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Γενικά-Φυσιογνωμία του Τμήματος Ιατρικής 

Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1990-

1991. Αποτελεί το πρώτο Τμήμα στην ανάπτυξη της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, είναι αυτόνομο από το 1995 και λειτουργεί στη Λάρισα. 

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος της Ιατρικής, που περιλαμβάνουν εργαστήρια προκλινικών μαθημάτων, 

αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο, διοικητικές υπηρεσίες, βρίσκονται στο νέο κτίριο του Τμήματος στη 

περιοχή Μεζούρλο, δίπλα από ΠΓΝΛ και στο κτίριο της ανακαινισμένης πρώην Κλινικής Κατσίγρα, στην 

πλατεία Ταχυδρομείου. 

Το Τμήμα Ιατρικής έχει διαμορφώσει σαφή προσανατολισμό, ως προς την εκπαιδευτική του αποστολή, 

έχει συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από τις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας που προσφέρει και 

έχει συνεισφέρει στην έρευνα μέσα από την εθνική και διεθνή παρουσία του. 

Η συνεχής και δημιουργική αναζήτηση της αναβάθμισής του σε όλα τα επίπεδα με τον εντοπισμό και τις 

βελτιώσεις των εγγενών αδυναμιών και το αίσθημα «κοινωνικής λογοδοσίας» είναι τα ισχυρά ερείσματα 

για να συνεχίσει τη δημιουργική του πορεία. 

Όραμα 

«Η παροχή μιας προπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, που αποσκοπεί στην αποφοίτηση ιατρών 

με άρτια θεωρητική και κλινική κατάρτιση, σε επάρκεια βασικών δεξιοτήτων, δυνατότητες να 

παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις, ενδιαφέρον για την έρευνα ενώ συγχρόνως, οι απόφοιτοι να 

διέπονται από τα ιδανικά και τις αξίες του ιατρικού επαγγέλματος, συνδυάζοντας αρμονικά την ηθική του 

ιατρικού επαγγέλματος την επιστημονική αναζήτηση, τη γνώση και το απαράμιλλο ιατρικό ήθος». 

Αποστολή Σκοπός και στόχοι 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσης του Τμήματος στόχοι και σκοποί του είναι: 

i) να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργεί 

τις τέχνες. 

ii) να συντείνει στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, 

πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που θα 

εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. 

iii) να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών 

του τόπου.  
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Προπτυχιακός κύκλος Σπουδών 

Προπτυχιακός κύκλος Σπουδών Μαθησιακά αποτελέσματα  

Για την απόκτηση πτυχίου: 

-Εξαετής φοίτηση (12 εξάμηνα) που περιλαμβάνει 

-Επιτυχία σε 64 υποχρεωτικά μαθήματα 

-Επιτυχία σε 7 ελεύθερης επιλογής από περισσότερα από 38, ανάλογα με την ακαδημαϊκή χρονιά, 

προσφερόμενα μαθήματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών 

-Πρακτική κλινική άσκηση στο 6 έτος στην Παθολογική, Γυναικολογική, Παιδιατρική και Ψυχιατρική 

κλινική 

-Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) προσφέρεται σε εξάμηνα Σπουδών 

 

Σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων συνολικά: 

Γνώση και κατανόηση 

1.Να διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στο γνωστικό πεδίο της Ιατρικής και κριτική κατανόηση βασικών 

θεωριών και αρχών ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν συγκεκριμένες επιστημονικές και θεωρητικές 

έννοιες και αρχές στην Ιατρική Επιστήμη. 

Ἄριστος ἰατρὸς ἐστιν ὁ πάντα πράτων ἐν ἰατρικῇ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον Γαληνός 19, 3555 

2.Έχουν εκπαιδευτεί, διαθέτουν τη γνώση και έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες εκείνες οι οποίες είναι 

απαραίτητες ώστε να συνδράμουν στην ίαση και τη βελτίωση της υγείας. 

Τέλειός ἐστιν ἰατρὸς ὁ ἐν θεωρίᾳ και πράξει καταρτισμένος Γαληνός 19, 3555 

Ικανότητες Εφαρμογή γνώσης και κατανόησης 

1.Είναι σε θέση με κριτική σκέψη να σχεδιάζουν εφαρμόζουν, να αξιοποιούν και να χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις που απέκτησαν, να εντοπίσουν να παρεμβαίνουν και να διορθώνουν 

ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν ( Προτρεπτικοί Λόγοι Ιπποκράτης) 

2.Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία για να διαμορφώνουν και 

διατυπώνουν τεκμηριωμένες κρίσεις θεμελιωμένες σε επιστημονική επιχειρηματολογία.  

Διὸ δεῑ … μετάγειν τὴν σοφίην ἐς τὴν ἰητρικὴν καὶ τὴν ἰητρικὴν ἐς τὴν σοφίην (Ιπποκράτης, Περί 

Ευσχημοσύνης(§5)  

Δεξιότητες 

1.Έχουν τη δεξιότητα να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες , με ανάληψη 

ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής και να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων. 

Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, 
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ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή(Ιπποκράτης 

2.Επιδεικνύουν την απαραίτητη διάθεση και συμπεριφορά –πνεύμα μαθητείας και δια βίου εκπαίδευσης -

να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 

Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος. 
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Γενικά Στοιχεία του Τμήματος 

Σπουδές  

ΠΠΣ Πρόγραμμα εξαετούς φοίτησης 

Προγράμματα ΜΠΣ 10 

Αριθμός ΥΔ Ενεργοί 423 

Εγγεγραμμένοι φοιτητές 763 

Έμψυχο δυναμικό 

ΔΕΠ 108 

ΕΔΙΠ 6 

ΕΤΕΠ 5 

ΙΔΑΧ &Μόνιμο προσωπικό 33 

Εργαστήρια κλινικές 

Εργαστήρια Θεσμοθετημένα 20 

Κλινικές 25 
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Έμψυχο δυναμικό 

Στο Τμήμα Ιατρικής υπηρετούν σήμερα 108 μέλη ΔΕΠ (42 Καθηγητές, 30 Αν. Καθηγητές, 33 Επίκ. 

Καθηγητές και 3 Λέκτορες) 6 μέλη ΕΔΙΠ, 5 μέλη ΕΤΕΠ και 33 διοικητικοί υπάλληλοι. Οι διοικητικοί 

υπάλληλοι είναι στην πλειονότητά τους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό 

τίτλο Σπουδών ενώ αξιοποιούνται ευκαιρίες για επιμορφώσεις, σεμινάρια, επικαιροποίηση γνώσεων κλπ. 

Η ηλεκτρονική γραμματεία εξυπηρετεί κοινό, φοιτητές και διδάσκοντες. 

Η ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής είναι πλήρως ανανεωμένη και ενημερώνεται συνεχώς για το 

πρόγραμμα σπουδών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών, φοιτητικά και ακαδημαϊκά θέματα, 

ανακοινώσεις διδασκόντων, προσκλήσεις, ανακοινώσεις για υποτροφίες και προγράμματα, συνέδρια και 

ό,τι άλλο αφορά τη φοιτητική και ακαδημαϊκή καθημερινότητα 

 Καθηγητές Αν. Καθηγητές Επίκουροι 
καθηγητές 

Λέκτορες ΕΔΙΠ 

Σύνολο 42 30 33 3 6 
Από εξέλιξη 11 3 1 0  
Νέες προσλήψεις 1 0 0 0  
Συνταξιοδοτήσεις 0 0 0 0  
Παραιτήσεις  0 0 1 1  
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Οργάνωση και λειτουργία 

Όργανα του Τμήματος 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, η Συνέλευση και η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. 

Στη συνέλευση του Τμήματος συμμετέχουν και φοιτητές ΠΠΣ και ΜΠΣ, οι οποίοι δεν έχουν οριστεί προς το 

παρόν. 

Τομείς 

Στο Τμήμα υπάρχουν 7 τομείς: 

-Τομέας Παθολογίας 

-Τομέας Μορφολογίας 

-Τομέας Βασικών Επιστημών 

-Τομέας Χειρουργικής 

-Τομέας Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων 

-Τομέας Μητέρας Παιδιού 

-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας 

Επιτροπές 

1.Επιτροπή ΟΜΕΑ 

2.ΕπιτροπήΣπουδών 

3.Σύμβουλοι Σπουδών 

4.Επιτροπή για ΦΜΕΑ 

5.Επιτροπή Υποτροφιών 

6.Επιτροπή  Ηθικής και Δεοντολογίας 

7.Επιτροπή για Μελέτες με Πειραματόζωα 

8.Επιτροπή Εγκατάστασης Μελών ΔΕΠ στο ΠΓΝΛ 

9.Επιτροπή Επαναπρογραμματισμού θέσεων μελών ΔΕΠ 

10.Επιτροπή αξιολόγησης λειτουργικότητας ή μη υλικών 

Επίσης υπάρχει  εκπρόσωπος του Τμήματος στη Επιτροπής Βιβλιοθήκης  και στην Επιτροπή Ερευνών ΠΘ. 

Φοιτητικοί σύλλογοι 

1. HelMSIC - Hellenic Medical Students' International Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & 

Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής). 

2. Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΕΦΙΕ)  

http://www.med.uth.gr/Epitropes/2016/1EpitrophOMEA_16-17.pdf
http://www.med.uth.gr/Epitropes/2016/2EpitrophSpoudwn%2016-17.pdf
http://www.med.uth.gr/Epitropes/2016/3SumvouloiFoithtwn%2016-17.pdf
http://www.med.uth.gr/Epitropes/4%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A6%CE%9C%CE%95%CE%91%20%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A3.pdf
http://www.med.uth.gr/Epitropes/2016/5EpitrophYpotrofiwnTmhmatosIatrikis.pdf
http://www.med.uth.gr/Epitropes/2016/6EpitropiHthikiskaiDeontologias16-17.pdf
http://www.med.uth.gr/Epitropes/7%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%20%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%96%CE%A9%CE%91.pdf
http://www.med.uth.gr/Epitropes/8%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%95%CE%A0%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20%CE%A0%CE%93%CE%9D%CE%9B.pdf
http://www.med.uth.gr/Epitropes/9%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%95%CE%A0.pdf
http://www.med.uth.gr/Epitropes/11%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20A%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%CE%97%20%CE%9C%CE%97%20%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D.pdf
http://www.med.uth.gr/Epitropes/10%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%9F%CE%A3%20%CE%A4%CE%99%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3%20BIB%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf
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Απολογισμός εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών Ποιότητα Σπουδών 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής αξιοποιεί τις σύγχρονες εξελίξεις των 

Βασικών Επιστημών της Ιατρικής της Βιοϊατρικής τεχνολογίας, της Προληπτικής, Διαγνωστικής και της 

Θεραπευτικής Ιατρικής. Το πρόγραμμα Σπουδών είναι ενιαίο και αντιστοιχεί με ευρωπαϊκά προγράμματα 

ιατρικής εκπαίδευσης (ECTS) που του επιτρέπει ισότιμης συμμετοχής των φοιτητών του στην Ευρώπη 

μέσω των προγραμμάτων Socrates και Erasmus. 

Είναι δομημένο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις τόσο για θεωρητική όσο και για τεχνολογική κατάρτιση. 

Οι φοιτητές ενισχύουν το θεωρητικό τους υπόβαθρο σε όλα τα γνωστικά πεδία και αποκτούν δεξιότητες 

και γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν και να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα. Γενικά το πρόγραμμα τείνει να παραμείνει κατά βάση σειριακό ενσωματώνοντας μόνο 

μερικά στοιχεία απαρτίωσης. 

Από το Τμήμα προσφέρονται εκτός από τα βασικά μαθήματα κορμού μαθήματα επιλογής από όλο το 

φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Ιατρικής, σεμιναριακά μαθήματα, μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και 

διαλέξεις που βοηθούν στην εμβάθυνση και διευρύνουν τους ορίζοντες και τα ενδιαφέροντα των 

φοιτητών μας. 

Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν διακριθεί σε διεθνές επίπεδο και έχουν αναλάβει μετεκπαιδευτική έρευνα 

σε διακεκριμένα ερευνητικά εργαστήρια του εξωτερικού. 

Αλλαγές και αναμορφώσεις στο πρόγραμμα Σπουδών γίνονται μέσω: 

α. στενής συνεργασίας με τους Τομείς, με συμμετοχή των εκπροσώπων τους στην Επιτροπή Σπουδών  

β. στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος, που λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην 

ιατρική εκπαίδευση και 

γ. αξιοποίηση των σχόλιων και των παρατηρήσεων των φοιτητών μας, όπως αποτυπώνονται στα φύλλα 

αξιολόγησης  

Το Τμήμα καλείται, στο πλαίσιο μετάβασης στο σύστημα πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών με 

σκοπό την προσαρμογή του στη διαδικασία για Πιστοποίηση και Αυτόματη Αναγνώριση του 

Προγράμματος Σπουδών να επαναπροσδιοριστεί. Πιο συγκεκριμένα καλείται επαναδιατυπώσει τον 

προσανατολισμό του προγράμματος Σπουδών, τη δομή και την οργάνωσή του, την με σαφήνεια και 

ακρίβεια περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τα 

επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, το βαθμό 
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σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων 

προσόντων. 

 

Προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών Απολογισμός ακ. έτους 2016 2017 

Παρατίθενται ενδεικτικά πίνακες με στοιχεία που αφορούν το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών. 

 

Ακαδ. Έτος 
Συνολικός 
αριθμός 

εισαχθέντων 
Αποφοιτήσαντες 

2016-2017 169 76 

 

Ακαδ. 
Έτος 

Εισαγωγικές 
Εξετάσεις 

Εισροές 
προς το 
Τμήμα 

Εκροές προς 
άλλα 

Τμήματα 

Κατατακτήριες 
Εξετάσεις (Πτυχιούχοι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

Άλλες 
κατηγορίες* 

2016-
2017 92 10 21 13 54 

*Άλλες κατηγορίες: Ν.3794/2009,Αλλογενείς,Αλλοδαποί, Αθλητές, Ομογενείς, Τέκνα Ελλήνων 
Εξωτερικού. 
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Εκπαιδευτικό έργο: Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Διδακτικές μέθοδοι 

Η ποικιλία των διδακτικών μεθόδων για την Ιατρική επιστήμη είναι μια «εκ των ων ουκ άνευ» 

προϋπόθεση για την ολόπλευρη κι ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών. Αξιοποιούνται όλες οι 

διδακτικοί μέθοδοι διδασκαλίας. Από την κριτική διδασκαλία που βασίζεται στον κριτικό στοχασμό και 

στην αμφισβήτηση (άρση εμπιστοσύνης προς κάθε δεδομένη γνώση και στη απελευθέρωση της γνώσης 

αλλά και σε πιο τις παραδοσιακές μεθόδους όπως τις: μονολογικές: (εισήγηση, διάλεξη, επίδειξη, 

διήγηση, ατομική μελέτη, παρακολούθηση διδασκαλίας) και διαλογικές: (Διάλογος, μαιευτική, 

ερωταποκρίσεις, συζήτηση, καταιγισμό ιδεών). 

Λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου χρησιμοποιούνται αρκετά και οι Διερευνητικές-

Συμμετοχικές: (μελέτη περίπτωσης-περιστατικού, σχέδιο εργασίας-project, προσομοίωση, πείραμα, 

διδασκαλία με πολυμέσα, συμμετοχή σε επιστημονικές διαλέξεις, ομιλίες και σεμινάρια). 

Πιο συγκεκριμένα: 

-Χρήση της σύγχρονης και ασύγχρονη διδακτική πλατφόρμα (ΕΣΠΑ 2007-2014).  

-Οnline διαλέξεις και επιδείξεις με αμφίδρομη επικοινωνία φοιτητών-διδάσκοντος (εικονική αίθουσα 

διδασκαλίας), αλλά η αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας είναι ακόμη περιορισμένη. 

-Ασκήσεις προσομοίωσης χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στα προκλινικά μαθήματα (Ανατομική, 

Φυσιολογία) και λιγότερο στα κλινικά.  

-Επιδείξεις επίλυσης κλινικών προβλημάτων σε εικονικούς και πραγματικούς ασθενείς (κατόπιν 

συγκατάθεσης). 

-Διδασκαλία βασιζόμενη σε ιατρικά προβλήματα (Case study) εφαρμόζεται σε μεγάλο ποσοστό 

μαθημάτων. 

-Φροντιστηριακές ασκήσεις σε όλα τα αντικείμενα σπουδών, όπου επιλύονται δυσνόητες έννοιες, γίνεται 

εφαρμογή γνώσεων σε επίλυση ιατρικών προβλημάτων και ασκήσεις γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας.  

-Παρακολούθηση εκπαιδευτικών και κλινικό διαγνωστικών εργαστήριων (realworld).  

Από το έκτο εξάμηνο εισάγονται σε εργαστήρια και κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας 

όπου οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με πραγματικά διαγνωστικά εργαστήρια και κλινικές και πραγματικά 

ιατρικά προβλήματα.  

-Συμμετοχή φοιτητών στην έρευνα. Η εισαγωγή των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία υπάρχει σε 

μικρό ποσοστό των γνωστικών αντικειμένων, ενώ ενισχύεται η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, 

κλινικές μελέτες ή ερευνητικά εργαστήρια (Realworld). 
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-Μικρός αριθμός φοιτητών συμμετέχει σε διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις είτε υπό μορφή 

παρακολούθησης είτε με επιστημονική παρουσίαση.  

-Βιντεοσκοπημένες εκπαιδευτικές επεμβάσεις και δυνατότητα online παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

εκδηλώσεων άλλων Πανεπιστημίων κυρίως από τις χειρουργικές ειδικότητες. 

Δεν υπάρχει, προς το παρόν, συγκεκριμένη διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των 

μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων, όμως όλοι οι διδάσκοντες ενημερώνονται για τις σύγχρονες 

τάσεις στην ιατρική εκπαίδευση ενώ η ενημέρωση που λαμβάνουν από τις αξιολογήσεις του μαθήματος 

από τους φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τη διδασκαλία τους, τις διδακτικές 

μεθόδους, τον τρόπο αξιολόγησης κλπ. 

Συμμετοχή φοιτητών- Διδακτική ικανότητα διδάσκοντα και αξιολόγηση μαθήματος 

Οι φοιτητές συμμετέχουν στις εξετάσεις σε πολύ υψηλό ποσοστό 75%.Ο μέσος όρος βαθμός πτυχίου 7,26 

και ο βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις είναι γύρω στο 75%. 

Διαδικασία 

Το ακαδημαϊκό έτος2016-2017 συστηματοποιήθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης των μαθημάτων από 

τους φοιτητές και έγινε συλλογή ερωτηματολογίων για όλα τα μαθήματα. Η διαδικασία, που χρήζει 

περαιτέρω βελτίωσης, έγινε με διανομή ερωτηματολογίων στους φοιτητές. Ακολούθησε η επεξεργασία 

των ερωτηματολογίων, η αποστολή της αξιολόγησης στον υπεύθυνο διδάσκοντα και στον Πρόεδρο του 

Τμήματος, Τα συμπεράσματα της διαδικασίας αυτής τέθηκαν σε διαβούλευση στην ΟΜΕΑ του Τμήματος 

με διαφύλαξη της μυστικότητας και χωρίς να γίνεται αναφορά σε πρόσωπα, παρά μόνο παρατηρήσεις και 

σχόλια για τη βελτίωση του μαθήματος. 

 

Δημοσιοποίηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης  

Σύμφωνα με τον οδηγό Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, τα αποτελέσματα και τα σχόλια των 

φοιτητών για το μάθημα κοινοποιούνται στο Πρόεδρο του Τμήματος και στον υπεύθυνο του μαθήματος.  

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη των διδασκόντων (διδακτική 

ικανότητα) ενώ για την πρόσληψη νέων διδασκόντων οι υποψήφιοι παρουσιάζουν δοκιμαστικό μάθημα 

κατά το οποίο αξιολογούνται από τους φοιτητές. 

 

Καταλληλότητα προσόντων διδακτικού προσωπικού 

Όλο το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος έχει αξιόλογη πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία. Οι 

περισσότεροι καθηγητές έχουν διδακτική εμπειρία και σε ξένα πανεπιστήμια. Συμμετέχουν ως 

προσκεκλημένοι διδάσκοντες ή ομιλητές σε συνέδρια στο εξωτερικό, όποτε έχουν την ευκαιρία να 

υιοθετήσουν τις πιο σύγχρονες τεχνικές και μέσα διδασκαλίας. Από όλους τους διδάσκοντες γίνεται 
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μεγάλη προσπάθεια για την επαρκή και ποιοτική παροχή γνώσεων με τις κατάλληλες μεθόδους 

διδασκαλίας ώστε να αποκτήσουν οι φοιτητές όλα τα εφόδια για την άσκηση του ιατρικού 

λειτουργήματος. Μέριμνα όλων είναι η ποιοτική και αποτελεσματική διδασκαλία.  

Πολιτική του Τμήματος 

Η γνώμη των φοιτητών για το μάθημα, το διδάσκοντα, τις υποδομές, αποτελούν εφαλτήριο στοχευμένων 

ποιοτικών αλλαγών στο πρόγραμμα σπουδών αλλά και πεδίο προβληματισμού και εντατικοποίησης της 

προσπάθειας για περαιτέρω βελτίωση της διδασκαλίας και των διδακτικών μεθόδων. 

Αποτελεί βραχυπρόθεσμο στόχο του Τμήματος η μηχανοργάνωση της διαδικασίας με βάση τις 

ιδιαιτερότητες του Τμήματος, η δυνατότητα ηλεκτρονικής αξιολόγησης και για τα κλινικά μαθήματα που 

γίνονται στο ΠΓΝΛ, η αξιοποίηση του εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος και η υιοθέτηση ενός 

ερωτηματολογίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης. 

Το Τμήμα έχει δρομολογήσει την έμπρακτη αναγνώριση του καλύτερου διδάσκοντα της χρονιάς με 

βράβευση του στο πλαίσιο επίσημης εκδήλωσης. 
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Μεταπτυχιακά προγράμματα 

Στο Τμήμα προσφέρονται τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Τα στοιχεία αφορούν το 

ακ. έτος 2016-2017. 

 

α/α Τίτλος ΜΠΣ Έτος Ίδρυσης 

1 Κλινικές εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής 2004-2005 

2 Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 2004-2005 

3 Βιολογία  της αναπαραγωγής 2006-2007 

4 Εφαρμοσμένη δημόσια υγεία και Περιβαλλοντική υγιεινή 2000-2002 

5 Γενετική του ανθρώπου 2013-2014 

6 Μεθοδολογία Βιοιατρικής επιστήμης και Bιοπληροφορική 2014-2015 

7 Η διατροφή στην υγεία και τη νόσο 2015-2016 

8 Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση 2015-2016 

9 Διακρατικό Διατμηματικό πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών υπερηχογραφική 

λειτουργική απεικόνιση 

για την πρόληψη & διάγνωση 

των αγγειακών παθήσεων 

2015-2016 

10. Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Ορθού 2016-2017 
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Στοιχεία για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος 

 

 2016-2017 

Σύνολο Εγγραφέντων Μεταπτυχιακών 

φοιτητών (ΜΔΕ)  

231 

Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και 

Περιβαλλοντική Υγιεινή 

15 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 28 

Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής 12 

Βιολογία της Αναπαραγωγής 14 

Γενετική του Ανθρώπου 18 

Μεθοδολογία Βιοϊατρικής έρευνας, 

Βιοστατιστική και κλινική Βιοπληροφορική 

50 

Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση 11 

Διατροφή στην Υγεία  και νόσο 54 

Διακρατικό: Υπερηχογραφική λειτουργική 

απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση 

των αγγειακών παθήσεων 

29 

Διδακτορικοί 38 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα  Σπουδών 2016-2017 

 Μεταπτυχιακά προγράμματα α Σπουδών Προσφερόμενες από το 

Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ 

Αριθμός αιτήσεων  για 

ΠΜΣ 

1. Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή 40 19 

2. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 40 43 

3. Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής 12 13 

4. Βιολογία της Αναπαραγωγής 10 16 

5. Γενετική του Ανθρώπου 20 21 

6. Μεθοδολογία Βιοϊατρικής έρευνας, Βιοστατιστική και κλινική 

Βιοπληροφορική 

40 68 

7. Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση 30 20 

8. Διατροφή  στη Υγεία και νόσο 66 80 

9. Διακρατικό: Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την 

πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων 

30 41 

10. Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού (Θα δεχθεί πρώτους φοιτητές 2017-2018) 
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2016-2017 

 Τίτλος 
Μεταπτυχιακού 
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Α
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ρ
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α
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φ

ο
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η
σ

ά
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ω
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1 

Εφαρμοσμένη 
Δημόσια Υγεία και 
Περιβαλλοντική 
Υγιεινή 

19 0 19 40 15 0 

2 
Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας 

43 2 41 40 28 29 

3 
Κλινικές Εφαρμογές 
Μοριακής Ιατρικής 

13 2 11 12 12 21 

4 
Βιολογία της 
Αναπαραγωγής 

16 2 14 10 14 14 

5 
Γενετική του 
Ανθρώπου 

21 3 18 20 18 17 

6 

Μεθοδολογία 
Βιοϊατρικής έρευνας, 
Βιοστατιστική και 
κλινική 
Βιοπληροφορική 

68 1 67 40 50 39 

7 
Άσκηση, 
Εργοσπιρομετρία και 
Αποκατάσταση 

20 2 ΣΕΦΑΑ 18 30 11 3 

8 
Διατροφή στην  
Υγεία  και τη νόσο 

80 4 76 66 54 31 

9 

Διακρατικό: 
«Υπερηχογραφική 
λειτουργική 
απεικόνιση για την 
πρόληψη και 
διάγνωση των 
αγγειακών 
παθήσεων» 

41 1 40 30 32 18 

10. 
Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού  
(Θα δεχθεί πρώτους φοιτητές 2017-2018) 
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2016 2017 

 ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

   5.0_5.9 6.0_6.9 7.0_8.4 8.5_10.0  

1 Εφαρμοσμένη Δημόσια 
Υγεία και 
Περιβαλλοντική Υγιεινή 

15 0 0 5 10 8 

2 Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας 

29 0 0 3 26  

3 Κλινικές Εφαρμογές 
Μοριακής Ιατρικής 

21 2 4 8 7  

4 Βιολογία της 
Αναπαραγωγής 
 

14 0 0 1 13 9 

5 Γενετική του Ανθρώπου 
 

17 1 2 8 6 7,95 

6 Μεθοδολογία 
Βιοϊατρικής έρευνας, 
Βιοστατιστική και 
κλινική 
Βιοπληροφορική 

43 0 0 9 34 8,91 

7 Άσκηση, 
Εργοσπιρομετρία και 
Αποκατάσταση 

3 0 0 2 1 8,28 

8 Διατροφή  και τη νόσο 31 0 0 1 30 9,23 

9 Διακρατικό: 
«Υπερηχογραφική 
λειτουργική απεικόνιση 
για την πρόληψη και 
διάγνωση των 
αγγειακών παθήσεων» 

23 0 3 14 6 7,94 

10 Χειρουργική Παχέος 
Εντέρου-Ορθού 

Θα δεχθεί πρώτους φοιτητές 2017-2018 

Διδακτορικός κύκλος Σπουδών 

Το Τμήμα Ιατρικής ελκύει σημαντικό αριθμό υποψήφιων διδακτόρων. Στόχος του Τμήματος είναι να 

ορίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προϋποθέσεων για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Οι 

απονεμηθέντες διδακτορικοί τίτλοι ανά Τομέα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Διδακτορικές Σπουδές 

2016-2017 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 38 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων 

38 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 
υποψηφίων 

38 

Απόφοιτοι  

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων 9 
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Β. Απολογισμός ερευνητικής δραστηριότητας 

Ερευνητική δραστηριότητα 

Η έρευνα προάγει τη γνώση, είναι συστατικό άρρηκτα δεμένο με την αποστολή του Τμήματος και 

αποτελεί το κύριο μέτρο αναγνώρισης του ΤΙΠΘ στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Στόχος είναι ο μέσος 

όρος των δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ ανά έτος να είναι συγκρίσιμος με αναγνωρισμένες Ιατρικές 

Σχολές του εξωτερικού.  

Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΙΠΘ, παρά τη μεγάλη έλλειψη ανέπτυξαν δραστηριότητα τόσο στη βασική όσο και στην 

εφαρμοσμένη έρευνα και το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο κατά την τελευταία πενταετία ακολουθεί 

ανοδική πορεία. 

Η έρευνα σήμερα απαιτεί ακριβά μηχανήματα και απαιτεί πολλαπλή και μεγάλη εξειδίκευση. Η ορθή 

χρήση πόρων απαιτεί την αγορά συσκευών εργαστηρίου για κοινή χρήση (corefacilities). H 

πολυπλοκότητα της έρευνας απαιτεί τη συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Κέντρα σε Ελλάδα 

και εξωτερικό, ώστε κάθε ερευνητικό Κέντρο να συνεισφέρει με την εμπειρία/τεχνογνωσία/δεξιότητες και 

τα ερευνητικά μέσα. Έτσι, διατμηματικές και διαπανεπιστημιακές συνεργασίες στην έρευνα, είναι εκ των 

ουκ άνευ.  

Το Τμήμα καταγράφει και παρακολουθεί την ερευνητική πολιτική του Τμήματος σε ετήσια βάση. Πιο 

συγκεκριμένα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού συμπληρώνουν σε ετήσια βάση το ατομικό τους 

απογραφικό δελτίο. Το Τμήμα μέσω της ΟΜΕΑ καταγράφει και δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεση 

αξιολόγησης του Τμήματος.  

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται το ερευνητικό έργο του Τμήματος, μετά τη τελευταία 

καταγραφή στη ψηφιακή πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ. 

Τμήμα Ιατρικής 

Αριθμός Δημοσιεύσεων (απογραφικά δελτία ΜΟΔΙΠ  

Έτος αναφοράς 2014 2015 

Βιβλία μονογραφίες (συνολικά) 47 63 

Επιστημονικά περιοδικά με 

κριτές 
1048 598 

Επιστημονικά περιοδικά χωρίς 

κριτές 
48 56 

Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 877 438 

Πρακτικά συνεδρίων χωρίς 

κριτές 
177 317 
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Κεφάλαια σε συλλογικούς 

τόμους (συνολικά) 
72 94 

Άλλες εργασίες 49 14 

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια με κριτές χωρίς 

πρακτικά 

855 358 

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια χωρίς κριτές χωρίς 

πρακτικά 

385  

Άλλα 131 45 

 

Τμήμα Ιατρικής Αναγνώριση επιστημονικού & άλλου έργου 

 (απογραφικά δελτία ΜΟΔΙΠ) 

Έτος αναφοράς 2014 2015 

Ετεροαναφορές 35024 12285 

Αναφορέςειδικού επιστημονικούτύπου - - 

Βιβλιοκρισίες 32 19 

Συμμετοχή σε Επιτροπές σε Επιστημονικά 

Συνέδρια 
283 234 

Συμμετοχή σε συντακτικές  επιτροπές σε 

επιστημονικά περιοδικά 
143 117 

Κριτέςσε περιοδικά 794 585 

Προσκλήσειςσεδιαλέξεις 267 260 

Ευρεσιτεχνίες(συνολικά) 4 4 

Βραβεία (συνολικά) 64 66 

Τιμητικοί τίτλοι (συνολικά) 49 65 
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Κλινικές και Εργαστήρια 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Αγγειοχειρουργική Γιαννούκας Αθανάσιος Χειρουργικής 

Αιματολογική Βασιλόπουλος Γιώργος Παθολογίας 

Αναισθησιολογική Αρναούτογλου Ελένη Χειρουργικής 

Γαστρεντερολογική Ποταμιάνος Σπυρίδων Παθολογίας 

Δερματολογική Ρουσσάκη -Schulze 

Αγγελική Βικτωρία 

Παθολογίας 

Ενδοκρινολογική & 

Μεταβολικών Νόσων 

Μπαργιώτα Αλεξάνδρα Παθολογίας 

Εντατικής θεραπείας Ζακυνθινός Επαμεινώνδας Παθολογίας 

Θωρακοχειρουργική Τσιλιμίγκας Νικόλαος Χειρουργικής 

Καρδιολογική Τρυποσκιάδης Φίλιππος Παθολογίας 

Μαιευτικής & 

Γυναικολογίας 

Δαπόντε Αλέξανδρος Μητέρας Παιδιού 

Νεογνολογική Συρογιαννόπουλος 

Γιώργος 

Μητέρας Παιδιού 

Νευρολογική Χατζηγεωργίου Γιώργος Νευρολογίας & Αισθητηρίων 

Οργάνων 

Νευροχειρουργική Φουντάς Κων/νος Νευρολογίας και 

Αισθητηρίων Οργάνων 

Νεφρολογική Στεφανίδης Ιωάννης Παθολογίας 

Ογκολογική Βασιλόπουλος Γιώργος Παθολογίας 

Ορθοπαιδική Μαλίζος Κων/νος Χειρουργική 

Ουρολογική Τζώρτζης Βασίλειος Χειρουργικός 

Οφθαλμολογική Τσιρώνη Ευαγγελία Νευρολογίας και 

Αισθητηρίων Οργάνων 

Παθολογική Νταλέκος Γιώργος Παθολογίας 

Παιδιατρική Συρογιαννόπουλος Γιώργος Μητέρας Παιδιού 

Πνευμονολογικής Γουργουλιάνης Κων/νος Παθολογίας 
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Ρευματολογική Σακκάς Λάζαρος Παθολογίας 

Χειρουργική Τεπετές Κων/νος Χειρουργικής 

Ψυχιατρικής Μπονώτης Κων/νος Νευρολογίας& Αισθητηρίων 

Οργάνων 

Ωτορινολαρυγγολογική Μπιζάκης Ιωάννης Νευρολογίας & Αισθητηρίων 

Οργάνων 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Εργαστήριο Αιμοδοσίας 

Αιματολογίας 

Κυριάκου Δέσποινα Κλινικοεργαστηριακός 

Εργαστήριο 

Ακτινοδιαγνωστικής 

Φεζουλίδης Ιωάννης Κλινικοεργαστηριακός 

Εργαστήριο 

Ακτινοθεραπείας 

Κύργιας Γιώργος Κλινικοεργαστηριακός 

Εργαστήριο Ανατομικής Αρβανίτης Δημήτριος Μορφολογίας 

Εργαστήριο Ανοσολογίας 

Ιστοσυμβατότητας 

Γερμενής Αναστάσιος Κλινικοεργαστηριακός 

Εργαστήριο Βιολογίας Βαμβακόπουλος Νικόλαος Βασικών Επιστημών 

Εργαστήριο 

Βιομαθηματικών 

Ζιντζαράς Ηλίας Κλινικοεργαστηριακός 

Εργαστήριο Βιοχημείας Σίμος Γιώργος Βασικών Επιστημών 

Εργαστήριο Ιατρικής 

Πληροφορικής 

Κάππας Κων/νος Βασικών Επιστημών 

Εργαστήριο Ιατρικής 

Φυσικής 

Κάππας Κων/νος Βασικών Επιστημών 

Εργαστήριο Ιστολογίας& 

Εμβρυολογίας 

Κουκούλης Γιώργος Μορφολογίας 

Εργαστήριο Κλινικής 

Φαρμακολογίας 

Σακελλαρίδης Νικόλαος Βασικών Επιστημών  

Εργαστήριο Κλινικής 

Χημείας 

Πετεινάκη Ευθυμία Κλινικοεργαστηριακός 

Εργαστήριο Τσέζου Ασπασία Κλινικοεργαστηριακός  
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Κυτταρογενετικής 

&Μοριακής Γενετικής 

Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας 

Πετεινάκη Ευθυμία Κλινικοεργαστηριακός 

Εργαστήριο Παθολογίας 

Ανατομικής 

Κουκούλης Γιώργος Μορφολογίας 

Εργαστήριο Πυρηνικής 

Ιατρικής 

Γεωργούλιας Παναγιώτης Κλινικοεργαστηριακός 

Εργαστήριο Υγιεινής & 

Επιδημιολογίας 

Χατζηχριστοδούλου 

Χρήστος 

Κλινικοεργαστηριακός 

Εργαστήριο 

Φαρμακολογίας 

Σακελλαρίδης Νικόλαος Βασικών Επιστημών 

Εργαστήριο Φυσιολογίας Χατζόγλου Χρυσή Βασικών Επιστημών 
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Χρηματοδότηση Έρευνα 

Πηγή: ΕΛΚΕ Π.Θ. 

 

ΕΤΟΣ με βάση την ημερομηνία 
έναρξης ΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2015 67 2.658.025,69€ 

2016 111 3.830.304,66€ 

2017 81 
3.413.258,02€ 

 

 

ΕΡΓΑ* 2015 2016 2017 

ΔΙΑΦΟΡΑ 23 48 18 

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ     6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 6 _ 2 

       

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 _  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   1 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 5 _ 23 

ΕΡΕΥΝΑ   17  

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ   8  

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 7 _ 3 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 3 _ 2 

ΜΕΛΕΤΕΣ 4 _ 6 

ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 9 _ 11 

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 6 _ 7 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 _ 2 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (Αποφ. Γεν. Συνελ. 7/26-
09-2007) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΣ   38  

ΣΥΝΟΛΟ 67 111 81 
*Η κατηγοριοποίηση ανά τύπο έργου 
ακολούθησε την κατηγοριοποίηση 
του ΕΛΚΕ Π.Θ.   
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Εκδηλώσεις ακ. έτος 2016 2017 

2016 2017 

19-20/02/2016 Ομιλία, ανοικτή στο κοινό «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής»,  

«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» και «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και 

Αποκατάσταση» 

«Εγκέφαλος, Συμπεριφορά και Εξέλιξη». Ο Δρ. Γιώργος Παξινός είναι παγκοσμίως 

γνωστός για τη συμβολή του στην Ιατρική, με τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου, ενώ 

οι μελέτες του στη νευρολογία και τη νευροπαθητική έχουν οδηγήσει στην 

καταπολέμηση του Πάρκινσον και του Αλτσχάιμερ. 

19-20/02/2016 3ο Αιματολογικό Συνέδριο ΄ 

«Αναδυόμενες Θεραπευτικές Επιλογές στην Αιματολογία». 

3/3/2016 Τιμητική βράβευση Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Εταιρία 

Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινή 

Denis Coulombier, Διευθυντή της Μονάδας Επιτήρησης και Απόκρισης του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και Dr. Daniel Menucci, 

Προϊσταμένου του τμήματος για τις Πύλες Εισόδου στην Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας (WHO, Lyon Office) για την προσφορά τους στην προαγωγή της Δημόσιας 

Υγείας στην Ευρώπη. 

10/03/2016 Εκδήλωση ανοικτή στο κοινό Αγγειοχειρουργική Κλινική 

Πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού 

Επετειακή εκδήλωση για τα 10 έτη της Αγγειοχειρουργική Κλινικής. 

12/3/2016 Ομιλία στο πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης 

Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, Χρήστος Λιονής. 

17-19/03-2016 Διεθνές Συνέδριο, Τμήμα Ιατρικής και το Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της Ιατρικής Σχολής, Λάρισας 

 8ο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. 

1-2/4/2016 Διεθνές Σεμινάριο-Κλινικό Φροντιστήριο  

Νευροχειρουργική Κλινική και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας « Diagnosis and 

Management of Head and Peripheral Nerve Injury». 

9/4/2016 Διήμερο Σεμινάριο: Παν/μιακή Χειρουργική Κλινική κ. Κων/νος Τεπετές 

Αdvanced Trauma Life Support for Doctors ATLS - American College of Surgeons 

Committee on Trauma. 

15/4/2016 Συμπόσιο, Μαιευτική κλινική 
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HPV και Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία Νο 2.Ο διακεκριμένος 

Καθηγητής Εμβρυϊκής Ιατρικής στο Kings College του Λονδίνου Κύπρος 

Νικολαΐδης, Διευθυντής στο Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine 

(πατέρας της αυχενικής διαφάνειας) 

17/4/2016 Επιστημονική εκδήλωση, Νευρολογική κλινική ΠΓΝΛ, κ. Χατζηγεωργίου, κ. 

Δαρδιώτης, κ. Βενετικίδης 

“ Νόσος Alzheimer: Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Γνωστική Αποκατάσταση”. 

16-17/4/2016 Συμπόσιο Παιδιατρική κλινική 

16ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας. 

11/5/2016 Ομιλία, Πνευμονολογική Κλινική του Π.Θ., Εφορεία Αρχαιοτήτων και ο Σύλλογος 

Φίλων του Διαχρονικού Μουσείου 

Ιατρική Συμπτωματολογία στα Θαύματα Της πηγής Νικηφόρου Καλλίστου-

Ξανθόπουλου» Αλέξανδρος Αλεξάκη. 

6/5/2016 Ειδική τιμητική εκδήλωση Τμήμα Ιατρικής του Ομότιμου Καθηγητή Πνευμονολογίας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης Νικολάου Μ. Σιαφάκα κατά την οποία αναγορεύτηκε  

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ομιλία: Η χρήση των smart phones στην Ιατρική. 

13/05/2016 Ειδική τιμητική εκδήλωση Τμήμα Ιατρικής  

Για τον Καθηγητή Εμβρυικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου King’s College του 

Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Κύπρου Νικολαΐδη Ο Κύπρος Νικολαΐδης 

γεννήθηκε στις9 Απριλίου 1953 στην Πάφο της Κύπρου. Θεωρείται ο «πατέρας» της 

αυχενικής διαφάνειας, διαγνωστική τεχνική που συντελεί στον πρώιμο εντοπισμό 

των γενετικών μεταλλάξεων που σχετίζονται με το Σύνδρομο Down και είναι 

πρωτοπόρος στην έρευνα και τις εφαρμογές Cell Free DNA testing για τον εντοπισμό 

χρωμοσωμικών ανωμαλιών στο περιφερικό αίμα της γυναίκας. Κατά τη διάρκεια της 

καριέρας του έχει αναπτύξει και επεμβατικές θεραπείες (διαχωρισμός 

μονοχοριονικών διδύμων, θεραπευτική απόφραξη τραχείας κ.α.), που έχουν 

εφαρμογή στον τομέα της Μικροχειρουργικής του Εμβρύου. 

28/5/ 2016 Ιωάννινα Επιστημονική εκδήλωση Leading Ινστιτούτο αγγειακών παθήσεων 

Innovative Vascular Education LIVE 2016,Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και 

Ενδαγγειακής Χειρουργικής και το Stony Brook Medical Center των Η.Π.Α.Ο κ. 

Ματσάγας συνέντευξη τύπου για τα αγγειακά νοσήματα. 

27/5/2016   Θεατρική παράσταση «Το βατραχάκι που πήδησε στο βάλτο» 
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Αφήγημα της πνευμονολόγου συγγραφέως κας Δήμητρας Μπουσίου, από την 

καλλιτεχνική ομάδα «Καρυδότσουφλο». Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

και η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του ν. Λάρισας, (31ης Μαΐου, Παγκόσμιας Ημέρας 

Κατά του Καπνίσματος). Η παράσταση αποτελεί μέρος του προγράμματος πρόληψης 

του καπνίσματος «ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές α/θμιας και 

β/θμιας εκπαίδευσης και έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. 

13-15 /5/ 2016 22ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας και 10ο Διεθνές Forum 

Φοιτητών Ιατρικής και νέων Ιατρών 

27/05/2016 Εσπερίδα ΠΜΣ "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας" και η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

ν. Λάρισας 

"Μιλήστε με τα παιδιά για το κάπνισμα", Αμφιθέατρο του κτηρίου Κατσίγρα. 

5/6/2016 Σεμινάριο εκδήλωση, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ΠΓΝΛ 

«Επείγουσες καταστάσεις κοιλίας: τραύμα –φλεγμονή –λοιμώξεις» 

επείγουσες καταστάσεις για επαγγελματίες της Υγείας που έχουν σαν αρχή τη κοιλία. 

7/7/2016 Ομιλία με θέμα: Πνευμονολογική Κλινική, "CLICs as Moonlighting Proteins: Ion 

Channels and Enzymes". Ομιλήτρια η Dr. Stella Valenzuela, PhD Associate Professor 

Associate Head of School, Research, School of Life Sciences University of Technology 

Sydney. 

30/9/2016 Ειδική τιμητική εκδήλωση, αναγόρευση, ή Παιδιατρική Κλινική και το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Π.Θ. προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Παιδιατρικής κος 

Χρήστος Καττάμη, για το κλινικό και ερευνητικό του έργο σχετικά με τη θεραπεία και 

πρόληψη της Μεσογειακής Αναιμίας στον ελληνικό πληθυσμό. 

13/10/2016 Ομιλίες, Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Ομιλία από τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων κ. Μιχαήλ-Θεολόγο Χλέτσο. «Η χρηματοδότηση των νοσοκομείων και οι 

επιπτώσεις στην αποδοτικότητα τους» και ομιλία «Δικαιοσύνη και ισότητα στο 

Ελληνικό Σύστημα Υγείας την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης», από τον καθηγητή 

του Οικονομικού Τμήματος Παν. Θεσσαλίας κ. Μιχάλη Ζουμπουλάκη. 

21/10/2016 Ειδική τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής του 

Πανεπιστημίου της Γένοβα στην Ιταλία κ. Domenico Palombo, κατά την οποία 

αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας. 



  

28 

21-22/10/2016 Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: «Συνδυασμένες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην 

Ογκολογία» Σύλλογος "Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος", Αιματολογική Κλινική, της 

Ογκολογικής Κλινικής και του Τμήματος Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. 

21/10/2016 Εκδήλωση με θέμα: «Φροντίδα Γηριατρικού Ασθενούς» 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με τη συμμετοχή της Πνευμονολογικής Κλινικής, 

Συντονίστρια κα Ζωή Δανιήλ. 

22/10/2016 Ημερίδα, «Ψυχική Υγεία Νόμος &Ανθρώπινα δικαιώματα» 

σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ Λάρισας. 

25-27/11/2016 Νεφρολογικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας 

Larissa Imperial, Νεφρολογική κλινική ΠΓΝΛ, Στεφανίδης Ιωάννης. 

1-3/12/2016 Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & της 

Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, Χειρουργική κλινική 

ΠΓΝΛ 

Ανάπτυξη θεμάτων από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές με πρωτογενές 

ερευνητικό έργο και διεθνές κύρος. 

7/12/2016 Ομιλία, Εργαστήριο Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας, κ. Αναστασίου Γερμενή, με 

θέμα: “Η πρόκληση της Κβαντικής Ανοσολογίας” κ. Γεωργίου Αντύπα, από το Τμήμα 

Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του κ. Αναστασίου 

Γερμενή. 

16-17/ 12/2016 8η Πολυθεματική Διημερίδα 

«Πολυδύναμες Στρατηγικές (MULTIMODALITY) στην Χειρουργική Ογκολογία του 

Πεπτικού». 

12/12/2016 Ομιλία Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νικόλας-Τιβέριος 

Οικονόμου, Νευρολόγου, συνεργάτη του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

12/12/2016 Ενημερωτική εκδήλωση, Χατζηγιάννειο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας, 

«Η Ψωρίαση Σήμερα»  

Ευτέρπη Ζαφειρίου, Δερματολόγου, Διαιτολόγου-Διατροφολόγου MMed Sc 

Συμεωνίδου Βαρβάρας και Ρουσσάκη- Schulze Αγγελικής Βικτώριας. 

23/1/2017 Εσπερίδα με θέμα: «Παθήσεις του Γόνατος και Αντιμετώπισή τους» 

Ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας φιλοξένησε τον επικεφαλής 

γιατρό της Lyon Ortho Clinic κ. David Dejour. Ο γιατρός Dejour είναι μέλος του 

συμβουλίου της Αρθροσκοπικής Εταιρείας της Γαλλίας (SFA) και Αντιπρόεδρος της 
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Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρθροσκοπικής Xειρουργικής και Αθλητικών κακώσεων 

(ESSKA). 

17-19/2/2017 Συνέδριο, «Ημέρες Νευρολογίας 2017  

Συνέδριο και εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νευρογενετικής και Σεμινάριο Αγγειακών 

Εγκεφαλικών Επεισοδίων. 

Ομιλίες: (1) από την Καθηγήτρια Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Μιλάνου S. Corti 

θέμα «Γενετικές θεραπείες νόσου κινητικού νευρώνα: νεότερα δεδομένα» και (1) 

ομιλία του Εγκληματολόγου-Συγγραφέα κ. Ευγένιου Τριβιζά, με θέμα «Βαδίζοντας 

στο σκοτάδι: θάνατος, παιδί και παραμύθι». 

4-5/2/2017 «6η Ουρολογική Συνάντηση Κεντρικής Ελλάδας µε Διεθνή Συμμετοχή» 

Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία µε το Ερευνητικό 

Κέντρο Παθήσεων του Ουροποιογεννητικού (ΕΚΠΟ) υπό την αιγίδα της Ελληνικής 

Ουρολογικής Εταιρείας και του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

4/2/2017 Ενημερωτική εκδήλωση, Αγγειοχειρουργική κλινική 

«Σύγχρονη Προσέγγιση Αγγειακών Προσπελάσεων σε Νεφροπαθείς». 

4/3/2017 Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, 2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ψυχογηριατρικής 

με θέμα: «Από την Έρευνα στην Κλινική Πράξη», σε συνεργασία με την Ελληνική 

Ψυχογηριατρική Εταιρεία. 

17-18/3/2017 Διημερίδα με θέμα: «Η Ελληνική πραγματικότητα στην Ενδοκρινική Χειρουργική» 

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων και η Πανεπιστημιακή 

Χειρουργική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος του Π.Θ. 

6-8/4/2017 Συνέδριο, τα τμήματα της Νευροχειρουργικής, Ακτινολογίας, Αναισθησιολογίας, 

Ιατρικής Φυσικής, Ακτινοθεραπείας, Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρικής Γενετικής, 

Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιατρικής διοργανώνουν εφαρμοσμένο φροντιστήριο 

με θέμα την απαρτιωμένη προσέγγιση και θεραπεία των ασθενών με γλοίωμα 

εγκεφάλου. 

8/4/2017 Ειδική τιμητική εκδήλωση, Οι Καθηγητές κ.κ. Mitch Berger, Hugues Duffau, και Zvi 

Ram  αναγορεύτηκαν Επίτιμοι Διδάκτορες του Τμήματος Ιατρικής. 

Ομιλία του τιμωμένου Καθηγητή Mitch Berger με θέμα: 

«The Organization of Human Language: Experience from Intraoperative Recordings 

and Surgeries» 

Ομιλία του τιμωμένου Καθηγητή Hugues Duffau με θέμα: «From the error of Broca to 

evidence-based medicine: Is there still a place for personalized medicine?» 
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Ομιλία του τιμωμένου Καθηγητή Zvi Ram με θέμα: «The Age of Reason and the Roads 

to Freedom: A personal perspective on the quest to treat patients with brain 

tumors». 

5/5/2017  Ημερίδα με θέμα “Βιοχημεία & Υγεία: Από το κύτταρο στη θεραπεία”. Ελληνική 

Εταιρεία Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ) και τα Εργαστήρια “Βιοχημείας” 

του Τμήματος Ιατρικής και  “Δομικής & Λειτουργικής Βιοχημείας” του Τμήματος 

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Π.Θ. 

25/5/2017 15oυ Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Ελληνική Εταίρα Μελέτης Ήπατος κ. 

Νταλέκος 

15/6/2017 Πνευμονολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Διοίκηση του ΠΓΝ Λάρισας,  

ομιλία μέσω Skype με θέμα: 

 «Leading and Decision Making in Emergency Medicine, the Bern Experience», 

Ομιλητής: Aristomenis Exadaktylos, Professor of Emergency Medicine, Chair and 

Clinical Director of Emergency Medicine, University Hospital Bern. 

16/9/2017 Ανοικτή εκδήλωση, Ιπποκράτης, «Η Αέναη επιστροφή», Συνδιοργάνωση με την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον 

Σύλλογο «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα», με την υποστήριξη του Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. 
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Προγραμματισμός εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

Στόχος του Τμήματος είναι η εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης, με σαφή αποτύπωση του 

προσανατολισμού του Προγράμματος Σπουδών, του περιγράμματος του κάθε μαθήματος με διάκριση 

των στόχων σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σύνδεση του τρόπου αξιολόγησης των 

φοιτητών με τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος και καθορισμό σαφών κριτηρίων της 

αξιολόγησης και της εξεταστικής διαδικασίας. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Διδακτικό έργο 

 Υιοθέτηση καλών πρακτικών για τη βελτίωση των κλινικών μαθημάτων ενδεχομένως με 

συγκεκριμένα παραδείγματα κλινικής άσκησης. Αναδιαμόρφωση των κλινικών ασκήσεων και 

του περιεχομένου τους με την καθιέρωση συγκεκριμένων θεωρητικών και πρακτικών στόχων 

μάθησης και κλινικών δεξιοτήτων που θα πρέπει να αποκτήσει ο κάθε απόφοιτος μέχρι το 

πτυχίο.  

 Σαφής περιγραφή της οργάνωσης και της διαδικασίας της πρακτικής άσκησης. 

 Προσωπική και ουσιαστική παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή. Διαπροσωπική επικοινωνία 

με φοιτητές, καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας. 

 Αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων, αξιολόγηση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

 Βελτίωση εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενίσχυση του φοιτητοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας, 

ευρύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, και διδακτικών μέσων, πχ. 

Εργαστήρια, βιντεοσκοπήσεις. 

 Ενίσχυση της τηλεκπαίδευσης, ως διδακτικού μέσου, με ανάρτηση διδακτικού και 

εκπαιδευτικού υλικού στη διαδικτυακή πλατφόρμα (e class) από  όλους τους διδάσκοντες και 

για όλα τα μαθήματα. 

 Ενίσχυση της αυτενεργούς διάθεσης των φοιτητών για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, 

και κριτικής σκέψης. 

 Συντήρηση και βελτίωση υλικοτεχνικών υποδομών, διδακτικών μέσων, βιβλιοθήκη, φοιτητικά 

εργαστήρια ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στη γνώση. 
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 Βελτίωση, στο μέτρο του δυνατού, των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας. 

 Συστηματική παρακολούθηση της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων. 

 Ενίσχυση της θεωρητικού υποβάθρου. Επαρκής και σε βάθος κάλυψη θεωρητικής και 

τεχνολογικής κατάρτισης. Εμβάθυνση των γνώσεων σε γνωστικά αντικείμενα με μεγάλη 

σημασία για την ιατρική εκπαίδευση πχ Παθολογία, Βιοηθική, Βιοπληροφορική, Πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας, Παγκόσμια υγεία (global health) κ.λ.π. 

 Αναπροσαρμογή των υπαρχόντων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  

(ΠΜΣ) και ίδρυση νέων ΠΜΣ που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της 

επιστήμης. 

 Υψηλότερες απαιτήσεις ένταξης υποψήφιων διδακτόρων και υιοθέτηση  

πλέγματος κινήτρων για την προσέλκυση ταλαντούχων ερευνητών και με διεθνείς προκηρύξεις 

για postdocs και PhD students.  

 Ενίσχυση της τεχνολογικής κατάρτισης των φοιτητών και της ικανότητάς  

τους να παρακολουθούν και να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις. 

 Χορήγηση ποιοτικών τίτλων Μ.Π.Σ. και Διδακτορικών προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις  

της κοινωνίας και της επιστήμης. 

Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ποιότητας διδακτικού έργου 

 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συνολικά για το πρόγραμμα και την ποιότητα σπουδών σε 

πτυχιούχους.  

 Ενημέρωση και διάχυση των στατιστικών αποτελεσμάτων (για διάρκεια σπουδών ποσοστά 

συμμετοχής και επιτυχίας που αφορούν στο Τμήμα και αντίστοιχες παρεμβάσεις. 

 Συστηματικότερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τω αξιολογήσεων των φοιτητών. 

 Αναζήτηση τρόπων μεγαλύτερης συμμετοχής των φοιτητών στα μαθήματα πχ κίνητρα, 

συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών. 

 Μέριμνα για τη διατήρηση και βελτίωση της καταλληλότητας των προσόντων του διδακτικού 

προσωπικού με επιμορφώσεις, σεμινάρια, παρακολούθηση διαλέξεων που έχουν αξιολογηθεί 

θετικά από τους φοιτητές. 

 Συνεχής αναδιάρθρωση στα προγράμματα εκπαίδευσης του προπτυχιακού κύκλου, ώστε να 

παραμείνουν σύγχρονα και ανταγωνιστικά των αντίστοιχων συναφών στην Ελλάδα. 
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 Καλλιέργεια και υποστήριξη της αριστείας με βράβευση του καλύτερου φοιτητή, και του 

καλύτερου διδάσκοντα της χρονιάς με βάση την επίδοση και το ακαδημαϊκό ήθος. Στόχοι 

κατάρτιση νέων επιστημόνων, καλλιέργεια δεξιοτήτων και ευρυμάθειας, προαγωγή των 

ανθρώπινων-οικουμενικών αξιών μέσω της διδασκαλίας. 

 Δυνατότητα επιμόρφωσης διδασκόντων κυρίως νεοπροσληφθέντων με σεμινάρια, 

δοκιμαστικά μαθήματα, ενημέρωση των νέων διδασκόντων για τον Κώδικα Δεοντολογίας, 

Κανονισμό και υποχρεώσεις φοιτητών και διδασκόντων.  

 Ενέργειες για την επιμόρφωση σχετικά με τη διδακτική ικανότητα και την αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών επιλογών στους διδάσκοντες με σχετικές ομιλίες ή και σεμινάρια.  

 Συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού και εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Προσπάθεια 

καταγραφής των αναγκών σε υλικοτεχνικές υποδομές και ικανοποίησης των αιτημάτων με 

διάφορους τρόπους. 

 Έλεγχος και παρακολούθηση από την κεντρική διοίκηση για εφαρμογή Οδηγού Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΟΔΠ), κανονισμού Ιδρύματος και Κώδικα Δεοντολογίας.  

 Βελτίωση, στο μέτρο του δυνατού, των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας σίτισης, στέγασης. 

 Ενημέρωση και παρακολούθηση για τυχόν «ιδιαιτερότητες» των φοιτητών (θέματα υγείας, 

οικογενειακά, οικονομικά και διακριτική παρακολούθηση της επίδοσής τους). 

 Προσπάθεια για διατήρηση της αναλογίας ενεργών φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ ίση με τον μέσο 

όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (14,9).  
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Προγραμματισμός ερευνητικής δραστηριότητας 

 Ενίσχυση των ερευνητικών πεδίων στα οποία έχει ήδη διακρίσεις κάθε Τμήμα και δημιουργία 

νέων κατευθύνσεων στην έρευνα. 

 Προσπάθεια για Διεθνοποίηση της δραστηριότητας του Π.Θ. μέσα από την ανάπτυξη δι-

επιστημονικών συνεργασιών. 

 Αξιοποίηση δυνατοτήτων των παραγωγικών δυνάμεων, των πλεονεκτημάτων της γεωγραφίας, 

του φυσικού και ιστορικού πλούτου της περιοχής. 

 Αναζήτηση χρηματοδότησης της έρευνας Η αναζήτηση κληροδοτημάτων δωρεών ή χορηγιών 

θα μπορούσε να είναι ένας επιπλέον τρόπος χρηματοδότησης του ΤΙ 

 Δημιουργία μιας Κεντρικής Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας στην Ιατρική Επιστήμη. 

 Συστηματική αποτύπωση, δημοσιοποίηση και προβολή της ερευνητικής παραγωγής στο Π.Θ. 

(ύψος ερευνητικών χορηγιών, αριθμός ενεργών ερευνητών κλπ). 

 Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και πόρων. 

 Ανάπτυξη κοινών υποδομών υποστήριξης (corefacilities).  

 Ανταμοιβή της αριστείας μέσω ετήσιου βραβείου καλύτερου ερευνητή, προσέλκυση 

επιστημόνων διεθνούς ακτινοβολίας. 

 Η ποιοτική βελτίωση της παραγόμενου  ερευνητικού έργου. 

 Η ποιοτική βελτίωση υπηρεσιών Υγείας διατήρηση της καταξίωσης στην τοπική και 

πανελλαδική κοινωνία. 

 Η διεύρυνση ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών και ομάδων. 

 Η ενίσχυση της Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης και η ανάδειξη του Τμήματος ως ενός φορέα 

ουσιαστικής και άμεσης απόδοσης κοινωνικής ωφέλειας 

 Συνεργασία με τη βιομηχανία και παραγωγικούς Φορείς για εκμετάλλευση τυχόν καινοτόμων 

προϊόντων έρευνας, που θα δώσει τη δυνατότητα για απασχόληση στους απόφοιτους του 

Τμήματος. 

 Παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών εργαστηρίων. Η ροή εσόδων από παροχή διαγνωστικών 

υπηρεσιών εργαστηρίων του ΙΤΠΘ αποτελεί μια σχετικά σταθερή σε ένα θέμα. Παραδείγματα 

τέτοιων σειρών θα μπορούσε να είναι: χρήση αντιβιοτικών στην εξωνοσοκομειακή ιατρική.-

χρήση ανοσολογικών εξετάσεων στην εξωνοσοκομειακή ιατρική-MRI μυοσκελετικού 

συστήματος. 
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Η ενίσχυση της κοινωνικής απήχησης των υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας που προσφέρουν τα 

μέλη ΔΕΠ και οι συνεργάτες τους μέσω των απογευματινών Ιατρείων που τους εξασφαλίζει και την καταξίωση 

από την κοινωνία. 

Διασύνδεση με την κοινωνία 

Το Τμήμα Ιατρικής Λάρισας έχει εδραιώσει την παρουσία του μέσα από τις ποιοτικές και υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίας υγείας που παρέχει. Στην 30χρονη πορεία του έχει διακριθεί επίσης, για την πλούσια πολιτιστική 

και κοινωνική δράση. Αναφέρεται ενδεικτικά το «Κοινωνικό ιατρείο» της πόλης, που υποστηρίζεται 

επιστημονικά από μέλη του Τμήματος μας, η συμμετοχή σε ανθρωπιστικές αποστολές (Ιατροί του 

κόσμου,Unicef κα).  

Σύνδεση με τον Ιπποκράτη  

Η σύνδεση του Τμήματος Ιατρικής με το σύλλογο ο  «Ιπποκράτης»,  που από το 2015 προσπαθεί μέσω 

ποικίλων δράσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων να διαδώσει την ιπποκρατική ιδέα και να αναδείξει 

τη Λάρισα ως πόλη του Ιπποκράτη, εντάσσεται σε ένα σύνολο δράσεων του Τμήματος, για 

συνεργασία με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της πόλης, για εξωστρέφεια, και αλληλεπίδραση 

με την κοινωνία και τον πολιτισμό.  

Το Τμήμα Ιατρικής στη Λάρισα, μια σύγχρονη μεγαλούπολη στην κεντρική Ελλάδα, με πλούσια 

ιστορία, υπέροχο φυσικό περιβάλλον και ισχυρή οικονομία, κερδίζει την προτίμηση υποψήφιων 

σπουδαστών και επιστημόνων, που την επιλέγουν ως τόπο Σπουδών αλλά και ακαδημαϊκής 

σταδιοδρομίας, όχι λόγω της ιστορικής σύνδεσης της με τη πόλη όπου ο Ιπποκράτης πέρασε τα 

τελευταία χρόνια της ζωής του, κάτι που δικαιούται από την ιστορία, αλλά κυρίως ως πόλη σημείο 

αναφοράς, για την Ιατρική Σχολή της, που γράφει τη δική της σύγχρονη ιστορία. Μια Σχολή που 

διαπνέεται από την «ιπποκρατική ιδέα», το αρμονικό συνταίριασμα της ανθρωποκεντρικής επιστήμης 

με την ιατρική επιστήμη (τέχνη) και τον φιλοσοφικό στοχασμό και ταυτίζει την επαγγελματική της 

άσκηση με τις ηθικο δεοντολογικές αρχές και τις ουμανιστικές αξίες. 

Επίλογος 

Η πολυεπίπεδη εκπαιδευτική δραστηριότητα και το εύρος και η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας η οποία έχει αλλάξει ριζικά τον «Χάρτη των Υπηρεσιών Υγείας» στην Κεντρική 

Ελλάδα, έχουν καταστήσει το Τμήμα μας και την Λάρισα ένα πόλο συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στις 

Βιοιατρικές επιστήμες και έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής με πολλαπλά 

οφέλη στην ποιότητα ζωής, την απασχόληση και την οικονομία.  
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα  

 

Εικόνα 1 03/03/2016,Τιμητική βράβευση, Denis Coulombier, Διευθυντής της  

Μονάδας Επιτήρησης και Απόκρισης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων 

 (ECDC) 

 

 

Εικόνα 2 13/05/2016,Τιμητική βράβευση-Αναγόρευση:, Κύπρου Νικολαΐδη,  

Καθηγητή Εμβρυικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου King’s College 
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Εικόνα 3 21/10/2016, Ειδική τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Καθηγητή 

Αγγειοχειρουργικής του Πανεπιστημίου της Γένοβα στην Ιταλία 

κ. Domenico Palombo 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: 06/ 05/2016, Ειδική τιμητική εκδήλωση Αναγόρευση  του  

Ομότιμου Καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νικολάου Μ. Σιαφάκα 
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Εικόνα 5: 08/04/2017, Τιμητική βράβευση-Αναγόρευση: κ.κ. Mitch Berger, 

 Hugues Duffau, και Zvi Ram   
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Εικόνα 6:Στιγμιότυπο από ορκωμοσία αποφοίτων 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Στιγμιότυπο από ορκωμοσία αποφοίτων  
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Εικόνα 8: Στιγμιότυπο από επιστημονική εκδήλωση στο Τμήμα Ιατρικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: 13-15/05/2016:22
ο
 Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας 

 και 10
ο
 Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και νέων Ιατρών 
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Εικόνα 10: 27/05/2016 Θεατρική παράσταση «Το βατραχάκι που πήδησε στο βάλτο» 

Αφήγημα της πνευμονολόγου συγγραφέως κας Δήμητρας Μπουσίου, από την καλλιτεχνική ομάδα 

«Καρυδότσουφλο». Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Πρόγραμμα 

 Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 

 

 

Εικόνα 11: 03/03/2016:Ανοικτές Θύρες: Επίσκεψη σχολείου στο Τμήμα Ιατρικής 
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Εικόνα 12: Ανοικτή εκδήλωση, Ιπποκράτης, «Η Αέναη επιστροφή»,  

Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Τμήμα Ιατρικής και τον Σύλλογο  

«Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» 


