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Διαβάστε:  “χαιρετίζουν την έκδοση” , “εσωτερικά νέα από το Τμήμα”, “ειδήσεις από τις επιτροπές” , “νέα από τις     

         Κλινικές, τα Εργαστήρια και τα μέλη του Τμήματος”, “άρθρα & πρωτοβουλίες φοιτητών”, “αθλητικές ειδήσεις” 

Στήλες: “Η Ιατρική Εκτός των τειχών” (σελ 16) -  “ Άποψη” (έρχεται από το επόμενο τεύχος) 

 
  

“ΕΠΙΚΑΙΡΑ και διαχρονικά”: η εφημερίδα 
της Ιατρικής Δ.Π.Θ., μια νέα πρωτοβουλία 
που φιλοδοξεί να αποτελέσει δίαυλο επι-
κοινωνίας εντός και εκτός του Τμήματος, να 
υπηρετήσει την  πληροφορία, να προβάλει 
εκδηλώσεις και δράσεις Κλινικών, Εργα-
στηρίων και φοιτητικές πρωτοβουλίες, να 
δώσει βήμα στον διάλογο προκαλώντας με 
την στήλη “’Aποψη”, και να βγει «Εκτός των 
Τειχών», με την ομώνυμη στήλη, μια σελίδα 
ακαδημαϊκού “outreach”, που απευθύνεται 
στο ευρύ κοινό.  
 

“Η επίτευξη της ποιότητας των 
θεραπευτικών υπηρεσιών, μέσα στο 
καθημερινό περιβάλλον μιας «ενεργούς και 
μαχόμενης» Κλινικής, αν και δυσχερής, 
οφείλει να είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη” 
Η πρώτη σε Δημόσιο Νοσοκομείο Μονάδα 
Εμφραγμάτων (Στεφανιαίa) και Aιμοδυνα-
μικό Εργαστήριο που πιστοποιήθηκαν από 
τον Φορέα TUV NORD (TUV HELLAS), 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15224 : 2016: 
Καρδιολογική Κλινική Δ.Π.Θ. στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.  

Εγκαταστάθηκε ο απαιτούμενος εξοπλι-
σμός και από τον Ιανουάριο είναι έτοιμη 
προς χρήση η αίθουσα του “One button 
studio” στο ισόγειο του κτιρίου της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Θα εξυπηρετεί τα 
μέλη της Σχολής Επιστημών Υγείας και της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής. Το Studio One 
Button δίνει την δυνατότητα εγγραφής και 
παραγωγής παρουσιάσεων - μαθημάτων σε 
video και γενικά ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία 
ή εξειδίκευση.  

  

ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ 1ο  

Φωτο εξωφύλλου:  

“H διάσταση του Χρόνου”από την συλλογή 
amiu (υποψ. διδάκτορα Tμημ. Ιατρικής) 

www.med.duth.gr 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΕΥΧΟΥΣ 

01. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

02. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

03. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗ  

04. ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

05. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

06. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ & ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

07. AΡΘΡΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ & ΦΟΙΤΗΤΙΚEΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ   

08. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ,  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

09. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ : ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

Συντονιστές της Επιτροπής Δημοσιεύσεων:   Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής Νευρολογίας 
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Υγιεινής-Επιδημιολογίας 

 

Μέλη της Επιτροπής Δημοσιεύσεων   Κωνσταντίνος Τιλκερίδης, Αν Καθηγητής Ορθοπαιδικής   
        Γεώργιος Λαμπίρης, Αν Καθηγητής Οφθαλμολογίας    
        Ευθύμιος Ηλιόπουλος, Επικ Καθηγητής Ορθοπαιδικής   
        Κωνσταντίνος Χαϊδάς Επικ Καθηγητής ΩΡΛ 

Συνεργάτες       Οδυσσέας Μαντζιούνης, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών  Ιατρικής  
        Άννα Ελευθερίου &  Μαρία Βανακλιώτου εκ μέρους της ΕΕΦΙΕ   
        Μαρία Πουλή & Στέφανος Σαλαγάνης, εκ μέρους της Ηelmsic   
        Άννα Τσιακίρη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια      
        Ευτυχία Τζιακά, Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής   
        Δήμητρα Πεχλίδου, Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής 

Γραμματεία Τμήματος 

Αλεξάνδρα Κυρκούδη              Επικοινωνία: secr@med.duth.gr     

* Η επιτροπή δημοσιεύσεων ορίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (11/2022). H Συντακτική Επιτροπή συγκροτήθηκε με απόφαση της  επιτροπής δημοσιεύεσων.   
* Τα “ΕΠΙΚΑΙΡΑ & διαχρονικά” αποτελούν εσωτερική έκδοση Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. 

“Η δημοσίευση επιμέρους άρθρων και συνεργασιών δεν δηλώνει την αποδοχή γνώμης και συμφωνίας με τους συγγραφείς. Σε κάθε περίπτωση τα E&δ θα παρέχουν την δυνατότητα 
έκφρασης αντίθετης γνώμης ή διόρθωσης εφόσον χρειαστεί”   

ΕΠΙΚΑΙΡΑ & διαχρονικά 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. 
Περιοδική Έκδοση,  
Τεύχος 1ο , Έτος 1ο  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 

Δ.Σ. Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. 

 

Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής Νευρολογίας, Πρόεδρος Τμήματος  

Μιχαήλ Κουκουράκης, Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος  

Αναστάσιος Καραγιαννάκης, Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα 

Στυλιανός Παναγούτσος, Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής Τομέα Γενικής Παθολογίας 

Αθανάσιος Ζησιμόπουλος, Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Διευθυντής Μορφολογικού Κλινικοεργαστηριακού Τομέα 

Ιωάννης Τέντες, Καθηγητής Βιοχημείας, Διευθυντής Λειτουργικού Κλινικοεργαστηριακού Τομέα 

Δημήτριος Στάκος, Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας 

Γεώργιος Λαμπίρης, Αν Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Διευθυντής Τομέα Νευρολογίας, Ψυχιατρικής κ Αισθητηρίων Οργάνων 
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Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής 

 

Καλή Χρονιά 2023, με Υγεία, Δύναμη και Ελπίδα!  

Καλή Αρχή στο Ενημερωτικό Έντυπο του Τμήματος  “ΕΠΙΚΑΙΡΑ & διαχρονικά” 

 

Το Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.,  στην ακριτική περιοχή του Έβρου και της Θράκης, 

σε μία σύγχρονη εποχή αντιθέσεων, με προβλήματα αλλά και πρωτόγνωρες 

προκλήσεις ταυτόχρονα, προχωρά υποστηρίζοντας το εκπαιδευτικό του έργο σε 

προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε διδάκτορες και 

μεταδιδακτορικούς ερευνητές, σε ειδικευόμενους και ειδικούς ιατρούς καθώς και 

επαγγελματίες υγείας. Συμμετέχει δυναμικά σε ανταγωνιστικά ερευνητικά 

προγράμματα, καθιστώντας πολλά τμήματα, κλινικές και εργαστήρια πόλο έλξης  

ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Παράλληλα οι Πανεπιστημιακές Κλινικές και τα Εργαστήρια, λειτουργώντας 

εντός του ΠΓΝΑ αποτελούν πυλώνα προσφοράς στην Δημόσια Υγεία. Καλύπτουν σε 

επίπεδο τριτοβάθμιου νοσοκομείου την ευρύτερη περιοχή παρέχοντας υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες στους ασθενείς και στους φροντιστές τους.  

Το έργο του Τμήματος αλλά και άγνωστες ευρύτερα δράσεις, αναγνωρίσεις, 

πρωτοβουλίες των φοιτητών, θέματα πληροφόρησης για την μεγάλη κοινότητα των 

μελών και των εργαζομένων στο Τμήμα θα αποτυπώνονται στα τεύχη της 

περιοδικής έκδοσης “ΕΠΙΚΑΙΡΑ & διαχρονικά”, μιας πρωτοβουλίας που ξεκινά από 

το Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Τα “E&δ” φιλοδοξούν 

επιπλέον να δώσουν βήμα στον διάλογο με άρθρα και την στήλη “Άποψη” και να 

αποτελέσουν δίαυλο επικοινωνίας εντός και εκτός του Τμήματος. Ταυτόχρονα 

εγκαινιάζουν την στήλη «Εκτός των Τειχών», μια σελίδα ακαδημαϊκού “outreach”, 

που απευθύνεται στο ευρύ κοινό στην προσπάθεια να περάσουν οι ιατρικές γνώσεις 

σε βασικά θέματα υγείας με απλά λόγια.  

 

Θερμές ευχαριστίες σε όσους ανέλαβαν να στηρίξουν την έκδοση. 

 

 

 

Κωνσταντίνος Βαδικόλιας 

Καθηγητής Νευρολογίας   

Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. 
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        Χαιρετισμός Aναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ιατρικής 
 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και  αναγνώστες, 

Έχουμε την τιμή να προλογίζουμε το 10 τεύχος της Περιοδικής Έκδοσης 

του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας ΔΠΘ. Η σκέψη για τη 

δημιουργία ενός μέσου πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων γεννήθηκε 

πριν από αρκετά χρόνια. Οφείλουμε να αναφερθούμε στην πρώτη επιτυχή 

προσπάθεια του αγαπητού μας Θόδωρου Κωνσταντινίδη να εκδώσει την 

ηλεκτρονική εφημερίδα του, που φιλοξενούσε απόψεις και ενδιαφέροντα νέα, 

τοπικά και ευρύτερα, στο χώρο της Υγείας.  

 

Η έκδοση ενός Περιοδικού και η συντήρησή του δεν είναι εύκολο 

εγχείρημα. Το όραμα της ανάπτυξης του Ιατρικού Τμήματος ως ένας φορέας με 

κεντρικό κοινωνικό ρόλο απαιτεί συνεργασία και επιμονή για να υλοποιηθεί. 

Ένα Περιοδικό μπορεί να αποτελέσει το μέσο επαφής με τους Συναδέλφους μας 

και το έργο τους, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου 

σκέψης τους και των οραμάτων τους. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα 

ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας με τους 

φορείς της, ώστε να γίνουν ευρέως γνωστές οι προσπάθειές μας, οι επιτυχίες μας 

και οι προβληματισμοί μας. Παράλληλα ευαισθητοποιεί την ίδια την κοινωνία 

προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του έργου μας τα οφέλη του οποίου, σε κάθε 

περίπτωση, επιστρέφουν στην ίδια.   

 

Είναι, λοιπόν, αξιέπαινη η επιμονή του Προέδρου του Ιατρικού Τμήματος 

Καθηγητή κου Κ. Βαδικόλια, αλλά και όλων των Συναδέλφων που αγκάλιασαν 

το εγχείρημα και προσφέρθηκαν να εργαστούν για την υλοποίηση της έκδοσης 

του Περιοδικού μας.  

 

Εύχομαι καλοτάξιδο!  

 

  Μιχάλης Κουκουράκης 

Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 

            Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικού Τμήματος ΔΠΘ 
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Χαιρετισμός Πρύτανη Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

 

Αγαπητοί αναγνώστες,         

Καλωσορίζω την εξαιρετική πρωτοβουλία του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ να 

προχωρήσει στην περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου -  εφημερίδας με τίτλο 

«Επίκαιρα και διαχρονικά».   

Είναι βέβαιο ότι οι πολύπλευρες δράσεις της Ιατρικής του Πανεπιστημίου μας, με 

το εκπαιδευτικό, κλινικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο μέσω της έκδοσης, θα 

γίνονται ευρύτερα γνωστές τόσο εντός όσο και εκτός του Τμήματος.   

Στο όραμά μας για ένα Πανεπιστήμιο της Γνώσης και της Αριστείας, που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας με σκοπό την βελτίωση 

της ποιότητας ζωής, η Ιατρική έχει κομβική θέση. Η έκδοση μπορεί να αποτελέσει 

μία επίσημη πηγή πληροφόρησης για τις δράσεις των Κλινικών και Εργαστηρίων 

και τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις και ταυτόχρονα ένα σημαντικό δίαυλο 

επικοινωνίας μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας με το ευρύτερο 

κοινό.  

Καλό ξεκίνημα στα “Επίκαιρα & διαχρονικά”, μαζί και με τις καλύτερες Ευχές σε 

όλες και όλους για καλή χρονιά! 

 

 

 

Καθηγητής Φώτιος Π. Μάρης 

        Πρύτανης Δ.Π.Θ. 
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Ειδήσεις – Νέα του Τμήματος 
 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Χριστουγεννιάτικο δένδρο οικολογικό και …pop art! 

Mικρές πινελιές στην είσοδο & το Κεντρικό Αμφιθέατρο 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των φοιτητών (βλ. ενότητα 08) 

Τελετή απονομής 
διπλωμάτων των ΠΜΣ  

 

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 

Στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε 
η τελετή αποφοίτησης και απονομής των 
διπλωμάτων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος.   

 

Την τελετή χαιρέτησε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων  Καθηγητής κ. Ε Δρυμπέτας  

Η έναρξη επενδύθηκε μουσικά με νότες πιάνου από 
την κα Μαρία-Βενετία Αποστολοπούλου, ΕΔΙΠ του 
Τμήματος. 

 

 

 

Είναι γεγονός ότι την περίοδο των εορτών το Τμήμα ερημώνει καθώς χάνει τον 
δυναμικότερο πληθυσμό του: τους φοιτητές του. Όμως οι ιδιαιτερότητες της 
Ιατρικής καλούν στο καθήκον σημαντικό μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας του 
Τμήματος: εφημερίες και κλινικό έργο στις Κλινικές και τα Εργαστήρια της Ιατρικής. 
Παράλληλα οι διοικητικές υπηρεσίες παρέμενειναν ανοικτές συνεχώς εκτός του 
διαστήματος 2-5/1. 

Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο της Γραμματείας είχε φέτος την τιμητική 
του καθώς υπήρξαν αναφορές και σε ιστοσελίδες (fb Οικολογική Εταιρεία Έβρου, 
από όπου o τίτλος και φωτογραφίες). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στολισμός εξ’ οκλοκλήρου από παλιές λάμπες διαφόρων μεγεθών καθώς και νεκρά 
φύλλα που συλλέχθηκαν στη φύση. Στο Κεντρικό Κτίριο της Γραμματείας της 
Ιατρικής Δ.Π.Θ. 

Mικρές πινελιές φέτος στην είσοδο & το Αμφιθέατρο!  

Μικρές κινούμενες φωτεινές Χριστουγεννικάτικες πινελιές φέτος  έδωσαν 
φως στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης (φυλάκιο της κεντρικής πύλης) και στην 
πρόσοψη του Κεντρικού Αμφιθεάτρου στη Δραγάνα.   

 

      Φωτο 2 & 3:  παραχώρηση από “Φωτογραφείο     
                             Στεφανίδου Χαρά”   
 

 

 
 

 

 

 

 

     Χαιρετισμός Αντυπρύτανη  
    Καθηγητή  κ Ευάγγελου Δρυμπέτα   

 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΥΓΕΙΑ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 2023  

 

  

“ Ένα αλλιώτικο Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης” Οικολογική Εταιρεία Θράκης 11/2022 

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2247249545455725&id=100005121035069&set=a.125386410975393&eav=AfYGpsIqTXg540SzpvqSNPgLb-q1q_nf0TB5Jj8v30_DyG3MSQU_iE5zQyzhBUPPeko&paipv=0&anchor_composer=false
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2247249545455725&id=100005121035069&set=a.125386410975393&eav=AfYGpsIqTXg540SzpvqSNPgLb-q1q_nf0TB5Jj8v30_DyG3MSQU_iE5zQyzhBUPPeko&paipv=0&anchor_composer=false
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Εγκατάσταση “One button studio”  
στην Βιβλιοθήκη  

 

Εγκαταστάθηκε εντός του Δεκεμβρίου ο απαιτούμενος εξοπλισμός 
και πλέον είναι έτοιμο το “One button studio” που θα εξυπηρετεί 
τα μέλη της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Σχολής Επιστημών 
Αγωγής. Αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ιδιαίτερα 
για τη διαδικασία της ασύγχρονης εκπαίδευσης που αφορά κυρίως 
μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα 
την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.  

Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η διασύνδεση του Αμφιθεάτρου της 
Ιατρικής (Δραγάνα) μέσω οπτικής ίνας με το υπόλοιπο δίκτυο 
δεδομένων του Δ.Π.Θ. και τοποθετήθηκε wifi εξοπλισμός. Από τις 

αρχές Ιανουαρίου η ταχύτητα αναβαθμίστηκε στα 10G!  

 

   

 “Σημαντική η συμβολή της Διεύθυνσης 
Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών και Υπολογιστι-
κών Υποδομών του Δ.Π.Θ  
(υπεύθυνος γραφείου Aλεξανδρούπολης: 
Νίκος Γρηγοριάδης)  

 

 

ONE BUTTON STUDIO– ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.  

 

  

Το Studio One Button δίνει την 
δυνατότητα εγγραφής και παραγωγής 
video μαθημάτων χωρίς να απαιτεί 
προηγούμενη εμπειρία ή εξειδίκευση. 
Σημαντική βοήθεια για την 
διαδικασία της ασύγχρονης 
εκπαίδευσης 
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    Ειδήσεις από τις Eπιτροπές Τμήματος  
 

Σύμφωνα με Απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος 11/2022 

 

 

8. Επιτροπή Erasmus & Διεθνών 
Συνεργασιών: Παρουσία στην 
συνάντηση Πρυτανικών Αρχών ΔΠΘ και 
αντιπροσωπειών των Τμημάτων με 
εκπροσώπους των Αμερικανικών 
Πανεπιστημίων της συντονίστριας 
Καθηγήτριας κας Ο Παγωνοπούλου, η 
οποία συνέταξε και σχετική έκθεση με 
προτάσεις. Υπό εξέλιξη είναι το 
πρόγραμμα ενημέρωσης για θέματα 
εξωτερικής κινητικότητας του Δ.Π.Θ.  

9. Επιτροπή κατάρτισης ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων : 
Τα μέλη της επιτροπής οι Καθηγητές κκ 
Δ Τζιακάς, Σ Παναγούτσος και Γρ. 
Τρυψιάνης με συνεχείς συσκέψεις 
επεξεργάζονται την δημιουργία ενός 
δυναμικού αλγορίθμου για την 
αντικειμενική, στο πλαίσιο του δυνατού,  
αξιολόγηση των αναγκών βάσει των 
κριτηρίων του νέου νόμου και την 
αποτύπωση της πραγματικότητας στην 
προτεινόμενη κατάταξη των γνωστικών 
αντικειμένων στην οποία καλείται να 
προχωρήσει το Τμήμα.   

10. Επιτροπή για θέματα έρευνας & 
ΕΛΚΕ (ΕΠ.ΕΡ.Ε): επί του πιεστηρίου! 
Πρώτη συνεδρίαση τον Ιανουάριο με 
οργανωμένη agenda και προεργασία από 
τους συντονιστές Αν Καθηγητές κκ Π 
Σκένδρο και Ι Καρακασιλιώτη. 
Εξαιρετικές προτάσεις  για τον συντο-
νισμό των ερευνητικών προγραμμάτων, 
τον εξοπλισμό, την επικοινωνία και άλλα 
θέματα για τα οποία θα υπάρξει 
αναλυτική αναφορά στο επόμενο τεύχος. 

11. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων 
– Καθοδήγησης. Επίσης πρώτη  
συνεδρίαση τον Ιανουάριο, αναμένεται η 
παρουσίαση και ανακοινώσεις.  
12. Think Tank νέων μελών ΔΕΠ* 

13.Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων & 

Προδιαγραφών* 

14.Επιτροπή Δεοντολογίας & 

Εσωτερικών Υποθέσεων*   

 * υπό έναρξη  

Μετά τις σχετικές δηλώσεις ενδιαφέροντος από τα μέλη του Τμήματος και εισήγηση 
του ΔΣ εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση καθώς και η συγκρότηση των Νέων Επιτροπών του 
Τμήματος. Οι νέες επιτροπές θα συνεδριάζουν σε τακτική βάση (μία Τρίτη κάθε μήνα) 
και έκτακτα ανάλογα με τα θέματα που προκύπτουν. Πρώτες ενέργειες και ειδήσεις 
από τις επιτροπές:  

1.Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) : Στα δύσκολα με το καλημέρα για 
την νέα ΟΜΕΑ του Τμήματος. Ήδη από τον Δεκέμβριο ξεκίνησαν οι συσκέψεις ενόψει 
του νέου τρόπου αξιολόγησης καθώς και την αλλαγή στην λειτουργία του teachers.duth. 
Ο Αν. Καθηγητής κ Κ. Αναγνωστόπουλος ανέλαβε το δύσκολο έργο να “μεταφράσει” τις 
αλλαγές στα μέλη του Τμήματος και να συντονίσει την διαδικασία της αξιολόγησης των 
μαθημάτων από τους φοιτητές. Η ΟΜΕΑ καλείται ήδη να ξεκινήσει την προετοιμασία 
και τις προαπαιτούμενες διαδικασίες για την επόμενη εξωτερική αξιολόγηση του 
Τμήματος με την συνεργασία και των υπολοίπων μελών της, Αν. Καθηγητών κκ Ι 
Καρακασιλιώτη, Ε Νένα, Π Παυλίδη και  Μ Κοντομανώλη και συντονιστή τον 
Καθηγητή κ Ν Παπάνα.   

2.Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος*: Ολοκληρώθηκε η συγκρότηση με 
την προσθήκη εκπροσώπων μελών από όλους τους Τομείς του Τμήματος. Με οδηγό την 
έκθεση που παραδόθηκε από την προηγούμενη σύνθεση, ακολουθεί η  ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων και ο σχεδιασμός των βημάτων για την σταδιακή αναμόρφωση του 
ΠΠΣ του Τμήματος υπό τον συντονισμό του Καθηγητή κ Δ Παπάζογλου.  

3. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων : Βήμα 1 , επιτυχές! Συντονισμός, 
συνεργασία μεταξύ των προγραμμάτων και σημαντική υποστήριξη από την ΜΟΔΙΠ  
οδήγησαν στο να υποβληθούν και να εγκριθούν από την Σύγκλητο εντός των 
προθεσμιών που τέθηκαν 17 νέοι επικαιροποιημένοι κανονισμοί των ΠΜΣ του 
Τμήματος οι οποίοι ήδη δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ (31-12-2022). Βήμα 2: αρκετά 
φιλόδοξο καθώς αφορά την ετοιμασία και υποβολή των φακέλων πιστοποίησης για τα 
πρώτα ΠΜΣ που θα το επιχειρήσουν σε πολύ πιεσμένα χρονικά περιθώρια. Μέσω 
συντονισμού και συνεργασίας των Ε.Υ. των ΠΜΣ και την σημαντική βοήθεια της 
ΜΟΔΙΠ θα γίνει προσπάθεια μέσω προτύπων να επιταχυνθεί η διαδικασία στο μέτρο 
του δυνατού για όσα ΠΜΣ του Τμήματος το επιχειρήσουν.  

4. Γραφείο Εκπαίδευσης: Τα μέλη του Γραφείου κλήθηκαν άμεσα να καταρτήσουν 
το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου. Οι Καθηγητές κκ Α Βερβερίδης, Θ Κωνστα-
ντινίδης, Μ Πανοπούλου και η κ Β Αποστολοπούλου, μέλος ΕΔΙΠ, με συνεχείς συ-
σκέψεις, επικοινωνίες με φοιτητές και διδάσκοντες, έφεραν εις πέρας το πρόγραμμα σε 
εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα εντός των εορτών. Ήδη είναι υπό κατάρτιση το νέο 

ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού 
εξαμήνου ενώ συζητήθηκε νέος 
σχεδιασμός που θα επιτρέπει πλέον 
εξαιρετικά έγκαιρο προγραμμασμό 
εξετάσεων και μαθημάτων και διαθέσιμων 
αιθουσών. Ταυτόχρονα καταγράφηκε ο 
εξοπλισμός στις αίθουσες εκπαίδευσης του 
ΠΓΝΑ, τοποθετήθηκαν ήδη δύο νέοι 
υπολογιστές, αποκαταστάθηκαν συνδέσεις 
και εποπτικά μέσα. Με τη βοήθεια της 
τεχνικής υπηρεσίας θα υπάρχει διαρκής 
επίβλεψη λόγω της καθημερινής χρήσης.    

5. Επιτροπή Διδακτορικών: Συνέχιση του έργου των αξιολογήσεων για έναρξη 
εκπόνησης νέων διατριβών και συντονισμός των συνεδριάσεων σε σχέση με τις 
ημερομηνίες των Συνελεύσεων του Τμήματος για επιτάχυνση των διαδικασιών.  

6. Επιτροπή Ξενόγλωσσων 
Προγραμμάτων: Συντονισμός και 
ανάθεση ρόλων στις δύο πρώτες 
συναντήσεις, πρόσκληση και 
παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης του 
Καθηγητή κ Ν Φόρογλου, 
Συντονιστή του Ξενόγλωσσου 
Προπτυχιακού Προγράμματος στην 
Ιατρική Α.Π.Θ. σε εξαιρετικά 
χρήσιμη συζήτηση.   

7.Επιτροπή Τύπου & Επικοινω-
νίας ( Ιστοσελίδας* - Εκδόσεων - 

Συνεδρίου): Δημιουργία Συντακτικής Επιτροπής για την περιοδική έκδοση 
«ΕΠΙΚΑΙΡΑ & Διαχρονικά»,  προπαρασκευαστικές ενέργειες για το 7ο Συνέδριο 
Εκπαίδευσης και Έρευνας, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2023 όπως διαδικαστικά θέματα, 
η δημιουργία χορηγικού πακέτου, προκαταρκτικού προγράμματος και αφίσας και η 
εξασφάλιση αδειοδότησης από τον Ε.Ο.Φ. 

Έκτακτη συνάντηση γραφείου εκπαίδευσης 4/1 

2η Συνάντηση Επιτροπής ΞΠΣ 20 Δεκ 22 
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            Ειδήσεις από τις Κλινικές &  
          τα Εργαστήρια του Τμήματος   

 

Η Στεφανιαία Μονάδα και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της 
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο ΠΓΝΑ έλαβαν πιστοποίηση 
από την TUV NORD (TUV HELLAS) η πρώτη αντίστοιχη σε Δημόσιο 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15224 : 2016. 

Μόλις 
κυκλοφόρησαν  

 

 

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής 
Δ.Π.Θ. κ Δέσποινα Κακαγιά είναι μεταξύ 
των συγγραφέων της έκδοσης του 
εκδοτικού οίκου Springer που μόλις 
κυκλοφόρησε!  

 

Τίτλος της έκδοσης: 

Clinical Scenarios in Reconstructive 
Microsurgery by A Gravanis, D Kakagia 
& V Ramakrishnan, Springer 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 
Ιατρικής Δ.Π.Θ. κ Πιπίτσα Βαλσαμάκη 
είναι συγγραφέας του κεφαλαίου 
“Lacrimal scintigraphy” σε βιβλίο του 
οίκου Elsevier που μόλις κυκλοφόρησε με 
τίτλο: 

Nuclear Medicine & Molecular Imaging 
by A Signore, Elsevier 2022 

Ολοκληρώνοντας μία εντα-
τική προσπάθεια 16 μηνών 
υπό την καθοδήγηση του 
Καθηγητή Δ. Τζιακά και την 
εξαιρετική προσπάθεια του 
προσωπικού, η Στεφανιαία 
Μονάδα (Μονάδα Εμφραγ-
μάτων)  και το Aιμοδυναμικό 
Εργαστήριο της Πανεπι-
στημιακής Καρδιολογικής 
Κλινικής στο Π.Γ.Ν.Α. πιστο-
ποιήθηκε από τον Φορέα 
Πιστοποίησης TUV NORD 
(TUV HELLAS) και αποτελεί 
την πρώτη Στεφανιαία 
Μονάδα & Αιμοδυναμικό 
Εργαστήριο σε Δημόσιο 
Νοσοκομείο, με πιστοποίηση 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
15224 : 2016.  

Επίσης πιστοποιήθηκε με ISO 
9001:2015 η συμμετοχή της 
Κλινικής σε διεθνείς πολυ-
κεντρικές κλινικές μελέτες. 

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση αξιολόγησης που έλαβε 
χώρα στις 31/8/2022, επισημαίνεται ότι η Πανεπι-
στημιακή Καρδιολογική Κλινική διαθέτει τις πλέον 
σύγχρονες υποδομές με δύο πρόσφατα πλήρως 
ανακαινισμένα Αιμοδυναμικά Εργαστήρια, Στε-
φανιαία Μονάδα, Ηλεκτροφυσιολογικό και Υπερηχο-
καρδιογραφικό Εργαστήριο (2D,3D) καθώς και 
αυτόνομο Εργαστήριο Βασικής Έρευνας.  

Σχετική συγχαρητήρια επιστολή απεστάλη από την 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με κοινοποίηση στο 
Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες Αρχές. 

 

 

“Η επίτευξη της ποιότητας των θεραπευτικών 
υπηρεσιών, μέσα στο καθημερινό περιβάλλον μιας 
«ενεργούς και μαχόμενης» Κλινικής, αν και δυσχερής, 
οφείλει να είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη.” 

 
Δημήτριος Ν Τζιακάς,  
Καθηγητής Καρδιολογίας,  
Διευθυντής Πανεπιστημιακής 
Καρδιολογικής Κλινικής 
Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. 

Η αξιολόγηση της ποιότητας στην παροχή Υπηρεσιών 
Υγείας, αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας τόσο για 
τους εργαζόμενους Ιατρούς και Νοσηλευτές, όσο και 
για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.   

 

 

Παρουσίαση της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=GmSF3lhcNqY 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GmSF3lhcNqY
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Δημοκρίτειο Ψηφιακό 
Οπτότυπο (DDiVAT) 

“ Η εφαρμογή DDiVAT της  Μονάδας Οφθαλμικής Έρευνας & 
Καινοτομίας της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής έλαβε 

έγκριση από τον  Ε.Ο.Φ. ως ιατροτεχνολογικό προιον” 

 

Η πρώτη κoπή Βασιλόπιτας  

Τηρώντας την ετήσια παράδοση, το Εργαστήριο Υγιεινής και 

Προστασίας Περιβάλλοντος έκοψε την πρωτοχρονιάτική πίτα 

στην Αίθουσα Γ. Σταθόπουλος. Στην εκδήλωση εκτός του 

προσωπικού του Εργαστηρίου παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του 

Τμήματος Ιατρικής και ο Διευθυντής του Λ-ΚΕ Τομέα. Επίτιμη 

προσκεκλημένη Καθηγήτρια την φετινή χρονιά ήταν η 

Καθηγήτρια κα Α Φίσκα. Οι …τυχεροί ήταν η εργαστηριακή 

συνεργάτης κα Κατερίνα Καλμπουρτζή και οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές και επιστημονικοί συνεργάτες του εργαστηρίου!  

Επίσης την ίδια μέρα έγινε κοπή Βασιλόπιτας για τα μέλη της 

Γραμματείας. Τυχερή η κα Αικατερίνη Χαμπούρη!  

 

  

Το Δημοκρίτειο Ψηφιακό Οπτότυπο (DDiVAT) αναπτύχθηκε στη 
Μονάδα Οφθαλμικής Έρευνας & Καινοτομίας της 
Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής στο πλαίσιο του 
ερευνητικού έργου 82293.Το DDiVAT αποτελεί την πρώτη 
εγκυροποιημένη εφαρμογή για έξυπνες τηλεοράσεις μέσω της 
οποίας μπορεί να διενεργηθεί αυτοεξέταση της οπτικής οξύτητας.  

Σκοπός του DDiVAT είναι η υποστήριξη προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων 
καθώς και περιοδικής παρακολούθησης (follow-up) ειδικών 
κατηγοριών (διαβητικοί, ωχροπαθείς κλπ). 

Το DDiVAT αποτελεί το δεύτερο εγκεκριμένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει αναπτυχθεί στη Μονάδα 
Οφθαλμικής Έρευνας & Καινοτομίας. Το πρώτο είναι το 
DDART που ήδη χρησιμοποιείται σε πολλά νοσοκομεία σε 
τουλάχιστον 16 χώρες ως το κύριο εργαλείο αξιολόγησης της 
οπτικής οξύτητας και της ικανότητας ανάγνωσης.  

 

 
Περισσότερα για την εφαρμογή  το https://ddart.med.duth.gr 

 

Εκδήλωση βράβευσης  
των φοιτητών-τριών που αρίστευσαν 
από το Εργαστήριο Φυσιολογίας  
 

Το Εργαστήριο της Φυσιολογίας έχει καθιερώσει κάθε έτος να 
βραβεύει τους φοιτητές που αρίστευσαν σε κάποιο από τα τρία 
υποχρεωτικά μαθήματα της Φυσιολογίας. Έτσι, την Παρασκευή 
13/01 στις 18:00, στο Αμφιθέατρο του ΠΓΝΑ πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση για τη βράβευση 70 φοιτητών που αρίστευσαν κατά το 
περασμένο έτος.  

Κάθε φοιτητής παρέλαβε έναν έπαινο και, ως δώρο, ένα βιβλίο. Τα 
βιβλία ήταν μια ευγενική προσφορά των εκδόσεων “Δ. Λαγός” και 
“Ακαδημαϊκές Εκδόσεις – Ι. Μπάσδρα”. Οι έπαινοι και τα δώρα 
απονεμήθηκαν από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Τμήματος, 
Καθηγητή Κ. Βαδικόλια, ο οποίος παραβρέθηκε στην εκδήλωση, τον 
Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Καθηγητή Β. 
Ασημακόπουλο και την Αν. Καθηγήτρια Ο. Παγωνοπούλου.  

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από το μουσικό συγκρότημα AXD 
Ensemble το οποίο χρωμάτισε την εκδήλωση με όμορφα μουσικά 
κομμάτια. 

 

 

  

https://ddart.med.duth.gr/
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       Άρθρα, δράσεις & ειδήσεις 
 

 

 

Welcome πρωτοετών 2022-23  
 

Φωτογραφίες από το φετινό καλωσόρισμα των 
πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Ιατρικής στο Κεντρικό 
Αμφιθέατρο, Δραγάνα 

 
Φωτογραφίες και Στιγμιότυπα από το Thrakinet.tv  
στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_uGjHQJm-8&t=1s51-
protoeteis-foitites-tou/   & https://thrakinet.tv/to-tmima-iatrikis-
tou-dpth-kalosorise-tous-151-protoeteis-foitites-tou/    

  

Χαιρετισμός Πρύτανη Καθηγητή κ Α Πολυχρονίδη 
Χαιρετισμός Κοσμήτορα Καθηγήτριας κ Α Γιατρομανωλάκη 
Χαιρετισμός Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Ι Ζαμπούκη 

 

Ευχές – 
videoμηνυμα 
του Μητροπολίτη 
Αλεξανδρούπολης 
κ Ανθίμου 
 
 

 
και τοπικό κέρασμα… 

Ένα από τα χαρακτηριστικά 
που κάνουν την πόλη μας να 
ξεχωρίζει είναι η παρουσία 
του Ιατρικού Τμήματος του 
Δ.Π.Θ. 
 
Η δημιουργία του, που επι-
τεύχθηκε μετά από πολλούς 
αγώνες της τοπικής κοι-
νωνίας με ηγέτιδα την Ιερά 
Μητρόπολη Αλεξανδρού-
πολης, έδωσε την ευκαιρία 
σε χιλιάδες από εμάς, να 
βρούμε μια στέγη για την 
εκπαίδευση μας στο Ιατρικό 
λειτούργημα. Από τη σχολή 
μας έχουν περάσει πολλοί 
εξέχοντες γιατροί από τους 
οποίους αρκετοί είναι τώρα 
καθηγητές μας ενώ άλλοι 
έχουν διακριθεί σε 
διάφορους τομείς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Μέσα στo πλαίσιo της 
εκπαίδευσης μας υπάρχουν 
πολλές ευκαιρίες για την 
απόκτηση εμπειριών και 
γνώσεων όπως συνέδρια, 
εκπαιδευτικές ανταλλαγές, 
συμμετοχή σε δημοσιεύσεις 
κλπ.  

Ο μικρός αριθμός εισακτέων 
και η μικρή κατά μέσο όρο 
αναλογία μεταξύ διδα-
σκόντων και φοιτητών 
κάνουν πολύ πιο άμεσες τις 
σχέσεις μεταξύ των δύο και 
επομένως πολύ πιο προ-
σβάσιμη την πληροφορία. 
 

 

“Ένα από τα χαρακτηριστικά που 
κάνουν την πόλη μας να ξεχωρίζει είναι 
η παρουσία του Ιατρικού Τμήματος του 
Δ.Π.Θ.” 

 
Οδυσσέας 
Μαντζιούνης,  
Πρόεδρος Συλλόγου  

Φοιτητών Ιατρικής  
Αλεξανδρούπολης 
                  

H φοίτηση μας δεν αποτελεί εκπαι-
δευτική εμπειρία μόνο από επιστη-
μονική άποψη. Η Αλεξανδρούπολη είναι 
ιδανική πόλη για να ζήσει ο φοιτητής 
ποιοτικά τα ομορφότερα χρόνια της 
ζωής του χωρίς να στερηθεί τίποτα. Η 
φυσική ομορφιά της περιοχής δίνει 
ευκαιρίες για πολλαπλές εξορμήσεις 
στην εξοχή, ενώ η θέση της πόλης μπορεί 
να αποτελέσει αφετηρία για αξέχαστα 
ταξίδια, με καλύτερο παράδειγμα το 
νησί της Σαμοθράκης, με τα 
σμαραγδένια νερά του και τα μοναδικά 
του αξιοθέατα όπως οι Βάθρες και το 
Ιερό των Μεγάλων Θεών.  

Η ζωή στην ίδια την πόλη είναι ιδανική 
για τους λάτρεις του καλού φαγητού με 
πολλά εστιατόρια με μεγάλη ποικιλία, 
ενώ και η νυχτερινή ζωή δεν πάει πίσω. 

Το σίγουρο είναι ότι η Αλεξανδρούπολη 
είναι από τα καλύτερα μέρη στην 
Ελλάδα για να κάνει κάποιος φοιτητική 
ζωή. Όπως λένε και οι απόφοιτοι “στην 
Θράκη κλαις δύο φορές. Μία όταν 
έρχεσαι και μια όταν φεύγεις!” 

 

Χρώμα …Ιατρικής Δ.Π.Θ. στην  

“Aυλή των Χρωμάτων” την εκπομπή της ΕΡΤ 2   

 

Καλεσμένος στο studio o Γιώργος Ταρσούδης  
 

Στην εκπομπή "Η αυλή των Χρωμάτων” της 
ΕΡΤ 2 με συντελεστές την  Αθηνά 
Καμπάκογλου και τον Χρήστο Νικολόπουλο 
με θέμα «τα τραγούδια του φεγγαριού» το 
Σάββατο 7 Ιανουαρίου φιλοξενήθηκε ο 
Γιώργος Ταρσούδης, μέλος ΕΤΕΠ, μαζί με το 
εκπληκτικό αρχείο των φωτογραφιών του ως αστροφωτογράφος της 
Σελήνης, που θα φιλοξενηθούν σε επόμενο τεύχος των “ΕΠΙΚΑΙΡΑ & 
Διαχρονικά”  (φωτο δεξιά) 
Οι φωτογραφίες από την εκπομπή "Η αυλή των Χρωμάτων" 
είναι του κ. Λευτέρη Σαμοθράκη (δημοσίευση κατόπιν άδειας)  
 

 

 
 
 
 

Ο φοιτητής Ιατρικής στην Αλεξανδρούπολη! 

https://www.youtube.com/watch?v=G_uGjHQJm-8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=G_uGjHQJm-8&t=1s
https://thrakinet.tv/to-tmima-iatrikis-tou-dpth-kalosorise-tous-151-protoeteis-foitites-tou/
https://thrakinet.tv/to-tmima-iatrikis-tou-dpth-kalosorise-tous-151-protoeteis-foitites-tou/
https://thrakinet.tv/to-tmima-iatrikis-tou-dpth-kalosorise-tous-151-protoeteis-foitites-tou/
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Σελίδα 12 
 

 

 

Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας 
(Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) – Παράρτημα Αλεξανδρούπολης 

 

Η Στήλη της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. 
Αλεξανδρούπολης 
 
 
 
 
Γράφουν οι … 

                
Μαρία Βανακλιώτου     Άννα Ελευθερίου          

 

 
Η ΕΕΦΙΕ αποτελεί μια αστική μη Κυβερνητική, μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με Παραρτήματα, ένα σε κάθε Ιατρικό Τμήμα Ελληνικού 
Πανεπιστημίου (Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα) και στελεχώνεται με περισσότερα από 
4.000 εγγεγραμμένα μέλη.  

Σκοπός της ύπαρξης και κύριος τομέας δραστηριοποίησης του Παραρτήματος μας αποτελεί η  βιωματική προσέγγιση της 
Ιατρικής και η καλλιέργεια του επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος τόσο των φοιτητών όσο και των νέων 
ιατρών. 

Από τις δράσεις του παραρτήματος μας που έχει ξεχωρίσει είναι το Σεμινάριο Επειγόντων Περιστατικών - Emergency Cases 
School (ECS) που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Θεατρική Ομάδα Φοιτητών Αλεξανδρούπολης Δ.Π.Θ.,  
ένα διαδραστικό σεμινάριο που έχει ως στόχο την 
ευαισθητοποίηση των φοιτητών στον τομέα του Ιατρικού 
Επείγοντος, μέσω της θεατρικής αναπαράστασης 
επειγόντων  περιστατικών προβάλλοντας τα βήματα,  
από την διάγνωση έως και την ενδονοσοκομειακή 
αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού. 
 
Δίνοντας ιδιαίτερη βάση στο κομμάτι της κοινωνικής 
προσφοράς, συμμετέχουμε πλέον ενεργά στο πανελλήνιο 
πρόγραμμα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. για την Ενημέρωση και τη  
Δωρεά Μυελού των Οστών  “Will you… Marrow 
me?”, με σκοπό να ενδυναμώσουμε την ελπίδα για την 
αύξηση  των εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην  
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης και την 
εύρεση δότη για κάθε ασθενή 
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Το Παράρτημα μας οργανώνει επιπλέον σε ετήσια βάση 
σεμινάριο πρώτων βοηθειών BLS, σεμινάριο συρραφής 
τραύματος, workshop διασωλήνωσης και διαχείρισης 
αεραγωγού, περίδεσης και ακινητοποίησης άκρου 
πιστεύοντας στη σημασία καλλιέργειας των κλινικών δεξιοτήτων 
των νέων ιατρών. 

 

Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής 
Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.) αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της 
Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. Φέτος, μετά από 18 χρόνια το Παράρτημα της 
Αλεξανδρούπολης παραλαμβάνει τη σκυτάλη για τη διοργάνωση 
του μεγαλύτερου φοιτητικού ιατρικού  συνεδρίου και έχει την τιμή 
να το φιλοξενεί στην ακριτική πόλη της Αλεξανδρούπολης. Στα 
πλαίσια του Συνεδρίου δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να 
αναπτύξουν επιστημονικό και ερευνητικό έργο που συνάδει 
με τα ενδιαφέροντα τους, να εξοικειωθούν με την εκπόνηση και 
παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, να έρθουν σε επαφή με 
καταξιωμένους καθηγητές, αλλά και να γνωρίσουν συμφοιτητές 
τους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η θεματολογία του 
Συνεδρίου διαχρονικά αγγίζει ένα ευρύτατο φάσμα των 
επιστημονικών εξελίξεων σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες και είναι 
βέβαιο ότι καλύπτει τα ειδικά ενδιαφέροντα κάθε συνέδρου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του 29ου ΕΣΦΙΕ όπως και της ΕΕΦΙΕ.  

 

 

 

 

https://www.29esfie.gr/
https://www.29esfie.gr/
https://www.29esfie.gr/
http://www.eefie.org/el/
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Σελίδα 14 
 

 

Δράσεις της HelMSIC 2022-23 
 

 

 

Γράφουν οι  

 

                      

                         Μαρία Πουλή       Στέφανος Σαλαγάρας    

 

Open HelMSIC Week 

Εξετάσεις Ανταλλαγών 

Pre-Exchange Training 1 

Ημερίδα Ψυχικής Υγείας 

World AIDS Day 

 

Τον Ιούνιο αλλά και τον Σεπτέμβριο, η τοπική επιτροπή 
φιλοξένησε φοιτητές Ιατρικής από διάφορες χώρες του 
κόσμου, οι οποίοι πραγματοποίησαν κλινική ερευνητική 
άσκηση στις Πανεπιστημιακές Κλινικές ή Εργαστήρια του 
Δ.Π.Θ. 

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε δυναμικά για την 
HelMSIC με την Open HelMSIC Week. Οι φοιτητές 
Ιατρικής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να 
γνωρίσουν την οργάνωση και τις δράσεις της. Ακολούθησαν οι 
Εξετάσεις Ανταλλαγών, μέσω των οποίων οι Φοιτητές της 
Ιατρικής είχαν την ευκαιρία να κατοχυρώσουν ένα συμβόλαιο 
Ερευνητικής ή Κλινικής Ανταλλαγής σε χώρα του Εξωτε-
ρικού.  

Μετά  την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ακολούθησε η 
προετοιμασία των εξερχόμενων φοιτητών για την ανταλλαγή 
τους στο πλαίσιο του Pre-Exchange Training 1, με σκοπό 
την καθοδήγηση στις διαδικασίες. 

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Ψυχικής 
Υγείας με την υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής 
Κλινικής του Δ.Π.Θ., ένα βιωματικό και συμμετοχικό 
πρόγραμμα που στόχευε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων 
στην αναγνώριση και αντιμετώπιση προβλημάτων Ψυχικής 
Υγείας που οι ίδιοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως 
μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας.  

Το χρονικό διάστημα 30/11-01/12 πραγματοποιήθηκε το 
πρόγραμμα World AIDS Day, για 13η συνεχή χρονιά. 
Περιελάμβανε 2 στάδια: ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο και 
training ομοταγούς εκπαίδευσης, στα πλαίσια των οποίων οι 
φοιτητές εκπαιδεύτηκαν ολιστικά σε θεματικές που αφορούν 
τον HIV και το AIDS παρουσία της Θετικής Φωνής και μελών 
ΔΕΠ, καθώς και μία δράση δρόμου στο πάρκο Ανεξαρτησίας 
στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Στόχος ήταν η μετάδοση του 
μηνύματος της Παγκόσμιας Ημέρας AIDS, 1η Δεκεμβρίου, 
καταρρίπτοντας στερεότυπα και σπάζοντας το στίγμα 
απέναντι στον HIV και το AIDS 

  

ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 

 

“ Twinning Project : ένα πρόγραμμα αδελφοποίησης 
μεταξύ των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ και της 
Ιατρικής Σχολής της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία” 
 

 

 

H HelMSIC διοργανώνει φέτος το Twinning Project, ένα 
πρόγραμμα αδελφοποίησης μεταξύ των φοιτητών της 
Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ και της Ιατρικής Σχολής της 
Τιμισοάρα, στη Ρουμανία.  

Το πρόγραμμα διοργανώνεται υπό την αιγίδα της EMSA 
(European Medical Students’ Association) και αποσκοπεί στην 
αύξηση των ευκαιριών ακαδημαϊκής κινητικότητας, την 
ανάδειξη του διαπολιτισμικού στοιχείου και την επαφή με ένα 
διαφορετικό ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας και Ιατρικής 
Εκπαίδευσης.    

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος αντιστοιχίζονται με τους 
συμμετέχοντες φοιτητές της Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
αδελφοποίησης, το οποίο και επισκέπτονται για μία εβδομάδα. 
Μετά από ένα χρονικό διάστημα, η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται αντίστροφα, με την υποδοχή και τη 
φιλοξενία των φοιτητών του εξωτερικού στην Ελλάδα.  

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση των φοιτητών 
Ιατρικής σε θεματικές επικαιρότητας, αλλά και την 
πολιτισμική αλληλεπίδραση ατόμων που σπουδάζουν σε 
διαφορετικές χώρες Ευρώπης. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗelMSIC  

Τοπική Επιτροπή Aλεξανδρούπολης 

 

   Oι τακτικές συνεδριάσεις της Τοπικής Επιτροπής 
πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Παρασκευή 
στις 19:00 στο γραφείο της  Ι. Καβύρη 6 στον 1ο  όροφο, και 
είναι ανοιχτές προς όλους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να 
γνωρίσουν καλύτερα τη HelMSIC και θέλουν να αποκτήσουν 
πιο ενεργό ρόλο. 

 

 

 περισσότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα www.helmsic.gr,   
και στο Facebook Group της Τοπικής Επιτροπής HelMSIC 
Alexandroupolis 

 

 
επικοινωνία στο e-mail: alexandroupolis@helmsic.gr 

 
  

http://www.helmsic.gr/
https://www.facebook.com/groups/helmsicalexandroupoli
https://www.facebook.com/groups/helmsicalexandroupoli
mailto:alexandroupolis@helmsic.gr
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        Αθλητικές & πολιτιστικές ειδήσεις  

  

Basket, Xριστουγεννιάτικη 
γιορτή και όχι μόνο!  

 

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 

Κλειστό Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 
«ΦΩΛΕΑ ΚΛΕΙΩ» 

Πρώτη εμφάνιση ομάδας basket 

Μουσικά σχήματα φοιτητών 

Χριστουγεννιάτικο bazaar!  

 

Είναι γεγονός! 

…μποτιλιάρισμα στην Πανεπιστημιούπολη 
μεταξύ Γραμματείας – Κλειστού ΦΩΛΕΑ – 
ΚΛΕΙΩ ώρα 22.30! 

Ιπποκράτης BC : η Ομάδα Basket της Ιατρικής, επίσημη πρώτη 15-12 
Μετά το πρώτο εγχείρημα το 2017-8 και την εντυπωσιακή πορεία στο 
εργασιακό πρωτάθλημα, η ομάδα basket Ιπποκράτης BC ξαναχτίζεται. 
Δυναμικό το νέο ξεκίνημα με 25 φοιτητές της Ιατρικής με αγάπη, θέληση για 
μπάσκετ και προηγούμενη εμπειρία από παιδικά και εφηβικά πρωταθλήματα 
σε όλη την Ελλάδα, όλοι μαζί τώρα στην Αλεξανδρούπολη!  Συμμετοχή και πάλι 
στο εργασιακό πρωτάθλημα, τακτικές προπονήσεις ελπίζοντας περισσότερες 
ώρες στο πανεπιστημιακό μας γυμναστήριο σε συνεννόηση με τις ομάδες της 
πόλης και  προγραμματισμός αγώνων.  

Συντονιστές της ομάδας οι Γιώργος Γκίκας (2ο) και Αναστάσης Βελιγράδης 
(4ο). Επανανεργοποίηση και της επιτροπής για την ομάδα basket από το Τμήμα 
(συντονιστής ο Αν Καθηγητές Κώστας Τιλκερίδης)   

  

Επαν…εκκίνηση! Ιπποκράτης BC… 

H νέα Ομάδα Basket φοιτητών Ιατρικής είναι εδώ! 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΔΕΚ 2022) :  
ΜΠΟΣΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -6ο  ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - 6ο,  ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 4ο  
ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - 4ο   ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - 4ο  ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ - 4ο  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-3ο ΝΕΣΤΕΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 3ο   ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - 2ο 
ΒΕΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - 2ο  ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  - 2ο   ΚΑ’Ι’ΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 2ο  
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - 2ο  ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 2ο  ΚΑΡΑΚΟΥΛΗΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ - 
2οΜΙΛΙΟΤΑΣ ΔΑΝΙΗΛ - 2ο  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ - 2ο   Σ’Α’ΙΠΟΓΛΟΥ ΠΟΛΑΤ - 2ο 

ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 2ο  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - 2ο   ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 2ο  
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ - 1ο  ΝΙΚΟΛΑ’Ι’ΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – 1ο   ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 1ο  
 
Προπονητής ΜΙΧΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - 2ο 
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Σελίδα 16 
 

“Εκτός των Τειχών”  

Ιατρική με απλά λόγια για όλους & δράσεις στην κοινότητα 
 

Επιμέλεια Κειμένου:  

Γεώργιος Δρόσος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής 
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής Δ.Π.Θ.  

 
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ Π.Γ.Ν.Α. 

Eπίβλεψη:  
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική  

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΥΚΛΑΣ  

Σουφλί 4 Ιανουαρίου 2023. Πραγματοποιήθηκε στο Κ.Α.Π.Η. 
του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. του Δήμου Σουφλίου συνδιοργάνωση του 
Κέντρου Ημέρας με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου 
Πειραιώς. Την παράσταση πρόσφερε εθελοντικά η ηθοποιός 
Εύα Νικηφόρου η οποία με την χρήση κούκλας με την μορφή 
γιαγιάς πλάθοντας ένα ζυμάρι, θυμόταν, ξεχνούσε, χόρευε, έπαιζε 
κάνοντας το κοινό κοινωνό αυτών των συναισθημάτων. Με την 
χρήση παλιών αντικειμένων και μουσικής ασθενείς και 
άτομα μεγάλης ηλικίας είχαν την ευκαιρία να συνδεθούν με 
δικές τους μνήμες, να συγκινηθούν και να γελάσουν. Μια 
ευκαιρία επικοινωνίας, πέρα από τον λόγο…  

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 

16 Δεκ 2022. To έθιμο “τα 9 φαγιά της Θράκης”, συνάντηση μικρών 
& μεγάλων με κάλαντα από το 12 Δημοτικό και το Μουσικό 
Γυμνάσιο στο Κέντρο Άνοιας. Χαιρέτησαν διαζώσης ο βουλευτής 
Έβρου κ Α. Δημοσχάκης, ο Δκτής & ο Υπδκτης του ΠΓΝΑ κκ. Ε 
Ρούφος κ Κ Γκοτσίδης, οι Καθηγητές κκ Γ. Δρόσος Διευθυντής της 
Ιατρικής Υπηρεσίας του ΠΓΝΑ και Ι Ηλιόπουλος, Διευθυντής της 
Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής. 

 
Τι είναι κάταγμα;  
 Κάταγμα είναι η θραύση (το σπάσιμο) του οστού.  

 
Πότε συμβαίνει ένα κάταγμα;  
 Στους υγιείς ανθρώπους με φυσιολογικά οστά για να συμβεί ένα 

κάταγμα θα πρέπει να υπάρξει κάποιος τραυματισμός – μία 
κάκωση. 

 Όταν τα οστά είναι αδύναμα τότε μπορεί να συμβεί ένα κάταγμα 
χωρίς σημαντική κάκωση, δηλαδή μετά από μία απλή πτώση, που 
φυσιολογικά δε θα συνέβαινε κάποιο κάταγμα. Αυτό συμβαίνει γιατί 
τα οστά δεν είναι φυσιολογικά αλλά είναι εύθραυστα. 
 

Κατάγματα ευθραστότητας;  

 Η οστεοπόρωση είναι η πιο συχνή αιτία για να γίνουν τα οστά 
εύθραυστα και να συμβαίνουν πιο εύκολα τα κατάγματα.   
 

Τι είναι η οστεοπόρωση;  

 Η οστεοπόρωση είναι μία πάθηση που αφορά όλο το σκελετό. Τα 
πιο συχνά κατάγματα συμβαίνουν στον καρπό, στα ισχία, στην 
σπονδυλική στήλη, και στον ώμο. 
 

Ποιοι κινδυνεύουν από οστεοπόρωση;  
 Η οστεοπόρωση εμφανίζεται μετά την ηλικία των 50 ετών, πιο 

συχνά στις γυναίκες, συμβαίνει όμως και στους άνδρες. 
 Εμφανίζεται πιο συχνά σε ανθρώπους που έχουν και άλλες 

παθήσεις ή παίρνουν κάποια φάρμακα όπως η κορτιζόνη. 
 

Υπάρχει πρόληψη;  
 Είναι γνωστό ότι η καλύτερη θεραπεία για κάθε πάθηση είναι η 

πρόληψη. Έτσι και για την οστεοπόρωση θα πρέπει από την 
παιδική ηλικία και για όλη τη ζωή μας να θυμόμαστε ότι 
χρειάζεται: 

 Σωστή διατροφή. 

 Σωματική άσκηση. 

 Αποφυγή καπνίσματος και μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. 

 Να μην αποφεύγουμε τον ήλιο.  
 

Τι έλεγχος χρειάζεται – υπάρχει θεραπεία;  
 Όλες οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση αλλά και οι άνδρες μετά 

την ηλικία των 50 ετών θα πρέπει να επισκέπτονται τον 
οικογενειακό ιατρό ο οποίος θα τους συμβουλεύσει για το τι 
πρέπει να γίνει σχετικά με τον έλεγχο για οστεοπόρωση. 

 Όσον αφορά στη θεραπεία, αυτή θα χορηγηθεί όταν χρειάζεται 
αλλά θα πρέπει να την ακολουθούμε με τακτική παρακολούθηση 
από τον ιατρό. 

 
 
Τι πρέπει να θυμόμαστε;  

 

 

 

Ιατρική με απλά λόγια 

KATAΓΜΑΤΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Μία (1) στις τρείς (3) γυναίκες και ένας (1) στους πέντε (5) 
άντρες θα πάθει ένα κάταγμα ευθραυστότητας και αυτό 
μπορεί να γίνει η αφορμή ή να πεθάνει ή να 
υποφέρει για την υπόλοιπη ζωή του. 

 
Καλό είναι να προλαβαίνουμε ότι μπορούμε. Όσοι είμαστε 
πάνω από 50 πρέπει να μιλήσουμε με τον οικογενειακό μας 
ιατρό σχετικά με την οστεοπόρωση.   


