότηση και θεσμοθέτηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιατρικού Τμήματος.
• Αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Προέδρου.
• Υπευθυνότητες των Τομεαρχών-μελών του Δ.Σ.
• Εκπαιδευτική Λειτουργία των Τομέων.
• Αξιοποίηση Μονάδων του Ε.Σ.Υ. για κλινική-πρακτική άσκηση.
• Ε.Κ.Λ. των Μονάδων (Κλινικών-Εργαστηρίων).
• Αξιοποίηση των Ομοτίμων Καθηγητών.
• Σύνδεση με τα άλλα Ιατρικά Τμήματα.
• Σύνδεση με τα Βαλκάνια, Ν.Α. Ευρώπη, Ε.Ε.
• Λειτουργία των θεσμικών Επιτροπών.
• Σ.Ε.Σ.Α.
• Στήριξη Πανεπιστημιακών Μονάδων Παπαγεωργίου.

Το 18ο Παμβορειοελλαδικό Συνέδριο
Στις 15-18 Μαΐου 2003 έγινε υπό την Προεδρία του Καθηγητή Α. Τουρκαντώνη, το Παμβορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο με μεγάλη συμμετοχή, επιστημονικές ανακοινώσεις
και οργανωμένα στρογγυλά τραπέζια. Η οργανωτική επιτροπή ανέθεσε τιμητικά στο Γραφείο Εκπαίδευσης του
Ι.Τ.Α.Π.Θ. την οργάνωση ενός στρογγυλού τραπεζιού με θέμα την «Μετά το πτυχίο εκπαίδευση» (Ειδικότητα, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Συνεχιζομένη Εκπαίδευση). Η παρουσίαση έγινε την Πέμπτη 15 Μαΐου.

Εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ
Απρίλιο-Ιούνιο 2003
Κατά τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο 2003 εκλέχθηκαν ή
εξελίχθηκαν τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:
Θ. Γερασιμίδης, Καθηγητής Γενικής ΧειρουργικήςΑγγειοχειρουργικής, Ι. Τσιούρης, Καθηγητής Παιδιατρικής, Δ. Μέμμος, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Κ.
Γιαννακογιώργος, Καθηγητής Ουρολογίας, Δ. Πανίδης,
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Δ. Γρέκας, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Κ. Νανάσης Επικ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Ι. Κωστόπουλος, Επικ. Καθηγητής Γενικής
Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Στ. Ηλιάδης, Λέκτορας Βιοχημείας, Κ. Δραγούμης Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ν. Κλεάρχου, Αναπλ. Καθηγητής
Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Α. Κακαβούτη-Δούδου, Αναπλ.
Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας-Παιδοοφθαλμολογίας, Β. Μόσχου, Αναπλ. Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας-Παιδοοφθαλμολογίας, Α. Μπένος, Αναπλ. Καθηγητής Υγιεινής με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική, Κ. Νάτσης, Επικ. Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής, Αστ. Καραγιάννης, Αναπλ.
Καθηγητής Παθολογίας, Γ. Αμπατζόγλου, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής, Π. Σελβιαρίδης, Αναπλ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Ε. Ιωαννίδου-Παπαγιαννάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας,
Δ. Κολιούσκας, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ι. Κανονίδης, Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Δ. Οικονομόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Δ. Χατζηχρήστος, Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας-Ανδρολογίας, Κ. Τζάκας, Αναπλ. Καθηγητής Γενικής
Ουρολογίας, Α. Αλεξανδράκης, Αναπλ. Καθηγητής Γενικής
Χειρουργικής, Κ. Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Γενικής
Χειρουργικής-Αγγειοχειρουργικής, Ε. Δεμίρη, Επικ. Καθηγήτρια Χειρουργικής-Μικροχειρουργικής, Σ. Μποσταντζοπούλου-Καμπούρογλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νευρολογίας,
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