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H Ιαηξηθή ζηε Θεζζαιία 

Ζ Θεζζαιία παξνπζηάδεη κηα καθξαίσλε θαη ελδηαθέξνπζα ζρέζε κε ηελ 

Ηζηνξία ηεο Ηαηξηθήο. Πην Ξήιην ζπκθσλα κε ηε Κπζνινγία δνχζε ν θέληαπξνο 

Σεηξσλ πνπ ζηάζεθε ζηνπο αλζξψπνπο θαη σο Θεαξαπεπηήο.  

Ξηζηεχεηαη νηη ν Αζθιεπηφο έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απν ηελ Θεζζαιία θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ εγθαζηζηά ζηελ Ρξηθθε ην πξψην Αζθιεπηείν  ηνλ 16ν αηψλα π.Σ. Κέρξη 

ζήκεξα έρνπλ εληνπηζηεί θαη αλαγλσξηζζεί 12 Αζθιεπηεία ζηε Θεζζαιία. Δλα απν 

απηά βξέζεθε ζηνπο Γφλλνπο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 20 ρηιηνκέηξσλ απν ηε 

Ιαξηζα. 

Θαηά ηνλ 40 αηψλα, φηαλ ζηε Ιάξηζα επεκεξνχζε ην βαζίιεην ησλ Αιεπαδψλ, 

εγθαζίζηαηαη ν Ηππνθξάηεο, ν ζεκειησηήο ηεο επηζηεκνληθήο παξαηήξεζεο, 

θαηαξξίπηνληαο ηηο δνμαζίεο ηεο αξραηφηεηαο «πεξί αξξψζηηαο» σο “θαηάξαο” ησλ 

ζεψλ, εηζάγνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ, ησλ ζεκείσλ θαη ηεο 

πνξείαο ηεο λφζνπ, πεξηγξάθνληαο ζεξαπεπηηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο 

παξεκβάζεηο ζηνπο  αζζελείο1.  

    

Ζ δσε ηνπ ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ 

Ν Ηππνθξάηεο θαηάγνληαλ απφ ηελ Θσ θαη ήηαλ γηνο ηνπ Ζξαθιείδα θαη ηεο 

Φαηλαξέηεο, ελψ ε γελεά ηνπ θεκνινγνχληαλ φηη είρε ζρέζε κε ηνλ Ζξαθιή θαη ηνλ 

Αζθιεπηφ. Γηεηέιεζε καζεηήο ηνπ παηέξα ηνπ, πνπ ήηαλ επίζεο ηαηξφο, ηνπ ηαηξνχ 

Ζξνδίθνπ, ηνπ Γνξγία απφ ηνπο Ιενληίλνπο (ηεο Πηθειίαο) θαη ηνπ θηινζφθνπ 

Γεκφθξηηνπ απφ ηα Άβδεξα ηεο Θξάθεο. Γελλήζεθε ην πξψην έηνο ηεο νγδνεθνζηήο 

Νιπκπηάδαο θαη εμάζθεζε ην επάγγεικά ηνπ θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Ξεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο καζεηείαο ηνπ ζηα εγθχθιηα 

καζήκαηα, έραζε ηνπο  γνλείο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαρψξεζε απφ ηελ παηξίδα 

ηνπ κε ηελ πξφζεζε λα παξαηεξήζεη ηα ζπκβαίλνληα ζ‟ άιινπο ηφπνπο θαη λα 

εμαζθεζεί επξχηεξα επηζηεκνληθά. Κάιηζηα ν Πσξαλφο αλαθέξεη φηη ζε φλεηξν ηνχ 

ππνδείρζεθε λα θαηνηθήζεη ζηε Θεζζαιία.  

  Αζθψληαο ηελ Ηαηξηθή ζε φιε ηελ Διιάδα θέξδηζε ην ζαπκαζκφ πνιιψλ κε 

απνηέιεζκα λα ηνλ θαιέζεη ν βαζηιηάο ηεο Καθεδνλίαο Ξεξδίθθαο (πνπ ζεσξήζεθε 

φηη ήηαλ θζπζηθφο = θπκαηηθνο) λα ηνλ ππεξεηήζεη, σο πξνζσπηθφο ηνπ ηαηξφο, καδί 

κε ηνλ επίζεο ηαηξφ Δπξπθψληα. Έδεζε γηα ρξφληα ζηε Καθεδνλία φπνπ ζπλδέζεθε 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 βι. Ηππνθξάηεο, Βηβιίν Γ‟, Ξεξί Δπηδεκηψλ  
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κε ηζρπξή θηιία κε ηνλ βαζηιηά ηεο Ξεξδίθθα. Νη θάηνηθνη ησλ Αβδήξσλ ηεο Θξάθεο 

ηνλ παξαθάιεζαλ λα ζεξαπεχζεη ηνλ θηιφζνθν Γεκφθξηην θαη λα ζψζεη ηελ πφιε 

ηνπο απφ ηνλ ινηκφ. ηαλ εκθαλίζηεθε ινηκφο θαη ζε πεξηνρέο ησλ βαξβάξσλ 

Ηιιπξίσλ θαη Ξαηφλσλ, νη βαζηιηάδεο ηνπο ηνλ παξαθάιεζαλ λα κεηαβεί εθεί, φκσο, ν 

Ηππνθξάηεο δελ ζέιεζε λα κεηαβεί ζε βαξβαξηθή ρψξα. Υζηφζν, ζην άθνπζκα ηεο 

πιεξνθνξίαο απφ ηνπο πξέζβεηο ησλ βαξβάξσλ, ηεο πνηφηεηαο ησλ αλέκσλ (ησλ 

πεξηνρψλ ηνπο) εθηίκεζε φηη ν ινηκφο ζα κπνξνχζε λα θζάζεη κέρξη ηελ Αηηηθή, 

πξνεηδνπνηψληαο ηνπο γη‟ απηά πνπ επξφθεηην λα ζπκβνχλ, θξνληίδνληαο γηα ηηο 

πφιεηο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ.  

Ζ θήκε ηνπ δηαδφζεθε αθφκε θαη κέρξη ηελ Ξεξζία θαη ν βαζηιηάο ησλ Ξεξζψλ 

Αξηαμέξμεο ηνλ θάιεζε κέζσ ηνπ ζηάλνπο, ηνπ δηνηθεηή ηνπ Διιεζπφληνπ, 

ππνζρφκελνο πινχζηα δψξα, ψζηε λα πξνζέιζεη, αιιά ν Ηππνθξάηεο αξλήζεθε, κηα 

θαη ήηαλ ζεκλφο θαη θηιφπαηξηο, κα θαζφινπ θηιάξγπξνο. Έζσζε ηελ παηξίδα ηνπ 

απφ πφιεκν κε ηελ Αζήλα, παξαθαιψληαο ηνπο Θεζζαινχο λα ηελ βνεζήζνπλ. 

Ρηκήζεθε κε ιακπξφηεηα απφ ηνπο Θψνπο αιιά θαη ηνπο Θεζζαινχο, ηνπο Αξγείνπο 

θαη ηνπο Αζελαίνπο.  

  Γίδαμε ηελ Ηαηξηθή ηέρλε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ρσξίο αηζζήκαηα θζφλνπ θαη κε 

ηνλ αξκφδνληα ξθν. Ππλέγξαςε πνιιά ζπγγξάκκαηα θαη έγηλε δηάζεκνο. Ρα 

ζπγγξάκκαηά ηνπ είλαη γλσζηά ζε φινπο ηνπο ηαηξνχο πνπ ηα ζέβνληαη θαη ηα 

απνδέρνληαη ζαλ ζεφπλεπζηα. Απ‟ απηά αμίδεη λ‟ αλαθέξνπκε ηνλ ξθν, ην βηβιίν 

ησλ Ξξνγλψζεσλ, ησλ Αθνξηζκψλ πνπ ζπληζηνχλ άξηζην παξάδεηγκα ηαηξηθήο 

ζπλέζεσο. Ρέηαξην ζηε ζεηξά αλαθέξεηαη ε πνιχ αμηνζαχκαζηε Δμεθνληάβηβινο 

πνπ πεξηθιείεη θάζε ηαηξηθή γλψζε θαη ζνθία ηεο επνρήο ηνπ.  

Απέθηεζε δχν παηδηά, ηνλ Θεζζαιφ θαη ηνλ Γξάθνληα πνπ εμειίρηεθαλ ζε επηθαλείο 

επηζηήκνλεο θαη πάξα πνιινχο καζεηέο. Πε κεγάιε ειηθία απεβίσζε ζηε Ιάξηζα θαη 

εηάθε κεηαμχ Γπξηψλεο θαη Ιάξηζαο.     
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Πξφινγνο 

 

 Κεηα απφ καθξά θαη ηδηαίηεξα επίπνλε πξνζπάζεηα παξαδίδεηαη ζήκεξα 

νινθιεξσκέλε ε Δθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζαιίαο. Απαηηήζεθε ζπζηεκαηηθή ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ησλ 

κειψλ ΓΔΞ ηεο Νκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΝΚΔΑ), ζηειερψλ ηεο 

γξακκαηείαο, εζεινληηθή πξνζπαζεηα κεκνλνκέλσλ ζπλαδέιθσλ θαη ζπλεξγαζίεο κε 

ηνπο θνηηεηέο θαη ηνχο θνξείο ηνπο, θαζψο θαη ε παξαπνκπή  ζε αξρεηαθφ πιηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζνχλ νη παξαιέηςεηο θαη νη αλαθξίβεηεο. 

 Δίλαη ε πξψηε θνξά γηα ην ηκήκα πνπ έγηλε αλαζθφπηζε φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απν ηελ ίδξπζε ηνπ κέρξη ζήκεξα θαη δνζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ αθξηβέζηεξε θαηα ην δπλαηφλ ζχλζεζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ ηκεκαηνο. Νη 

θαηεπζχλζεηο πνπ δφζεθαλ απν ηελ ΑΓΗΞ ήηαλ πνιχηηκεο γηα ηα πεξηζζφηεξα απν 

ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ΔΔΑ. Γελ πεξηνξηζηήθακε φκσο 

κφλν ζ‟απηέο,  αιιά παξαζέζακε ζε ειεχζεξε αλάπηπμε δεδνκελα πνπ ζεσξήζακε 

φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε άπνςεο γηα ην ηκεκα ζηελ ΑΓΗΞ 

φζν θαη ζηνπο Δμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο.   

Ρα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απν ηελ Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε δηλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα απνθηήζεη ε Ξνιηηηθή αξρή δηα ηεο  ΑΓΗΞ κηα ζαθε θαη πεξηεθηηθή “εηθφλα” γηα 

ηελ ζπλζεζε, ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηκεκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΞΘ, 

γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ κερξη ζεκεξα ζηελ πξνπηπρηαθή θαη ζηε κεηαπηπρηαθή Ηαηξηθή 

εθπαίδεπζε. Ζ έθζεζε εκθαλίδεη ηελ ζπλνιηθή θαηαγξαθή ηεο παξαρζείζαο ζην 

ηκεκα Λεαο γλσζεο, ηεο εκβέιεηάο ηεο θαη ηεο απήρεζήο ηεο ζην πεδίν ησλ 

Βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ. Ξαξνπζηάδεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο δπζρέξεηεο κεζα ζηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε απηφ ην εξγν θαη ηηο  ρξφληεο παζνγέλεηεο πνπ εκπνδίδνπλ 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ΓΔΞ θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ κεξνπο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ηα εκπφδηα ζηελ  νινθιήξσζε ηεο ζηειέρσζεο ηνπ. Κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

«επηθαηξνπνηήζνπκε» ηελ ΔΔΑ έηζη ψζηε λα παξνπζηαζζεη ε ηξέρνπζα εηθφλα ζηνχο 

θξηηέο.  

Δπειπηζηνχκε θαη ζα απαηηήζνπκε απν ηελ Ξνιηηεία λα  ιάβεη ππφςηλ ηεο ηα 

δεδνκέλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δθζεζεο, ηηο επηζεκάλζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα 

γελλαηφδσξε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνχ.   

Ξξνζδνθνχκε ζηελ ζπλνιηθή αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ “απνθαιχπηνπλ” ηελ 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά αμηφινγε θαη άιινηε δηαθεθξηκέλε εξεπλεηηθή “παξαγσγή” 

ηνπ Γεκνζίνπ Ξαλεπηζηεκίνπ.  
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Δπραξηζησ ηδηαίηεξα ηα κειε ηεο ΝΚΔΑ θαη φζνπο ζπλαδέιθνπο ζπλέβαιαλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο Απην-Αμηνιφγεζεο  ηνπ ηκήκαηνο, παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνζθφκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ πξνζπάζεηα απέδσζε κηα 

ζχλνςε 20εηνχο δξαζηεξηφηεηαο, ρξεζηκε φρη κφλν γηα λα αληηιεθζνχκε ηελ 

ζεκεξηλή θπζηνγλσκία ηνπ ηκεκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΞΘ, αιια θαη γηα λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ πνξεία ηνπ θαη λα ηελ πξνζαξκφζνπκε ζηηο ζεκεξηλέο 

απαηηήζεηο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο Ηαηξηθήο πξαθηηθήο.    

 

Θσλζηαληίλνο Λ. ΚΑΙΗΕΝΠ 

 

Ξξφεδξνο Ρκεκαηνο Ηαηξηθήο 

Πρνιή Δπηζηεκψλ γείαο  - Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 
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1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

1.1.  Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

ζην Σκήκα. 

1.1.1. χλζεζε ηεο ΟΜ.Δ.Α.  

Ζ Νκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΝΚ.Δ.Α), ζπγθξνηήζεθε απφ ηελ 3ε  Γεληθή Ππλέιεπζε 

ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο  ζηηο 26-3-08, ε νπνία θαη ηελ θαηέζηεζε ππεχζπλε γηα ηε ζχληαμε 

ηεο ηειηθήο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ ζχλζεζε ηεο ΝΚ.Δ.Α έρεη 

σο εμήο: 

 

Ππληνληζηήο :  

Καιίδνο Θσλ/λνο , Θαζεγεηήο Νξζνπαηδηθήο  

Ξξφεδξνο ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ΞΘ 

 

Κέιε:  

Γεξκελήο Αλαζηάζηνο Θαζεγεηήο Αλνζνινγίαο 

Κνιπβδάο Ξαζράιεο-Αδάκ Θαζεγεηήο Φπζηνινγίαο   

Παθειιαξίδεο Ληθφιανο Θαζεγεηήο Φαξκαθνινγίαο 

Ρξππνζθηάδεο Φηιηππνο Θαζεγεηήο Θαξδηνινγίαο  

Θαξαράιηνο Θεφθηινο  Αλ. Θαζεγεηήο Νξζνπαηδηθήο 

Πίκνο Γεψξγηνο  Αλ. Θαζεγεηήο Βηνρεκείαο 

Πηεθαλίδεο Ησάλλεο Αλ. Θαζεγεηήο Ξαζνινγίαο-Λεθξνινγίαο 

Σαηδεγεσξγίνπ Γεψξγηνο Αλ. Θαζεγεηήο Λεπξνινγίαο  

 

Αλαπιεξσκαηηθά Κέιε:  

Αγγειφπνπινο Ληθεθφξνο Θαζεγεηήο Ηαηξηθήο Τπρνινγίαο 

Θάππαο Θσλ/λνο Θαζεγεηήο Ηαηξηθήο Φπζηθήο 

Θαιιηηζάξεο Αζαλάζηνο Αλ. Θαζεγεηήο Καηεπη.-Γπλαηθνινγίαο 

θαη απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 ν Αλαπι. Ξξφεδξνο Ησ. Πηεθαλίδεο, Αλαπι. Θαζεγεηήο 

Λεθξνινγίαο  

Ρε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο ΝΚ.Δ.Α αλέιαβε ε θ. Θεκαιαθε Διέλε.  Ζ 

ζεηεία ηεο ΝΚ.Δ.Α νξίζηεθε γηα δχν ζπλερφκελα δηδαθηηθά εμάκελα, ην εαξηλφ εμάκελν 

2007-2008 θαη ην ρεηκεξηλφ εμάκελν 2008-2009 θαηά ηελ νπνία θαη έιαβε ρψξα ε 

Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε. Ζ ζεηεία ηεο ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηεο Έθζεζεο 

Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη ηελ ππνβνιή ηεο ζηελ ΚΝ.ΓΗ.Ξ. θαη ΞΘ θαη κέζσ απηήο ζηελ 

Α.ΓΗ.Ξ., πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 

 

πλεξγαζίεο ηεο ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο. 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο, ε ΝΚ.Δ.Α ζπλεξγάζζεθε κε ηνπο θάησζη:  
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• Ξξνέδξν & Αληηπξνέδξνπο ηνπ Ρκήκαηνο  

• Ρηο Ξξπηαληθέο Αξρέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο  

• Ρελ Γξακκαηεία ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο  

• Ρνπο Γ/ληέο Ρνκέσλ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο  

• Ρνπο Γηδάζθνληεο ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξξνπηπρηαθψλ   

. ηνπο ππεπζχλνπο ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ  

• Ρνπο Γ/ληέο Δπηηξνπψλ Ρκήκαηνο  

• Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο  

• Ρα Δ.Δ.ΓΗ.Ξ.Η ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο  

• Ρνπο θνηηεηέο ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο  

• Ρν Γηνηθεηηθφ, Δηδηθφ Ρερληθφ-Δξγαζηεξηαθφ (Δ.Ρ.Δ.Ξ.) πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο  

• Ρελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ ΞΘ - Αξρηηέθηνλεο/Κεραληθνχο ηνπ ΞΘ  

• Ρνπο Γ/ληέο ησλ Ξαλεπηζηεκηαθψλ Θιηληθψλ ηνπ Ξ.Ξ.Γ.Λ.Ι.  

• Ρνλ Γηνηθεηή ηνπ ΞΞΓ.Λ.Ι.  

• Θνηλσληθνχο Φνξείο ηεο Ιάξηζαο  

 

1.1.3. Πεγέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ 

Ζ ΝΚ.Δ.Α ακέζσο κεηά ηε ζχζηαζή ηεο πξνρψξεζε ζε ζπλάληεζε ελεκέξσζεο ησλ Ρνκέσλ 

ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο κέζσ ησλ Γ/ληψλ θαη ησλ Γξακκαηέσλ ηνπο. Δπίζεο, ζηάιζεθε 

ελεκεξσηηθή επηζηνιή ζε φια ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ ηκήκαηνο, δηαηππψλνληαο ηνπο ζηφρνπο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα αθνινπζεζεί κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο 

Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  

Γηα ηελ ζπιινγή ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθε ε 

θάησζη κεζνδνινγία:  

Ζ ΝΚ.Δ.Α. δηακφξθσζε θαη δηέζεζε ηα αθφινπζα απνγξαθηθά δειηία:  

Αηνκηθό Απνγξαθηθό Γειηίν γηα κέιε ΓΔΠ (Παξάξηεκα Β.1). Ρν παξάξηεκα Β.1α ζα 

είλαη δηαζέζηκν ζηνπο θξηηέο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ Ιάξηζα. Πχκθσλα κε ην πξφηππν 

ηεο ΑΓ.ΗΞ, ζην δειηίν απηφ θαηαρσξήζεθαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην επηζηεκνληθφ 

έξγν ηνπ κέινπο ΓΔΞ, φπσο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ, ηεο 

επάξθεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηεο επηζηεκνληθήο ππνδνκήο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ην ηερληθφ/ 

εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη καδί ηνπ θ.α. Δπηπιένλ ε ΝΚ.Δ.Α. δήηεζε 

ζπκπιεξσκαηηθά απφ θάζε κέινο λα αλαθέξεη ζην Αηνκηθφ Απνγξαθηθφ Γειηίν γηα ηα κέιε 

ΓΔΞ, ην ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ δεκνζηεχζεσλ, ηνλ ζπλνιηθφ δείθηε απήρεζεο 

(impact factor/IF) ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αλαθνξψλ (citations) 

θαη ηνλ παξάγνληα h (h-factor). Πρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, δεηήζεθε ν αξηζκφο 

ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, ν δείθηεο εκβέιεηαο (IF) γηα ηελ πεξίνδν απηή, θαζψο θαη 

ιεπηνκεξήο θαηάινγνο δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε πςειφ δείθηε 

εκβέιεηαο IF (>3) (ζην Παξάξηεκα Ι-ΠΙ ηεο ελφηεηαο 12 ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο 

Αμηνιφγεζεο). Δπίζεο, ε ΝΚ.Δ.Α.  δήηεζε  λα  αλαθεξζεί ν  αξηζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ, 
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κεηαπηπρηαθψλ θαη κεηαδηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ πνπ επξίζθνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

κέινπο ΓΔΞ.  

Γειηίν Δθηίκεζεο-Δξωηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο Πξoπηπρηαθoύ ή 

Μεηαπηπρηαθνύ Μαζήκαηνο από ηνπο θνηηεηέο (Παξαξηήκαηα Β.1β & Β.1γ. 

αληίζηνηρα).  

Αηνκηθό Γειηίν Κιηληθνύ Μαζήκαηνο/Κιηληθήο Άζθεζεο (Παξάξηεκα Β.1δ).  

Ρν δειηίν απηφ δηακνξθψζεθε απφ ηελ ΝΚ.Δ.Α. γηα λα ζπλάδεη κε ηα πξφηππα 

απνγξαθηθψλ δειηίσλ ηεο Liaisson Committee νε Medteal Edueation (LCME) θαη ηα 

WHO/WFME. Geneva/Copenhagen πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε Ηαηξηθψλ 

Πρνιψλ ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο αληίζηνηρα. Ξεξηιακβάλεη 54 εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ θιηληθνχ καζήκαηνο /θιηληθήο άζθεζεο, ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη 

ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Δπίζεο ηα εξσηήκαηα απηά θαιχπηνπλ ηηο κεζφδνπο ηεο 

θιηληθήο εθπαίδεπζεο, ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη 

θαζψο θαη ηελ επάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ, λνζειεπηηθνχ, ηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ. 

Ρειηθά εθηηκάηαη ε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ησλ θιηληθψλ καζεκάησλ/ αζθήζεσλ, νη 

ππεπζπλφηεηεο ησλ θνηηεηψλ θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζήο ησλ.  

Γειηίν Αμηνιόγεζεο Κιηληθνύ Μαζήκαηνο/Κιηληθήο Άζθεζεο από ηνπο Φνηηεηέο 

(Παξάξηεκα Β.1ε).  

Ρν δειηίν απηφ επίζεο ζπλάδεη κε ηα πξφηππα ηνπ LCME & WHO θαη πεξηιακβάλεη 39 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

εηδηθφηεξα εάλ ν δηδάζθσλ ελζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππψλνπλ απνξίεο θαη 

εξσηήζεηο νχησο ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε.  

Δθηηκάηαη ε επάξθεηα ησλ επνπηηθψλ κέζσλ, ε ρξεζηκφηεηα ησλ θιηληθψλ επηζθέςεσλ θαη 

γεληθά ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη βειηίσζε ησλ θιηληθψλ δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. Δπίζεο δεηείηαη ε γλψκε ησλ 

θνηηεηψλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ εμεηάδνληαη ζηελ Θιηληθή άζθεζε θαζψο θαη πξνηάζεηο ηνπο γηα 

βειηίσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.  

 Ζ δηαλνκή ησλ δειηίσλ εζσηεξηθά ηνπ Ρκήκαηνο, έγηλε ζηαδηαθά γηα ηελ ζσζηή θαη νκαιή 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ. Ρα Απνγξαθηθά Γειηία απνηχπσζαλ ην έξγν πνπ έρεη επηηειεζζεί 

ζην Ρκήκα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ελψ σο κέηξν ζχγθξηζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

επίδνζε ηνπ Ρκήκαηνο απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008.  

Πηηο ζπλαληήζεηο ηεο ΝΚ.Δ.Α. ζπκκεηείρε πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο, αξκφδην γηα ηε δηάζεζε 

ή θαη θαηαγξαθή πνιιψλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ έπξεπε λα ζπγθεληξσζνχλ, ηδίσο θαηά ηε 

θάζε ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ. Ξαξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελεκεξσηηθέο 

ζπλαληήζεηο κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Ρκήκαηνο, ηηο Ξξπηαληθέο αξρέο ηνπ Ξ.Θ. 

Δπεηδή ν ζηφρνο ηεο ΝΚ.Δ.Α. είλαη λα ζπληάμεη έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο επί ηε 

βάζεη αθξηβψλ ζηνηρείσλ, ε ΝΚ.Δ.Α. δηαζηαχξσζε ηα ζπιιερζέληα αηνκηθά ζηνηρεία 
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ρξεζηκνπνηψληαο πεγέο απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο ε ISI, & Pub 

Med. Ρα δεδνκέλα απηά ζπιιέρζεθαλ ειεθηξνληθά θαη κεηαθέξζεθαλ ζε βάζε δεδνκέλσλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηελ Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ απνθιίζεηο (θπξίσο ιφγσ πξνβιεκάησλ αλαγλψξηζεο ηνπ κέινπο ΓΔΞ απφ 

ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ), ε ΝΚ.Δ.Α. ζπλεξγάζηεθε κε ην κέινο ΓΔΞ γηα λα δηεπθξηληζηεί ην 

αλαθχςαλ ζέκα. Ζ ΝΚ.Δ.Α. ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλα γηα ηα νπνία ππήξμε ηεθκεξίσζε. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηνπ Ρκήκαηνο ζε επηζηεκνληθφ έξγν, ε ΝΚ.Δ.Α. 

έιαβε ππφςε κφλνλ κία θνξά ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ είραλ άλσ ηνπ ελφο 

ζπγγξαθέα απφ ην Σκήκα Ιαηξηθήο ηνπ ΞΘ.  

Πρεηηθά κε ην Γηδαθηηθφ, Θιηληθφ θαη Δξεπλεηηθφ Έξγν ησλ κειψλ ΓΔΞ, ε ΝΚ.Δ.Α. δήηεζε 

απφ ηνπο πεχζπλνπο ησλ Καζεκάησλ, ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ξαλεπηζηεκηαθψλ Θιηληθψλ 

θαη ηνπο Γηεπζπληέο /πεχζπλνπο Δξγαζηεξίσλ (θιηληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ) λα πεξηγξάςνπλ 

ζπλνπηηθά ην έξγν ηνπο επί ηε βάζε πξνηχπσλ πνπ ηνπο ρνξήγεζε.  

 

1.1.3.α. πδήηεζε ηεο έθζεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο 

 

Ρν πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ζπδεηήζεθε εθηελέζηαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ 

ΝΚ.Δ.Α. δήηεζε απφ φια ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, λα παξνπζηάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζηελ έθζεζε θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο Πηφρνπο θαη ηηο 

Πηξαηεγηθέο ηνπ Ρκήκαηνο, νχησο ψζηε ε ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο λα ζπλάδεη κε ην θνηλφ 

αίζζεκα, δειαδή ηελ πξνεμάξρνπζα γλψκε ησλ ζηειερψλ ηνπ ηδξχκαηνο. Δπεηδή ππήξραλ 

κέιε ΓΔΞ πνπ δελ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε ΝΚ.Δ.Α. ζπζηεκαηηθά 

ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία απφ ηηο δηεζλείο βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ησλ. 

 

1.1.4.  Θεηηθά ζηνηρεία θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε 

Ζ έθζεζε απηναμηνιφγεζεο ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο ηνπ Ξ.Θ. παξνπζηάδεη ην Ξξφγξακκα 

Ξξνπηπρηαθψλ, Κεηαπηπρηαθψλ θαη Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ θαζψο θαη ην εξεπλεηηθφ έξγν 

ησλ κειψλ ΓΔΞ. Δπίζεο, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε Θνηλσληθνχο, 

Ξνιηηηζηηθνχο θαη Ξαξαγσγηθνχο θνξείο. Ζ έθζεζε παξνπζηάδεη κία ηεθκεξησκέλε 

εθηίκεζε ηνπ θαηά πφζνλ ην Ρκήκα έρεη πεηχρεη ηηο αξρηθέο ηνπ επηδηψμεηο ή θαηά πφζνλ 

ρξεηάδεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ή λα ζρεδηάζεη λέεο ζηξαηεγηθέο. Πην 

πιαίζην απηφ ε ΝΚ.Δ.Α. πξνβαίλεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δπζθνιηψλ ή πξνβιεκάησλ πνπ 

έρνπλ ζπλαληεζεί θαηά ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη ησλ δηαθαηλφκελσλ 

λέσλ επθαηξηψλ θαη πξννπηηθψλ γηα ηελ κειινληηθή Αθαδεκατθή Αλάπηπμή ηνπ. Κεηαμχ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίζζεθαλ ήηαλ ε απξνζπκία ζπλεξγαζίαο κηθξνχ αξηζκνχ κειψλ ΓΔΞ 

θαζψο θαη ε πιεκκειήο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.  
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Δπεηδή δελ ππήξμε πξνεγνχκελν ζπλνιηθήο απηναμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο, ε ΝΚ.Δ.Α. 

έζεζε γηα πξψηε θνξά ην πιαίζην θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Θαηέβαιε 

άνθλεο πξνζπάζεηεο γηα λα ζπιιέμεη απφ εηεξνγελείο πεγέο φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο, λα θαηαγξάςεη θαη λα 

αλαιχζεη ηα ζηνηρεία απηά γηα λα παξνπζηάζεη κία θαιά ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε. Ζ 

γξακκαηεία εξγάζηεθε κε κεγάιε αθνζίσζε γηα λα επνδσζεί ε φιε πξνζπάζεηα θαη λα 

γξαθεί ε έθζεζε αμηνιφγεζεο θαη πξνζέθεξε πνιχηηκε βνήζεηα γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηεο Απηναμηνιφγεζεο. Ξαξφιν πνπ ε δηαδηθαζία απηή απεδείρζε ηδηαίηεξα 

δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα, ε ΝΚ.Δ.Α. πξεζβεχεη φηη ην ηειηθφ απνηέιεζκα δηθαίσζε ηελ φιε 

πξνζπάζεηα. 

 

1.1.5. Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Γεκηνπξγία κνλίκνπ επηηξνπήο Απηνμηνιφγεζεο πνπ ζα επηηξέςεη ηε ζπλερή ζπιινγή 

θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ. Ρα δεδνκέλα απηά ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε θαη αλαλέσζε: 

  ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ  

  ηεο φιεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

  θαη ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο 

  ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο 

Π.Θ 

 

Ρελ εζσηεξηθή δηάρπζε ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ησλ ζπιιεγνκέλσλ ζηνηρείσλ ζηε 

δηνίθεζε, ηνπο ηνκείο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο γηα λα ζπκβάιιεη  

  ζηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ 

  ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο  ησλ θνξέσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ Σκήκαηνο 

 

Ππλεξγαζία κε ηα ππφινηπα Ηαηξηθά ηκήκαηα γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Ρνλ θαζνξηζκφ Γεηθηψλ πξνφδνπ πνπ ζα αληαλαθινχλ ην ζχλνιν θαη ηηο επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο  φπσο:  

  ε επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ,  

  ε επηζηεκνληθή πξφνδνο ησλ ππεξεηνχλησλ κειψλ ΓΔΞ 

  ε ζπλερηδφκελε πξνζέιθπζε λέσλ άξηζηα εθπαηδεπκέλσλ επηζηεκφλσλ ζην Ρκήκα 

  νη δηεζλείο δηαθξίζεηο κειψλ ΓΔΞ,  

  ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο,  
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  ε αλαβάζκηζε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο 

  ε αλαλέσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ ηνπ 
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2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο 

Γηεχζπλζε:  

Ρκήκα ΗΑΡΟΗΘΖΠ  

Πρνιήο ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΓΔΗΑΠ - Ξαλεπηζηεκίνπ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ  

Βηφπνιηο (Κεδνχξιν) 

411 10 Ιάξηζα,   

 

2.1. Γεσγξαθηθή ζέζε  

Ρν Ηαηξηθφ Ρκήκα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο εδξεχεη ζηε Ιάξηζα θαη αλαπηχζζεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Βηφπνιηο (Κεδνχξιν) ηεο Ιάξηζαο, ζε έθηαζε πνπ έρεη 

παξαρσξεζεί απφ ηνλ Γήκν 5 ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν πξνο ηελ λφηηα είζνδν ηεο πφιεο θαη 

επίζεο ζην θέληξν ηεο πφιεο, ζην ηδηφθηεην θηίξην ηεο πξψελ «Θιηληθήο Θαηζίγξα». Πηηο 

λέεο (απν ηνλ Καξηην ηνπ 2008) εγθαηαζηάζεηο ζπλνξεχεη κε ην Ξαλεπηζηεκηαθφ 

Λνζνθνκείν Ιάξηζαο θαη κε εθηάζεηο πνπ επίζεο έρεη παξαρσξήζεη ν Γήκνο θαη φπνπ 

κειινληηθά ζα αλεγεξζνχλ ην Ρκήκα Βηνρεκείαο-Βηνηερλνινγίαο θαη ην Ηλζηηηνχην 

Βηνταηξηθήο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο ηνπ ΘΔΡΔΑΘ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε πνπ έρεη 

παξαρσξεζεί γηα ην Ρκήκα Ηαηξηθήο είλαη 90 ζηξέκκαηα. Πε απηή ηελ έθηαζε έρνπλ 

αλεγεξζεί κέρξη ηψξα ε πξψηε θάζε ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο (δχν απφ ηηο ηέζζεξηο 

πηέξπγεο) ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 16.000 m2, απνηεινχκελεο απφ 6.500 m2 σθέιηκνπο 

εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο, 4.500 m2 δηδαθηηθνχο ρψξνπο (ακθηζέαηξν 250 ζέζεσλ, δχν κηθξά 

ακθηζέαηξα ησλ 100 ζέζεσλ θαη ηέζζεξηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ 60 ζέζεσλ), ελψ ηα 

ππφινηπα απνηεινχλ βνεζεηηθνί ρψξνη κεραλνζηάζηα ζπλδεηήξηνη δηάδξνκνη  θιπ. πφ 

παξάδνζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 είλαη ε Ηαηξηθή Βηβιηνζήθε, φπνπ εθηφο απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο ζα ζηεγαζζνχλ ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ν έλαο απφ ηνπο 

δχν θφκβνπο πιεξνθνξηθήο ησλ θνηηεηψλ. 

Ρελ πεξίνδν απηή εθηεινχληαη επίζεο έξγα δηακφξθσζεο θαη αλάπιαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαιάβεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο 

ηνπ θπξίσο ηνπ Γήκνπ θαη ελ κέξεη ηεο Λνκαξρίαο Ιάξηζαο. 

Ζ ζπλεηζθνξά απηή επηζθξαγίδεη ηελ καθξφρξνλε παξάδνζε ζηήξημεο ηνπ Ξαλαπηζηεκίνπ 

απν ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη θπξίσο απν ηνλ Γήκν ησλ Ιαξηζαίσλ.  Κεξνο ηεο δαπάλεο 

θαιχπηεη ην ηκήκα απν ηνπο πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απν ηα απνγεπκαηηλά Ηαηξεία ηνπ 

ΓΔΞ. 

 

2.2. Ιζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Ρν Ρµήµα Ηαηξηθήο αλήθεη ζηελ Πρνιή Δπηζηεκψλ γείαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

(ΞΘ). Ρν ΞΘ νπνίν ηδξχζεθε ην 1984 µε ην Ξ.Γ. 87/84 θαη αλαπηχρζεθε ζηηο ηέζζεξηο 

πξσηεχνπζεο ηεο Θεζζαιίαο, ηνλ Βφιν, πνπ απνηειεί θαη ηελ έδξα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ηε 

Ιάξηζα, ηελ Θαξδίηζα θαη ηα Ρξίθαια. Ρν Ρµήµα Ηαηξηθήο ηδξχζεθε µε ην ΞΓ 302/84 θαη 
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είλαη εμαεηνχο θνίηεζεο θαη απνηειεί κέξνο ηεο Πρνιήο Δπηζηεκψλ γείαο ηνπ Ξαλ/µίνπ 

Θεζζαιίαο. Ζ βαζηθή νξγαλσηηθή δνκή πξνζδηνξίζζεθε µε ην ΞΓ 428/93, ην νπνίν θαη 

θαζφξηζε ηελ ίδξπζε ησλ Θιηληθψλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ ηνπ Κνλάδσλ θαη ηελ πνπξγηθή 

απφθαζε 857/93 πνπ πξνζδηφξηζε ηελ δνκή ησλ Ρνκέσλ. Λεφηεξα Ξξνεδξηθά δηαηάγκαηα 

θαη πνπξγηθέο απνθάζεηο ζπκπιήξσζαλ ηα αλσηέξσ θαη έδσζαλ ζην Ρκήκα ηε ζεκεξηλή 

ηνπ δνκή (Ξ.Γ. 69/99, 328/05, Β1/612/2001, 7591 α/Β1/05).  

Ρν Ρµήµα Ηαηξηθήο ηνπ ΞΘ αξρηθά ζηεγάζηεθε ζην ηδηφθηεην θηίξην ηεο πξψελ θιηληθήο 

«Θαηζίγξα», δχν ελνηθηαδφκελα θηίξηα επί ηεο νδνχ ςειάληνπ θαη Ιαπεζψλ θαη έλα 

πξνθαηαζθεπαζκέλν θηίξην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ πνπ επξίζθεηαη ζηε Βηφπνιηο, (Κεδνχξιν).  

 

Άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην αθαδεκατθφ έηνο 1990-91 µε ηελ εηζαγσγή ησλ πξψησλ 30 

θνηηεηψλ ηνπ. Θαηά ηα δχν πξψηα έηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρµήµαηνο, ην δηδαθηηθφ έξγν 

αζθνχζαλ ηα πέληε πξψηα εθιεγκέλα αιιά κε δηνξηζκέλα µέιε ΓΔΞ ηνπ ΞΘ, µέιε ΓΔΞ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Τμήμα Ιατρικής 
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άιισλ Ξαλεπηζηεκίσλ θαη ζπκβαζηνχρνη µε ην ΞΓ 407/80. Νη πξψηνη 4 πηπρηνχρνη ηνπ 

Ρµήµαηνο νξθίζηεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1996, ελψ ε απνλνκή ηνπ πξψηνπ Γηδαθηνξηθνχ 

Γηπιψκαηνο έγηλε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999.  

Ρν Φεβξνπάξην ηνπ 2008 ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ Ρµήµαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΞΘ κεηαθέξζεθε 

ζηηο λεφδκεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηελ Ξαλεπηζηεκηνχπνιε ηνπ Κεδνχξινπ, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α.1 θαη ζην Παξάξηεκα Β.4α.: «Κηεξηαθέο Τπνδνκέο».  

Ξαξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο πξνρψξεζε θαη ε αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Ξαλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ Ιάξηζαο  (Ξ.Γ.Λ.Ι.) ζε γεηηληάδνλ νηθφπεδν 100.000 η.µ., ην 

νπνίν παξαρσξήζεθε απφ ηνλ Γήκν Ιαξηζαίσλ θαη ην νπνίν ιεηηνχξγεζε ηνλ Πεπηέκβξην 

ηνπ 1999. Ζ ρσξνζέηεζε απηή ηνπ Ρµήµαηνο Ηαηξηθήο θαη ηνπ Ξ.Γ.Λ.Ι. δηεπθνιχλεη ην 

θιηληθφ δηδαθηηθφ έξγν ησλ µειψλ ΓΔΞ (θιηληθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ Ηαηξηθήο) ηφζν ησλ 

θιηληθψλ φζν θαη ησλ πξνθιηληθψλ εηδηθνηήησλ. Πηελ απνζηνιή ηνπ Ξ.Γ.Λ.Ι. είλαη ε παξνρή 

Ηαηξηθψλ πεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ζηνλ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαιίαο θαη ησλ φκνξσλ 

πεξηνρψλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ηεο Πηεξεάο. Πην Ξ.Γ.Λ.Ι. λνζειεχνληαη θαηά µέζνλ 

φξν 39.000 αζζελείο αλά έηνο, δηελεξγνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 11.000 ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη πεξίπνπ 170.000 εμεηάζεηο αζζελψλ ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία, ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία θαη ζην ηκήκα Δθηάθησλ Ξεξηζηαηηθψλ. Κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ε κεηαθνξά αζζελψλ απφ ηελ πεξηθέξεηα ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε 

έρεη νπζηαζηηθά εθιείςεη θαη ζε έλα βαζκφ έρεη αληηζηξαθεί. Νη Ξαλεπηζηεκηαθέο Θιηληθέο 

θαη Κνλάδεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην Λνζνθνκείν αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζην Θιηληθφ-

Γηδαθηηθφ Έξγν θαζψο θαη ζην Παξάξηεκα Β.4β. (Κηεξηαθέο ππνδνκέο ησλ θιηληθώλ 

θαη κνλάδσλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ).  

 

2.2.1. ηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ 

πξνζσπηθφ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία). 

πσο αλαθέξζεθε ήδε θαηά ηα δχν πξψηα έηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρµήµαηνο, ην δηδαθηηθφ 

έξγν αζθνχζαλ ηα πέληε πξψηα εθιεγκέλα αιιά κε δηνξηζκέλα µέιε ΓΔΞ ηνπ ΞΘ, µέιε 

ΓΔΞ άιισλ Ρκεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, θαη ζπκβαζηνχρνη µε ην ΞΓ 407/80. Θαηά ηα 

πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο ν ξπζκφο ζηειέρσζήο ηνπ ήηαλ εμαηξεηηθά αξγφο, ιφγσ 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζέζεσλ πνπ πξνθήξπζζε ε Ξνιηηεία ελψ νη δηδαθηηθέο αλάγθεο 

ήηαλ επηηαθηηθέο θαη ζπλερψο απμαλφκελεο.  

Ρν Ρκήκα απέθηεζε απηφλνκε ιεηηνπξγία ηελ Άλνημε ηνπ 1995, νπφηε θαη εμέιεμε ηνλ πξψην 

εθιεγκέλν πξφεδξφ ηνπ, πνπ ήηαλ ν Θαζεγεηήο Ξαζνινγίαο θ. Ληθφιανο Πηαζάθεο. Πηελ 

ζπγθεθξηκέλε θάζε, δειαδή ζην ηέινο ηεο πξψηεο πεληαεηίαο, νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο 

αλέξρνληαλ ζε 264 θαη θνηηνχζαλ ήδε ζην πέκπην έηνο, ελψ ηα κέιε ΓΔΞ ήηαλ κφιηο 13, ηα 

κέιε ΔΡΔΞ / ΔΔΓΗΞ 5 θαη ην δηδαθηηθφ έξγν επηθνπξείην απφ 45 δηδάζθνληεο (θαηά θχξην 

ιφγν κεξηθήο απαζρφιεζεο) κε ην ΞΓ 407/80. Ζ αζθπθηηθή απηή θαηάζηαζε νπσζδήπνηε 

επεξέαζε ηηο πξψηεο εθινγέο. Πηελ πιεηνςεθία ηνπο φκσο νη εθιεγέληεο, ζηελ αξρηθή απηή 
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θάζε, εμέιεμαλ ζηελ ζπλέρεηα λεφηεξνπο ζπλεξγάηεο - ζπλαδέιθνπο ζε ρακειφηεξεο 

βαζκίδεο πνπ πιεξνχζαλ πςειά αθαδεκατθά θξηηήξηα θαη είραλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

πξννπηηθή αθαδεκατθήο εμέιημεο θαη παξαγσγήο εξεπλεηηθνχ έξγνπ πςειήο ζηάζκεο (βι. 

παξάξηεκα αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ ηκήκαηνο). 

Έηζη, ζε αληίζεζε κε φ,ηη ζπλέβε ζε άιια Ηαηξηθά Ρκήκαηα, πξνο ην ηέινο ηεο πξψηεο 

δεθαεηίαο ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο αλέξρνληαλ κφιηο ζε 35 ελψ ζήκεξα, 20 ρξφληα κεηά 

ηελ ππνδνρή ησλ πξψησλ θνηηεηψλ, ππεξεηνχλ 96 (Ξίλαθαο 11-1) θαη 52 ζέζεηο βξίζθνληαη 

ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο δηνξηζκνχ. Ρα κέιε ΓΔΞ είλαη θαηαλεκεκέλα ζε 8 

Ρνκείο (Ξίλαθαο 2.2.1α). Κέρξη ζήκεξα ζπληαμηνδνηήζεθαλ 13 µέιε ΓΔΞ, ελψ απνρψξεζαλ 

θαη θαηέιαβαλ άιιεο ζέζεηο άιια 24. 

Ρεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ άιισλ πεξηθεξεηαθψλ Ρκεκάησλ 

Ηαηξηθήο, ην Ρκήκα Ηαηξηθήο ηνπ ΞΘ ζα έπξεπε ζήκεξα λα αξηζκεί πεξί ηα 180-200 κέιε 

ΓΔΞ θαη 30-40 κέιε ΔΡΔΞ εξγαζηεξηαθήο απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάδεηαη 

κηα ηζφξξνπε αλάπηπμε. 

Ζ θαηαλνκή ησλ ππεξεηνχλησλ κειψλ ΓΔΞ είλαη 21 θαζεγεηέο, 22 Αλαπιεξσηέο, 

Θαζεγεηέο, 38 Δπίθνπξνη Θαζεγεηέο θαη 15 Ιέθηνξεο (Ξίλαθαο 11-1). πσο παξνπζηάδεηαη 

θαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 2.2.1α, ν 8νο Ρνκέαο Θνηλσληθήο Ηαηξηθήο–γηεηλήο έρεη κφλν δχν 

κέιε ΓΔΞ, ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα δηνηθεηηθφ έξγν ζηνλ Θιηληθνεξγαζηεξηαθφ 

Ρνκέα. 

Ζ επηηάρπλζε θαη ε νινθιήξσζε ηεο ζηειέρσζεο ηνπ Ρκήκαηνο, έρεη ιάβεη επηηαθηηθφ 

ραξαθηήξα δεδνκέλεο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ. Ρν Ρκήκα Ηαηξηθήο 

κειεηήζεθε γηα 80 πξσηνεηείο ελεξγνχο θνηηεηέο. Ήδε κε ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

εηζήιζαλ 79 θνηηεηέο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 θαη κε ηα πνζνζηά ησλ δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ πιεζηάδνπκε ηνπο 91, ζπλνιηθά ζην Ρκήκα θνηηνχλ 533. 

 

 

Πίλαθαο 2.2.1α: Καηαλνκή ηωλ κειώλ ΓΔΠ Καηά ηνκέα θαη βαζκίδα  

(Οθηώβξηνο 2009)  

 

 Μέιε ΓΔΠ θαηά βαζκίδα 

Σνκέαο Πχλνιν 

Θαζεγεηέ

ο 

Αλαπιεξ. 

Θαζεγεηέ

ο 

Δπίθνπξνη 

Θαζεγεηέ

ο 

Ιέθηνξε

ο 

Κνξθνινγίαο 9 3  2 4 

Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 17 4 3 9 1 

Θιηληθνεξγαζηεξηαθφο 10 2 1 7 - 

Ξαζνινγηθφο 21 4 8 5 4 

Σεηξνπξγηθφο 17 3 6 7 1 
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Κεηέξα Ξαηδί 10 2 1 3 4 

Λεπξνινγίαο – Αηζζεηεξίσλ 

Νξγάλσλ 

10 3 1 5 1 

Θνηλσληθήο Ηαηξηθήο-γηεηλήο 2 - 2 - - 

ύλνιν 96 21 22 38 15 

 

 

2.2.1.α.  Αμηνιφγεζε ηεο ηειέρσζεο ηνπ Σµήµαηνο  

Νη αξρηθέο εθινγέο ζπλέβαιαλ ζην λα ζηειερσζεί ην Ηαηξηθφ Ρµήµα µε ηθαλνχο θαζεγεηέο 

δηαθφξσλ βαζµίδσλ, νη νπνίνη µε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλάπηπμαλ ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηεζλή πξνβνιή ηνπ. πσο είλαη θαζηεξσκέλν ζε θνξπθαίεο Ηαηξηθέο 

Πρνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ, έηζη θαη ην Ρµήµα Ηαηξηθήο ηνπ ΞΘ έρεη θαηαθέξεη µε ηελ εθινγή 

ησλ λέσλ µειψλ ΓΔΞ πνπ επξίζθνληαη ζε δπλαµηθή θάζε ηεο ζηαδηνδξνµίαο ηνπο θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν λα δψζεη ψζεζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο. Ρν Ρµήµα Ηαηξηθήο ηνπ ΞΘ 

έρεη ζε έλα βαζµφ απνθχγεη λα εθιέμεη ζε αλψηεξεο ζέζεηο ΓΔΞ ππνςεθίνπο πνπ, παξά ηελ 

σξηµφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο, επξίζθνληαλ πξνο ην ηέινο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Πρεηηθά µε 

ηελ αλαλέσζε ηνπ Ρµήµαηνο, απφ ην 2002 µέρξη ζήκεξα έρνπλ εθιεγεί ζηελ βαζκίδα 

Θαζεγεηνχ Α', γηα αληηθαηάζηαζε απνρσξεζάλησλ ή γηα πιήξσζε λέσλ ζέζεσλ, ελλέα 

ππνςήθηνη. Απφ απηνχο, πέληε εμειίρζεζαλ απφ θαηψηεξεο βαζκίδεο, ελψ ηέζζεξηο 

πξνήιζαλ απφ έμσ. Πηνπο ηειεπηαίνπο δελ ζπµπεξηιαµβάλνληαη δχν ππνςήθηνη, νη νπνίνη 

θαηέρνπλ θαζεγεηηθέο ζέζεηο ζε γλσζηά ηδξχµαηα ηεο Αµεξηθήο θαη ησλ νπνίσλ ν δηνξηζµφο 

επίθεηηαη. Θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεµα εμειέγεζαλ 19 Αλαπιεξσηέο Θαζεγεηέο. Δμ 

απηψλ, νη έμη ήηαλ λέεο πξνζιήςεηο θαη νη 13 πξνήιζαλ απφ εμέιημε. 

 

2.2.2. Καηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ 

Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο. To Ηαηξηθφ Ρκήκα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο δέρζεθε ηνπο 

πξψηνπο 41 θνηηεηέο ην αθαδεκατθφ έηνο 1990-91, φηαλ αθφκε δελ δηέζεηε θαλέλα κέινο 

ΓΔΞ θαη δελ είρε κφληκν πξνζσπηθφ γξακκαηείαο, θαηάιιεια θηίξηα ή Ξαλεπηζηεκηαθφ 

Λνζνθνκείν. Έθηνηε θαη κέρξη ην πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο (2007-2008) δερφηαλ θαη‟ 

έηνο 55 θνηηεηέο πνπ είραλ δψζεη κε επηηπρία Ξαλειιήληεο εμεηάζεηο. Ν αξηζκφο απηφο 

απμήζεθε θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ζε 91 θνηηεηέο. Απφ ηνπο λενεηζεξρνκέλνπο 

θνηηεηέο  έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ, πεξίπνπ 25%, απνρσξνχζαλ απφ ην Ρκήκα κέζσ 

κεηαγξαθήο ζε θάπνην απφ ηα θεληξηθά Ρκήκαηα Ηαηξηθήο (Ξίλαθαο 11-2.2). Νη θνηηεηέο 

πνπ έθεπγαλ κε κεηαγξαθή αληηθαζίζηαλην θπξίσο απφ θνηηεηέο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

(νµνγελείο, αιινδαπνχο, κέιε κεηνλνηήησλ, αζιεηέο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο) θαη ζε 

κηθξφ βαζκφ απφ θνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαλ κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο (σο 

πηπρηνχρνη άιισλ Ρκεκάησλ). Ν ηειηθφο αξηζκφο λέσλ θνηηεηψλ αλά έηνο έθζαλε κε απηφ 

ηνλ ηξφπν θαηά κέζν φξν ηνπο 60. Ρν γεγνλφο φηη πεξίπνπ 25% ησλ λέσλ θνηηεηψλ αλά έηνο 
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δελ εηζαγφηαλ ζην Ρκήκα κεηά απφ Ξαλειιήληεο εμεηάζεηο αιιά σο εηδηθέο θαηεγνξίεο 

επεξεάδεη ζαθψο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ 

νινθιεξψλεη έγθαηξα θαη κε επηηπρία ηνλ εμαεηή θχθιν ζπνπδψλ. 

Θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο ππήξρε κηα κεγάιε δπζαξκνλία κεηαμχ 

αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη αξηζκνχ κειψλ ΓΔΞ. Ξέληε έηε κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο (αθαδ. 

έηνο 1995-96), ρξνληά πνπ ην Ρκήκα έγηλε απηφλνκν, νη θνηηεηέο αξηζκνχζαλ ζπλνιηθά 264 

ελψ ηα κέιε ΓΔΞ κφιηο 13 (αλαινγία 1 πξνο 20). Γέθα έηε κεηά ηελ έλαξμε (αθαδ. έηνο 

2000-01), ρξνληά πνπ ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην Ξαλεπηζηεκηαθφ Λνζνθνκείν, ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ έθζαλε ηνπο 324 ελψ ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπο 47 (αλαινγία 1 

πξνο 7). Πήκεξα, ζην Ρκήκα είλαη εγγεγξακκέλνη 533 θνηηεηέο (Ξίλαθαο 11-2.1) θαη 

ππεξεηνχλ 96 κέιε ΓΔΞ (αλαινγία 1 πξνο 5,5) (Ξίλαθαο 11-1). Απφ ηνπο 533 θνηηεηέο, 381 

είλαη «ελεξγνί» θαη παξαθνινπζνχλ θάπνην απφ ηα έηε ζπνπδψλ, ελψ νη ππφινηπνη 152 

(πνζνζηφ 35%)  έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο αιιά δελ έρνπλ εμεηαζζεί κε επηηπρία 

ζε φια ηα καζήκαηα θαη βξίζθνληαη «ζην πηπρίν» (Ξίλαθαο 11-6.2).  

Νη πξψηνη 10 θνηηεηέο απνθνίηεζαλ απφ ην Ρκήκα ην 1996. Ν κέζνο νξφο ησλ αλά έηνο 

πηπρηνχρσλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία είλαη 48 (Ξίλαθαο 11-6.1). Απφ ηεο ίδξπζήο ηνπ, ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο πνπ θνίηεζε ζην Ηαηξηθφ Ρκήκα είλαη πεξίπνπ 1100 θαη εμ απηψλ έρνπλ 

απνθνηηήζεη πεξίπνπ 600. Ν θαησηέξσ Ξίλαθαο 2.2.2α δείρλεη ηελ θίλεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θνηηεηψλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 

Πίλαθαο 2.2.2α : Ξξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο  

Αθαδεκατθφ 

έηνο   

2008- 

2009 

2007-

2008 

2006- 

2007 

2005-

2006 

2004- 

2005 

2003-

2004 

2002-

2003 

Ππλνιηθά 

Δγγεγξακκέλνη 

454 435 439 429 419 495 407 

Δγγξαθέληεο αλά  

Έηνο 

76 51 67 56 52 58 54 

Απνλεκεζέληα 

Ξηπρία Ηαηξηθήο 

39 54 58 45 46 43 43 

 

Μεηαπηπρηαθνί - Γηδαθηνξηθνί Φνηηεηέο. Ρν Ρκήκα Ηαηξηθήο κέρξη ην αθαδ. έηνο 2003-

04 δελ δηέζεηε νξγαλσκέλα Κεηαπηπρηαθά Ξξνγξάκκαηα θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο επαξθνχο 

εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ αιιά θαη θαηαιιήισλ ππνδνκψλ. Έδηλε φκσο 

ηελ δπλαηφηεηα ζε απνθνίηνπο Πρνιψλ Δπηζηεκψλ γείαο θαη ζπλαθψλ Ρκεκάησλ Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ λα εγγξαθνχλ σο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο γηα λα εθπνλήζνπλ δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή ζηα Δξγαζηήξηα ή ηηο Θιηληθέο ηνπ Ρκήκαηνο µέζσ δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιεπφηαλ 

απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Ρκήκαηνο. Θαηά ηελ ηειεπηαία 
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πεληαεηία εγγξάθνληαλ θαη‟ έηνο πεξίπνπ 64 θνηηεηέο σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο. Ν αξηζκφο 

ησλ απνλεκεζέλησλ Γηδαθηνξηθψλ Γηπισκαηψλ απμάλεηαη ζηαζεξά θαη έρεη θζάζεη ηα 40 

γηα ην πην πξφζθαην αθαδ. έηνο 2008, ελψ ην 2009  (5-11-09) αλήιζε ζε 38 (βιέπε 

θαησηέξσ Ξίλαθα 2.2.2β θαη Ξίλαθα 11-4).  

 

Πίλαθαο 2.2.2β: Κεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο γηα Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα  

Αθαδεκατθφ 

έηνο   

2008-

2009 

2007-

2008 

2006- 

2007 

2005-

2006 

2004- 

2005 

2003-

2004 

2002-

2003 

Ππλνιηθά 

Δγγεγξακκέλνη 

470 277 256 221 153 116 91 

Δγγξαθέληεο 

αλά έηνο 

107 61 72 89 56 33 71 

Απνλεκεζέληα 

ΓΓ 

38 40 37 21 19 8 9 

 

Ρν 2004 μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην πξψην νξγαλσκέλν ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο πνπ 

νδεγνχζε ζηελ απνλνκή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο (ΚΓΔ) κε ηίηιν «Θιηληθέο 

Δθαξκνγέο Κνξηαθήο Ηαηξηθήο». Ρν ΞΚΠ είλαη δηεηέο, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΔΞΔΑΘ 

θαη δέρζεθε 12 θνηηεηέο αλά έηνο θαηά ηα αθαδ. έηε 2004-5, 2005-6 θαη 2006-7. Ιφγσ 

νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο δελ δέρζεθε θνηηεηέο θαηά ην αθαδ. έηνο 

2007-8. Ζ έγθξηζε ηεο αλαλέσζεο ρξεκαηνδφηεζεο επέηξεςε ηελ εγγξαθή 12 λέσλ 

θνηηεηψλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδ. έηνο 2009-2010.  

Απφ ην αθαδ. έηνο 2005-2006 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ελφο λένπ θαη απφ ην 2006-7, δχν 

αθφκε ΞΚΠ πνπ παξέρνπλ ΚΓΔ θαη ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ θαηαβνιήο 

δηδάθηξσλ απφ  ηνπο θνηηεηέο. Απηά είλαη ηα εμήο:  

«Ξξσηνβάζκηα Φξνληίδα γείαο» (Έλαξμε 2005-6): Γηεηέο, 31-45 θνηηεηέο αλά έηνο 

«Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο» (Έλαξμε 2006-7): Κνλνεηέο, 10 θνηηεηέο αλά έηνο 

 «Δθαξκνζκέλε Γεκνζία γεία θαη Ξεξηβαιινληηθή γηεηλή» (Έλαξμε 2006-7), κε δπν 

θαηεπζχλζεηο: «Ξνηφηεηα - Αζθάιεηα Ρξνθίκσλ θαη Γεκφζηα γεία» θαη «Ξνηφηεηα - 

Αζθάιεηα δάησλ θαη Γεκφζηα γεία»: δηεηέο, δέρεηαη 30-45 θνηηεηέο αλά 18 κήλεο.   

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα απφθηεζε ΚΓΔ θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ Ξίλαθα 2.2.2γ.  

 

Πίλαθαο 2.2.2γ. Κεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο γηα ΚΓΔ  

Αθαδ. έηνο   2008-

2009 

2007-

2008 

2006- 

2007 

2005-

2006 

2004- 

2005 

Ππλνιηθά 

Δγγεγξακκέλνη 152 

 

165 

 

136 

 

55 

 

12 
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Δγγξαθέληεο 

αλά έηνο 57 

 

51 

 

93 

 

43 

 

12 

Απνλεκεζέληα 

ΚΓΔ 61 

 

73 

 

21 

 

11 

 

- 

 

 

2.3.  θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο. 

2.3.1. ηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ: 

Πχκθσλα κε ην ΦΔΘ Ίδξπζεο ηνπ Ρκήκαηνο ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ είλαη: 

η) Λα παξάγεη θαη λα κεηαδίδεη ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία θαη λα θαιιηεξγεί 

ηηο ηέρλεο.  

ηη) Λα ζπληείλεη ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ αλζξψπσλ κε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή, 

πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζε γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία.  

ηηη) Λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ. 

 

2.3.2. ηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα   

 Κνινλφηη ζθνπφο ηεο Πρνιήο είλαη ε πξνθιηληθή θαη θιηληθή εθπαίδεπζε ησλ πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ Ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη ε ρνξήγεζε Ξηπρίνπ Ηαηξηθήο ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο επηδηψθεη λα δηεπξχλεη ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ζχγρξνλε Ηαηξηθή ζρνιή κε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη πξννπηηθέο. Νη 

αλάγθεο ηεο επνρήο επηβάιινπλ ε εθπαίδεπζε λα είλαη ζχγρξνλε κε ηελ εμέιημε, λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, λα πξνζθέξεη γλψζεηο πνιπδηάζηαηεο θαη πνιχπιεπξεο, 

λα θαιχπηεη φιεο ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη ηα λέα επηηεχγκαηα πνπ έρνπλ πξνθιεζεί 

απφ ηελ αικαηψδε πξφνδν ηεο Ηαηξηθήο επηζηήκεο. Ραπηφρξνλα ε εθπαίδεπζε ηνπ λένπ 

ηαηξνχ, δε ζα πξέπεη λα παξαιείπεη λα αλαθέξεηαη ζηηο έλλνηεο ηεο πξφιεςεο αιιά θαη ηεο 

επίβιεςεο ηνπ αζζελνπο, ηελ πξνζνρή ζηελ νξζή ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη ηελ ελδειερή 

επίγλσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνο ίαζε αζζελνχο. Λα δηαπαηδαγσγεί ηνπο 

θνηηεηέο ζην πλεχκα ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο αληίιεςεο γηα ηα θνηλνηηθά πξνβιήκαηα θαη 

ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο δσήο ζρεηηθά κε ηελ γεία ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. 

 

2.3.3. Απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ 

Σκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη 

 Ξαξά ηελ φζν ην δπλαηφλ πην πξνζεγκέλε θαη άξηηα εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεη  

εμαηνκηθεπκέλα ζην εξγαζηήξην αιιά θαη ζπλνιηθά ζηελ αίζνπζα ην Ρκήκα Ηαηξηθήο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζην λέν θνηηεηή-ηαηξφ, επηδηψθεη ηαπηφρξνλα ηελ παξνρή κηαο  

πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο πςειήο πνηφηεηνο πνπ απνζθνπεί ζηελ απνθνίηεζε ηαηξψλ κε 
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άξηηα ζεσξεηηθή θαη θιηληθή θαηάξηηζε ζε επάξθεηα ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη δπλαηφηεηα 

λα παξαθνινπζνχλ ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα, ελψ ζπγρξφλσο 

δηέπνληαη απφ ηδαληθά θαη αζπάδνληαη ηηο δηαρξνληθέο αμίεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

Δπηπξφζζεηα κε ηε δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ πιαηχλεη ηηο γλψζεηο κε εμεηδηθεπκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο 

γλψζεηο επηδηψθεη κηα πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Κέζσ 

απησλ, ην Ρκήκα Ηαηξηθήο πξνζδνθά λα θαηαξηίζεη λένπο, άξηζηα εθπαηδεπκέλνπο 

επηζηήκνλεο πνπ ζα έρνπλ ηελ πξννπηηθή λα θαηαζηνχλ εηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο ηεο 

Ηαηξηθήο θαη ησλ παξάιιεισλ εηδηθνηήησλ ηεο. Ρνχην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε 

κεζνδεπκέλε ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο κέζσ θαηλνηφκνπ πλεπκαηηθήο 

δεκηνπξγίαο, εμαζθαιίδνληαο ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ, ηηο ππνδνκέο θαη ηα θίλεηξα πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ηε δηελέξγεηα θιηληθήο, εηδηθήο θαη πξσηφηππεο βαζηθήο έξεπλαο ζηελ Ηαηξηθή. 

Ζ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ επηζηεκφλσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζε θιηληθά εξγαζηήξηα θαη ζε εξεπλεηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο πξνζδίδνπλ 

κηαο άιιεο δηάζηαζεο πιαηηά γλψζε ζην λέν ηαηξφ, πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα αλνίμεη ηνπο 

νξίδνληέο ηνπ θαη λα δξάζεη πνιπδηάζηαηα αλαβαζκίδνληαο ζπλερψο ηηο γλψζεηο ηνπ. Κ‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη θαη ε δηαζχλδεζε κε ηελ θνηλσλία θαη έηζη ε έξεπλα, ε 

κειέηε θαη ε αλάιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ πγεία, σζεί ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο 

πλεχκαηνο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο θαη αιιειεγγχεο κε νκάδεο πιεζπζκνχ πνχ απαηηνχλ 

βειηίσζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο ηελ ππνζηήξημε ηεο Ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

έξεπλαο.  

 

2.3.4. Δπηδησθφκελνη ζηφρνη - Παξάγνληεο πνπ δξνπλ απνηξεπηηθά ή 

αλαζηαιηηθά 

Νη ζηφρνη ηνπ Ρκήκαηνο κνινλφηη θαιχπηνληαη κφλν ελ κέξεη απφ ην ΦΔΘ ίδξπζήο ηνπ δελ 

κπνξνχλ παξά λα ζεσξεζνχλ αλαρξνληζηηθέο ή ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ζηάζηκεο 

θαη κε ζχγρξνλεο θαη ηνχην γηαηί άιινη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ζηελ εμέιημε θαη 

ζηελ αλέιημε ηελ παξερνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ γλψζεσλ. Ρέηνηνη παξάγνληεο είλαη:  

Ζ αλαθφινπζε αλαπηπμε ηνπ ηκήκαηνο θαηα ηελ ίδξπζε ηνπ θαη ν πνιχ  βξαδπο ξπζκφο 

ζηειέρσζεο θαη δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεληθφηεξε 

ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αζθπθηηθή γξαθεηνθξαηεία ζηελ Αλψηαηε εθπαίδεπζε.  

Νη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θπξίσο ε παληειήο 

έιιεηςε νπζηαζηηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε πςειήο θαηάξηεζεο επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ ζηελ πεξηθέξεηα δελ επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνσζεκέλσλ ζηφρσλ πνπ 

έρεη ζέζεη ην ηκήκα ζήκεξα. Ξνιχ δε πεξηζζφηεξν δελ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αλαπηπρζνχλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ηνκείο πνπ ην ηκήκα παξνπζηάδεη πςειέο 

επηδφζεηο, ηέηνηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαδείμνπλ αξηζηεία θαη πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα 

ζηνλ δηεζλή ρψξν. 
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Ζ αδηθαηνιφγεηα κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ ζηειέρσζε θαη νινθιήξσζε ηεο ιεηηνπξγείαο 

ηνπ Ξ.Γ.Λνζνθνκείνπ Ιάξηζαο (ζηίο 27/9/09 ζπκπιήξσζε 10 ρξφληα απν ηελ έλαξμε θαη 

ερεη αλαπηχμεη κνλν ην 80% ηνπ δπλακηθνχ ηνπ), πεξηνξίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα πνζνηηθήο 

επέθηαζεο θαη πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζ απηφ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο επίζεο δελ εηλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε λέσλ θιηληθψλ θαη 

εηδηθψλ κνλάδσλ, λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 

ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ηνπο εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο.  

Ζ αιιειεπίδξαζε θαη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμπ ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο θαη ηνπ ΞΓΛΙ έρεη 

επηξξεαζζεί αξλεηηθά απν ηηο ζπηεκαηηθά άζηνρεο, αξλεηηθέο θαη δπζκελείο παξεκβάζεηο 

ηνπ πνπξγείνπ γείαο ζε βάξνο δηθαησκάησλ ησλ Ξαλεπηζηεκηαθψλ Γηαηξψλ θαη ελ γέλεη 

ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζην ΞΓΛΙ κειψλ ΓΔΞ ζην λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιήςε θξίζηκσλ -γηα 

ηελ ιεηηνπξγεία ησλ κνλάδσλ ηνπο- απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ησλ 

ζπκβνχιίσλ θξίζεο θαη πξφζιεςεο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ & γηαηξψλ.     

  

2.3.5. Λφγνη αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) 

ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο  

Νη ζηφρνη πνπ επηδηψθεη ην Ρκήκα είραλ αξρηθά ελ κέξεη δηαηππσζεί ζην ΦΔΘ ίδξπζεο ηνπ, 

θαη νη επξχηεξα επηδησθφκελνη ζήκεξα ζηφρνη είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί ψζηε λα επηηξέςνπλ 

ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ.  

Υζηφζν ε αικαηψδεο εμέιημε ζηηο βηνηαηξηθέο επηζηήκεο απαηηεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο δνκήο  

ζ έλα ζχγρξνλν Ηαηξηθφ Ρκήκα  πνπ ζέιεη λα επηδηψθεη ζπλερή άλνδν ηωλ δεηθηώλ 

πνηόηεηαο ζηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ έξεπλα. Ρν Ρκήκα ζα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Νξγαλνγξάκκαηφο ηνπ θαη ηελ έθδνζε λένπ ΦΔΘ. 

 

Ξαξά ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αληημνφηεηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ην Ρκήκα έρεη θαηαθέξεη λα 

απνθηήζεη ηελ αλαγλψξεζε ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηεο Διιάδαο θαη λα εηλαη δηαθξηηφ 

αλά ηνλ θφζκν. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πςειή πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ πξνζθέξεη πξέπεη 

λα ζπλερηζηεί αιιά θαη λα γίλεη αθφκα θαιχηεξε. Ζ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε πνιιψλ απφ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζα βνεζήζνπλ ην Ρκήκα λα εληζρχζεη ηελ ζέζε ηνπ θαη 

απνζαθελίζεη θαιχηεξα ηελ θπζηνγλσκία ηνπ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ απαηηείηαη ε ελεξγή ζπκπαξάζηαζε 

ηεο πνιηηείαο κε ρξεκαηνδφηεζε, κεγαιχηεξε απηνηέιεηα θαη λέν επέιηθην 

ζεζκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγηαο πνπ ζα απνδεζκεχζεη 

δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο θαη ζα αλαδείμεη ηνλ αλαπηπμηαθφ ξφιν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζηελ θνηλσλία.  

2.4.  Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο 

 

Πξφεδξνο Σκήκαηνο Ιαηξηθήο 
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Θσλζηαληίλνο Καιίδνο Θαζεγεηήο Νξζνπαηδηθήο 

Ρει. +30 2410-685712 -685711 

Fax. +30 2410-685553 

Email: malizos@med.uth.gr 

 

Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο  

Ησάλλεο Πηεθαλίδεο Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Λεθξνινγίαο 

Ρει. +30 2410-685734 

 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Γεψξγηνο Σαηδεγεσξγίνπ, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Λεπξνινγίαο  

Γεψξγηνο Ππξνγηαλλφπνπινο, Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο  

Ξαζράιεο -Αδάκ Κνιπβδάο, Θαζεγεηήο Φπζηνινγίαο  

Γεψξγηνο Θνπθνχιεο, Θαζεγεηήο Ξαζνινγηθήο Αλαηνκηθήο  

Αλαζηάζηνο Γεξκελήο, Θαζεγεηήο Δξγαζηεξηαθήο Αλνζνινγίαο 

Φίιηππνο Ρξππνζθηάδεο, Θαζεγεηήο Θαξδηνινγίαο 

Κηραήι Κειέθνο, Θαζεγεηήο Νπξνινγίαο 

 

Γεληθή πλέιεπζε 

α. ΜΔΛΗ ΓΔΠ 

Αγγειφπνπινο Ληθεθφξνο, Θαζεγεηήο Ηαηξηθήο Τπρνινγίαο 

Αζαλαζίνπ Δπάγγεινο Αλ. Θαζεγεηήο Σεηξνπξγηθήο 

Αξβαλίηεο Γεκήηξηνο Αξβαλίηεο, Θαζεγεηήο Αλαηνκίαο -Ηζηνινγίαο-Δκβξπνινγίαο 

Βαξπηηκίδεο Πσθξάηεο Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Νξζνπαηδηθήο 

Γεξκελήο Αλαζηάζηνο Θαζεγεηήο Δξγαζηεξηαθήο Αλνζνινγίαο  

Γηαλλαθνχιαο Ληθφιανο, Ιέθηνξαο Ξαζνινγίαο-Αηκαηνινγίαο 

Γηαλλνχθαο Αζαλάζηνο Αλ. Θαζεγεηήο  Αγγεηνρεηξνπξγηθήο 

Γαληήι Εσή, Δπίθνπξνο Θαζεγήηξηα Ξλεπκνλνινγίαο 

Εαθπλζηλφο Δπακεηλψλδαο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

Εαθεηξηνχ Δπηέξπε, Ιέθηνξαο Γεξκαηνινγίαο 

Θαησπφδεο Γεψξγηνο Ιέθηνξαο Ξαηδηαηξηθήο 

Θνπθνχιεο Γεψξγηνο Θαζεγεηήο Ξαζνινγηθήο Αλαηνκηθήο  

Θσζηνπνχινπ, Δπαλζία Θσζηνπνχινπ, Ιέθηνξαο Ξαζνινγηθήο Αλαηνκηθήο 

Κειέθνο Κηραήι Θαζεγεηήο Νπξνινγίαο  

Κεζζήλεο Ησάλλεο, Θαζεγεηήο Καηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο 

Κνιπβδάο Ξαζράιεο -Αδάκ Θαζεγεηήο Φπζηνινγίαο  

Ληαιέθνο Γεψξγηνο Θαζεγεηήο Ξαζνινγίαο 

Ληαθφπνπινο Θσλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Καηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο 
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Ξαηεξάθεο Θσλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Λεπξνρεηξνπξγηθήο 

Ξνηακηάλνο Πππξίδσλ, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Γαζηξεληεξνινγίαο 

Πγάληδνο Κάξθνο Πγάληδνο, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Αλαηνκίαο 

Πθνπιαξίγθεο Ησάλλεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Θαξδηνινγίαο 

Ππξνγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο Θαζεγεηήο  Ξαηδηαηξηθήο  

Ρδψξηδεο Βαζίιεηνο Δπίθνπξνο. Θαζεγεηήο Νπξνινγίαο 

Ρξππνζθηάδεο Φίιηππνο Θαζεγεηήο Θαξδηνινγίαο  

Φνπληάο Θσλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Λεπξνρεηξνπξγηθήο 

Σαηδεγεσξγίνπ Γεψξγηνο Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο 

Σαηδεζενθίινπ Θσλζηαληίλνο Θαζεγεηήο Γεληθήο Σεηξνπξγηθήο 

 

β. ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

Assaad Taoufic 

Αξρνληνχιε Καξηάλα 

Βατξάκεο Γηάλλεο 

Γαβξηήι Θενδφζεο 

Γαδέπε Γεσξγία 

Γθνπληνχξαο Γηψξγνο 

Δπζηαζίνπ Λίθνο 

Εαξθαδάο Αλαζηάζηνο 

Καθξή Γαλάε 

Κάιθαο Σξήζηνο 

Κπαθαγηάλλεο Γεψξγηνο 

Ξαπαθξίβνο Γηάλλεο 

Ξαπανηθνλφκνπ Οαθαειία 

Ξαπανηθνλφκνπ Πσηήξεο 

Ξεδήθνγινπ Ησαθείκ 

Ξέηξηλαο Εαραξίαο 

Ξίπηιαο Γεκήηξεο 

Πηεξγίνπ Πηέξγηνο 

Ρζνχξεο Εήζεο 

 

γ. ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

Κηραιίηζεο Πσηήξηνο 

Θαξακαλήο Ληθφιανο 

Νξθαλίδνπ Ρηκνθιέα 

Ρζνιήο Θσλζηαληίλνο 

Σαηζίδεο Γεψξγηνο 

Ινπιέο Γεδεψλ 
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Γξακκαηέαο 

Ζιίαο Βαιηάθνο 

Ρει. 2410-685703 

Fax. 2410-685546 

Email: g-med@med.uth.gr 

 

2.4.1. Θεζκνζεηεκέλεο επηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα 

 

Δπηηξνπή Ππνπδψλ   

Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο Ξξνγξκκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ  

Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ 

ΝΚΔΑ 

 

2.4.2. Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Πξνπηπρηαθψλ & Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Νη ππάξρνληεο Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

θαζψο θαη ησλ θιηληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο, 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Α.3β. 

 

1. Δζωηεξηθόο Καλνληζκόο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ. Νη Ξξνπηπρηαθέο Ππνπδέο ζην 

Ηαηξηθφ Ρκήκα δηέπνληαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ππνπδψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ  

Θεζζαιίαο (Παξάξηεκα Α.3β.). Δπί πιένλ ην Ηαηξηθφ Ρκήκα εθδίδεη  „Οδεγό πνπδώλ’ 

Παξάξηεκα Β.2α. ν νπνίνο αλαθέξεη ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ εγγξαθή ησλ πξσηνεηψλ 

θνηηεηψλ, ηηο κεηεγγξαθέο, ηηο θαηαηάμεηο, ηελ ζίηηζε-ζηέγαζε ησλ θνηηεηψλ, ηελ 

πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε, ηε ρνξήγεζε ζπγγξακκάησλ, ηε ρξήζε βηβιηνζήθεο θαζψο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θαη βξαβείσλ. Δπίζεο αλαθέξεη ηα 

καζήκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ, θ.α.  

 

2. Δζωηεξηθνί Καλνληζκνί Κιηληθώλ ή Δξγαζηεξίωλ πνπ αθνξνχλ ηελ Θιηληθή 

Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ έρνπλ ζπληαρζεί απφ νξηζκέλεο Θιηληθέο θαη 

βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν (Παξάξηεκα Β.2β.). 

 

3. Δζωηεξηθνί Καλνληζκνί Μεηαπηπρηαθώλ Πξνγξακκάηωλ: Έρνπλ ζπληαρζεί γηα ηα 

ηέζζεξα Νξγαλσκέλα Κεηαπηπρηαθά Ξξνγξάκκαηα ηνπ Ρκήκαηνο  

α. Κιηληθέο Δθαξκνγέο ηεο Μνξηαθήο Ιαηξηθήο 

β. Δθαξκνζκέλε Γεκφζηα Τγεία θαη Πεξηβαιινληηθή Τγηεηλή 
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γ. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο  

δ. Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο 

Νη ππάξρνληεο θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ ηνπ 

Ρκήκαηνο ζα είλαη δηαζέζηκνη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο,  

πεξηιακβάλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Β.3α. έσο Β.3δ. 

 

2.4.3. Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο  

Πην Ρκήκα Ηαηξηθήο ηνπ ΞΘ έρνπλ νξγαλσζεί ζπλνιηθά 8 Ρνκείο θαη εμ απηψλ ιεηηνπξγνχλ 

νη 7. πσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 2.2.1α ν Ρνκέαο Θνηλσληθήο Ηαηξηθήο –γηεηλήο 

έρεη κφλν δχν κέιε ΓΔΞ, ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα δηνηθεηηθφ έξγν ζηνλ 

Θιηληθνεξγαζηεξηαθφ Ρνκέα. Νη Ρνκείο ηνπ Ρκεκαηνο είλαη νη εμήο (αιθαβεηηθά): Ρνκέαο 

Κνξθνινγίαο (9 κέιε ΓΔΞ), Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ (17 κέιε ΓΔΞ), Θιηληθνεξγαζηεξηαθφο (10 

κέιε ΓΔΞ), Ξαζνινγηθφο (21 κέιε ΓΔΞ), Σεηξνπξγηθφο (17 κέιε ΓΔΞ), Κεηέξαο Ξαηδηνχ 

(10 κέιε ΓΔΞ), Λεπξνινγίαο θαη Αηζζεηεξίσλ Νξγάλσλ (10 κέιε ΓΔΞ), Θνηλσληθήο 

Ηαηξηθήο (2 κέιε ΓΔΞ). Ρν εξεπλεηηθφ θαη θιηληθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΞ ησλ παξαπάλσ 

Ρνκέσλ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α.8. πνπ 

επηζπλάπηεηαη.  

Ζ δηάξζξσζε ηνπ Ρκήκαηνο ζε Ρνκείο φπσο πεξηγξαθεηαη αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκεξηλή 

αληίιεςε ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ. Γπζηπρψο φκσο νη ειιείςεηο ζε 

ζέζεηο ΓΔΞ είλαη αθνκε πνιιέο. Κέλεη ζπλεπψο λα νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο ζε 

πξνζιήςεηο κειψλ ΓΔΞ ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα πξαγκαηηθά αμηνινγηθή εθηίκεζε ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο.  
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3. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

3.1. Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Ρν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζην Παξάξηεκα Α.3α. 

θαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγό πνπδώλ 2009-2010, Παξάξηεκα Β.2α. πνπ δελ 

επηζπλάπηεηαη, αιιά ζα επηδνζεί ζηνπο εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο 

ζην Ρκήκα. 

 

3.1.1. Αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο  

Ρν Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο απνζθνπεί ζηελ παξνρή 

Ηαηξηθήο Ξαηδείαο, ε νπνία αμηνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ησλ Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο 

Ηαηξηθήο, ηεο Βηνïαηξηθήο Ρερλνινγίαο, ηεο Ξξνιεπηηθήο Γηαγλσζηηθήο θαη ηεο 

Θεξαπεπηηθήο Ηαηξηθήο Ξξαθηηθήο. To Ξξφγξακκα είλαη εληαίν  αληίζηνηρν κε Δπξσπατθά 

Ξξνγξάκκαηα Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

Δπξψπε (αληαιιαγή θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ: Socrates, Erasmus). 

Αλαιπηηθφηεξα, ην Ξξφγξακκα πξνζθέξεη έλα θεληξηθφ ππξήλα (central core) 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ζηηο Βαζηθέο Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο πνπ δηδάζθεηαη απφ ηα κέιε 

ΓΔΞ ηνπ Ρνκέα Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη πνπ θαιχπηνπλ 10% ησλ ζπλνιηθψλ ΥΓΔ. Ζ 

κεηάβαζε απφ ηα βαζηθά ζηα θιηληθά καζήκαηα γίλεηαη κε ηα πξνθιηληθά καζήκαηα πνπ 

πξνζθέξνπλ ζχγρξνλεο γλψζεηο. Ζ θιηληθή άζθεζε βαζίδεηαη ζε αλαιπηηθφ ζχγρξνλν 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ δίδεη έκθαζε ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή σο 

εθπαηδεπκέλνπ θαη «ελ δπλάκεη» εηδηθεπνκέλνπ. Ρν Ρκήκα έρεη επηηχρεη λα θαιιηεξγήζεη ηε 

θπζηνγλσκία ηδξχκαηνο φπνπ ε βαζηθή έξεπλα ζπλδέεηαη κε ηε θιηληθή πξάμε. Ρν Ρκήκα, 

απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, έθεξε ηε ζχγρξνλε βηναηξηθή έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ 

ηνπ κε ζεηξά καζεκάησλ δηαλεκεκέλσλ ζηα πξνθιηληθά καζήκαηα.  

Δπηπιένλ, φπνπ νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ππνδνκήο θαη ζηειέρσζεο ην επηηξέπνπλ, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ, θαη αλάπηπμεο νξηζκέλσλ ζεκάησλ απφ ηε ζθνπηά 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο δηδαζθφλησλ θιπ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε επξεία ρξήζε ησλ 

κεζφδσλ δηαζπλδεηηθήο δηδαζθαιίαο. 

Πρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξερνκέλεο εθπαίδεπζεο, απφθνηηνη ηνπ 

Ρκήκαηνο ηνπ ΞΘ έρνπλ αξηζηεχζεη ζε Γηεζλείο εμεηάζεηο (ι.ρ. USMLE ησλ ΖΞΑ) θαη έρνπλ 

θαηαιάβεη ζέζεηο κεηεθπαίδεπζεο, εξεπλεηψλ θαη εξγαζίαο ζε θνξπθαία Ξαλεπηζηήκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, σο αλαθέξεηαη αλσηέξσ (Δ.Δ, Πθαλδηλαβία, ΖΞΑ) . Νη επηηπρίεο απηέο, 

ελζαξξχλνπλ ην Ρκήκα λα πξνρσξήζεη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, αιιά δελ αλαηξνχλ ηηο 

αδπλακίεο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζην Γηδαθηηθφ Έξγν. Ζ απνπζία εζληθψλ ή δηεζλψλ 

εμεηάζεσλ γηα ηελ επηινγή Ηαηξψλ πνπ ζα θάλνπλ εηδηθφηεηα ζηηο Ξαλεπηζηεκηαθέο Θιηληθέο 

ζηεξεί ην Ρκήκα απφ έλα απφ ηα ζεκαληηθά αληηθεηκεληθά θξηηήξηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 
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ηνπ θαη ελίζρπζεο ησλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ ηνπ κε λεαξά  ζηειέρε πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

αξηζηεία.  

 

 

3.1.2. Γνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 Tν πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη πάξεη ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πξίλ 15 ρξφληα θαη ζηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εησ΄λ έρνπλ γίλεη κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα αληηκεησπηζζνχλ 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ. 

  Ν δηαρσξηζκφο ησλ βαζηθψλ απφ ηηο θιηληθέο επηζηήκεο απφ ηελ πξψηε εκέξα θαη ε 

έθζεζή ηνπο ζην θιηληθφ πεξηβάιινλ κεηά απν 3 ρξφληα, δεκηνπξγεί ζηνπο θνηηεηέο ηήλ 

αίζζεζε φηη εθπαηδεχνληαη ζε θάηη πνπ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην ιεηηνχξγεκα-επάγγεικα 

ηνπ Ηαηξνχ πνπ επέιεμαλ θαη επεδίσμαλ κε εμαληιεηηθή πξνζπάζεηα. Ζ αλεπαξθήο 

ζπζρέηηζε ησλ θιηληθψλ πξνβιεκάησλ κε ηηο βαζηθέο επηζηήκεο (Βηνρεκεία, βηνινγία, 

Φπζηνινγία-Ξαζνθπζηνινγία) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ «θιηληθψλ» εηψλ, επηηείλνπλ απηφ ην 

αίζζεκα ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ.  

 Ν κεγάινο φγθνο γλψζεσλ ππφ κνξθή δηαιέμεσλ κεηψλεη ηελ απηελέξγεηα ηνπ 

θνηηεηή θαη δελ ηνπ θαιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ 

θαη απηφλνκε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 

 Ζ απφ έδξαο δηαιέμεηο πξνθιηληθψλ ή θιηληθψλ καζεκάησλ, αληί γηα ζπλεδξίεο ζε 

κηθξέο νκάδεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηψλ, δελ ερεη 

απνδεηρζεί απνδνηηθφο ηξφπνο εθκάζεζεο. Ζ εθκάζεζε ζε ελφηεηεο αλά πξφβιεκα 

(problem-based learning) δελ έρεη αθφκε θαζηεξσζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.  

 Απφ κέξνπο ζεκαληηθήο κεξίδαο ηνπ ΓΔΞ θαη απν ηνπο θνηηεηέο εθθξάδεηαη έληνλα 

ε απαίηεζε γηα  αλαδηνξγάλσζε, εθζπγρξνληζκφ θαη αλαπξνζαξκνγή ζχκθσλε κε ηηο 

πξνφδνπο ηεο Ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηαηξηθήο. Ρα ζπρλφηεξα 

πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ απφ αιιεινεπηθαιχςεηο, ράζκαηα θαη πξσζχζηεξα ιφγσ ηνπ 

φηη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ (χιε, ηξφπνο δηδαζθαιίαο 

θαη εμέηαζεο) είλαη αλεπαξθήο κηάο θαη θάζε ελφηεηα δηδάζθεηαη σο απηνηειήο. Απηφ  

 Νξηζκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα , φπσο απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πξφιεςε, ηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληηδα πγείαο, ηα δεηήκαηα ηεο βηνεζηθήο, ηελ Ηαηξηθή Γενληνινγία, ηα 

νηθνπκεληθά ζέκαηα γείαο (Global health)  δελ θαιχπηνληαη επαξθψο απν ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ.  

 Απαηηείηαη ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ ζε δεηήκαηα ζρέζεσλ κεηαμχ 

ηαηξψλ  θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φπσο θαη ησλ ηαηξψλ πξνο αζζελείο. 

 Ρν πθηζηάκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ πξέπεη λα βειηησζεί κε ηελ ελζσκάησζε 

ζχγρξνλσλ ηάζεσλ θαη λα ηχρεη επξείαο απνδνρήο απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο θνηηεηέο. 

Κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε αλαζεψξεζή ηνπ, ην ππάξρνλ πξφγξακκα κπνξεί λα βειηησζεί 

κε ιηγφηεξν δξαζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή 
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αιιεινεπηθαιχςεσλ, ζπκπιήξσζε θελψλ ζηε δηδαζθαιία ή ζηα εξγαζηήξηα, επηινγή 

θαηαιιήισλ ζπγγξακκάησλ, πξνθαζνξηζκφ ηνπ δηαγξάκκαηνο κειέηεο θαη ηεο 

εμεηαζηέαο χιεο, βειηίσζε ηεο εμεηαζηηθήο δηδηθαζίαο θαη ζπζηεκαηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ . Ζ πξννπηηθή ζέζπηζεο εζληθψλ εμεηάζεσλ γηα ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο απνθνίησλ Ηαηξηθήο πξφο εηδίθεπζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςηλ ζνβαξά θαηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ  

 

3.1.3. Κξίζεηο γηα ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα 

Ζ εμεηαζηέα χιε θάζε καζήκαηνο είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη νξίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ζηελ 

αξρή ηνπ εμακήλνπ σο δηάγξακκα κειέηεο. Ζ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζε θάζε 

κάζεκα γίλεηαη κε γξαπηή ή πξνθνξηθή ή γξαπηή ζπλ πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ δηδάζθνληνο. Πχκθσλα κε ην Λ.1268/82 ν δηδάζθσλ έρεη ην δηθαίσκα λα νξίδεη ηηο 

εμεηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν βαζκνινγίαο. Ζ κέζνδνο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Νδεγφ Ππνπδψλ πνπ επηζπλάπηεηαη. Ζ βαζκνινγία ζε θάζε κάζεκα εθθξάδεηαη ζηελ 

θιίκαθα ησλ  αθεξαίσλ αξηζκψλ απφ 0 έσο 10. Βάζε επηηπρίαο είλαη ην 5. Πην λέν ζχζηεκα 

επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ έρεη πηνζεηεζεί θαη ε αληίζηνηρε θιίκαθα 

βαζκνιφγεζεο. Ρν Ρκήκα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα λα εμαζθαιηζζεί ε δηαθάλεηα θαη 

αθεξαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη λα αλαπηχμεη κεραληζκνχο 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο. 

Κεξηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί είλαη φηη: 1) ε δηδαθηέα θαη εμεηαζηέα χιε ησλ 

καζεκάησλ, πνπ ππάγνληαη ζε επξχηεξεο ελφηεηεο, δελ είλαη πάληα ζε αξκνλία 2) 

παξνπζηάδνληε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. 3) 

ππάξρνπλ έθδειεο αληζφηεηεο αλάκεζα ζε «εχθνια» θαη «δχζθνια» καζήκαηα» φπσο 

επίζεο αλάκεζα ζε «εχθνινπο» θαη «δχζθνινπο» εμεηαζηέο, 4) ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θαη 

πνηθίιεο απνθιίζεηο σο πξνο ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο θαη ηνλ εζηηαζκφ ηεο εμεηαζηηθήο 

δνθηκαζίαο. Γεδνκέλεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ απνθνίησλ γηα απφθηεζε εηδηθφηεηνο ζε 

άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ΖΞΑ, εηλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςηλ θαη 

απηή ε παξάκεηξνο ζηελ δηακφξθσζε ηεο εμεηαζηηθήο δηδηθαζίαο. 

 

3.1.4. Η δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Ρν Ρκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζπκκεηέρεη ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα 

αληαιιαγήο θνηηεηψλ θαη έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε γλσζηά Ξαλεπηζηήκηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην 1990 έσο ζήκεξα ην Ρκήκα κεηαθίλεζε 

πνιινχο θνηηεηέο πξνο ηα άιια αληίζηνηρα ηεο Δπξψπεο θαη Ακεξηθήο ελψ δέρηεθε θαη 

αξθεηνχο θνηηεηέο απφ απηά. Γηα ηελ εγγχεζε ηεο πιήξνπο αλαγλψξηζεο ηεο ηζνηηκίαο ησλ 

καζεκάησλ πνπ παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο πξνγξακκάησλ Αληαιιαγψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη αθαδεκατθέο κνλάδεο ECTS (European Credit Transfer System). Ρα νθέιε απφ ηελ 

αληαιιαγή θνηηεηψλ είλαη πνιιαπιά θαη πξνθαλή. Ξαξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα 
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εθηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη εάλ επηζπκνχλ, λ‟ 

αλαδεηήζνπλ θιηληθή άζθεζε ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. ή ηεο Ακεξηθήο. Ζ πξνπηπρηαθή εκπεηξία 

ησλ θνηηεηψλ καο ζην δηεζλή ρψξν απνηέιεζε ηζρπξφ θίλεηξν αλαδήηεζεο επθαηξηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ κεηεθπαίδεπζεο ζηε Πνπεδία, Κ. Βξεηαλία , Γαιιία, Γεξκαλία θαη ησλ ΖΞΑ. 

 

3.1.5. Η πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ 

Πθνπφο ηεο Ξξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο Ηαηξηθήο θαη ηδηαίηεξα ηεο  Κιηληθήο  

Άζθεζεο  είλαη ε απφθηεζε θιηληθήο εκπεηξίαο θαη δεμηφηεηαο ηέηνηαο, πνπ λα είλαη ηθαλνί 

λα πξνζθέξνπλ ζηνλ λέν εθπαηδεπφκελν ηαηξφ - θνηηεηή επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ παξνρή πξψηεο θαη θξνληίδαο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο ζε ζεκείν πνπ δελ 

επηηξέπνληαη ζπκβηβαζκνί θαη εκίκεηξα. Ζ Θιηληθή Άζθεζε ζηνρεχεη ζηελ αλάιεςε εθ 

κέξνπο ηνπ θνηηεηή, ηεο επίβιεςεο ησλ αζζελψλ κε ππεχζπλν ηξφπν, δξψληαο νπζηαζηηθά 

σο εηδηθεπφκελνο ρσξίο βέβαηα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ησλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ. 

Ρν  Ρκήκα Ηαηξηθήο δηακφξθσζε αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Θιηληθή Άζθεζε. 

Πεκαληηθφο αξηζκφο  απφθνηησλ γηαηξσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο έρνπλ δηαπξέςεη 

ζην δηεζλή ρψξν, παξά ηελ κφιηο πξν 10εηίαο αλάπηπμή ηεο ζην Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ 

Λνζνθνκείν Ιάξηζαο.  

 

3.1.2.1. Πξφγξακκα πνπδψλ Δπηινγήο «Ιαηξηθή Βηνρεκεία» 

Ρα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ Δπηινγήο (ΞΠΔ) (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4, επηζπλάπηεηαη), ζχκθσλα 

κε ηελ ηδξπηηθή ηνπο θηινζνθία «δηεχξπλαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο θαη εηζήγαγαλ ηελ 

δηά βίνπ θαηάξηηζε ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» παξέρνληαο, ζε νπνηνλδήπνηε είρε 

Απνιπηήξην Ιπθείνπ, ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο είηε ελφο νινθιεξσκέλνπ θχθινπ 

ζπνπδψλ, πνπ νδεγνχζε ζηελ ρνξήγεζε Ξηπρίνπ, ηζφηηκνπ ηνπ πηπρίνπ πνπ ρνξεγνχλ ηα 

ζπκβαηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, είηε παξαθνινχζεζεο κεκνλσκέλσλ καζεκάησλ πνπ 

νδεγνχζε ζηελ ρνξήγεζε Βεβαίσζεο Ππνπδψλ.  

Tν ΠΔ «Ιαηξηθή Βηνρεκεία» ήηαλ έλα Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ησλ 

ηκεκάησλ Ηαηξηθήο θαη Γεληθνχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Ηδξχζεθε κεηά απφ έγθξηζε 

φισλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κε ηελ Α ΒΗ 373 (ΦΔΘ 612 

Β, 18.06.1998), ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΞΔΑΔΘ θαη ιεηηνχξγεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο 

Ηαηξηθήο, πνπ είρε θαη ηε δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζηε Ιάξηζα. Ήηαλ έλα 

δηεπηζηεκνληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζπληζηνχζε ην πξψην θαη κνλαδηθφ πξνπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Ηαηξηθή Βηνρεκεία ζηελ Διιάδα. Ρν πξφγξακκα πινπνηήζεθε απφ 

25 κέιε ΓΔΞ, 21 εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο δηδαζθαιίαο, απφ δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ 

πξνζσπηθφ. Πην Ξξφγξακκα επίζεο ζπκκεηείραλ 2 ΔΔΞ θαη 2 ΔΓΡΞ ηνπ Ξ.Θ. θη έδσζαλ  

δηαιέμεηο 29 πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο.  

Αληηθείκελν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ Δπηινγήο «Ηαηξηθή Βηνρεκεία» ήηαλ ε κειέηε ηεο 

επηζηήκεο ηεο Βηνρεκείαο, κε έκθαζε ζηε θπζηνινγηθή θαη παζνινγηθή βηνρεκεία ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ε αλάδεημε ηνπ βαζηθνχ ηεο ξφινπ ζηε ζχγρξνλε Ηαηξηθή. Πηφρνο ηνπ 
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Ξξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη ήηαλ  

εθπαηδεπκέλνη γηα λα αζρνιεζνχλ εξεπλεηηθά, εξγαζηεξηαθά θαη παξαγσγηθά κε ηε 

βηνρεκηθή θαη κνξηαθή βάοε βηνταηξηθψλ ζεκάησλ.  

Νη ζπνπδέο είραλ νξγαλσζεί ζε 12 ηξίκελα, ηξία ηξίκελα αλά αθαδεκατθφ έηνο. Θάζε 

ηξίκελν δηαξθεί 13 εβδνκάδεο (11 εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο θαη 2 εβδνκάδεο εμεηάζεσλ) θαη 

ζε θάζε ηξίκελν δηδάζθνληαλ 3 καζήκαηα, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 18 σξψλ εβδνκαδηαίσο. 

Κεγάιν κέξνο πνιιψλ καζεκάησλ απνηεινχληαλ απφ εξγαζηεξηαθέο ή θξνληηζηεξηαθέο 

αζθήζεηο. Ρα δηδαζθφκελα καζήκαηα αλήθαλ ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Καζήκαηα 

Βηνρεκείαο, (π.ρ. Βαζηθή Βηνρεκεία, Δλδηάκεζνο Κεηαβνιηζκφο, Κνξηαθή Βηνινγία 

Ξεηξακαηηθή Βηνρεκεία, Βηνρεκεία Ηζηψλ, Κνξηαθή Βάζε Γελεηηθψλ Αζζελεηψλ, Δπίθαηξα 

Θέκαηα Βηνρεκείαο, Βηνηερλνινγία), Καζήκαηα Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ (π.ρ. Γεληθή, Νξγαληθή 

θαη Φπζηθν-Σεκεία, Βηνινγία, Γελεηηθή, Αξρέο Φπζηνινγίαο, Κνξθνινγίαο θαη 

Φαξκαθνινγίαο, Ξιεξνθνξηθή, Πηαηηζηηθή, Λεπξνεπηζηήκεο), Καζήκαηα Δξγαζηεξηαθήο 

Ηαηξηθήο (Θιηληθή Βηνρεκεία, Ξαζνινγηθή Φπζηνινγία, Κηθξνβηνινγία, Αλνζνινγία 

Δλδνθξηλνινγία, Θέκαηα Αηκαηνινγίαο/Νγθνινγίαο, Ρνμηθνινγία, Γηαηξνθή) θαζψο θαη 

Αγγιηθά, Βηνταηξηθή Δπηθνηλσλία θαη καζήκαηα επηινγήο. Γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ ζηελ 

«Ηαηξηθή Βηνρεκεία», ην νπνίν ήηαλ ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ΑΔΗ, απαηηνχληαλ θνίηεζε 

ειάρηζηεο δηάξθεηαο 4 εηψλ θαη παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε 35 καζήκαηα: 29 

ππνρξεσηηθά θαη 6 επηινγήο, (ηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ ζε 200 δηδαθηηθέο κνλάδεο) θαζψο 

θαη ε εθπφλεζε  κηαο 6κελεο εξεπλεηηθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (ε νπνία αληηζηνηρνχζε ζε 

32 δηδαθηηθέο κνλάδεο).  

Ιφγσ ηεο εξγαζηεξηαθήο θχζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κπνξνχζε 

λα εθπαηδεπηεί είρε θαζνξηζηεί ζε 25 αλά έηνο. Πηηο δχν πεξηφδνπο εηζαγσγήο θνηηεηψλ 

(Πεπηέκβξηνο 1998 θαη Ηαλνπάξηνο 1999) εγγξάθεθαλ ζην πξφγξακκα 51 θνηηεηέο γηα ιήςε 

πηπρίνπ θαη 22 γηα απνλνκή Βεβαίσζεο Ππνπδψλ ζε νξηζκέλα καζήκαηα. Ζ πξψηε ζεηξά 

θνηηεηψλ (εηζαρζέληεο ηνλ Πεπηέκβξην 1998), φπσο θαη ε δεχηεξε ζεηξά θνηηεηψλ 

(εηζαρζέληεο ηνλ Ηαλνπάξην 1999) νινθιήξσζαλ ηηο Ππνπδέο ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 2006 θαη 

νξθίζηεθαλ 36 θνηηεηέο.  

Ρν ΞΠΔ Ηαηξηθή Βηνρεκεία ρξεκαηνδνηήζεθε αξρηθά (1/1/1998-31/12/1999) απφ ην ΔΞΔΑΘ 

Η, ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ ΘΞΠ, κε 200 εθ. δξαρκέο. Γαπαλήζεθαλ 153.865.000  απφ ην ΔΘΡ γηα 

ακνηβέο δηδαζθφλησλ, ακνηβέο δηνηθεηηθνχ, ηερληθνχ, θαη εξγαζηεξηαθνχ πξνζσπηθνχ, γηα 

πξνκήζεηα  εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκα, κεηαθηλήζεηο, εθηππψζεηο, δεκνζηφηεηα  θ.ά,  

ελψ 46.135.000  δαπαλήζεθαλ απφ ην ΔΡΞΑ  γηα ηελ αγνξά θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, 

επνπηηθψλ κέζσλ, Ζ/, θιηκαηηζηηθψλ, επίπισλ Γξακκαηείαο θαη γξαθείσλ θαζψο θαη 

επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξγαζηεξίνπ Βηνρεκείαο. Γηα 

ην δηάζηεκα  1/1/2000 –31/8/2004 ην Ξξφγξακκα έιαβε πξνρξεκαηνδφηεζε απφ ην 3ν 

ΘΞΠ  789.485,45 επξψ, γηα δαπάλεο ηνπ θαιχπηνληαη απφ ην ΔΘΡ, φπσο αλαθέξζεθε 
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παξαπάλσ. Ρν ΞΠΔ Ηαηξηθή Βηνρεκεία νινθιήξσζε ηελ αθαδεκατθή ηνπ ιεηηνπξγία ζηηο 

12/04/2006 ελψ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ιεηηνπξγία ζηηο 19/06/2009. 

Θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ έγηλαλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

1: Οξγάλσζε, Γηνηθεηηθή θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ηνπ Έξγνπ 

2: Αθαδεκατθφο ρεδηαζκφο Έξγνπ 

3: Λεηηνπξγία ηνπ ΠΔ 

4: Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο έξγνπ 

5: Πξνβνιή – Γεκνζηφηεηα 

6: Αλάζεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ - Οινθιήξσζε θνίηεζεο - Απνλνκή πηπρίσλ  
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3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

3.2.1. Πεξηγξαθηθή αλαθνξά 

Ρα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

(ΠΘ) ζπληζηνχλ κία πξνζθνξά εθπαίδεπζεο πςεινχ επηπέδνπ πνπ απνζθνπεί ζηελ 

πεξαηηέξσ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ησλ ηερλψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

έξεπλαο κε ζπλεθηίκεζε ησλ αλαγθψλ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Απνζηνιή ησλ ΞΚΠ είλαη ε 

πςειή πνηόηεηα εθπαίδεπζεο θαη ε απόθηεζε γλώζεσλ κέζσ ηεο κειέηεο, ηεο θξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεο έξεπλαο ησλ ζρεηηθψλ κε ηα Ξξνγξάκκαηα γλσζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΞΚΠ πξνσζεί ηελ βειηίσζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο είηε απηφ αθνξά ηελ θαηεχζπλζε Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκάησλ 

Δηδίθεπζεο, φπνπ φκσο  ε εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ κέζσ 

ηεο πξσηνηππίαο ή θαηλνηνκίαο ηεο έξεπλαο, ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ πξναγσγή 

θαίξησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ. 

 Ρν Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ππνζηεξίδεη δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ηα πινπνηνχκελα απφ 

ηα Ρκήκαηά ηνπ Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ.  

 

3.2.1.1. ηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο δηνξγαλψλεη ΞΚΠ ηα νπνία ζηνρεχνπλ: 

α. Πηελ πξναγσγή γλψζεο θαη εμεηδίθεπζεο, κε θαλφλεο δενληνινγίαο, πνπ ζα εμππεξεηνχλ 

ηη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Πηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο, κέζα ζε έλα 

ειεχζεξν αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ, παξέρνληαο ζην πςειφηεξν πνηνηηθά εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν, επξχηαηεο επθαηξίεο ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, ρξήζηκεο γηα ηελ θνηλσλία θαη 

ην πνιηηηζκφ. Πηελ δηεμαγσγή έξεπλαο πςεινί επηπέδνπ, πνπ ζα δεκνζηεχεηαη θαη ζα 

αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο. 

β. Πηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ηηο ζεσξίεο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θάζε πεξηνρή εμεηδίθεπζεο. 

γ. Πηε δηεχξπλζε ζπλεξγαζηψλ ζε εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ επίπεδν κε εθπαηδεπηηθά θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, κε πξνζθνξά ηθαλνχ αξηζκνχ 

πξνγξακκάησλ θαη ζε μέλεο γιψζζεο. 

δ. Πηε δηαζθάιηζε ερεγγχσλ φηη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ έρεη ηελ ηθαλφηεηα γηα δηδαζθαιία 

θαη ππνζηήξημε έξεπλαο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

ε. Πηελ πξνεηνηκαζία θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηθαλψλ γηα επηηπρή ζηαδηνδξνκία ηφζν ζην 

δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ρν Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο αλαπηχζζεη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ ζχζηεκα αξηζηείσλ, θαη πξνλνεί ψζηε 

ηθαλφο αξηζκφο θνηηεηψλ λα εγγξάθεηαη ζηα πξνγξάκκαηα κέζσ ππνηξνθηψλ, απφ θνξείο, 

ηδξχκαηα, θιπ. 
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ζη. Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ ΞΘ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ κεζνπξφζεζκα γηα ην πςειφ επίπεδν, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ επηινγή 

ηνπο απφ ηνπο πηπρηνχρνπο πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα. 

Λα  πξνζθέξεηαη ηθαλφο αξηζκφο πξνγξακκάησλ κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Θάζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα λα νξγαλψλεη ζε ηαθηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ζπλέδξηα, ζπκπφζηα ή εκεξίδεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ. 

δ. Ρέινο έλαο ζπνπδαίνο ζηφρνο ζεσξήζεθε ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο δηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ηαηξηθνχ ηκήκαηνο 

ηνπ ΞΘ (ΙΣΠΘ) ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηεζλή πξνβνιή ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ αμηνθξαηηθή 

εμέιημε ησλ κειψλ ΓΔΞ. Δπί πιένλ κε βάζε ηε δηεζλή εκπεηξία ην πηζηεχεηε φηη ηα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζ' απνηειέζνπλ πφιν έιμεο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ άξηζηα 

εθπαηδεπκέλσλ επηζηεκφλσλ θαζψο θαη αληαγσληζηηθψλ θνλδπιίσλ έξεπλαο απφ πεγέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Γεληθέο Γηαηάμεηο 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί 

ηα Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3685 (ΦΔΘ 

148, η,Α`/16-8-2008). Ρα Ρκήκαηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ 

απηνδχλακα ή λα ζπλδηνξγαλψλνπλ κεηαμχ ηνπο ή κε νκνηαγή ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ γηα ηε ρνξήγεζε Κεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) θαη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (ΓΓ). Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο έγθξηζεο ΞΚΠ πξνο ην ΤΠΔΠΘ, είλαη ε 

ζπλππνβνιή ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ νηθείνπ Ρκήκαηνο ζχκθσλα κε ην λ. 

3374/2005(ΦΔΘ 189 Α'), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πξνυπνζέζεσλ. 

Ρα ΞΚΠ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ ΓΔ ηνπ νηθείνπ Ρκήκαηνο πνπ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε 

θηηξηαθή-πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηα απαξαίηεηα κέιε ΓΔΞ θαη ην ινηπφ εθπαηδεπηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ Πχγθιεην Δηδηθήο Πχλζεζεο 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΔΜ) ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 

3.2.1.2. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

3.2.1.3.1. Γεληθά 

Ρα πξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ ΞΘ πνπ νδεγνχλ ζε Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 

Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εκβάζπλζε ζε γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο 

επηζηήκεο, ηελ πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε, ηελ θαηαλφεζε ησλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ 

θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ ζηειέρσζε ζπλαθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ ρψξσλ. 

 

3.2.1.3.2. Υξνληθή Γηάξθεηα 
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Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε ΞΚΠ θαη είλαη έλα, ελάκηζε ή δχν 

έηε. Κέγηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο νξίδεηαη ν δηπιάζηνο ρξφλνο ηεο ειάρηζηεο δηάξθεηαο 

ζπνπδψλ. Νη Γεληθέο Ππλειεχζεηο Δηδηθήο Πχλζεζεο ησλ Ρκεκάησλ κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ 

απηφ ην δηάζηεκα άιιν έλα ρξφλν, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε απφθαζε. 

 

3.2.1.3.3. Πξνυπνζέζεηο Απφθηεζεο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο 

Γηα ηελ απφθηεζε Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απαηηνχληαη απφ 75 (γηα εηήζηα 

εληαηηθά) έσο 120 δηδαθηηθέο κνλάδεο (ΔCTS) νη νπνίεο απνθηνχληαη κεηά απφ: 

     -Δπηηπρή παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε ζε ηθαλφ αξηζκφ καζεκάησλ (6 έσο 20). 

     -Δθπφλεζε θαη επηηπρή εμέηαζε πξσηφηππεο Κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

     -Ξξαθηηθή Άζθεζε (φπνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηε απφ ηνλ Θαλνληζκφ Ππνπδψλ ηνπ ΞΚΠ). 

     -Ξαξαθνινχζεζε νξγαλσκέλσλ ζεκηλαξίσλ ή δηαιέμεσλ ή αζθήζεσλ εθφζνλ 

πξνβιέπνληαη απφ      ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΞΚΠ. 

 

3.2.1.3.4. Όξγαλα Λεηηνπξγίαο ΠΜ 

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ ΞΚΠ αξκφδηα φξγαλα είλαη: 

•     Ζ Πχγθιεηνο Δηδηθήο Πχλζεζεο (Δ) ηνπ Ηδξχκαηνο 

•     Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο (ΓΔ) ηνπ νηθείνπ Ρκήκαηνο  

•     Ζ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή (Δ) ηνπ ΞΚΠ 

•     Ν Γηεπζπληήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

•     Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ) ζε πεξηπηψζεηο Γηαηκεκαηηθψλ ΞΚΠ 

Πην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο έρεη επίζεο ζπζηαζεί Δπηηξνπή Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο. Ζ Δπηηξνπή απηή απνηειείηαη απφ 8 κέιε ΓΔΞ, πξνεδξεχεη ζ' απηήλ ν 

Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ πνζέζεσλ θαη Ξξνζσπηθνχ, νξίδεηαη απφ ην Ξξπηαληθφ 

Ππκβνχιην γηα ζεηεία δπν εηψλ θαη είλαη αξκφδηα λα εμεηάδεη θαη λα εηζεγείηαη ζηελ ΠΔΠ γηα 

φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα ΞΚΠ ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 

3.2.1.3.5. Δπηηξνπέο ησλ ΠΜ 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΞΚΠ ε ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο νξίδεη, κε ζεηεία ελφο (1) ή δπν (2) εηψλ, 

φπσο πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θάζε πξνγξάκκαηνο, ηηο εμήο 

Δπηηξνπέο: 

Δπηηξνπή Δπηινγήο Κεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ 

Δπηηξνπή Γενληνινγίαο 

Δπηηξνπή Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 
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3.2.1.3.6. Γηαδηθαζίεο επηινγήο 

3.2.1.3.6.α. Αηηήζεηο 

Θάζε ρξφλν ηα Ρκήκαηα δεκνζηεχνπλ, ηξείο κήλεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο αηηήζεσλ, αλαθνίλσζε ζηνλ Ρχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο ζρεηηθά κε ην 

Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθνί Ππνπδψλ ηνπ νπνίνπ ε έλαξμε έρεη πξνγξακκαηηζζεί γηα ην 

ακέζσο επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά  

 

3.2.1.3.6.β. Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ 

Πηα ΞΚΠ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ΑΔΗ (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3549-2007) 

ηε εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Ζ επηινγή ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη θπξίσο κε ζπλεθηίκεζε ησλ εμήο θξηηεξίσλ: ην γεληθφ 

βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, ηελ επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη ζην 

πξνπηπρηαθφ επίπεδν, θαη ηελ ηπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ ΓΠΔΠ 

ηνπ νηθείνπ Ρκήκαηνο θαζνξίδεη κε απφθαζε ηεο ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ 

απηψλ, ηνλ νξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθνί θξηηεξίσλ ή ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ θα ζπλεληεχμεσλ, 

ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζπλεθηηκψληαη θαηά ηελ επηινγή. Νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ 

κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Ξξνγξακκάησλ 

Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ ζην ΞΚΠ γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

Δπηινγήο Κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ρν επίπεδν ηεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο ή ησλ μέλσλ 

γισζζψλ πνπ ζα είλαη ππνρξεσηηθέο απφ θάζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζα είλαη 

αληίζηνηρν ηνπιάρηζην κε ην Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο Δπηπέδνπ Β2 ηνπ Λ. 

2740/1999 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. Ν 

αξηζκφο ησλ ζέζεσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ή θνηηεηξηψλ θαζνξίδεηαη θαηά αλψηαην φξην 

απφ ηελ ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο ή ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή. Ν πίλαθαο επηηπρφλησλ 

επηθπξψλεηαη απφ ηε ΓΠΔΠ.          

 

Δλδεηθηηθόο ζπλνπηηθόο πίλαθαο αμηνιόγεζεο γηα εηζαγωγή ζην πξόγξακκα 

            Κξηηήξηα Δπηινγήο                                 Μφξηα 

1.       Βαζκφο πηπρίνπ                                          % 

2.       Δπίπεδν γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο ή μέλσλ γισζζψλ                                        % 

3.       Γλψζε δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο                                                                        % 

4.       Ξηπρηαθή εξγαζία                                                                                            % 

5.       Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία                                                                                   % 

6.      Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά                                                           % 

7.       Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα                                                           % 

8.      Ππκκεηνρή ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα                                                                % 

9.      Γεχηεξν πηπρίν (γηα ηεηαξηνεηή θνίηεζε)                                                         % 

10.    Θαηνρή άιισλ Κεηαπηπρηαθψλ Ρίηισλ Ππνπδψλ                                                % 
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11.     Γξαπηέο εμεηάζεηο                                                                                             % 

12.  Ππλάθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ ΚΞΠ                  % 

13.      Ππλέληεπμε                                                                                                       % 

 

 

3.2.1.3.7. Πξφγξακκα 

3.2.1.3.7.α. Πξφγξακκα Μαζεκάησλ γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

Ρα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη νη θάζε 

άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Ξξνγξακκάησλ νξίδνληαη 

ζαθψο ζηνπο νδεγνχο ζπνπδψλ ησλ Ρκεκάησλ. Πε θάζε Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ 

Ππνπδψλ θαζνξίδνληαη ζαθψο ηα ππνρξεσηηθά θαη ην επηιεγφκελα καζήκαηα, νη ψξεο 

δηδαζθαιίαο θαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο (ΔCΡS) ηνπ θάζε καζήκαηνο. Γηα φια ηα καζήκαηα 

απαηηείηαη ε θπζηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ. Ξαξάιιεια 

κε ηα καζήκαηα, ζην ΞΚΠ πξνζθέξνληαη ζεκηλάξηα.. Ζ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο. Ρν πεξηερφκελν ηνπ θάζε καζήκαηνο, κε ηνπο ηίηινπο ησλ 

δηαιέμεσλ, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, αλαγξάθνληαη ζαθψο 

ζηνπο Νδεγνχο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ησλ Ρκεκάησλ. 

Θάζε εμάκελν ζπνπδψλ δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. 

 

3.2.1.3.7.β. Γηδάζθνληεο- Δπηβιέπνληεο ζηα ΠΜ θαη αμηνιφγεζε καζεκάησλ 

Ρε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ηηο αζθήζεηο ζηα ΞΚΠ κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ:  

Κέιε ΓΔΞ ή ΔΞ ηνπ νηθείνπ Ρκήκαηνο ή άιισλ Ρκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ΑΔΗ, 

απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, εηδηθνί επηζηήκνλεο 

ή δηδάζθνληεο βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 407/1980 (ΦΔΘ 112 Α'), νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο θαη έρνπλ επαξθέο δεκνζηεπκέλν έξγν. Ρα 2/3 ηνπιάρηζηνλ ησλ δηδαζθφλησλ ζε 

θάζε ΞΚΠ πξέπεη λα είλαη κέιε ΓΔΞ ηνπ νηθείνπ ή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Ρκεκάησλ, 

Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, νη νπνίνη 

είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη έρνπλ επαξθή επηζηεκνληθή ζπγγξαθηθή ή 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΞΚΠ. Θάζε κέινο 

ΓΔΞ κπνξεί λα αλαιακβάλεη θαη λα επηβιέπεη έσο επηά (7) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο.  

 

3.2.1.3.7.γ. Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

Ζ ΓΠΔΠ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο ΠΔ, νξίδεη ηνπιάρηζηνλ Ρξηκειή Δπηηξνπή ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ν Δπηβιέπσλ θαη άιια δχν (2) ή πεξηζζφηεξα κέιε ΓΔΞ ή ΔΞ ή εξεπλεηέο ησλ 

βαζκίδσλ Α',Β', Γ', νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Θάζε θνηηεηήο θαη θνηηήηξηα ππνβάιιεη ζηνλ Δπηβιέπνληα ηελ Ξξφηαζε 
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Κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Δπηβιέπνληνο 

Θαζεγεηή. Ρν πεξηερφκελν ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αθνξά ζχγρξνλα 

ζέκαηα ηεο επηζηήκεο θαη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ απνζηνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, oη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ή θνηηήηξηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

επηβιέπνληεο θαζεγεηέο ηνπο, ελζαξξχλνληαη λα παξνπζηάδνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο 

δεδνκέλα ζε ζπλέδξηα θαη λα ηα δεκνζηεχνπλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Ζ ηειηθή 

αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηεο Κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη απφ ηελ ΓΠΔΠ.  

 

3.2.1.3.7.δ. Πξαθηηθή Άζθεζε 

Ρα Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ Ξξαθηηθή Άζθεζε ησλ 

Κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη νη 

ηξφπνη αμηνιφγεζεο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

ηνπ θάζε Ξξνγξάκκαηνο. 

 

3.2.1.3.8. πλνπηηθή πεξηγξαθή δηαηάμεσλ  ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Πηνπο θνηηεηέο παξέρεηαη ε επθαηξία 

παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ θαη άιισλ ζπγγελψλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ.   

Γηα ηελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θάζε Ξξνγξάκκαηνο 

Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηνπ Ρκήκαηνο (βηβιηνζήθε, εξγαζηήξηα, θιηληθέο θιπ.). 

 

3.2.1.3.9. Οηθνλνκηθά. Γηαρείξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ 

Νη Ξφξνη ησλ ΞΚΠ κπνξεί λα είλαη δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα, ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα γεληθά, λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ ή πφξνη απφ εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα, θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, επηρνξεγήζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

δίδαθηξα. Ρν πνζφ ησλ δηδάθηξσλ θαζνξίδεηαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηεο ΓΠΔΠ. Ρα ΞΚΠ 

δηθαηνχληαη ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηελ πνπξγηθή 

Απφθαζε έγθξηζεο ηνπο, ε νπνία θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεη ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπο βάζεη θξηηεξίσλ πνηφηεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ νηθείνη 

Ρκήκαηνο ζχκθσλα κε ην λ. 3374/05 θαη ηνπ θαζελφο ΞΚΠ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 

3685/08.Ζ δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ ΞΚΠ γίλεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Θνλδπιίσλ 

Έξεπλαο (ΔΙΘΔ). 

 

3.2.1.3.10.Τγεηνλνκηθή θάιπςε - Φνηηεηηθά δάλεηα 

Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο γηα απφθηεζε ΚΓΔ θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ δελ έρνπλ 

πγεηνλνκηθή θάιπςε δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο ηζρχεη 

θαη γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2640/1998 (ΦΔΘ 

206 Α') εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα απφθηεζε ΚΓΔ ή 

ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε 
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ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο. Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ. 

2413/1996 (ΦΔΘ 124 Α') γηα ηε ρνξήγεζε θνηηεηηθψλ δαλείσλ. 

 

3.2.1.3.11. Ιζηνζειίδα ησλ ΠΜ 

Θάζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα έρεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, 

ή θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα θξίλεη ην ηκήκα, ηδηαίηεξα ζε πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο 

κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΞΚΠ ελεκεξψλεηαη δηαξθψο, 

θαη πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλψζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαη απνηειεί ηνλ 

επίζεκν ρψξν ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ. 
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3.2.2. πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

 

3.2.2.1. Γεληθά:  

Πην Σκήκα Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θζζαιίαο ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα νξγαλσκέλα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ νδεγνχλ ζε κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο 

(ΚΓΔ/Κasters) θαη ελ ζπλερεία ζε δηδαθηνξηθφ δίπισκα (Γ.Γ/ΟhD). Νη Νδεγνί Ππνπδψλ 

ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ εκπεξηέρνληαη ζηελ ελφηεηα «Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή 

ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ» ηεο  Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Ρν αλσηέξσ 

αλαθεξφκελν Παξάξηεκα  πεξηέρεη επίζεο ηηο αλαιχζεηο θαη εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ησλ 

επηκέξνπο Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Ρα πξνγξάκκαηα απηά θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα εηδηθνηήησλ θαη ζην παξψλ θεθάιαην, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλφεζε ηεο 

ζπλνρήο ησλ ΞΚΠ (Κasters) θαη ΞΓΠ (ΟhD) πξνγξακκάησλ, γίλεηαη κφλν κηα εηζαγσγηθή 

παξνπζίαζε απηψλ. Πην Ηαηξηθφ Ρκήκα επίζεο ηνπ ΞΘ ιεηηνπξγεί πξφγξακκα απφθηεζεο 

δηδαθηνξηθνχ κέζσ ηεο ιεγνκέλεο Δλαιιαθηηθήο Γηαδηθαζία φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

Λφκν 2083/92. Ρα ΞΚΠ ρσξίδνληαη  ζε  Μνλνηκεκαηηθά θαη Γηαηκεκαηηθά αλάινγα κε 

ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπο. Ρα ηέζζεξα ππάξρνληα ΞΚΠ ζην ΞΘ είλαη φια  πξνο ην παξφλ 

κνλνηκεκαηηθά θαη ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ππνδεηθλχνληαη κε ηα ειιεληθά γξάκκαηα : 

Α, Β, Γ θαη Γ. ια ηα πξνγξάκκαηα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο απνθνίηνπο λα εληαρζνχλ 

κεηά απφ θξίζε ζην αληίζηνηρν πξφγξακκα δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ (ΞΓΠ). 

 

3.2.2.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «Βηνινγία ηεο 

Αλαπαξαγσγήο». 

 Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο ηνπ Ξ.Κ.Π. είλαη ν Θαζεγεηήο Καηεπηηθήο & Γπλαηθνινγίαο 

Ησάλλεο Δ. Κεζζήλεο. Απνλέκεη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΚΓΔ) ζηε «Βηνινγία 

ηεο Αλαπαξαγσγήο» θαη έρεη σο Αληηθείκελν - Πθνπφ ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ 

εμεηδίθεπζεο θαη εμάζθεζε ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηε Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο ζε 

απνθνίηνπο Ηαηξηθψλ, Βηνινγηθψλ θαη άιισλ Πρνιψλ γείαο γηα επηηπρή επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ γηα ηελ 

απνλνκή ηνπ θαηά ην άξζξν 3 ηίηινπ ΚΓΔ έρεη νξηζζεί ζε έλα πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηξίκελε πεξίνδν δηάξθεηαο 12 εβδνκάδσλ γηα ηελ εθπφλεζε, ζπγγξαθή 

θαη παξνπζίαζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο. 

  

3.2.2.3. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο» Ρν ΞΚΠ «Ξξσηνβάζκηα Φξνληίδα γείαο», ζε ζχκπξαμε κε ην Ρκήκα 

Λνζειεπηηθήο ηνπ ΡΔΗ Ιάξηζαο πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά καζήκαηα, καζήκαηα επηινγήο 

θαη πξαθηηθή άζθεζε. Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο ηνπ Ξ.Κ.Π. είλαη ν Θαζεγεηήο θ. 

Θσλζηαληίλνο Γνπξγνπιηάλεο, θαζεγεηήο Ξλεπκνλνινγίαο. Έρεη σο ζθνπφ ηελ εηδίθεπζε 

επηζηεκφλσλ πηπρηνχρσλ επηζηεκψλ πγείαο ζηνπο νπνίνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εηδηθεπηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ελφο ηνκέα πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε 



 ε ι ί δ α  | 45 

 

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ Τμήμαηορ Ιαηπικήρ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Έκδοζη 1η           Δεκέμβπιορ 15 
   

    

 

ζεκαζία αιιά θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ εθηείλεηαη ζε 2 

αθαδεκατθά έηε. Ρα απζηεξά θξηηήξηα επηινγήο θνηηεηψλ, ε θαιή πιηθνηερληθή ππνδνκή, ην 

πςειήο ζηάζκεο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζηελ 

δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηφ αμηφπηζην ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

3.2.2.4. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν: «Δθαξκνζκέλε Γεκφζηα 

Τγεία θαη Πεξηβαιινληηθή Τγηεηλή» ηνπ Δξγαζηεξίνπ γηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ 

ΞΘ. Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. είλαη ν Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο 

Δπηδεκηνινγίαο θ. Σ .Σαηδερξηζηνδνχινπ. Ρν πξφγξακκα έρεη ζηφρν λα εθπαηδεχζεη 

απνθνίηνπο ζρνιψλ επηζηεκψλ πγείαο ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο κε ζεσξεηηθφ 

θαη πξαθηηθφ πεξηερφκελν. Ρν Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ δηαθξίλεηαη ζε δχν 

θχθινπο θαη νδεγεί ζην Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δμεηδίθεπζεο κε δχν θαηεπζχλζεηο  θαη' 

επηινγή: α. Ξνηφηεηα - Αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη Γεκφζηα γεία β. Ξνηφηεηα - Αζθάιεηα 

πδάησλ θαη Γεκφζηα γεία 

 

3.2.2.5. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Κιηληθέο Δθαξκνγέο Μνξηαθήο 

Ιαηξηθήο»   

Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο ηνπ Ξ.Κ.Π. είλαη ν θ. Ξ.Α.Κνιπβδάο, θαζεγεηήο Φπζηνινγίαο. 

Ηδξχζεθε κε ην ΦΔΘ 1209/6-8-2004, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ & ΑΟΣΗΘΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ -ΔΞΔΑΔΘ II» 

γηα ηα έηε 2004-2008. Δίρε ζα ζηφρν ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθήο 

εθπαίδεπζεο ζην πεδίν ηεο Κνξηαθήο Ηαηξηθήο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο αιιά θαη κε ηελ ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλσλ 

επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο. Απφ ην 2006-2007 

πξνγξακκαηίζηεθαλ θαηλνηνκίεο ζην πξφγξακκα, δεδνκέλνπ φηη ην πξφγξακκα θηινδνμνχζε 

λα δψζεη επηπιένλ θαη ηζρπξά εξγαζηεξηαθά εθφδηα, πξνηάζεθε ε πξψηκε έθζεζε ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ ζηα εξγαζηεξηαθά αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απμήζεθαλ 

ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα θαηά 50% κε ηελ θαζηέξσζε ππνρξεσηηθψλ θαη' επηινγήλ κε 

λέν θαηλνηφκν πεξηερφκελν θαη δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο λα 

απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε κέζσ ηεο επηινγήο ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ 

ελνηήησλ.  
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3.2.3. Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

 

Α. Μνλνηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα γηα Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

(ΜΓΔ/ Μasters) 

 

3.2.3.1.1. Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε 

«Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο»   

Γηεπζπληήο: Ησάλλεο Κεζζήλεο, Θαζεγεηήο Καηεπηηθήο & Γπλαηθνινγίαο 

 

3.2.3.1.2. Σκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ: Ρν ΞΚΠ ζα ιεηηνπξγήζεη γηα 

ηξίην (3ν) έηνο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 θαη είλαη κνλνηκεκαηηθφ. Ιεηηνπξγεί κε 

βάζε ηελ απφθαζε γηα «Έγθξηζε Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο 

Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κε ηίηιν Βηνινγία ηεο Αλαπξαγσγήο», ΑΟ. Φχιινπ 

1824/23-12-2005. Θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγείαο ηνπ έρνπλ εηζαρζεί 30 ΚΦ θαη έρνπλ 

απνθνηηήζεη 20. 

Πην Ξξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ κέιε ΓΔΞ ηεο Καηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Θιηληθήο φπσο 

επίζεο θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηεο Βηνινγίαο ηνπ Ξαλεκηζηεκίνπ.  

 

3.2.3.1.3. Αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο: Ρν ΞΚΠ παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε 

ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηε Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο ζε απνθνίηνπο Ηαηξηθψλ, 

Βηνινγηθψλ θαη άιισλ Πρνιψλ γείαο κε ζθνπφ ηελ επηηπρή ηνπο επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Νη απφθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο πγείαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο ζηε ρψξα. 

 Ρν Ξξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ θνηηεηηθνχ δπλακηθνχ ησλ 

αλσηέξσ Πρνιψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαζεγεηψλ θιηληθψλ θαη βαζηθψλ 

ηνκέσλ, κέζσ ηεο ζπλεπίβιεςεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. Κεηά ην πέξαο 

ηνπ 3νπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ (2008-2009), ην ΞΚΠ ζα αλαζεσξεζεί αξκνδίσο κε βάζε 

ηελ εκπεηξία, πνπ ζα απνθηεζεί απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. 

 

3.2.3.1.4. Γνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα: Ρν πξφγξακκα νδεγεί ζε 

Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΚΓΔ/ Κaster). Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ γηα 

ηελ απνλνκή ηνπ θαηά ην άξζξν 3 ηίηινπ ΚΓΔ νξίδεηαη ζε έλα πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο. 

Ρν ζχλνιν ησλ καζεκάησλ νινθιεξψλεηαη ζε δχν αθαδεκατθά εμάκελα πνπ θαιχπηνπλ 320 

ψξεο δηδαζθαιίαο (απφ 160 ψξεο δηδαζθαιίαο θάζε πεξίνδν) θαη 104 ψξεο εξγαζηεξηαθψλ 

αζθήζεσλ (απφ 52 ψξεο θάζε πεξίνδν) δηάξθεηαο 21 θαη 19 εβδνκάδσλ θαη νινθιεξψλεηαη 

κε ηξίκελε πεξίνδν δηάξθεηαο 12 εβδνκάδσλ γηα ηελ εθπφλεζε, ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο. Ρα δίδαθηξα αλέξρνληαη ζε 2275,00 Δπξψ αλά 
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εμάκελν. Ζ δνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πεξηγξάθεηαη ζην ζπλνπηηθφ Νδεγφ Ππνπδψλ πνπ 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α.5α. Νη ΚΦ έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζχγρξνλε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνινγίαο θαζψο θαη ζηα Δξγαζηήξηα Θπηηαξνγελεηηθήο & 

Κνξηαθήο Γελεηηθήο θαη ζην Δξγαζηήξην Δμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο (Καηεπηηθή & 

Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή) ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε  

Βηβιηνζήθε σο κέζνπ εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο ζηε 

Ιάξηζα, πνπ είλαη κία απφ ηηο πξψηεο κεραλνξγαλσκέλεο βηβιηνζήθεο ζηελ „Διιάδα, ήδε 

δηαζέηεη πάλσ απφ 2.000 ηίηινπο βηβιίσλ θαη 185 ηίηινπο πεξηνδηθψλ. ιεο νη δηεξγαζίεο, 

π.ρ. δαλεηζκφο, θξαηήζεηο, παξαγγειίεο, γίλνληαη κέζσ ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, είλαη δπλαηή ε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νξηδφληηα δξάζε αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ (Healink) ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε πιεζψξα επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ.  

 

3.2.3.1.5 Δμεηαζηηθφ ζχζηεκα: Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ησλ δχν 

εμακήλσλ νη ΚΦ ππνβάιινληαη ζε γξαπηέο εμεηάζεηο επί ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάρηεθαλ. 

Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ επηηξέπεη ζηνπο ΚΦ λα παξνπζηάζνπλ ηε 

δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία. Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ν ΚΦ επαλαιακβάλεη ηελ πεξίνδν, 

εθφζνλ ην επηζπκεί θαη επαλεμεηάδεηαη δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη. Πε πεξίπησζε απνηπρίαο 

θαη ζηελ επαλεμέηαζε απνξξίπηεηαη.  

 

3.2.3.1.6. Γηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ: Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

εηζαθηέσλ Κεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ γηα ην ΚΓΔ ηνπ ΞΚΠ νξίδεηαη ζε 10 εηεζίσο. Πην 

ΞΚΠ γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη πηπρίνπ Ρκεκάησλ Ηαηξηθήο θαη άιισλ Ρκεκάησλ ησλ Πρνιψλ 

Δπηζηεκψλ γείαο (Νδνληηαηξηθήο, Λνζειεπηηθήο) ησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρσλ 

αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη 

Ρκεκάησλ ησλ Πρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (Βηνινγίαο, Σεκείαο, Βηνρεκείαο, 

Βηνηερλνινγίαο, Κνξηαθήο Βηνινγίαο, Φαξκαθεπηηθήο) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρσλ 

αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη πηπρηνχρνη ηκεκάησλ ΡΔΗ 

ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαινχληαη λα 

θαηαβάιινπλ νη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη ΚΦ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δπν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ Θαζεγεηέο Ξαλεπηζηεκίσλ ή ΡΔΗ ή 

εξεπλεηέο Α΄ αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη 

δίπισκα ή πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο ηεο γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (ππνρξεσηηθά),  θαη 

πξναηξεηηθά άιισλ μέλσλ γισζζψλ. Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ γίλεηαη κε 

ζπλεθηίκεζε ηνπ γεληθνχ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ θαη ηεο ζπλέληεπμεο ζηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο. 

Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο εθιέγεηαη απφ ηε ΓΠΔΠ κεηά απφ πξφηαζε ηεο Ππληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΞΚΠ.  Ζ ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ ΚΦ δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηνπ 

Ρκήκαηνο. Ζ Δπηηξνπή Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο ζπλεθηηκά ην γεληθφ βαζκφ πηπρίνπ, ηε 

βαζκνινγία ζηα ζρεηηθά κε ην Ξ.Κ.Π. πξνπηπρηαθά καζήκαηα, ηα πηζηνπνηεηηθά ή 
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δηπιψκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, ηελ ηπρφλ εξεπλεηηθή ή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηηο δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο ηεο γλψζεο 

ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ. Γηα ηνπο αιινδαπνχο, απαξαίηεηε 

θξίλεηαη ε άξηζηε γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο. ηαλ δελ ππάξρνπλ επαξθή 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ άξηζηε γλψζε ηεο Διιεληθήο ή ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, ν 

έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ηεο γλψζεο ζα γίλεη κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο θαηά ηελ 

πξνθνξηθή εμέηαζε. 

 

3.2.3.1.7. Υξεκαηνδφηεζε: Ζ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ΞΚΠ  πξνέξρεηαη απφ ηα δίδαθηξα 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ρα δίδαθηξα αλέξρνληαη ζε 2275,00 Δπξψ αλά εμάκελν. 

 

3.2.3.1.8. Γηεζλήο Γηάζηαζε: Πην Ξξφγξακκα δηδάζθνπλ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ηαηξηθνχ 

Ρκήκαηνο, ησλ νπνίσλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν εληάζζεηαη ζην πεδίν ηνπ ΞΚΠ. Πην ΞΚΠ 

δχλαληαη λα θιεζνχλ λα δψζνπλ δηαιέμεηο θαη λα δηδάμνπλ καζήκαηα ή κέξνο καζεκάησλ 

θαη άιια κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο, πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζην ΞΚΠ, κέιε 

ΓΔΞ άιισλ Ξαλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη εξεπλεηέο θαη 

επηζηήκνλεο κε αλαγλσξηζκέλν έξγν. 
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3.2.3.2. Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

«Κιηληθέο Δθαξκνγέο Μνξηαθήο Ιαηξηθήο» 

Γηεπζπληήο: ΞΑ Κνιπβδάο. 

 

3.2.3.2.1. Σκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ: Ρν ΞΚΠ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο- Ρκήκα Ηαηξηθήο, είλαη κνλνηκεκαηηθφ θαη ηδξχζεθε κε ην ΦΔΘ 1209/6-8-2004 

(έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2004). Ρν ΞΚΠ ιεηηνπξγεί ζε ζχκπξαμε κε ηα 

Ρκήκαηα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Αζήλαο θαη ηνπ Ρ.Δ.Η. Ιάξηζαο 

 

3.2.3.2.2. Αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο: Ρν Ξξφγξακκα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε ζην πεδίν ηεο Κνξηαθήο Ηαηξηθήο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο αιιά θαη κε ηελ ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλσλ 

επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο Ζ Κνξηαθή 

Ηαηξηθή είλαη έλα ζχγρξνλν θαη γνξγά εμειηζζφκελν πνιχ-ηνκεαθά επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή κεζφδσλ ηεο Κνξηαθήο Βηνινγίαο, Βηνρεκείαο θαη Γνληδηαθήο 

Ρερλνινγίαο ζηε δηεξεχλεζε ηεο παζνγέλεηαο ζχλζεησλ αζζελεηψλ, φπσο ηα απηνάλνζα 

λνζήκαηα, ν θαξθίλνο θαη ηα λνζήκαηα ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θαη λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ρν 

Ξξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε ζε βάζνο εξγαζηεξηαθήο εκπεηξίαο απφ απνθνίηνπο 

Ηαηξηθψλ Πρνιψλ θαη πξνζαλαηνιηζκφο  Βηνιφγσλ θαη ζπλαθψλ Δπηζηεκφλσλ ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Ηαηξηθή θαη ζηε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ πνπ ζα γίλνπλ ηθαλνί ζην λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ή θαη λα αλαπηχζζνπλ λέεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηε 

δηάγλσζε, ζηελ πξφιεςε θαη ζηε ζεξαπεία ησλ ζνβαξψλ απηψλ λφζσλ.  

 

3.2.3.2.3. Γνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα: Ρν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη 4 

δηδαθηηθά εμάκελα, ελψ ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ είλαη 12 θαη‟ αλψηαην φξην. Αθνινπζεί 

άκεζε εξγαζηεξηαθή έθζεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα ηνπ 

Ρκήκαηνο έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ηζρπξή πξαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε. Ρν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α.5β. 

Ππγθεθξηκέλα, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαλέκνληαη ακέζσο κεηά ηελ επηινγή ηνπο ζηα 

Δξεπλεηηθά Δξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο φπνπ μεθηλνχλ ηελ εθπφλεζε πεηξακαηηθψλ 

δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ δηάξθεηαο 4 εμακήλσλ. Ζ απαζρφιεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα 

Δξγαζηήξηα είλαη πιήξεο θαη ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ 

ησλ Δξγαζηεξίσλ. Δπίζεο, παξάιιεια κε ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζηε 

δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ εμακήλσλ  πνπ δηαξθεί ην Ξ.Κ.Π., νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα 

πξέπεη λα επηιέμνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ επηηπρψο κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη 

νξγαλσκέλεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 30 δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ζ 

παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. 
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3.2.3.2.4. Δμεηαζηηθφ ζχζηεκα: Δθηφο απφ ηε γεληθή επίβιεςε απφ ηελ Ππληνληζηηθή 

Δπηηξνπή, ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ θάζε ΚΦ παξαθνινπζνχλ δχν κέιε ΓΔΞ, ν Πχκβνπινο 

Θαζεγεηήο (ΠΘ) θαη ν Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο (ΔΘ). Ν ξφινο ηνπ Πχκβνπινπ Θαζεγεηή 

νξίδεηαη εμαξρήο απφ ηελ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα λα βνεζά ηνλ ΚΦ ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνέθππηαλ θαη ηνλ πξνζαλαηφιηδε 

ζηελ επηινγή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ν ΔΘ είλαη ην κέινο ΓΔΞ πνπ νξίδεη ην ζέκα θαη 

επηβιέπεη ηελ εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ν ηειηθφο βαζκφο είλαη ην 

γηλφκελν ηνπ βαζκνχ επίδνζεο ζηηο εμεηάζεηο θάζε καζήκαηνο επί ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ηνπ καζήκαηνο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ.  

 

3.2.3.2.5. Γηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ: Πην Ξ.Κ.Π. γίλνληαη 

δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Ρκεκάησλ ησλ Πρνιψλ γείαο θαη ησλ Ρκεκάησλ Βηνινγίαο ή 

ζπλαθψλ Πρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηήκσλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αλεγλσξηζκέλσλ ΑΔΗ ηεο 

αιινδαπήο. Ξηπρηνχρνη άιισλ Πρνιψλ ΑΔΗ θαη Ξηπρηνχρνη ζπλαθψλ ζρνιψλ ΡΔΗ είλαη 

δπλαηφλ επίζεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο εθφζνλ εμεηαζζνχλ κε επηηπρία 

ζηελ χιε ησλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ Βηνινγίαο Η & ΗΗ, Βηνρεκείαο Η &ΗΗ θαη Φπζηνινγίαο 

Η, ΗΗ & ΗΗΗ , φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνλ νδεγφ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο. Ζ 

Δπηηξνπή Δπηινγήο θαιεί ζε ζπλέληεπμε – πξνθνξηθή εμέηαζε φζνπο απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

πιεξνχλ ηηο ηππηθέο θαη ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο. Νη ζπλεληεχμεηο δηεμάγνληαη ζηελ 

έδξα ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο ζπλεθηηκά ην γεληθφ βαζκφ πηπρίνπ, ηελ 

βαζκνινγία ζηα ζρεηηθά κε ην Ξ.Κ.Π. πξνπηπρηαθά καζήκαηα, ηελ επίδνζε ζηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία (φπνπ πξνβιέπεηαη), ηπρφλ εξεπλεηηθή ή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηξεηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ. Απαξαίηεηε 

θξίλεηαη ε άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο θαη ηεο Διιεληθήο γηα ηνπο αιινδαπνχο. Ζ γλψζε ηεο 

Αγγιηθήο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θαηνρή δηπιψκαηνο Proficiency ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ ηνπ 

Cambridge (ε ηζνδπλάκνπ). ηαλ δελ ππάξρνπλ επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

άξηζηε γλψζε Αγγιηθήο ή Διιεληθήο γιψζζαο, ν έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ηεο γλψζεο ζα γίλεη 

κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε. 

 

3.2.3.2.6. Υξεκαηνδφηεζε: Ρν ΞΚΠ θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ, ην 2004, ρξεκαηνδνηήζεθε 

απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δθπαίδεπζε & Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε –

ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ» κε πξνυπνινγηζκφ 103.200 Δπξψ γηα ηα έηε 2004-2008. Πε φ,ηη αθνξά ηηο 

ππνηξνθίεο, δφζεθε κφλν κία ππνηξνθία ζε ΚΦ ην 2006, κε βάζε ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά 

θαη αθαδεκατθά θξηηήξηα.  

 

3.2.3.2.7. Γηεζλήο Γηάζηαζε: Πην Ξξφγξακκα δηδάζθνπλ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ηεο 

Ηαηξηθήο Πρνιήο θαη πξνζθεθιεκέλνη Νκηιεηέο απφ Ρκήκαηα θαη Δξεπλεηηθά Θέληξα 

Βηνταηξηθήο Θαηεχζπλζεο. Δπηπιένλ πξνζθαινχληαη επηθαλείο επηζηήκνλεο ψζηε λα 
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κεηαδφζνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ έρνπλ, θαη κε απηέο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

βειηίσζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζηελ Διιάδα.  
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Β. Γηαηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα γηα Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

(ΜΓΔ/ Μasters) 

 

3.2.3.3.1. Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο»   

Γηεπζπληήο: Θσλζηαληίλνο Γνπξγνπιηάλεο, Θαζεγεηήο Ξλεπκνλνινγίαο. 

 

3.2.3.3.2. Σκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ: Ρν Ξ.Κ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο 

Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ιεηηνπξγεί ζε ζχκπξαμε κε ην Ρκήκα Λνζειεπηηθήο 

ηνπ ΡΔΗ Ιάξηζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Αξ. Φχιινπ/ΦΔΘ 1713/7-12-2005.  

 

3.2.3.3.3. Αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο: Ρν πξφγξακκα έρεη ζηφρν ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ 

κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ζην πεδίν ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κε 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο, ησλ 

κειψλ ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Λνζειεπηηθήο ηνπ ΡΔΗ Ιάξηζαο. Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, αιιά θαη νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο πεξίζαιςεο  (πνηφηεηα, δηαρείξηζε, νηθνλνκία), θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ πξνηείλεηαη, κε ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ κε εηδηθέο γλψζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ ηεο πγείαο. Νη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο ΚΦ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηελ πξναγσγή θαη 

αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηηο επηζηήκεο ηεο πγείαο, ηελ κειέηε κνληέισλ θξνληίδαο θαη 

πγείαο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηελ αλάπηπμε 

ηερληθψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ κέηξσλ αλαθνξηθά κε ηελ αγσγή θαη πξναγσγή ηεο πγείαο 

θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ πγείαο ζηελ θνηλφηεηα, ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαη ζηελ νηθνγέλεηα, ηε δηνίθεζε νξγαληζκψλ θαη άιισλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο, ηελ αληηκεηψπηζε απεηιεηηθψλ θαη δπζάξεζησλ γηα ηελ δσή 

θαηαζηάζεσλ, ηε κειέηε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θξνληίδαο θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πγείαο πιεζπζκψλ (παιηλλνζηνχληεο νκνγελείο, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, 

κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα, ηζηγγάλνη) κε ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο. Δπίζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζε κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ζπκπεξηθνξψλ θαη θαηαζηάζεσλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 

ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, ζε κεζφδνπο δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαη  επλννχλ ηελ εκθάληζε 

λφζσλ, κεζφδνπο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δπλακηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ην  νηθνλνκηθφ 

θφζηνο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο φπσο επίζεο θαη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο αγαζψλ-πξντφλησλ 

πγείαο, ππεξεζηψλ πγείαο, πξνγξακκάησλ πγείαο θαη  πξναγσγήο πγείαο. Ξαξέρνληαη 

επίζεο γλψζεηο πάλσ ζε πεδία Marketing, Management ππεξεζηψλ πγείαο θαη  δηδάζθνληαη 

κέζνδνη πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο ζηηο επηζηήκεο πγείαο. Ρα απζηεξά θξηηήξηα 
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επηινγήο θνηηεηψλ, ε θαιή πιηθνηερληθή ππνδνκή, ην πςειήο ζηάζκεο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζηελ δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεηα 

ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ην πξφγξακκα απηφ αμηφπηζην ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

3.2.3.3.4. Γνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα: Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ 

εθηείλεηαη ζε 2 αθαδεκατθά έηε θαη απνηειείηαη απφ ηξία ζπνπδαζηηθά εμάκελα 

εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

1° Ππνπδαζηηθφ έηνο: ζχλνιν καζεκάησλ 7, ψξεο 168, Γ.Κ 21. 2° ζπνπδαζηηθφ έηνο:  ζχλνιν 

καζεκάησλ 5, ψξεο 120, Γ.Κ 15 θαη αθνινπζεί έλα εμάκελν γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθήο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ρν Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα ζηελ Ξξσηνβάζκηα Φξνληίδα γείαο 

πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά καζήκαηα, καζήκαηα επηινγήο, πξαθηηθή θαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ρελ πνξεία θάζε κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, εθηφο απφ ηελ γεληθή 

επίβιεςε απφ ηελ ΔΓΔ παξαθνινπζνχλ έλα κέινο ΓΔΞ ή ΔΞ (Πχκβνπινο Θαζεγεηήο - ΠΘ) 

θαη ν Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο (ΔΘ). Ν ΔΘ είλαη ην κέινο ΓΔΞ ή ΔΞ πνπ νξίδεη ην ζέκα θαη 

επηβιέπεη ηελ εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ν ΔΘ θαη ην ζέκα ηεο 

δηπισκαηηθήο επηιέγεηαη απφ ηνλ θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή κεηά ην πέξαο ηνπ 2νπ 

εμακήλνπ ζπνπδψλ απφ κία θαηάζηαζε πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΓΔ βάζεη επηζηεκνληθψλ 

θξηηεξίσλ. Θάζε ΔΘ δελ κπνξεί λα επηβιέπεη πάλσ απφ 3 ΚΦ. Ζ δνκή ηνπ Ξ.Κ.Π. 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ ζπλνπηηθφ Νδεγφ Ππνπδψλ ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 

Α.5γ. Νη Κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο ηηο 

παξαδφζεηο, ηα εξγαζηήξηα θαη ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε 

κάζεκα. Απνπζία πέξαλ ηνπ 20% (δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, αζθήζεηο πεδίνπ ή κε έγθαηξε 

παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ) νδεγεί απηνκάησο ζε απνθιεηζκφ απφ ηηο εμεηάζεηο ηνπ 

αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Ξεξηπηψζεηο αδπλακίαο πξνζέιεπζεο ζηηο εμεηάζεηο νπνηνπδήπνηε 

καζήκαηνο ιφγσ ζνβαξνχ θσιχκαηνο  ην νπνίν βεβαηψλεηαη κε  ηελ πξνζθφκηζε 

δηθαηνινγεηηθψλ θξίλνληαη απφ ηελ Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ) ε νπνία απνθαίλεηαη 

πεξί ηεο επάξθεηαο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο. 

 

3.2.3.3.5. Δμεηαζηηθφ ζχζηεκα: Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ πεξηιακβάλεη ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπφλεζε εξγαζίαο (ε νπνία παξαδίδεηαη ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ηεο 

Ηαηξηθήο Πρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο Λνζειεπηηθήο) θαη ηκεκαηηθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο θάζε 

καζήκαηνο πνπ δηδάζθνληαη.  

 

3.2.3.3.6. Γηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ: Ν αλψηαηνο αξηζκφο 

εθπαηδεπνκέλσλ αλέξρεηαη ζε 30. Πην πξφγξακκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γίλνληαη 

δεθηνί νη απφθνηηνη Πρνιψλ Δπηζηεκψλ γείαο ηκεκάησλ Ξαλεπηζηεκίνπ θ ΡΔΗ, θαζψο θαη 

νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ ζπνπδαζηψλ 
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γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπο ζηελ Ηαηξηθή Πρνιή θαη ηελ θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε. Νη θάηνρνη ηίηινπ Α.Δ.Η. ηεο 

αιινδαπήο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ ηνπο απφ ην ΓΝΑΡΑΞ 

(πξψελ ΓΗΘΑΡΠΑ). Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πεξηιακβάλεη θαη 

ζπλέληεπμε, φπνπ εθηηκάηαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη νη επηζηεκνληθέο γλψζεηο, ε 

απαζρφιεζε, ε ειηθία, ε θαξηέξα, ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεθηηκάηαη ε θαιή 

γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο. 

 

3.2.3.3.7. Υξεκαηνδφηεζε: Ζ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ΞΚΠ  πξνέξρεηαη απφ ηα δίδαθηξα 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ρα δίδαθηξα αλέξρνληαη ζε 1500 Δπξψ αλά εμάκελν. 

 

3.2.3.3.8. Γηεζλήο Γηάζηαζε: Πην Ξξφγξακκα δηδάζθνπλ επηζηήκνλεο απφ παλεπηζηήκηα 

θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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3.2.3.4.1. Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Δθαξκνζκέλε Γεκφζηα Τγεία θαη Πεξηβαιινληηθή Τγηεηλή». 

Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο: Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Δπηδεκηνινγίαο θ. Σ. 

Σαηδερξηζηνδνχινπ.  

 

3.2.3.4.2. Σκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ:  

Ρν ΚΞΠ ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2006 κε βάζε ηελ απφθαζε κε Αξ. Φχιινπ 

ΦΔΘ 1660/19-11-2005. Απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έρνπλ εηζαρζεί 72 ΚΦ θαη έρνπλ 

απνθνηηήζεη 17.  

Ρν Ξξφγξακκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ γηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ ΞΘ είλαη κνλνηκεκαηηθφ 

θαη νη θνξείο πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη: 1. Πρνιή Δπηζηεκψλ γείαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο: α) Ρκήκα Ηαηξηθήο, Ιάξηζα β) Ρκήκα Θηεληαηξηθήο, Θαξδίηζα 2. 

Πρνιή Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο: α) Ρκήκα Γεσπνλίαο, 

Φπηηθήο Ξαξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Ξεξηβάιινληνο β) Ρκήκα Γεσπνλίαο, Εσηθήο 

Ξαξαγσγήο θαη δάηηλνπ Ξεξηβάιινληνο 3. Ρ.Δ.Η.  Ιάξηζαο: Ρκήκα Ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ 

4. Ρ.Δ.Η.  Αζελψλ: Ρκήκα Ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ 

 

3.2.3.4.3. Αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο: Ρν ΚΞΠ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο 

θνηλσλίαο παξέρνληαο εθπαίδεπζε ζηνπο απνθνίηνπο ζρνιψλ επηζηεκψλ πγείαο (Ηαηξηθέο 

ζρνιέο, Θηεληαηξηθή, απνθνίηνπο Πρνιψλ Δπηζηεκψλ γείαο, Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 

Βηνιφγνπο, Γεσπφλνπο, Σεκηθνχο θιπ.), πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο κε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πεξηερφκελν. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

δίδεηαη ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε θαη ζηελ ζε βάζνο γλψζε ησλ ζεκάησλ, ψζηε λα 

εθπαηδεπηνχλ ηθαλά ζηειέρε κε αληηθείκελν ηελ πεξηβαιινληηθή πγηεηλή πνπ λα κπνξνχλ λα 

ζηειερψζνπλ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο κε ζπλαθή αληηθείκελα (κεγάιεο κνλάδεο 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ, Δηαηξίεο Όδξεπζεο, Δξγαζηήξηα Γεκφζηαο γείαο, Γηεπζχλζεηο 

γείαο Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θιπ.) νη θνηλσλίεο πνπ επελδχνπλ ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο έρνπλ ηεξάζηην φθεινο. Πηε ρψξα καο ππάξρεη έιιεηςε 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πεξηβαιινληηθή πγηεηλή. Ρν Δξγαζηήξην γηεηλήο θαη 

Δπηδεκηνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο έρεη κεγάιε εκπεηξία ζηα ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο, αθνχ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο 

επηηήξεζεο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο 

πγηεηλήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Νιπκπηαθψλ αγψλσλ. 

 

3.2.3.4.4. Γνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα: Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα θνίηεζεο  

ηνπ ΚΞΠ είλαη δχν έηε (ηέζζεξα εμάκελα) θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν θχθινπο. Ν πξψηνο θχθινο 

(Α΄ θχθινο) έρεη δηάξθεηα δχν εμάκελα θαη πεξηιακβάλεη θνηλά καζήκαηα γηα φινπο ηνπο 
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κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο.  Ν δεχηεξνο θχθινο (Β΄ θχθινο) νδεγεί ζην Κεηαπηπρηαθφ 

Γίπισκα Δμεηδίθεπζεο κε δχν θαηεπζχλζεηο  θαη' επηινγή: α. Ξνηφηεηα - Αζθάιεηα 

ηξνθίκσλ θαη Γεκφζηα γεία θαη β. Ξνηφηεηα - Αζθάιεηα πδάησλ θαη Γεκφζηα γεία. Ν Β΄ 

θχθινο θαιχπηεη δχν εμάκελα ζπνπδψλ: Ρν ηξίην εμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο θαη ην ηέηαξην ηε δηπισκαηηθή εξγαζία. Ρα 

καζήκαηα, ε εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη θάζε 

είδνπο εθπαηδεπηηθέο ή εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε 

απηψλ ησλ δηπισκάησλ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο πνπξγηθέο Απνθάζεηο. Ρν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α.5. 

Κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο Δδηθήο Ππλζέζεσο (ΓΠΔΠ) ηνπ Ρκήκαηνο, χζηεξα απφ 

αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο (ΠΔ) είλαη δπλαηφλ θάπνην (ή θάπνηα) 

απφ ηα καζήκαηα λα δηδαρζεί ζε εμάκελν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

πνπξγηθή Απφθαζε. Θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη 

δηπισκαηηθή εξγαζία. Ρν ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηιέγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

3νπ εμακήλνπ ζπνπδψλ απφ ην θνηηεηή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Θαζεγεηή. Ν 

Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο νξίδεηαη απφ ηελ ΓΠΔΠ χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο ΠΔ  θαη πξέπεη λα 

έρεη γλσζηηθφ αληηθείκελν ζπγγελέο πξνο ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ θνηηεηή. 

Ν Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Ξαξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπ, ππνζηεξίδεη 

ηελ εξεπλεηηθή ηνπ πξνζπάζεηα κε ηελ ππφδεημε ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ έξεπλαο, αμηνινγεί 

ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη καδί κε ηα άιια κέιε ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο 

ηνπ, ζα εγθξίλνπλ ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ηελ νπνία ν ππνςήθηνο ππνζηεξίδεη δεκφζηα. Νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δχλαληαη λα παξέρνπλ επηθνπξηθφ έξγν έλαληη σξηαίαο αληηκηζζίαο. 

Θάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη δέθα ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη 2 εβδνκάδεο 

γηα εμεηάζεηο. Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΞΚΠ. Ζ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηα εξγαζηήξηα, ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ΞΚΠ, ζηα ζεκηλάξηα, ζηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο θιπ. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ. Φνηηεηήο πνπ παξαθνινχζεζε θάπνην 

κάζεκα ιηγφηεξν απφ ην 80% ησλ πξνβιεπνκέλσλ σξψλ δηδαζθαιίαο αλά εμάκελν 

ζεσξείηαη απνηπρψλ ζην κάζεκα απηφ θαη ππνρξενχηαη λα ην παξαθνινπζήζεη ζε επφκελν 

αληίζηνηρν εμάκελν. 

 

3.2.3.4.5. Δμεηαζηηθφ ζχζηεκα: Ζ εμέηαζε θάζε καζήκαηνο κπνξεί λα γίλεη πξνθνξηθά, 

γξαπηά, κε εθπφλεζε εξγαζηψλ ή κε άιιν ηξφπν πνπ ζα θαζνξίζεη ν δηδάζθσλ, εθηφο θαη αλ 

έρεη απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ε ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο. Νη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη δχν 

θνξέο ην ρξφλν, ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ: απφ 10 έσο 20 Φεβξνπαξίνπ γηα ην ρεηκεξηλφ 

εμάκελν θαη απφ 01 κέρξη 10 Ηνπιίνπ γηα ην εαξηλφ εμάκελν. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε 

ΓΠΔΠ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΠΔ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ή λα κεηαζέζεη ην ρξφλν 
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εμεηάζεσλ ή λα νξίζεη θαη ηξίηε εμεηαζηηθή πεξίνδν θαηά ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ 

Πεπηεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο κπνξεί λα 

εμεηαζηεί ζε θάζε κάζεκα ην πνιχ δχν θνξέο. Δάλ απνξξηθζεί θαη ηε δεχηεξε θνξά, ν 

κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο παξαπέκπεηαη ζηε ΠΔ. Ζ ΠΔ αθνχ εμεηάζεη ηε γεληθή απφδνζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, εηζεγείηαη ζηε ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο ηε δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή απφ 

ην ΞΚΠ ή ηε δπλαηφηεηα κηαο επηπιένλ εμέηαζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθνί ιφγνη πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηε κεησκέλε απφδνζή ηνπ ή ηελ επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο απφ ην 

κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ζε επφκελν εμάκελν ζπνπδψλ. Ν βαζκφο ησλ καζεκάησλ πνπ έρεη 

επηηχρεη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηνρπξψλεηαη.  

 

3.2.3.4.6. Γηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ: Ζ επηινγή ησλ 

θνηηεηψλ γηα ην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Δμεηδίθεπζεο γίλεηαη σο εμήο: Ζ Γξακκαηεία 

ηνπ ΞΚΠ παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ νη 

ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

πξνθήξπμε. Διέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θάζε 

ππνςεθίνπ, ζπληάζζεη πίλαθα ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά θαηεχζπλζε θαη 

ηνλ δηαβηβάδεη ζηηο αληίζηνηρεο επηηξνπέο αλαθήξπμεο ππνςεθίσλ. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

θαηαηίζεληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξέπεη λα είλαη πιήξε, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ 

ζρεηηθή πξνθήξπμε. Νη επηηξνπέο αλαθήξπμεο ππνςεθίσλ αθνχ παξαιάβνπλ απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνλ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ αλά θαηεχζπλζε, ειέγρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί θαη ζπληάζζνπλ ηνλ ηειηθφ πίλαθα ππνςεθίσλ γηα θάζε θαηεχζπλζε. Κεηά 

ηελ αλάξηεζή ηνπ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ησλ πξνθνξηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6. Νη αμηνινγηθέο 

κνλάδεο κε ηηο νπνίεο πηζηψζεθε ν ππνςήθηνο απφ ηα εηδηθά πξνζφληα ηνπ θαη απφ ηελ 

απφδνζή ηνπ ζηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, αζξνίδνληαη θαη απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ 

αμηνινγηθψλ κνλάδσλ ηνπ ππνςεθίνπ. Ρν ζχλνιν απηφ θαζνξίδεη ηε ζεηξά επηηπρίαο θάζε 

ππνςεθίνπ. Κε βάζε ην ζχλνιν ησλ αμηνινγηθψλ κνλάδσλ πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη θάζε 

ππνςήθηνο, νη αξκφδηεο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο ζπληάζζνπλ αμηνινγηθφ πίλαθα ησλ 

ππνςεθίσλ γηα θάζε θαηεχζπλζε. Πηνλ αμηνινγηθφ πίλαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη, κε ζεηξά 

επηηπρίαο, φινη νη ππνςήθηνη ηεο θαηεχζπλζεο θαη εκθαλίδνληαη νη επηηπρφληεο. Πηε 

ζπλέρεηα νη πίλαθεο απηνί δηαβηβάδνληαη ζηε ΠΔ πξνο έιεγρν θαη ππνβνιή ηνπο ζηε ΓΠΔΠ 

πξνο έγθξηζε. Πε πεξίπησζε πνπ δχν ππνςήθηνη ζπγθεληξψζνπλ ζπλνιηθά ηνλ ίδην αξηζκφ 

αμηνινγηθψλ κνλάδσλ, πξνηεξαηφηεηα έρεη ν ππνςήθηνο κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζην βαζηθφ 

ηνπ πηπρίν. Νη πίλαθεο ησλ επηηπρφλησλ κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ηε ΓΠΔΠ 

αλαθνηλψλνληαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ 

νη επηηπρφληεο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη λα πξνζέιζνπλ γηα εγγξαθή ζην ΞΚΠ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ΠΔ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηε 

Γξακκαηεία ηνπ ΞΚΠ. πνςήθηνο πνπ δελ ζα εγγξαθεί κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζην ΞΚΠ, εθηφο θαη αλ επηθαιεζζεί ιφγνπο 

ηεθκεξησκέλεο αλσηέξαο βίαο ή ζνβαξήο αζζέλεηαο. Νη πίλαθεο επηηπρφλησλ επηθπξσκέλνη 

απφ ηε ΓΠΔΠ πξέπεη λα έρνπλ αλαθνηλσζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ δεχηεξε εβδνκάδα ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ 

επηηπρίαο κπνξεί λα γίλεη κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ πηλάθσλ. 

Ζ έλζηαζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε, θξίλεηαη ηειεζίδηθα απφ ηε ΓΠΔΠ ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

 

3.2.3.4.7. Υξεκαηνδφηεζε: Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή πνπ εγγξάθεηαη ζην 

Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Δμεηδίθεπζεο πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηδάθηξσλ 

ζε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ή κε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ζπλέρηζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

απφ ην ΔΞΔΑΔΘ ή άιιεο πεγέο. Ρα δίδαθηξα γηα ην ΞΚΠ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 1.500 

επξψ γηα θάζε εμάκελν ζπνπδψλ. Ζ Πχγθιεηνο κεηά απφ πξφηαζε ηεο ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεη ηα δίδαθηξα γηα ην ΞΚΠ (άξζξν 12, παξ. 7 ηνπ Λφκνπ 2083/92).  

 

3.2.3.4.8. Γηεζλήο Γηάζηαζε: Ρε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη ηε δηεμαγσγή 

ζεκηλαξίσλ, εξγαζηεξίσλ, πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θιπ. κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ κέιε ΓΔΞ ηνπ 

Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ή κέιε ΓΔΞ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή 

άιινπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ή νκφηηκνη θαζεγεηέο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο ή 

εηδηθνί επηζηήκνλεο, θαζψο θαη θαζεγεηέο ησλ ΡΔΗ. Θαινχληαη επίζεο λα δηδάμνπλ ζην ΚΞΠ 

εξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ είλαη 

θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζρεηηθνχ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν θαινχληαη 

λα δηδάμνπλ θαη έρνπλ επαξθή επηζηεκνληθή, εξεπλεηηθή θαη ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα 

γχξσ απφ ην αληηθείκελν απηφ (πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο απφ ην Harvard School of Public 

Health θαη ην Health Protection Agency). Γηδάζθνπλ επίζεο επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ 

θχξνπο, θαζψο θαη ζε ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, εθ' φζνλ δηαζέηνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζρεηηθή εκπεηξία γχξσ απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΞΚΠ. 

Ρν πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο ηνπ ΚΞΠ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε 

ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ησλ ΚΦ ζε δηεζλή πεξηνδηθά 
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3.2.4. Κξηηηθή εθηίκεζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Ζ θξηηηθή εθηίκεζε ησλ ΚΞΠ δηεμήρζε κεηά απφ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ φπσο απηέο 

παξαηίζεληαη ζηελ Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζπιιέρζεθαλ κε ηελ απνζηνιή εηδηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο ησλ ΚΞΠ θαζψο θαη κε ηελ πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ. Νη ππεχζπλνη 

θαζεγεηέο ελεκεξψζεθαλ γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ 

εξσηεκαηνιφγην κε αλνηρηέο εξσηήζεηο (Παξάξηεκα Β.1γ.). 

 

3.2.4.1. Θεηηθά ζεκεία 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηδξχζεθε  ην 1984 κε ην Ξ.Γ. 83/1984, πνπ ηξνπνπνηήζεθε ην 

1985 κε ην Ξ.Γ. 302/1985 θαη ην Ξ.Γ. 107/86. Έδξα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

νξίζηεθε ν Βφινο. Ρν Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο έρεη επηδείμεη ζηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζεκαληηθφηαηε δξαζηεξηφηεηα θαη πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο ζχζηαζεο, νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ. Ρα Κεηαπηπρηαθά Ρκήκαηα, φπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα εηδηθνηήησλ, πξνζθέξνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο 

θαη ηνπο νξίδνληέο ηνπο ζε εηδηθά ζέκαηα Θιηληθήο Ηαηξηθήο, Έξεπλαο, Δξγαζηεξηαθήο θαη 

Κνξηαθήο Ηαηξηθήο, Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο θαη Γεκφζηαο γείαο θαη 

Ξεξηβαιινληηθήο γηεηλήο. Ρα καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ πςειήο θαηάξηηζεο δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ κε πιήξε αμηνπνίεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο πνπ δηαζέηεη ην 

Ξαλεπηζηήκην.  

Ρα Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηνπο ζηφρνπο ηνπο γηα 

ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη γηα ηε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ ηθαλψλ ζην 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη λα ζηειερψζνπλ ζέζεηο 

ζην ρψξν ησλ πεξεζηψλ γείαο βνεζψληαο ζηελ πξφνδν θαη εμέιημε απηψλ θαη 

θαη‟επέθηαζε ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Θάπνηα απφ ηα Ξξνγξάκκαηα 

ππήξμαλ θαηλνηφκα θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο, θαζψο δελ ιεηηνπξγνχζε ζηελ Διιάδα ΞΚΠ κε 

ηελ ίδηα εηδίθεπζε, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε ππνζηήξημήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ νδεγεί επηπιένλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ ΚΦ  γηα ηελ έξεπλα, δίλνληαο θίλεηξν γηα ηελ δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ πςειήο ζηάζκεο. Θαιιηεξγείηαη επίζεο ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ΚΦ θαη θαζεγεηψλ, φπσο επίζεο θαη ε ζπλεξγαζία κε άιια Ρκήκαηα θαη Ηδξχκαηα 

αλνίγνληαο ηνλ δξφκν γηα λέεο ζπλεξγαζίεο θαη εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο.  
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3.2.4.2. Πεξηνξηζκνί – Γπζθνιίεο 

Ζ ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε θαίλεηαη λα απνηειεί έλαλ πεξηνξηζκφ πνπ αθνξά θαη ηα 

ηέζζεξα ΞΚΠ, θαζψο ηα πξνγξάκκαηα ππνζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ θαηαβνιή 

δηδάθηξσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ΚΦ. Ρν γεγνλφο απηφ απνηειεί έλαλ αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηα Κεηαπηπρηαθά Ξξνγξάκκαηα 

Ππνπδψλ, φπσο επίζεο ζπρλά απνηειεί θαη πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη γηα ηελ ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ. Δηδηθά 

γηα ην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ κε ηίηιν «Θιηληθέο Δθαξκνγέο Κνξηαθήο 

Ηαηξηθήο», ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ απνθιεηζηηθά απν ην ΞΔΞΘ θαη κέρξη ην 2008 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ, ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ θξίλεηαη αλεπαξθήο. Ρν 

γεγνλφο νηη ζην ζπγθεθξηκέλν ΞΚΠ πεξηιακβάλεηαη  Δξγαζηεξηαθή απαζρφιεζε θαη 

δηδαζθαιία απμάλεη ηηο αλάγθεο ηνπ.  

Πε φ,ηη αθνξά ην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ κε ηίηιν «Θιηληθέο Δθαξκνγέο 

Κνξηαθήο Ηαηξηθήο», ζχκθσλα κε ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ ΞΚΠ, πεξηνξηζκνχο 

πξνθαιεί ε κεγάιε δηάξθεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ν κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ.  

Κία δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ΞΚΠ «Δθαξκνζκέλε 

Γεκφζηα γεία θαη Ξεξηβαιινληηθή γηεηλή», νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ πξνπηπρηαθφ 

επίπεδν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Απηφ δπζθνιεχεη ηελ δηδαζθαιία καζεκάησλ θαη 

είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλέο ζηα καζήκαηα ηνπ Α‟ εμακήλνπ. 

Ρέινο, έλα ζέκα ην νπνίν αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΞΚΠ είλαη ε δηεζλήο 

ηνπο αληαγσληζηηθή πξνβνιήθαη ε πξνζέιθπζε ελδηαθεξνκέλσ απνλ ηηο φκνξεο ρψξεο ην 

νπνίν θαηαμηψλεη ηελ χπαξμή ηνπ θαη ζπκβαιιεηζηελ δηεζλή αλαγλψξηζε ηνπ ηκήκαηνο.  

γεγνλφο Νη δηδάζθνληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απνηεινχλ κέιε ΓΔΞ θαη πξνζσπηθφ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ζπρλφηεξα δε, ηεο ίδηαο ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο κε απηήλ ηνπ 

ζέκαηνο ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη κελ ηελ 

άξηζηε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ, δελ πξνσζεί φκσο ηελ ζπλεξγαζία θαη 

αληαιιαγή γλψζεο ζε Δζληθφ θαη Γηεζλέο Δπίπεδν.  

 

3.2.4.3. Πξνηάζεηο γηα Βειηίσζε θαη Δμαζθάιηζε ηεο Βησζηκφηεηαο ησλ ΠΜ 

Αξρηθά πξνηείλεηαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ΞΚΠ κε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ, έρνληαο σο ζηφρν ηελ ζηαδηαθή κείσζε ησλ 

δηδάθηξσλ, ψζηε λα κελ απνηειεί απηή αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα 

Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ.  

Ζ δεκηνπξγία ζαθψο δηαθξηηψλ θαηεπζχλζεσλ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο, κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ θαιχηεξε ζπλνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ γηα εθείλα ηα ΞΚΠ ζηα νπνία ν κεγάινο 

αξηζκφο καζεκάησλ δπζρεξαίλεη ηελ νξγάλσζε ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ δπζθνιία 

απηή παξαηεξήζεθε ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ κε ηίηιν «Θιηληθέο 

Δθαξκνγέο Κνξηαθήο Ηαηξηθήο», φπνπ πξνηείλεηαη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ 

εξγαζηεξηαθφ ραξαθηήξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.  
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Γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΞΚΠ πξνηείλεηαη ε πξνζέιθπζε λέσλ νκηιεηψλ απφ Ξαλεπηζηήκηα 

θαη Ηδξχκαηα ηνπ Δζσηεξηθνχ θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο 

θαζεγεηέο θαη δηδάζθνληεο ησλ ΞΚΠ. Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε Ξαλεπηζηήκηα ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ απνηειεί κία βαζηθή θαηεχζπλζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο πξνζδίδνληαο ζηα ΞΚΠ δηεζλείο δηαζηάζεηο.  

Δηδηθά γηα ην ΞΚΠ κε ηίηιν «Δθαξκνζκέλε Γεκφζηα γεία θαη Ξεξηβαιινληηθή γηεηλή», 

πξνηείλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζήο ηνπ ζε δηεζλή βάζε λα γίλεη 

μελφγισζζν, ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζέιθπζε θνηηεηψλ απφ ηα Βαιθάληα θαη ηε Κέζε 

Αλαηνιή.  Δπίζεο, γηα λα εληζρπζεί ε δηεζλήο  δηάζηαζε ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ απηνχ 

Ξξνγξάκκαηνο, πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία κε Δπξσπατθνχο θνξείο φπσο είλαη ην ECDC. 

Πηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηεο κεραλνξγάλσζεο ησλ ΞΚΠ θαη ηεο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ γξακκαηεηψλ ηνπ ΞΚΠ κε 

ηελ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο. ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο (κεραλνγξάθεζε, έθδνζε βεβαηψζεσλ 

θηι.) 

Ξξνηείλεηαη ηέινο ε ζπλέρηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ Κεηαπηπρηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ ζε εηήζηα βάζε, θαζψο θαη ε πινπνίεζε εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

απφ επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ, γηα λα δηαηεξεζεί ην άξηζην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη λα 

δνζεί εξέζηζκα γηα ζπλερηδφκελε εμέιημε θαη αλαβάζκηζε ησλ ΞΚΠ.  
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3.2.5. χλνςε 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΚΞΠ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

ζχζηαζήο ηνπο κέρξη ζήκεξα, παξνπζηάδεη ζεκαληηθή εμέιημε θαη πξφνδν, ζπκβάιινληαο ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, πξνζειθχνληαο σο Κεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο 

ηνπο  Ξηπρηνχρνπο κηαο πιεηάδαο Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, επηζηεκνληθψλ ελδηαθεξφλησλ 

θαη θαηεπζχλζεσλ, πξνζζέηνληαο θχξνο ζην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, εληζρχνληαο ηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ επηζηεκφλσλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη δίλνληαο θίλεηξα γηα 

πξφνδν θαη εμέιημε ηφζν ζηνπο δηδαζθφκελνπο Κεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο φζν θαη ζηνπο 

δηδάζθνληεο θαη ζπλεξγάηεο ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ.  

Ρα ηέζζεξα Κεηαπηπρηαθά Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη δηεμνδηθά, 

αθνξνχλ έλα ζεκαηνιφγην ζηνλ ηνκέα ησλ Δπηζηεκψλ γείαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

καζήκαηα θιηληθνχ, ζεσξεηηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ ραξαθηήξα. Ζ παξνχζα 

απηναμηνιφγεζε ησλ ΚΞΠ παξαζέηεη αλαιπηηθά ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ΚΞΠ θαη εληνπίδεη ηφζν ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπο φζν θαη ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ Ξξνγξακκάησλ απηψλ, αλεβάδνληαο ηνλ πήρε γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα λα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ βειηίσζή ηεο.  

Ππκπεξαζκαηηθά, θξίλεηαη νπζηψδεο ε πξνζθνξά ησλ ΚΞΠ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζεσξνχκε κεγάιεο ζεκαζίαο ηε ζπλέρηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζή ηνπο. Ρα 

ελζαξξπληηθά ζρφιηα θαη ν ελζνπζηαζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηεινχλ θίλεηξν γηα ηε 

ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ καο ζην ρψξν ηεο Κεηαπηπρηαθήο Δθπαίδεπζεο. 

Δπειπηζηνχκε φηη ε παξνχζα εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ 

Ππνπδψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζα δψζεη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο πιεξνθνξίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζή ηνπο. Γηα ην ΚΞΠ “πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα γείαο έρεη ήδε νινθιεξψζεη ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε.  
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3.3. Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 

3.3.1. πιινγή Γεδνκέλσλ 

Πηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ απνδίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α.6. Ν πίλαθαο απηφο αθνξά ηηο 

δηαηξηβέο πνπ νινθιεξψζεθαλ ζηελ Ηαηξηθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 21/12/1999-08/11/2009. Γηα θάζε κηα απφ ηηο δηαηξηβέο ζηνλ πίλαθα απηφ 

αλαθέξνληαη: (i) ην φλνκα ηνπ δηδάθηνξα, (ii) ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη (iii) ν ηνκέαο 

ζηνλ νπνίν εθπνλήζεθε ε θάζε δηαηξηβή, (iv) ν ηίηινο ηεο δηαηξηβήο, (v) ν βαζκφο πηπρίνπ, 

(vi) ε εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, (vii) ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ θάζε δηαηξηβήο, (viii) ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο θάζε δηαηξηβήο 

νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηε κεραλή αλαδήηεζεο Pubmed2 θαζψο επίζεο θαη (ix) ν ζπλνιηθφο 

ζπληειεζηήο απήρεζεο3 (I.F.: impact factor) αλά δηαηξηβή κε βάζε ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην Pubmed. Γηα ηηο δηαηξηβέο πνπ νινθιεξψζεθαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο θαη 

ην Λνέκβξην ηνπ 2009 θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα κφλν ηα ζηνηρεία (i)-(vi) θαη φρη ηα 

ζηνηρεία (vii)-(ix). Απηφ γίλεηαη γηαηί δελ έρεη αθφκα παξέιζεη ηθαλφο ρξφλνο απφ ηελ 

εκεξνκελία εθπφλεζεο ησλ δηαηξηβψλ απηψλ ψζηε λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ 

(vii)-(ix).  Θαηά ζπλέπεηα, ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί,  ζηνηρεία ζρεηηθά κε απηέο ηηο 

δηαηξηβέο θαηαγξάθνληαη κφλν ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο  ησλ ζρεκάησλ 1, 5, 8 θαη 9. 

Ρα ζηνηρεία απφ (i) έσο (vi) ηνπ πίλαθα πξνέξρνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ 

ηκήκαηνο. Νη δεκνζηεχζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ θάζε δηαηξηβή απνζηάιζεθαλ απφ ηνλ 

εθάζηνηε επηβιέπνληα θαζεγεηή. Πηηο πεξηπηψζεηο αθππεξεηεζάλησλ κειψλ ΓΔΞ πνπ 

επέιεμαλ λα κελ απαληήζνπλ επηδηψρζεθε έξεπλα ηεο ηξάπεδαο δεδνκέλσλ Pubmed απφ 

ηνπο ππνγξάθνληεο. Πηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ηνπ ηκήκαηνο 

ζπκπεξηιήθζεζαλ νη πιήξεο δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη φρη δεκνζηεπκέλα 

πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ή επηζηνιέο πξνο ζπληάθηεο πεξηνδηθψλ. Ρέινο, γηα ηελ αλεχξεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζπληειεζηή απήρεζεο αλά δηαηξηβή -ιφγσ ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε- 

δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηνλ αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο θάζε δηαηξηβήο νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη ζηε κεραλή αλαδήηεζεο Pubmed δεκνζηεχζεηο κε κεδεληθή απήρεζε κηα θαη 

ηέηνηεο δεκνζηεχζεηο δελ αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

3 http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR
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3.3.2. Αλάιπζε ηνηρείσλ 

Πην Πρήκα 1 βιέπνπκε ηελ αλάπηπμε αλά έηνο ησλ δηαηξηβψλ ζε γξακκηθή ζρέζε κε 

ηελ ειηθία ηνπ ηκήκαηνο απφ ην 12/1999 έσο ηνλ 11/2009. Δίλαη θαλεξφ φηη ε αλάπηπμε 

απηή παξαιιειίδεη θαη ηελ πξφζιεςε λέσλ κειψλ ΓΔΞ. Κε απηέο ηηο δχν παξακέηξνπο ππ΄ 

φςηλ ε παξαγσγή ηνπ ηκήκαηνο έθηαζε απφ 1 δηαηξηβή ην 1999 ζε 45 ηνπο έληεθα πξψηνπο 

κήλεο ηνπ 2009. 
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ρήκα 1: Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαηξηβώλ πνπ νινθιεξώζεθαλ ζην Σκήκα Ιαηξηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο από ηελ ρξνληθή πεξίνδν 12/1999 έσο 11/2009. 

 

Πηo Πρήκα 2 παξαηεξνχκε φηη απφ ηηο 147 δηαηξηβέο πνπ εθπνλήζεθαλ απφ θαηαβνιήο 

ηεο ζρνιήο θαη κέρξη 10/2008, 94 παξνπζίαζαλ ζπγαηξηθή δεκνζίεπζε (ή δεκνζηεχζεηο) 

ελψ 53 δηαηξηβέο δελ απέθεξαλ θακηά δεκνζίεπζε. Απφ ηηο 94 δηαηξηβέο κε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο νη 87 έδσζαλ δεκνζίεπζε(εηο) ζε πεξηνδηθά κε δηεζλή απήρεζε. 

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηέο ηηο δηαηξηβέο ήηαλ 200 εθ 

ησλ νπνίσλ νη 171 ζε πεξηνδηθά κε δηεζλή απήρεζε (Πρήκα 3). 
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ρήκα 2: Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ δηαηξηβώλ, ηνπ αξηζκνύ δηαηξηβώλ κε 

δεκνζίεπζε ζε Γηεζλή πεξηνδηθά θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαηξηβώλ πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζε Γηεζλή 

πεξηνδηθά κε ζπληειεζηή απήρεζεο (I.F: impact factor) ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο. 
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ρήκα 3: πγθξηηηθή απεηθόληζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ δεκνζηεύζεσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

δεκνζηεύζεσλ ζε Γηεζλή πεξηνδηθά κε ζπληειεζηή απήρεζεο (I.F: impact factor) ηνπ Σκήκαηνο 

Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 

 

Πην Πρήκα 4 παξίζηαληαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ αλά δηαηξηβή.  

Ξαξαηεξνχκε φηη απφ ηηο 147 δηαηξηβέο πνπ νινθιεξψζεθαλ κέρξη ηνλ 10/2008 νη 53 -φπσο 

έρεη ήδε ιερζεί- δελ είραλ θακηά δεκνζίεπζε, 39 δηαηξηβέο είραλ 1 δεκνζίεπζε, 30 είραλ 2 

δεκνζηεχζεηο, ελψ 25 δηαηξηβέο είραλ πεξηζζφηεξεο απφ 2 δεκνζηεχζεηο κε κηα λα έρεη 10 

δεκνζηεχζεηο (βι. Ξαξάξηεκα Α, ηε δηαηξηβή ηνπ θ. Νηθνλνκίδεο). 
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ρήκα 4: Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ αξηζκνύ δηαηξηβώλ πνπ εθπνλήζεθαλ κε επηηπρία ζην Σκήκα 

Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ δεκνζηεύζεσλ ζε Γηεζλή 

πεξηνδηθά κε θξηηέο πνπ πξνέθπςαλ από απηέο ηηο δηαηξηβέο. 

 

Πην Πρήκα 5 παξνπζηάδεηαη ε βαζκνινγία ησλ δηαηξηβψλ απηψλ. Ξαξαηεξνχκε φηη απφ 

ηηο 192 δηαηξηβέο πνπ νινθιεξψζεθαλ έσο ην Λνέκβξην ηνπ 2009 νη 182 βαζκνινγήζεθαλ κε 

ηνλ βαζκφ άξηζηα ελψ κφλν δχν κε ηνλ βαζκφ θαιψο. Κία ζχγθξηζε φκσο ηνπ ζρήκαηνο 5 κε 

ηα ζρήκαηα 2 θαη 4 καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηειηθά ε χπαξμε ή φρη δεκνζηεχζεσλ 

απφ ην ζπλνιηθφ έξγν ηεο δηαηξηβήο δελ έρεη επίδξαζε ζηε βαζκνινγία κηα θαη ην 84,9% ησλ 

δηαηξηβψλ ρσξίο δεκνζίεπζε πνπ εθπνλήζεθαλ κεηαμχ 12/1999 θαη 10/2008 

βαζκνινγήζεθαλ κε ηνλ βαζκφ άξηζηα ελψ δελ βξήθακε θακηά ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

πνηφηεηα ή ηνλ αξηζκφ ή ηνλ ζπληειεζηή απήρεζεο ή ην ζπλνιηθφ ζπληειεζηή απήρεζεο ηεο 

δηαηξηβήο. 
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ρήκα 5: Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαηξηβώλ πνπ εθπνλήζεθαλ ζην Σκήκα Ιαηξηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζε ζρέζε κε ην βαζκό πηπρίνπ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ. 
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Πην Πρήκα 6 απεηθνλίδεηαη ν κέζνο ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο απήρεζεο (I.F.) ησλ 

δηαηξηβψλ κε δεκνζίεπζε αλά έηνο. Ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο θάζε δηαηξηβήο πξνθχπηεη 

πξνζζέηνληαο ηνπο I.F. θάζε δεκνζίεπζεο ηεο δηαηξηβήο. Γελ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ 

απεηθφληζε νη δηαηξηβέο πνπ δελ απέθεξαλ δεκνζηεχζεηο κε δηεζλή απήρεζε. Αλ 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη απηέο ηφηε αλακέλεηαη ν κέζνο φξνο I.F. αλά δηαηξηβή αλά έηνο λα είλαη 

πεξίπνπ 30% ρακειφηεξνο. Θεσξνχκε φκσο φηη ην λα ζπκπεξηιεθζεί ν πιεζπζκφο απηφο 

αδηθεί ηηο δηαηξηβέο πνπ έρνπλ δεκνζηεχζεηο κε δηεζλή απήρεζε.  
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ρήκα 6: Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνύ ζπληειεζηή απήρεζεο (I.F) αλά δηαηξηβή πνπ 

εθπνλήζεθε ζην Σκήκα Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο από ην 2000-2008.  

 

Πην Πρήκα 7 γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαηξηβψλ ηνπ Ρκήκαηνο πνπ 

εκθαλίδνπλ δεκνζηεχζεηο ζηελ κεραλή αλαδήηεζεο Pubmed κε ηνλ αξηζκφ θαη ην κέζν 

ζπληειεζηή απήρεζεο ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ζπληειεζηή 

απήρεζεο αλά δηαηξηβή. Απφ απηή ηε γξαθηθή παξάζηαζε παξαηεξνχκε φηη φρη κφλν ν 

αξηζκφο αιιά θαη ν κέζνο ζπληειεζηήο απήρεζεο ησλ δεκνζηεχζεσλ αλά δηαηξηβή απμάλεηαη 

θαζψο ν απμάλεη ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο απήρεζεο ηεο δηαηξηβήο. 
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ρήκα 7: πγθξηηηθή απεηθόληζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαηξηβώλ πνπ εθπνλήζεθε ζην Σκήκα Ιαηξηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο από ην 2000-2008 νη νπνίεο εκθαλίδνπλ κηα ή πεξηζζόηεξεο 

δεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε ζπληειεζηή απήρεζεο (I.F: impact factor), ηνπ αξηζκνύ 

ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε απηέο ηηο δηαηξηβέο θαη ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή απήρεζεο ησλ 

πεξηνδηθώλ πνπ δεκνζηεύζεθαλ νη δεκνζηεύζεηο (θηηξίλε γξακκή) ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό 

ζπληειεζηή απήρεζεο αλά δηαηξηβή. 

 

Ρέινο, ζηα Πρήκαηα 8-14 εκθαλίδνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία θαηακεξηζκέλα αλά ηνκέα. 

 

ρήκα 8: Καηαλνκή δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ αλά ηνκέα γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 12/1999 έσο 

11/2009. 

 

ρήκα 9: Πνζνζηό δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ αλά ηνκέα επί ηηο εθαηό ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαηξηβώλ πνπ 

απνλεκήζεθαλ από ην ηκήκα ηε ρξνληθή πεξίνδν 12/1999 έσο 11/2009. 
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ρήκα 10: Πνζνζηό δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ κε δεκνζίεπζε αλά ηνκέα επί ηηο εθαηό ηνπ ζπλόινπ 

αξηζκνύ ησλ δηαηξηβώλ πνπ απνλεκήζεθαλ από ην ηκήκα ηε ρξνληθή πεξίνδν 12/1999 έσο 10/2008. 

ύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηό (63,9%) ζην ηκήκα. 

 

 

ρήκα 11: Πνζνζηό δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ κε δεκνζίεπζε(εηο) ζε πεξηνδηθά κε I.F. αλά ηνκέα επί 

ηηο εθαηό ηνπ ζπλόινπ αξηζκνύ ησλ δηαηξηβώλ πνπ απνλεκήζεθαλ από ην ηκήκα θαηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 12/1999 έσο 10/2008. ύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηό (59.2%) ζην ηκήκα. 
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ρήκα 12: Πνζνζηό Γεκνζηεύζεσλ ζε Πεξηνδηθά κε πληειεζηή Απήρεζεο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν 

ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δηαηξηβέο πνπ απνλεκήζεθαλ από ην ηκήκα θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 12/1999 έσο 10/2008. ύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηό (86,8%) ζην ηκήκα. 

 

 

ρήκα 13: πλνιηθόο πληειεζηήο Απήρεζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο δηαηξηβέο 

ησλ δηαθόξσλ ηνκέσλ. – ύγθξηζε κε ηνλ ζπλνιηθό ζπληειεζηή απήρεζεο ηνπ ηκήκαηνο. 
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ρήκα 14: Μέζνο πληειεζηήο Απήρεζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο δηδαθηνξηθέο 

δηαηξηβέο ηνπ ηκήκαηνο αλά ηνκέα. ύγθξηζε κε ηνλ κέζν ζπληειεζηή απήρεζεο ηνπ ηκήκαηνο.  
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4. Γηδαθηηθφ έξγν 

4.1. ΓΔΝΙΚΑ 

4.1.1. ηφρνη 

Ρν δηδαθηηθν εξγν ησλ κεισλ ΓΔΞ ηνπ ηαηξηθνπ ηκεκαηνο ηνπ Ξαλεπηζηεκηνπ 

Θεζζαιηαο ζηνρεπεη ζηελ εθπαηδεπζε ηαηξσλ πνπ θαηαλννπλ ηελ θπζηνινγηθε θαη 

παζνινγηθε ιεηηνπξγηα ησλ νξγαληθσλ ζπζηεκαησλ ηνπ αλζξσπηλνπ ζσκαηνο, ηελ 

παζνθπζηνινγηα ησλ δηαθνξσλ νξγαληθσλ θαη κε λνζεκαησλ, ηελ δηαγλσζε  θαη 

ζεξαπεηα  ησλ, θαζσο θαη ηελ δηαρεηξεζε πξηλ θαη κεηα ηελ ζεξαπεηα ησλ αζζελσλ. 

Δπηπιενλ βαζηθνο ζηνρνο ηεο εθπαηδεπζεο είλαη νη εθπαηδεπνκελνη/εο λα εμνηθεησζνπλ 

κε ηηο εζηθεο αξρεο αζθεζεο ηνπ ηαηξηθνπ ιεηηνπξγεκαηνο φπσο απηέο αξρηθα 

θαζνξηζηεθαλ απφ ηελ δηδαζθαιηα ηνπ Ηππνθξαηε θαη ζπκπιεξσζεθαλ απφ ηηο 

ζπγρξνλεο αξρεο ζρεζεσλ ζεξαπεπηε-ζεξαπεπνκελνπ φπσο πξνβιεπεηαη απφ ηα 

ζπγρξνλα θνηλσληθα, ζξεζθεπηηθα  θαη λνκηθα ζπζηεκαηα. 

 

4.1.2. Μεζνδνη Γηδαζθαιηαο 

Ζ παξνπζα αμηνινγεζε εγηλε κε βαζεη ηα 25 δειηηα ππνρξεσηηθσλ θαη θαη‟επηινγελ 

ππνρξεσηηθσλ καζεκαησλ θαη θιηληθσλ αζθεζεσλ πνπ εηρε ε επηηξνπε επη ζπλνινπ 110 

πξνζθεξνκελσλ καζεκαησλ γηα ην αθαδεκαηθν εηνο 2008-9. Δπηπιενλ αλαιπζεθαλ ηα 

δειηηα αμηνινγεζεο ησλ καζεκαησλ απφ ηνπο θνηηεηεο.   

Ζ δηδαζθαιηα ησλ πεξηζζνηεξσλ πξνθιηληθσλ καζεκαησλ γηλεηαη θπξησο κε δηαιεμεηο 

απφ ην ακθηζεαηξν, ελψ ησλ θιηληθσλ καζεκαησλ κε δηαιεμεηο απφ ακθηζεαηξνπ θαη 

εθπαηδεπζε ζε κηθξεο νκαδεο ππν κνξθε θξνληηζηεξηαθσλ καζεκαησλ. Δπνπηηθα κεζα 

θαη εξγαζηεξηαθνο εμνπιηζκνο ρξεζηκνπνηνπληαη επηπιενλ ζηα πξνθιηληθα καζεκαηα. 

Πε αξθεηα απν ηα θιηληθα καζεκαηα πξνζθεξεηαη ε δπλαηνηεηα παξαθνινπζεζεο 

εθεκεξησλ θαη ρεηξνπξγησλ ζε πξναηξεηηθε ε ππνρξεσηηθε βαζε. Πε πεξηνξηζκελν 

αξηζκν καζεκαησλ πξνζθεξεηαη ε δπλαηνηεηα εθπαηδεπζεο κε πξνβνιε video ε ρξεζε 

εμεηδηθεπκελνπ εθπαηδεπηηθνπ ινγηζκηθνπ. Ξνιια απφ ηα καζεκαηα ερνπλ αλαξηεζεη ηηο 

δηαζεζηκεο παξνπζηαζεηο ζηελ ηζηηνζειηδα ηνπ ηκεκαηνο, νπνπ νη θνηηεηεο/ηξηεο ερνπλ 

ηελ δπλαηνηεηα  λα αλαζεσξεζνπλ ηηο γλσζεηο ηνπο, λα βξνπλ πεξηζζνηεξεο 

ελδηαθεξνπζεο πιεξνθνξηεο θαη πξνηεηλνκελα  ζεκαληηθα αξζξα θαη βηβιηα. Πε πνιια 

απφ ηα καζεκαηα νη θνηηεηεο/ηξηεο εθπαηδεπνληαη ζηελ κεζνδνινγηα παξαγσγεο 

επηζηεκνληθνπ εξγνπ, εθπνλνπλ βηβιηνγξαθηθεο αλαζθνπεζεηο θαη ζπκκεηερνπλ ζηελ 

δηελεξγεηα πεηξακαηηθσλ ε θιηληθσλ εξγαζησλ. Ξνιιεο απφ ηηο κειεηεο απηέο 

αλαθνηλσλνληαη ζην εηεζην Ξαλειιελην Φνηηεηηθν ζπλεδξεην θαη ππαξρνπλ 

παξαδεηγκαηα δεκνζηεπκελσλ εξγαζησλ ζε δηεζλε ηαηξηθα πεξηνδηθα πνπ 

νινθιεξσζεθαλ απφ θνηηεηεο/ηξηεο κε ηελ θαζνδεγεζε ησλ κεισλ ΓΔΞ.  Νη θνηηεηεο 

ελζαξπλνληαη επηζεο λα ζπκκεηερνπλ  ζηα εθπαηδεπηηθα  ζεκηλαξηα  θαη ζπλεδξηα πνπ 

δηνξγαλσλεη ην ηκεκα θαη κε απηφ ηνλ ηξνπν εξρνληαη ζε επαθε ζηελ πξαμε κε ηελ 

ελλνηα ηεο ζπλερηδνκελεο ηαηξηθεο εθπαηδεπζεο.  
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4.1.3 Απνηειεζκαηηθνηεηα δηδαθηηθνπ πξνζσπηθνπ 

Πην ηαηξηθν ηκεκα ηνπ Ξαλ. Θεζζαιηαο ελεξγνπνηνπληαη ζηελ δηδαζθαιηα φια ηα κειε 

ΓΔΞ θαη επηπιενλ πεξί ηνπο 35 ζπκβαζηνχρνπο 407/80 πξνζθεθιεκέλνπο δηδάζθνληεο 

θαη 16 κέιε ΔΡΔΞ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ 

Ρκήκαηνο. Πηε δηδαζθαιηα ελεξγνπνηεηηαη θαη κεγαινο αξηζκνο ηαηξσλ ηνπ ΔΠ παξ‟ φηη 

δελ ερνπλ ζεζκηθν ξνιν. Ζ πξνζθνξα ηνπο φκσο είλαη ζεκαληηθε γηαηη ζηηο 

πεξηζζνηεξεο πεξηπησζεηο ε επηινγε ηνπο εγηλε κε αθαδεκαηθα θξηηεξηα θαη αξρεο ηνπ 

ΔΠ θαη είλαη πςεινπ επηζηεκνληθνπ επηπεδνπ. Ν αξηζκνο θνηηεησλ/ηξησλ ζε θάζε 

εμακελν είλαη κηθξνο (θαηά κεζν νξν 50 κε 60) θαη απηφ ηνπο δηλεη ηελ δπλαηνηεηα 

ακεζεο ζπκκεηνρεο ζε θάζε εθπαηδεπηηθε δξαζηεξηνηεηα. Ρα κειε ΓΔΞ ερνπλ ηελ 

δπλαηνηεηα λα δηδαμνπλ, κε ακεζνηεηα, ζε κηθξεο νκαδεο θαη απηφ βειηησλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθνηεηα ηεο δηδαζθαιηαο. Κε απηφ ηνλ ηξνπν αλαγλσξηδεηαη επθνια ην 

εθπαηδεπηηθν επεπεδν ησλ θνηηεησλ/ηξησλ θαη γηλνληαη νη  αλαινγεο παξεκβαζεηο θαη 

βειηησζεηο. Κεηα ηελ ελαξμε  ιεηηνπξγηαο  ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνπ Γεληθνπ Λνζνθνκεηνπ 

Ιαξηζαο (1999), κε ηηο ζπγρξνλεο πςεινπ επηπεδνπ πξνδηαγξαθεο ηνπ, ε 

απνηειεζκαηηθνηεηα ηεο  θιηληθεο εθαηδεπζεο  ησλ θνηηεησλ/ηξησλ ερεη βειηησζεη ζε 

ζεκαληηθν βαζκν. Δπηπιενλ, κε ηελ πξνζθαηε εγθαηαζηαζε ησλ πξνθιηληθσλ 

καζεκαησλ θαη εξγαζηεξησλ ζηα λεα θηίξηα ηνπ ηκήκαηνο έρεη ήδε επηθέξεη κεγάιε 

βειηίσζε θαη ζπκκεηνρή θνηηεηψλ αλαβαζκίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

4.2. Πνηνηεηα θαη απνηειεζκαηηθνηεηα δηδαθηηθεο δηαδηθαζηαο  

Θα πξεπεη λα αλαγλσξηζζεη φηη ζε δηεζλεο επηπεδν δελ ππαξρεη,  γεληθα απνδεθηνο, 

αληηθεηκεληθνο ηξνπνο αμηνινγεζεο ηεο δηδαθηηθεο δηαδηθαζηαο. Φαηλεηαη φηη ε επηηπρηα 

ζηηο εμεηαζεηο ησλ καζεκαησλ δελ είλαη αληηθεηκεληθν θξηηεξην ινγσ ηεο πιεζσξαο ησλ 

ζπγρεηηθσλ παξαγνλησλ. Δπηπιενλ ν ζεζκνο ηνπ ππεπζπλνπ εθπαηδεπζεο 

θνηηεησλ/ηξησλ δελ ερεη απνδσζεη αθνκα, νπνπ ερεη εθαξκνζηεη. Ξξνζθαηα, ζε κηθξν 

αξηζκν καζεκαησλ, νη θνηηεηεο/ηξηεο εθιπζεζαλ λα ζπκπιεξσζνπλ εξσηεκαηνινγηα 

πνπ αθνξνπλ ηελ απνηειεζκαηηθνηεηα ηεο δηδαζθαιηαο θαη αληαπνθξηζεθαλ ζε 

ζεκαληηθν βαζκν. Ζ αλαιπζε ησλ ζηνηρεησλ είλαη πξσηκε θαη ε αληηθεηκεληθνηεηα ησλ 

ζπκπεξαζκαησλ νθεηιεη λα απνδεηρζεη. Ζ απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ θαη εκεξψλ δελ 

είλαη κεγάιε ζην ηκήκα καο ζε ζρέζε κε άιια ηαηξηθά ηκεκαηα. Ξξεπεη λα 

αλαγλσξηζζεη φηη νη θνηηεηεο/ηξηεο εθθξαδνπλ ηηο απνςεηο  θαη δηαθσληεο ηνπο θαη 

εθηεινπλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθεο ηνπο δξαζηεξηνηεηεο κε ηξνπν πνπ δελ παξεκπνδηδεη, ηηο 

πεξηζζνηεξεο θνξεο, ηηο εθπαηδεπηηθεο δξαζηεξηνηεηεο.  

Ξξνζθαηα, παξαηεξεζεθε ην θαηλνκελν ηεο κε ζπκκεηνρεο ησλ θνηηεησλ/ηξησλ ζηα 

καζεκαηα απφ ακθηζεαηξνπ. Αλαιπζε ζηνηρεησλ απφ ηηο αμηνινγεζεηο ησλ 
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θνηηεησλ/ηξησλ εδεημε φηη ην γεγνλνο ερεη πνιιεο αηηηεο. Φαηλεηαη φηη ζε κεξηθα 

καζεκαηα ε δηδαζθαιηα δελ γηλεηαη κε ζπγρξνλν ηξνπν θαη ηα ζεκαηα δελ είλαη 

ελδηαθεξνληα.   Δπηπιενλ θαηαγξαθεηαη κηα απαηζηνδνμε απνςε πνπ αθνξα ηελ 

εθπαηδεπζε ζηελ ηαηξηθε επηζηεκε θαη ερεη ζρεζε κε ηελ κειινληηθε  επαγγεικαηηθε 

απνθαηαζηαζε ησλ λεσλ ηαηξσλ. Ξξνηηκαηαη ε απιε θαη‟νηθνλ κειεηε ησλ ηαηξηθσλ 

βηβιησλ πνπ δηλνληαη απφ ην ηκεκα κε ζθνπν ηελ γξεγνξε θαη απνηειεζκαηηθε 

αληηκεησπηζε ησλ εμεηαζεσλ θαη γξεγνξε  ιεςε ηνπ πηπρηνπ θαη φρη ε επξπηεξε πςεινπ 

επηπεδνπ  ηαηξηθε πξνπηπρηαθε εθπαηδεπζε.  

 

4.3. Οξγαλσζε θαη εθαξκνγε δηδαθηηθνπ εξγνπ 

Δρνπλ θαηαγξαθεί πξνβιεκαηα ζηελ εθαξκνγε ηνπ πξνγξακκαηνο ζπνπδσλ ηνπ 

ηκεκαηνο. Ρν πξσην πξνβιεκα είλαη ε παιαηνηεηα ηνπ πξνγξακκαηνο (ην πξσην 

πξνγξακκα ηνπ ηκεκαηνο ην νπνην δηδαζθε πεξηνξηζκελνο αξηζκνο κεισλ ΓΔΞ) θαη ε 

αιιεινεπηθαιπςε δηδαζθνκελσλ γλσζεσλ ζε δηαθνξα γλσζηηθα αληηθεηκελα. Δπηπιενλ 

ερεη παξαηεξεζεη αλαπξνζαξκνγε δηδαζθνκελεο πιεο απφ δηαθνξα κειε ΓΔΞ πνπ δελ 

αληαλαθια ηηο ζπγρξνλεο  εθπαηδεπηηθεο αλαγθεο  αιια ηελ πξνζσπηθε πξνηηκεζε θαη  

εμεηδηθεπζε ησλ. Πε κηθξν αξηζκν καζεκαησλ παξαηεξνπληαη ππεξβνιηθεο απαηηεζεηο 

εθ κεξνπο ησλ δηδαζθνλησλ πνπ αθνξνπλ ηελ εθηαζε ηεο πιεο θαη ηελ δπζθνιηα ησλ 

εμεηαζεσλ. Γηλεηαη πξνζπαζεηα γηα κηα ζπγρξνλε αλαλεσζε ηνπ πξνγξακκαηνο 

ζπνπδσλ θαη ζε ζπλδηαζκν κε ηελ ελεξγνπνηεζε ηνπ ζεζκνπ ηνπ ζπκβνπινπ ζπνπδσλ 

ειπηδνπκε φηη ηα πξνβιεκαηα απηά ζα επηιπζνπλ.  

Ξαξαηεξεηηαη αλνκνηνγελεηα ζην ζπζηεκα αμηνινγεζεο ηεο επηδνζεο ησλ θνηηεησλ ζηα 

δηαθνξα καζεκαηα. Νη θνηηεηεο εμεηαδνληαη κε αλαπηπμε ζεκαησλ, κε εξσηεζεηο 

πνιιαπισλ επηινγσλ, κε πξνθνξηθεο εμεηαζεηο ε θαη ζπλδηαζκνπο ησλ αλσηεξσ. Πε δπν 

καζεκαηα θξηλεηαη ζεηηθα γηα ηνλ ηειηθν βαζκν ε εθπνλεζε εθ κεξνπο ησλ 

θνηηεησλ/ηξησλ κειεηεο-βηβιηνγξαθηθεο ελεκεξσζεο ζε ζεκαηα πνπ ερνπλ πξνηεηλεη ηα 

κειε ΓΔΞ. Γηλεηαη πξνζπαζεηα ηα ζεκαηα λα κελ επελαιακβαλνληαη θαη λα κελ 

δηαξξενπλ.  Ξξνζθαηα παξεηεξεζε ην θαηλνκελν ηεο αληηγξαθεο κε ρξεζε ζπγρξνλεο 

ειεθηνληθεο ηερλνινγηαο (πρ. Θηλεηα ηειεθσλα θαη άιιεο ζπλαθεηο ζπζθεπεο). Δγηλαλ 

ζπζηαζεηο θαη ειεθζεζαλ κεηξα, ε πξαγκαηηθε φκσο εθηαζε ηνπ πξνβιεκαηνο δελ είλαη 

γλσζηε θαη ππαξρεη δπζθνιηα ζην λα θαηαγξαθεη.  

Ν βαζκνο επηηπρηαο ησλ θνηηεησλ/ηξησλ ζηηο εμεηαζεηο πνηθηιιεη απφ καζεκα ζε 

καζεκα θαη απφ εμεηαζηηθε ζε εμεηαζηηθε πεξηνδν. Πε δπν καζεκαηα ππαξρεη 

ζπζηεκαηηθα κεγαιν πνζνζην απνηπρηαο. Ρα αηηηα ηνπ θαηλνκελνπ ερνπλ ζπδεηεζεη 

αιια δελ ερεη γηλεη εθηθηε ζπκθσληα ζεζεσλ  γηα ηελ αληηκεησπηζε ηνπ. Ξξνζθαηα 

εγηλε θαηαγξαθε ηνπ αξηζκνπ ησλ θνηηεησλ παξειζνλησλ εησλ πνπ θαζεζηεξνπλ ηελ 

επηηπρε δηεθπαηξεσζε ησλ ζπνπδσλ ηνπο. Γηεπηζησζε, φηη πεξα απφ κεκνλσκελεο 

πεξηπησζεηο ακειεηαο, αζζελεησλ θαη θνηλσληθσλ πξνβιεκαησλ, νη πεξηζζνηεξνη ζε 

εθξεκνηεηα πξνεξρνληαη απφ έλα εηνο πνπ εγηλε κεηεγγξαθε κεγαινπ αξηζκνπ 
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θνηηεησλ/ηξησλ απφ γεηηνληθε ρσξα ινγσ αζηαζσλ πνιηηηθσλ θαηαζηαζεσλ. Ρν 

γεγνλνο απηφ αλαδεηθλπεη ην ρακειν, εθηνο εμαηξεζεσλ, επηπεδν ησλ θνηηεησλ/ηξησλ 

πνπ κεηαγξαθνληαη ζην ηκεκα θαη δελ πξνεξρνληαη απφ ην Ξαλειιελην ζπζηεκα 

αμηνινγεζεο ησλ καζεησλ/ηξησλ.  

 

4.3.1,2. Πξνηαζεηο γηα βειηησζε. 

Νζνλ αθνξα ηελ δηδαζθαιηα ησλ καζεκαησλ ειεθζεζαλ ζνβαξα νη απνςεηο ησλ 

θνηηεησλ/ηξησλ ζηα πεηζννηεξα ζεκεηα παξαηεξεζεο θαη θξηηηθεο. Δίλαη γεγνλσο 

βεβαηα νηη νη πεξηζζνηεξεο απφ απηέο ηηο παξαηεξεζεηο εηραλ εδε επηζεκαλζεη θαη 

ιεθζεη ππ‟ νςηλ θαηά ηελ δηαξθεηα ηεο πξνζθαηεο πξνζπαζεηαο αλακνξθσζεο ηνπ 

πξνγξακκαηνο ζπνπδσλ. Ινγσ ηνπ γεγνλνηνο φηη ην λέν πξνγξακκα ζπνπδσλ δελ ερεη 

εθαξκνζηεη αθνκα, δελ γλσξηδνπκε ηελ απνηειεζκαηηθνηεηα ησλ πξνηεηλνκελσλ 

αιιαγσλ.  

Ρξεηο είλαη νη ηνκεηο-ζηνρνη πξνηεηλνκελεο βειηησζεο:  

ε αλαδηάξζξσζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ κε ελίζρπζε  ησλ δεμηνηήησλ, επφδσζε 

θιηληθψλ εκπεηξηψλ ελεξγνχο ζπκκεηνρήο, επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή  

ε βειηησζε ηεο πξνζθεξνκελεο δηδαθηηθεο δξαζηεξηνηεηαο ζηνπο θνηηεηεο/ηξηεο εθ 

κέξνπο ησλ κειψλ ΓΔΞ  κε έγθαηξε (2ν εμάκελν) επαθή ηνπο κε ηελ θιηληθή 

δξαζηεξηφηεηα σο εξέζηζκα θαη θίλεηξν κειέηεο  

ε βειηησζε ηεο νπζηαζηηθεο ζπκκεηνρεο ησλ θνηηεησλ/ηξησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία κε ππεπζπλφηεηεο θαη θαζνδήγεζε αλά κηθξέο νκάδεο  

Ζ πνζνηηθε θαη πνηνηηθε αλαδηαξζξσζε ηεο δηδαζθνκελεο πιεο ησλ καζεκαησλ 

βξηζθεηαη ζε εμειημε.  Ιακβαλεηαη κεξηκλα λα κελ ππαξρνπλ επηθαιπςεηο ζηελ πιε, ηα 

ζεκαηα πνπ δηδαζθνληαη ζηα πξνθιηληθα εμακελα λα πξνεηνηκαδνπλ ηνπο θνηηεηεο γηα 

ηα θιηληθα καζεκαηα,  λα ηνληδνληαη νη γλσζεηο πνπ ερνπλ πξαθηηθε εθαξκνγε, ε πιε λα 

είλαη ρξεζηκε θαη λα βαζηδεηαη ζε γλσζεηο βαζηζκελεο ζε απνδεημεηο. Ξξνηεηλεηαη ηα 

κειε ΓΔΞ λα παξαθνινπζεζνπλ ζεκηλαξηα ζπγρξνλεο δηδαθηηθεο, λα βειηησζνπλ ηα 

επνπηηθα κεζα θαη νπνπ είλαη δπλαηνλ λα ρξεζηκνπνηεηηαη ζπγρξνλε επηθνηλσληαθε 

ηερλνινγηα γηα ηελ δηδαζθαιηα. Ζ δηαζθαιηζε ηεο ελεξγνπ ζπκκεηνρεο ησλ θνηηεησλ 

ζηελ εθπαηδεπζε είλαη έλα ζεκαληηθν αιια θαη δπζθνιν πξνβιεκα. Νη πξνηαζεηο πνπ 

ερνπλ θαηαηεζεη είλαη ν ρσξηζκνο ησλ εθπαηδεπνκελσλ ζε αθνκα κηθξνηεξεο νκαδεο, ηα 

πεξηζζνηεξα καζεκαηα λα γηλνληαη κε θξνληηζηεξηαθε ππνρξεσηηθε δηαδηθαζηα, λα 

βειηησζεη ε εθπαηδεπηηθε δηαδηθαζηα κε γεληθεπκελε αλαζεζε εξγαζησλ θαη αιισλ 

εθπαηδεπηηθσλ δξαζηεξηνηεησλ, ηελ θαζηεξσζε ηεο ελεξγνπ ζπκκεηνρεο  ησλ θνηηεησλ 

ζηα ζπλεδξηα πνπ δηνξγαλσλεη ην ηκεκα, ηελ θαζηεξσζε εμεηαζηηθσλ πξννδσλ θαηά ηελ 

δηαξθεηα ηνπ εμακελνπ  θαη ζηελ εμνκαιπλζε ησλ απνθιεζεσλ ζηελ εμεηαζηηθε 

δηαδηθαζηα.  Θεσξεηηαη απαξαηηεην, θαηά ηελ ελαξμε θαζε αθαδεκαηθνπ εηνπο λα 

γηλεηαη έλα βξαρπρξνλην ελεκεξσηηθν ζεκηλαξην ζηνπο θνηηεηεο/ηξηεο ηνπ πξσηνπ 



76 |  ε ι ί δ α  

 

εμακελνπ πνπ ζα αθνξα νιεο ηηο ιεπηνκεξεηεο ηεο εθπαηδεπηηθεο θαη εμεηαζηηθεο 

δξαζηεξηνηεηαο ηνπ ηκεκαηνο. Ξξνηεηλεηαη λα ιεηηνπξγεζεη δηαηνκεαθε επηηξνπε 

ζπληνληζκνπ θαη παξαθνινπζεζεο ηεο δηδαζθνκελεο  θαη εμεηαζηεαο πιεο θαη 

παξαηεξεζεο (κε θακππιεο θαηαλνκεο ηεο απνδσζεο ησλ εμεηαδνκελσλ) ηεο 

εμεηαζηηθεο δηαδηθαζηαο. Δπηπιενλ πξνηεηλεηαη ε ελεξγνπνηεζε ηνπ ζεζκνπ ηνπ 

ζπκβνπινπ θαζεγεηνπ (φπσο γηλεηαη ζε πνιια Ξαλεπηζηεκηα ηνπ εμσηεξηθνπ) πνπ ζα 

θαζνδεγεη θαη ζα ζπκβνπιεπεη ηνπο θνηηεηεο/ηξηεο γηα νιν ην ρξνληθν δηαζηεκα ησλ 

ζπνπδσλ ηνπο.  

 

4.4. Δθπαηδεπηηθα βνεζεκαηα 

παξρεη κηα αλνκνηνγελεηα ζηα παξερνκελα εθπαηδεπηηθα βνεζεκαηα. παξρνπλ 

γλσζηηθα αληηθεηκελα νπνπ παξερνληαη ζηνπο θνηηεηεο ζπγρξνλα ζπγγξακκαηα εηηε 

ειιεληθα εηηε κεηαθξαζεηο εγθπξσλ μελνγισζζσλ ζπγγξακκαησλ. Πε αιια γλσζηηθα 

αληηθεηκελα παξερνληαη κε ζπγρξνλα εγρεηξηδηα ε ζεκεησζεηο πνπ αλαλεσλνληαη ζε 

ηαθηηθα ε κε δηαζηεκαηα. Ρν Ρκεκα δερεηαη εηζεγεζεηο γηα ηελ ζπλερηζε ε 

αληηθαηαζηαζε ηεο παξνρεο ησλ ζπγθεθξηκελσλ βνεζεκαησλ ζε εηεζηα βαζε. Κε ηελ  

αλακφξθσζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν ε αθξηβήο πεξηγξαθή 

ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ καδί κε ζπλνδν πξνηεηλνκελε ζπγρξνλε βηβιηνγξαθηα θαη 

αξζξα αλαζθνπεζεο, κε ην ζθεπηηθν φηη απηφ εμαζθαιηδεη ηελ θαιεςε νισλ ησλ 

ζπγρξνλσλ ζηνηρεησλ πνπ αθνξνπλ ην γλσζηηθν αληηθεηκελν θαη ηαπηνρξνλα ν 

θνηηεηεο/ηξηα  εμαζθεηηαη ζηελ αλεπξεζε ζπρξνλεο ηαηξηθεο πιεξνθνξηαο. Γπζηπρσο 

δελ ππεξμε πιεξεο αληαπνθξηζε ζηελ εθαξκνγε απηνπ ηνπ κεηξνπ απφ φια ηα κέιε 

ΓΔΞ. 

Ξξνζθαηα ερεη παξαηεξεζεη θαζπζηεξεζε ζηελ απνζηνιε  απφ ην πνπξγεην ησλ 

εθπαηδεπηηθσλ βνεζεκαησλ γεγνλνο πνπ δπζρεξαηλεη πεξηζζνηεξν ηελ εθπαηδεπηηθε θαη 

εμεηαζηηθε δξαζηεξηνηεηα.  

 

4.5. Μεζα θαη Τπνδνκεο 

ηαλ ην 1990 ην Ρκήκα Ηαηξηθήο εδερζε ηνπο πξσηνπο θνηηεηεο/ηξηεο ηα καζεκαηα θαη 

ε αζθεζε ησλ θνηηεησλ/ηξησλ εγελνλην ζηηο παιαηεο  εγθαηαζηαζεηο ηνπ ηκεκαηνο ζην 

θεληξν ηεο πνιεο θαη ζην Γεληθν Θξαηηθν Λνζνθνκεην ηεο Ιαξηζαο. Ρελ πεξηνδν απηή 

εηρλα θαηαγξαθε πνιιεο ειιεηςεηο θαη πξνβιεκαηα. Απφ ην 2000 θαη κεηα ηελ ελαξμε 

ιεηηνπξγηαο ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνπ Γεληθνπ Λνζνθνκεηνπ ηεο Ιαξηζαο θαη ηελ 

εγθαηαζηαζε ζε απηφ ησλ παιαησλ θαη ησλ λεσλ κεισλ ΓΔΞ  ε θιηληθε εθπαηδεπζε ησλ 

θνηηεησλ βειηησζεθε ζεκαληηθα.  Ξξνζθαηα νινθιεξσζεθε θαη παξαδνζεθε ε πξσηε 

θαζε θαηαζθεπεο ησλ λεσλ θηηξησλ ηνπ ηκεκαηνο  νπνπ θαη εγθαηαζηαζεζαλ  ηα 

εξγαζηεξηα θαη ηα κειε ΓΔΞ ησλ πξνθιηληθσλ καζεκαησλ. Ξαξα ηηο παξαηεξνπκελεο 

ειιεηςεηο νη ζπλζεθεο ερνπλ βειηησζεη πνιχ θαη πξνβιεπεηαη ε πνηνηεηα εθπαηδεπζεο 

λα βειηησζεη θαηαθνξπθα. Νη ρσξνη ησξα ηνπ ηκεκαηνο είλαη εππξεπεηο, νη αηζνπζεο 
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δηδαζθαιηεο είλαη ζπγρξνλεο θαη δηαζεηνπλ αξηζηα ζπζηεκαηα θιηκαηηζκνπ θαη 

νπηηθναθνπζηηθήο ππνζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο . Ρα επνπηηθα κεζα ησλ αηζνπζσλ είλαη 

ζπγρξνλα παξα ην γεγνλνο φηη αθνκε ππαξρνπλ ειιεηςεηο. Ζ αζθαιεηα θαη ε 

θαζαξηνηεηα ησλ αηζνπζσλ είλαη απνδνηηθή. Ζ δηαηαμε ησλ ρσξσλ είλαη ιεηηνπξγηθε 

θαη ππαξρεη επθνιε πξνζβαζε αηνκσλ κε εηδηθεο αλαγθεο. Πηνπο ρσξνπο ησλ λεσλ 

εγθαηαζηαζεσλ ηεο ζρνιεο είλαη ζε εμειημε ε θαηαζθεπε ηεο Ηαηξηθεο βηβιηνζεθεο θαη 

ηνπ αλαγλσζηεξηνπ πνπ ζα βνεζεζεη ζεκαληηθα ηελ εθπαηδεπζε ησλ θνηηεησλ/ηξησλ 

ζηελ πξφζβαζε ζηε βηβιηνγξαθία.  

 

4.6 Αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα, ην Ρκήκα Ηαηξηθήο έθαλε εζηηαζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηφζν ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ φζν θαη ζηελ ελ γέλε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Αλάπηπμε ζεκαηηθήο πύιεο (evidence-based medicine portal). 

Ζ αλάπηπμε ζεκαηηθήο πχιεο πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά ην λέν, αλακνξθσκέλν δηθηπαθφ 

ηφπν ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο. Πηνλ δηθηπαθφ απηφ ηφπν δίδνληαη πιεξνθνξίεο ηφζν 

δηδαθηηθνχ φζν θαη δηνηθεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ην αλακνξθσκέλν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ: 

- Ρν λέν αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Ηαηξηθήο 

- Ρν λέν σξνιφγην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

- Ρε δνκή ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ζε Δξγαζηήξηα θαη Θιηληθέο θαη ην αληίζηνηρν 

ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

- Γηάθνξεο άιιεο πιεξνθνξίεο 

 

Ν δηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγεί ζηελ δηεχζπλζε www.med.uth.gr 

Αλάπηπμε πιηθνύ γηα απηόκαηε θαη δηαδξαζηηθή (interactive) εμάζθεζε θαη εμέηαζε ησλ 

θνηηεηώλ 

ια ηα καζήκαηα ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ ηεο Ηαηξηθήο ελζσκαηψζεθαλ ζηελ πιαηθφξκα e-

Class. Ζ πιαηθφξκα GUNet e-Class είλαη έλα νινθιεξσκέλν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ Καζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Αθαδεκατθνχ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο πεξεζίαο Αζχγρξνλεο Ρειεθπαίδεπζεο. Έρεη ζρεδηαζηεί κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ηελ ελίζρπζε ηεο θιαζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

αλάγθεο ηηο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. πνζηεξίδεηαη θεληξηθά απφ ην GUnet θαη 

δηαλέκεηαη ειεχζεξα ζε φια ηα Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. Ρν Ξαλ/κην Θεζζαιίαο 

έρεη αλαπηχμεη απηή ηελ πιαηθφξκα θαη ην Ρκήκα Ηαηξηθήο έρεη εηζάγεη ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη. 

 

http://www.med.uth.gr/
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ια ηα καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ έρνπλ πξνζηεζεί ζηελ πιαηθφξκα e-

class θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ πιηθνχ δηδαζθαιίαο ην νπνίν 

ζα πξνζηεζεί ζηα πεξηερφκελα. 

 

Δγθαηάζηαζε ηειεκαηηθώλ εθαξκνγώλ 

Δρεη γίλεη ν ζρεδηαζκφο ελφο ππνινγηζηηθνχ θέληξνπ εθπαίδεπζεο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο: 

- ηειεδηάζθεςεο (teleconference) 

- εθαξκνγψλ ηειεταηξηθήο κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα (telemedicine) 

- εθαξκνγψλ εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο (distant learning) 

 

Ξξνο ην παξφλ, απηφ πνπ έρεη πινπνηεζεί κέζσ ηεο θεληξηθήο δξάζεο ηνπ Ξαλ/κηνπ 

Θεζζαιίαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΞΔΑΘ, είλαη κία αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο κε ην 

θαηάιιειν ειεθηξνληθφ, δηθηπαθφ θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηειεκαηηθψλ καζεκάησλ/δηαιέμεσλ θαη δηαζθέςεσλ. 

 

4.7. Αλαινγηα Γηδαζθνλησλ – Γηδαζθνκελσλ 

Πην Ηαηξηθν ηκεκα ηνπ Ξαλεπηζηεκηνπ Θεζζαιίαο εηζαγεηαη θαη‟εηνο  αξηζκνο 85 

θνηηεησλ/ηξησλ απν ην εηνο 2008-09 ελσ ηελ πξνεγνχκελε 10εηία ν αξηζκφο εηαλ 

κηθξφηεξνο θπκαηλνκελνο κεηαμχ 45- 60. Απηφ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθα 

πιενλεθηεκαηα ηνπ ηκεκαηνο. Απηφ επεηξεπεη ηελ αλαπηπμε ηζρπξσλ εθπαηδεπηηθσλ 

ζρεζεσλ κεηαμπ θνηηεησλ θαη εθπαηδεπησλ θαη δηεπθνιπλεη ζε ζεκαληηθν βαζκν ην εξγν 

ηεο εθπαηδεπζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο επίβιεςεο. Γηλεη ηελ δπλαηνηεηα ζηνλ 

δηδαζθνληα λα εθαξκνζεη ζπγρξνλεο κεζνδνπο δηδαζθαιηαο ηνζν ζε πξνθιηληθν νζν θαη 

ζε θιηληθν επηπεδν. Ζ αλαινγηα δηδαζθνλησλ-δηδαζθνκελσλ θαη ε ζπλεξγαζηα κεηαμπ 
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ηνπο πξεπεη λα εληζρπζνπλ, ελ νςεη ησλ απμαλνκελσλ ππνρξεσζεσλ ησλ δηδαζθνλησλ 

ζηελ εξεπλα θαη ζην θιηληθν εξγν. πσο αλαθεξζεθε θαη πξνεγνπκελα, γηλεηαη 

πξνζπαζεηα λα εθαξκνζζεη ε ζεζκνζεηεκελε ππνρξεσζε ησλ κεισλ ΓΔΞ λα 

ζπκβνπιεπνπλ ζπγθεθξηκελν κηθξν αξηζκν λεσλ θνηηεησλ/ηξησλ κε ζθνπν λα επηηπρνπλ 

ζηνπο πξνζσπηθνπο εθπαηδεπηηθνπο ηνπο ζηνρνπο, ηελ δηδαζθαιία κεζνπ ηνπ πξσηχπνπ 

ηνπ δηδάζθνληα . Ζ πξνζπαζεηα απηή γηλεηαη ζπλεζσο αηππα απφ έλα κηθξν αξηζκν 

κεισλ ΓΔΞ κνλν,  ινγσ αλεπαξθνπο αξηζκνπ ηνπο θαη ειιεηςεο ζρεηηθεο δηδαθηηθήο 

εκπεηξηαο. Ζ νξγαλσζε ζεκηλαξησλ κε ζεκα ηελ δηδαθηηθή ηεο Ηαηξηθήο γηα κέιε ΓΔΞ 

θαη δηδάζθνληεο θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ζα κπνξνπζε λα ζπκβαιεη ζεκαληηθα ζηελ  

επίηεμε απηνπ ηνπ ζηφρνπ. 

 

4.8.  χλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα 

Ρν δηδαθηηθφ έξγν ζεσξείηαη εληαίν θαη αθνξά ηφζν ηελ απφ ακθηζεάηξνπ δηδαζθαιία φζν 

θαη ηελ δηδαζθαιία ζε εξγαζηήξηα θαη ηηο θιηληθέο αζθήζεηο. Δπίζεο ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα 

είλαη ζε αξκνλία θαη ηζνξξνπία κε ην εξεπλεηηθφ έξγν. Απηή ε ελαξκφληζε ηνπ δηδαθηηθνχ κε 

ην εξεπλεηηθφ έξγν απνηειεί πάγηα ηαθηηθή ηνπ ηκήκαηνο, ε νπνία  εθαξκφδεηαη ρσξίο λα 

δηαηαξάζζεηαη ε ζθαηξηθφηεηα ησλ απαξαίηεησλ πξνπηπρηαθψλ γλψζεσλ. Κεγάινο 

αξηζκφο ηαηξψλ απνθνίησλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηφο καο (λ=58) έρεη 

εγγξαθεί θαη απέθηεζε επαμίσο δηδαθηνξηθφ δίπισκα (βι. Ξίλαθαο 11-4). Ξάλσ ζ‟ απηή ηε 

βάζε ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ελζαξξχλεηαη απφ ηα κέιε 

ΓΔΞ θαη πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ππνδνκέο απφ ην Ρκήκα. Ζ 

πξνζθνξά ηεο πνιηηείαο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ειιηπήο θαη πξέπεη απαξαίηεηα λα εληζρπζεί. 

 

4.9.  πλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

Θαζεγεηέο ηνπ Ρκήκαηφο καο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαζθαιία πξνπηπρηαθψλ θπξίσο αιιά θαη 

κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη έρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε άιια ΑΔΗ θαη εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα ηεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ (Βιέπε Ξαξάξηεκα Β γηα θιηληθφ θαη εξεπλεηηθφ 

έξγν Θιηληθψλ θαη Δξγαζηεξίσλ). 

Νη παξαπάλσ ζπλεξγαζίεο ηεθκεξηψλνληαη απφ θνηλέο εξεπλεηηθέο δεκνζηεχζεηο θαη απφ 

αληαιιαγέο επηζθέςεσλ γηα εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπηθψλ επηζηεκνληθψλ 

ζπλεδξίσλ θπξίσο. Δπίζεο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αληαιιαγή λέσλ επηζηεκφλσλ θπξίσο 

απνθνίησλ απφ ην ηκήκα καο πξνο ηα θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Πηφρνο κειινληηθφο είλαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ κε ζχλαςε 

ζπγθεθξηκέλσλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ ψζηε ε αληαιιαγή είηε πλεπκαηηθή είηε επηζηεκφλσλ λα 

είλαη ζπλερήο θαη πην ζπζηεκαηηθή. Νξηζκέλα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο έρνπλ ήδε πάξεη ηελ 

ηειηθή ηνπο κνξθή.      
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4.10. Κηλεηηθνηεηα  θνηηεησλ/ηξησλ. Γηεζλεηο αληαιιαγεο. 
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Ρν Ηαηξηθν Ρκεκα ζπκκεηερεη ζην πξνγξακκα Erasmus  πνπ ρξεκαηνδνηεηηαη απφ ηελ 

Δπξσπαηθε Δλσζε κε ζηνρν ηελ πξνσζεζε ηεο Δπξσπαηθεο Γηαπαλεπηζηεκηαθεο  

ζπλεξγαζηαο σο κεζν βειηησζεο ηεο πνηνηεηαο ηεο εθπαηδεπζεο. Ρα αθαδεκαηθα εηε 

2004-2009 κεηαθηλήζεθαλ 78 θνηηεηέο/απφθνηηνη ηνη Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ζε ρψξεο ηεο 

ΔπξσπαΗθ‟εο Έλσζεο θαη ηεο Ακεξηθήο είηε γηα κεηεθπαίδεπζε είηε γηα απφθηεζε  

εκπεηξίαο, είηε ηέινο ζπκκεηέρνληαο ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο.  Γηα ηελ εγγχεζε ηεο 

πιεξνπο αλαγλσξηζεο ηεο αθαδεκαηθεο εξγαζηαο ησλ θνηηεησλ/ηξησλ, 

ρξεζηκνπνηνπληαη νη αθαδεκαηθεο κνλαδεο ECTS (European Credit Transfer System).  

 

4.11. Κιηληθν – Γηδαθηηθν Δξγν 

4.11.α. ηφρνη 

Ρν Θιηληθφ έξγν ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο είλαη πνιππιεπξν. Ρν Ξαλεπηζηεκηαθν Γεληθν 

Λνζνθνκεην Ιαξηζαο αξρηζε ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ ην 1999 κε θιηληθε δξαζηεξηνηεηα 

νξηζκελσλ κνλν βαζηθσλ ηκεκαησλ. Ξξννδεπηηθα εγθαηαζηαζεθαλ ζην Λνζνθνκεην λεα 

κειε ΓΔΞ θαη εγηλε ελαξμε ιεηηνπξγηαο πνιισλ ηκεκαησλ. Πεκεξα, παξα ηηο ειιεηςεηο 

ζε λνζειεπηηθν πξνζσπηθν θαη πιηθε ππνδνκε, ην Λνζνθνκεην πξνζθεξεη ηξηηνβαζκηεο 

ππεξεζηεο γεηαο ζηελ Θεληξηθή Διιάδα κε πιεζπζκν πεξηπνπ έλακηζπ εθαηνκκπξην 

θαηνηθνπο. Δπηπιενλ δηαθνξα ηκεκαηα  ιεηηνπξγνπλ ζαλ θεληξα αλαθνξαο θαη 

ππνδνρεο αζζελσλ θαη πξνζθεξνπλ αλαινγεο ππεξεζηεο ζηελ Γπηηθε Καθεδνληα ηελ 

Πηεξεα Διιαδα θαη ην Δμσηεξηθν (απν ηελ Θχπξν, Β, Αθξηθή). Ρν θιηληθν εξγν ηνπ 

Ηαηξηθνπ Ρκεκαηνο είλαη ζηελα ζπλπθαζκελν κε ηελ εθπαηδεπζε θαη ηελ εξεπλα θαη 

επνκελσο αλαπνζπαζην ζηνηρεην ηεο αμηνινγεζεο ηνπ.  Νη θπξηνη ζηνρνη ηνπ θιηληθνπ-

εξεπλεηηθνπ εξγνπ είλαη:  

Λα απνδψζνπκε ηξηηνβαζκηεο ππεξεζηεο γεηαο πνπ πξνζθεξνληαη ζην θνηλσληθν 

ζπλνιν κε πςειεο πνηνηεηαο ηαηξηθε θξνληηδα θαη κε ηελ δηεμαγσγε πξσηνπνξηαθεο 

εξεπλαο πνπ ζηνρεπεη ζηε βειηησζε ηεο πξνιεςεο, δηαγλσζεο θαη ζεξαπεηαο ησλ 

αζζελεησλ ηνπ αλζξσπνπ.  

Λα δεκηνπξγεζνπλ ην θαηαιιειν ηαηξηθν επηζηεκνληθν πεξηβαινλ θαη ζπλζεθεο γηα ηελ 

πςεινπ επηπεδνπ πξαθηηθε αζθεζε ησλ θνηηεησλ ηνπ ηκεκαηνο θαη ησλ εηδηθεπνκελσλ 

γηαηξψλ Δπηπιενλ λα εληζρπζεί ε αλαπηπμε πξνγξακκαησλ Ππλερηδνκελεο Ηαηξηθεο 

Δθπαηδεπζεο ζηελ Θεληξηθή Διιάδα ζε ζπλεξγαζηα κε αιια θεληξα ηνπ εζσηεξηθνπ θαη 

Γηεζλή αληίζηνηρα..  

Λα επνδσζεη ε δηαζπλδεζε ηνπ Ξαλεπηζηεκηνπ κε ηελ θνηλσληα ηεο πεξηνρήο κεζσ ηεο 

ζπκκεηνρεο ζε δξάζε πνχ απνζθνπνπλ ζηελ βειηησζε ηαηξηθσλ ππεξεζησλ, 

ππνζηεξημεο ηεο εθπαηδεπζεο θαη εξεπλαο, ηεο ελεκεξσζεο ησλ πνιηησλ ζε ηαηξηθα 

ζεκαηα θαη ζηελ δηελεξγεηα πξνγξακκαησλ πξνιεςεο λνζεκαησλ.  

 

4.11.1. Παλεπηζηεκηαθεο Κιηληθεο, Δξγαζηεξηα θαη κνλαδεο. Γξαζηεξηνηεηα. 
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Πην Ξαλεπηζηεκηαθν Γεληθν Λνζνθνκεην ηεο Ιαξηζαο ερνπλ αλαπηπρζεη ζπλνιηθα 28 

Ξαλεπηζηεκηαθεο Θιηληθέο πνπ δηαζέηνπλ θιηλεο, λνζειεπηηθν πξνζσπηθν θαη 

λνζειεπνπλ εζσηεξηθνπο αζζελεηο. Νη θιηληθεο απηέο θαιππηνπλ νιν ην θαζκα ησλ 

ηαηξηθσλ εηδηθνηεησλ θαη κεξηθεο απφ απηέο ερνπλ αλαπηπμεη δηθα ηνπο θιηληθα 

εξγαζηεξηα. Θα πξεπεη λα αλαθεξζεη φηη ε Λεπξνρεηξνπξγηθε, Αγγεηνρεηξνπξγηθε θαη ε 

θιηληθε ρεηξνπξγηθεο Θσξαθνο θαη θαξδηαο είλαη νη κνλαδηθεο πνπ θαιππηνπλ ηνλ 

γεσγξαθηθν ρσξν κεηαμπ Αζελαο θαη Θεζζαινληθεο.  Δπηπιενλ ερνπλ αλαπηπρζεη δπν 

κνλαδεο εληαηηθεο λνζειεηαο θαη απμεκελεο θξνληηδαο θαη 24 Δξγαζηήξηα 

παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ. Νη Θιηληθέο απηέο θαη κνλαδεο είλαη θαηαλεκεκελεο ζε 

ηεζζεξεηο λνζνθνκεηαθνπο ηνκεηο φπσο θαηλεηαη θαησηεξσ:  

Πηνλ Σεηξνπξγηθν Ρνκεα αλεθνπλ νη θιηληθεο Γεληθεο Σεηξνπξγηθεο,  Νξζνπαηδηθεο, 

Νπξνινγηθεο, Αγγεηνρεηξνπξγηθεο, Σεηξνπξγηθεο Θσξαθνο θαη Θαξδηαο θαη 

Αλαηζζεζηνινγηαο.  

Πηνλ Ξαζνινγηθν Ρνκεα αλεθνπλ νη θιηληθεο Ξαζνινγηαο, Θαξδηνινγηαο, 

Ξλεπκνλνινγηαο, Δλδνθξηλνινγηαο, Γαζηξεληεξνινγηαο, Λεθξνινγηαο, Νγθνινγηαο, 

Οεπκαηνινγηαο, Γεξκαηνινγηαο  θαη Αηκαηνινγηαο.   

Πηνλ Ρνκεα Κεηεξαο Ξαηδηνπ αλεθνπλ νη θιηληθεο Καηεπηηθεο θαη Γπλαηθνινγηαο, 

Ξαηδηαηξηθεο θαη Λενγλνινγηαο. 

Πηνλ Ρνκεα Αηζζεηεξησλ Νξγαλσλ αλεθνπλ νη θιηληθεο Λεπξνινγηαο, 

Λεπξνρεηξνπξγηθεο, Νθζαικνινγηαο θαη Υηνξηλνιαξπγγνινγηαο.   

Πηνλ Δξγαζηεξηαθν Ρνκεα αλεθνπλ ηα παξαθαησ εξγαζηεξηα παξαθιηηθσλ εμεηαζεσλ:  

Βηνπαζνινγηαο, Θιηληθεο αλνζνινγηαο, Κνξηαθεο Βηνινγηαο, Αθηηλνινγηαο θαη Ηαηξηθεο 

Απεηθνληζεο  θαη Ξαζνινγναλαηνκηαο. 

 

4.11.2. Δθηηκεζε θιηληθνπ εξγνπ. 

Ζ αλαπηπμε ησλ παλεπηζηεκηαθσλ θιηληθσλ ζην Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν 

Ιάξηζαο έρεη ζπκβαιεη ζεκαληηθα ζηελ αλαπηπμε ησλ ππεξεζησλ πγεηαο κε ηελ παξνρε 

ηξηηνβαζκηαο Ηαηξηθεο θξνληηδαο ζην πιεζπζκν ηεο Θεζζαιηαο κε απνηειεζκα ηελ 

ζρεδνλ πιεξε πεξηθνπε ηνπ ξεπκαηνο θπγεο πξνο ηα Λνζνθνκεηα ησλ Αζελσλ θαη 

Θεζζαινληθεο. Αληηζεηα παξαηεξεηηαη θπκα πξνζειεπζεο αζζελσλ απφ ηηο πεξηθεξεηεο 

ηεο Γπηηθεο Καθεδνληαο, ηεο  Πηεξεαο Διιαδαο θαη απφ ηηο ρσξεο ηεο Βαιθαληθεο. Ζ 

αλαπηπμε ησλ θιηληθσλ απησλ ερεη ζπκβαιιεη ζηελ δεκηνπξγηα ηνπ θαηαιιεινπ 

πεξηβαινληνο γηα ηελ εθπαηδεπζε λεσλ θιηληθσλ ηαηξσλ θαη θιηληθσλ εξεπλεησλ 

πςεινπ επηπεδνπ θαη ηελ δηεμαγσγε αληηζηνηρεο εξεπλαο. Δπηπιενλ νη πεξηζζνηεξεο 

θιηληθεο ερνπλ δεκηνπξγεζεη αξρεηα αζζελσλ θαη βαζεηο δεδνκελσλ ζπκθσλα κε ηα 

δηεζλε πξσηππα πνπ δηεπθνιπλεη ηελ εθηηκεζε ηεο θπζηθεο πνξεηαο θαη ζεξαπεηαο ησλ 

λνζεκαησλ, ηελ κειεηε ηεο παζνγελεηαο ηνπο θαζσο θαη ηελ δηεμαγσγε 

επηδεκηνινγηθσλ κειεησλ. 
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Νη θιηληθεο ερνπλ ζπκβαιιεη ζηελ ζπλερηδνκελε εθπαηδεπζε ηαηξσλ απφ ηελ Διιαδα θαη 

ην Δμσηεξηθν κεζσ ηεο νξγαλσζεο νκηιησλ, εκεξηδσλ, ζπλεδξησλ (Διιεληθα θαη 

Γηεζλε), ζεκηλαξησλ, παξνπζηαζεο ρεηξνπξγηθσλ ηερληθσλ θαη εξγαζηεξησλ πξαθηηθεο 

εμαζθεζεο. Κε ηελ πξνζθαηε παξαδνζε ησλ θηηξησλ πξσηεο θαζεο αλαπηπμεο ηνπ 

θηηξηαθνπ ζπγθξνηεκαηνο ηνπ Ρκεκαηνο, εγηλε ελαξμε ιεηηνπξγηαο ηνπ ζπγρξνλνπ 

πςεισλ πξνδηαγξαθσλ  ζπκπιεγκαηνο ακθηζεαηξσλ πνπ αλακελεηαη φηη ζα βειηησζεη 

αθνκε πεξηζζνηεξν ην επηπεδν ησλ εθπαηδεπηηθσλ δξαζηεξηνηεησλ.  Ρν θιηληθν εξγν 

αλαγλσξηδεηαη απφ ηελ ηνπηθε θνηλσληα θαη ερεη ζπκβαιιεη ζηελ δηαζπλδεζε ηνπ 

Λνζνθνκεηνπ κε ηελ θνηλσληα κεζσ ζπιινγσλ θηισλ θαη ζπιινγσλ αζζελσλ πνπ κε ηελ 

δξαζηεξηνηεηα ηνπο επηθνπξνπλ ην εξγν ησλ θιηληθσλ. Δλδεηθηηθν ηεο αλαγλσξηζεο 

είλαη ην απμαλνκελν θαηλνκελν ζεκαληηθσλ δσξεσλ πξνο ηηο θιηληθεο ηνπ Ρκεκαηνο. Ζ 

αλαπηπμε δξαζηεξηνηεησλ κε απνδεθηεο επαηζζεηεο θαη κε πξνλνκνηνπρεο νκαδεο 

πιεζπζκνπ ερεη ζπλβαιιεη ζηελ εθπιεξσζε ηεο θνηλσληθεο απνζηνιεο ηνπ Ηαηξηθνπ 

Ρκεκαηνο. 

 

4.11.3. Δθηηκεζε πξνβιεκαησλ πνπ αθνξνπλ ην θιηληθν εξγν. 

Απφ ην 1999 πνπ αξρηζε ε ιεηηνπξγηα ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνπ Λνζνθνκεηνπ παξεηεξεζε 

κηα αλνκεηνγελεο θαη αζζπκεηξε αλαπηπμε ησλ δηαθνξσλ θιηληθσλ θαη εξγαζηεξησλ. 

Ππγθεθξηκελα κειε ΓΔΞ,  Ρκεκαηα θαη Δξγαζηεξηα εδεημαλ ηαζεηο γξεγνξεο θαη 

απνηειεζκαηηθεο αλαπηπμεο ελψ αιια παξνπζηαζαλ ηαζεηο θαζεζηεξεζεο. Κηα απφ ηηο 

εκθαλεηο αηηηεο εηαλ φηη ζηελ αξρε αλαπηπμεο ηνπ Ηαηξηθνπ Ρκεκαηνο εμειεγεζαο κειε 

ΓΔΞ ζε πςειεο βαζκηδεο θαηαμησκελα ζηνλ Γηεζλε θαη Διιεληθν  ρσξν ζην ηεινο φκσο 

ηεο επηζηεκνληθεο ηνπο θαξηεξαο. Δπηπιενλ ηα πξσηα εηε ιεηηνπξγηαο ηνπ Λνζνθνκεηνπ 

ππεξραλ κειε ΓΔΞ πνπ ε κνληκε θαηνηθηα ηνπο εηαλ εθηνο ηεο πεξηνρεο ηεο Ιαξηζαο. 

Γηλεηαη ζπλερεο πξνζπαζεηα απφ ηα Γηνηθεηηθα Νξγαλα ηνπ Ρκεκαηνο λα επηιπζνπλ ηα 

πξνβιεκαηα απηά. Έλα άιιν ζεκαληηθν πξνβιεκα είλαη ε ζνβαξε ειιεηςε  ζε 

λνζειεπηηθν θαη παξαηαηξηθν πξνζσπηθν πνπ παξαηεξεηηαη ζην Λνζνθνκεην.  Ζ κε 

ζπληνληζκελε ζε αξθεηεο πεξηπησζεηο ζπλεξγαζηα ησλ Θξαηηθσλ Λνζνθνκεησλ ηεο 

Ξεξηθεξεηαο κε ην Ξαλεπηζηεκηαθν Λνζνθνκεην είλαη επηζεο έλα ζεκαληηθν πξνβιεκα 

πνπ πξνθαιεη ζπζσξεπζε πξνζεξρνκελσλ αζζελσλ ζην Λνζνθνκεην πνπ δελ ερνπλ 

αλαγθε απφ Ρξηηνβαζκηα παξνρε ηαηξηθσλ ππεξεζησλ. Ξξνζθαηα ερεη δηαπηζησζεη ε 

ειιεηςε ρεηξνπξγηθσλ  αηζνπζσλ ζην Λνζνθνκεην  πνπ νθεηιεηαη ζε  αξρηθν ειιεηπε 

πξνγξακκαηηζκν θαη ζρεδηαζκν ησλ  δπλαηνηεησλ  παξνρεο ππεξεζησλ ηνπ 

Λνζνθνκεηνπ. 

Ρν Λνζνθνκεην επηπιενλ παξνπζηαδεη δηνηθεηηθεο δπζιεηηνπξγηεο κε ειιεηπε δηνηθεηηθε 

θαη γξακκαηηαθε  ππνζηεξημε ησλ θιηληθσλ θαη ησλ εξγαζηεξησλ, κε ππνιεηπνκελε 

κεραλνγξαθεζε θαη πιεκκειε νξγαλσζε αξρεησλ θαη θαθεισλ αζζελσλ θαη κε 

ππνιεηπνκελε εθπαηδεπζε θαη κεηεθπαηδεπζε ππνζηεξηθηηθνπ πξνζσπηθνπ. Δπηπιενλ 
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παξαηεξνπληαη θαζπζηεξεζεηο ζηελ δηεθπεξαησζε ηνπ παξαθιηληθνπ ειεγρνπ. Κηα απφ 

ηηο θπξηεο νξγαλσηηθεο δπζιεηηνπξγηεο ηνπ Ξαλ Λνζνθνκεηνπ είλαη ε αλεπαξθεο 

αλαγλσξηζε απφ ηηο δηνηθεηηθεο ππεξεζηεο ηεο Ξεξηθεξεηαο θαη ηνπ πνπξγεηνπ ηεο 

ηδηαηηεξεο θπζεο ηνπ Λνζνθνκεηνπ (ηξηηνβαζκηα παξνρε ππεξεζησλ) κε απνηειεζκα λα 

ππαξρνπλ δπζρεξεηεο ζηελ δηαρεηξεζε θαη αλαπηπμε ηνπ. 

 

4.11.4. Κιηληθε Δθπαηδεπζε ησλ θνηηεησλ/ηξησλ  Ιαηξηθεο 

Ρα πξσηα εηε ιεηηνπξγηαο ηνπ Ρκεκαηνο νη θνηηεηεο/ηξηεο πξαγκαηνπνηνπζαλ ηελ 

θιηληθε ηνπο αζθεζε ζην Λνκαξρηαθν Θξαηηθν Λνζνθνκεην ηεο Ιαξηζαο θαησ απφ φρη 

παληα θαιεο ζπλζεθεο. Κεηα ηελ ελαξμε ιεηηνπξγηαο ηνπ Ξαλ Λνζνθνκεηνπ νη ζπλζεθεο 

πξννδεπηηθα βειηησζεθαλ ζεκαληηθα θαη επεηξεςε ηελ αζθεζε ησλ θνηηεησλ ζε 

νξγαλσκελν πεξηβαινλ. Ζ θιηληθε αζθεζε απνζθνπεη ζηελ απνθηεζε θιηληθεο 

εκπεηξηαο θαη δεμηνηεησλ θαη σο εθ ηνπηνπ απνηειεη έλα θαηεμνρελ επαηζζεην ζεκα γηα 

ην Ηαηξηθν Ρκεκα θαη ηελ θνηλσληα θαη δελ επηηξεπεη ζπκβηβαζκνπο θαη αηειεηεο. Ζ 

θιηληθε αζθεζε ζηνρεπεη ζην  λα αλαιαβεη ν θνηηεηεο/ηξηα, θαησ απφ επηβιεςε κεισλ 

ΓΔΞ, ηελ ππεπζπλνηεηα ησλ ζζελσλ δξσληαο νπζηαζηηθα ζαλ εηδηθεπνκελνο ρσξηο φκσο 

λα ερεη δπλαηνηεηα παξνρεο θαη ππνγξαθεο ζεξαπεπηηθσλ νδεγησλ.Θξηηεξην επηηπρνπο 

νινθιεξσζεο ηεο θιηληθεο αζθεζεο είλαη ε επαξθεηα ηνπ θνηηεηε/ηξηαο ζην λα 

αληαπνθξηζεη ζε πξνγξακκα εηδηθεπζεο ζηελ ιιαδα ε ζην εμσηεξηθν.  
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5. Δξεπλεηηθφ έξγν 

Η ζεκαζία ηεο έξεπλαο ζηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν ηεο Ιαηξηθήο έρεη 

αλαγλσξηζηεί απφ ηελ επνρή ηνπ Ιππνθξάηε. Σν Σκήκα Ιαηξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιηαο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ έζεζε ηελ έξεπλα απνηειεί σο 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Απφ ηελ αξρή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ μεθίλεζε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο κειψλ ΓΔΠ κε εξεπλεηηθφ 

έξγν πςειήο πνηφηεηαο ηφζν ζηνπο βαζηθνχο φζν θαη ζηνπο θιηληθνχο ηνκείο 

 

5.1.  Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο; 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηδξχζεθε ην 1984 κε ην Ξ.Γ. 83/1984, πνπ ηξνπνπνηήζεθε ην 

1985 κε ην Ξ.Γ. 302/1985. Κε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε ηδξχζεθε θαη ην ηκήκα ηεο Ηαηξηθήο 

ζηε Ιάξηζα, ην νπνίν ην αθαδεκατθφ έηνο 1990-91 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί, δερφκελν ηνπο 

πξψηνπο θνηηεηέο. Νη πξψηνη ηαηξνί απνθνίηεζαλ ην 1997. Πήκεξα ην Ηαηξηθφ Ρκήκα ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο δηαλχεη ην 20ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ην 15ν έηνο ζαλ 

απηνδχλακν αθαδεκατθφ ηκήκα.  Ζ ζεκαζία ηεο έξεπλαο ζηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν ηεο 

Ηαηξηθήο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε. Έηζη θαη ην Ρκήκα Ηαηξηθήο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιηαο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ αλαγλψξηζε φηη ε έξεπλα απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ.  

Απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ην Ρκήκα Ηαηξηθήο μεθίλεζε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο 

κειψλ ΓΔΞ κε εξεπλεηηθφ έξγν πςειήο πνηφηεηαο ηφζν ζηνπο βαζηθνχο φζν θαη ζηνπο 

θιηληθνχο ηνκείο. κσο ην εγρείξεκα απηφ ζπλάληεζε απφ ηελ αξρή πνιχ ζνβαξά εκπφδηα, 

θαζφηη ε νξγάλσζε ηνπ Ρκήκαηνο πέξαζε κέζα απφ πνιχ ζνβαξέο δπζθνιίεο:  

α) Κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηε δηάζεζε απφ ην πνπξγείν κειψλ ΓΔΞ, ηδίσο ζηα πξψηα 

ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

β) Θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 

(Ξ.Γ.Λ.Ι.) θαη παξάιιεια ακθηζβήηεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ σο Ξαλεπηζηεκηαθφ. 

γ) Πνβαξέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ Ξ.Γ.Λ.Ι. αθφκε θαη φηαλ ηα σο άλσ 

πξνβιήκαηα ιχζεθαλ. 

ε) Ζ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο παξνπζίαζε ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο  

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απηέο νη δπζθνιίεο ρξεηαζηεθαλ ζπρλά πνιιέο ζπζίεο απφ ηα κέιε 

ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο. Ππλεπψο ε πξναγσγή ηεο εξεπλαο ζηα πιαίζηα ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα 

εηδσζεί θαη λα αμηνινγεζεί ππφ ην πξίζκα απηψλ ησλ πνιχ αληίμνσλ ζπλζεθηψλ.  

 

5.2.  Eξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκήκα 

Πήκεξα ε θαηάζηαζε έρεη θάπσο βειηησζεί: ν αξηζκφο ζέζεσλ κειψλ ΓΔΞ πνπ δηαζέηεη ην 

Ρκήκα αλέξρεηαη ζε 96 φκσο πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα δελ έρνπλ αθφκε ηελ θξίζηκε 

κάδα πνπ απαηηείηαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. Ρν Ξ.Γ.Λ.Ι. παξά ηηο φπνηεο ειιείςεηο θαιχπηεη 

ηηο βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ε πξψηε 
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θάζε ηνπ θηηξίνπ ηεο Πρνιήο νινθιεξψζεθε θαη ε νξγάλσζε ηεο Γξακκαηείαο έρεη ζε 

κεγάιν βαζκφ βειηησζεί. Φπζηθά ππάξρνπλ πνιιέο ειιείςεηο θαη πνιιά αθφκε έρνπλ λα 

γίλνπλ. Γεληθά ζήκεξα ζην Ρκήκα έρνπλ αλαπηπρζεί νη πξνυπνζέζεηο γηα λα παξαρζεί θαη 

πξάγκαηη παξάγεηαη αμηφινγν εξεπλεηηθφ έξγν. Πηνλ ηνκέα απηφ βεβαίσο δηαπηζηψλεηαη 

κεγάιε εηεξνγέλεηα. Ζ δπλακηθή φκσο πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη ε πείξα πνπ έρεη απνθηεζεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε παξαπέξα αλαπηχμεσο ηεο έξεπλαο, 

ψζηε ην Ρκήκα λα απνθηήζεη ηελ επηζπκεηή ζέζε απφ εξεπλεηηθήο πιεπξάο, φρη κφλν ζε 

εζληθφ επίπεδν αιιά θαη δηεζλψο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη λα ηεζνχλ πςεινί ζηφρνη 

θαη λα πηνζεηεζνχλ απζηεξά θξηηήξηα απηνειέγρνπ, ηδηαίηεξα ζηελ επηινγή θαη εμέιημε 

κειψλ ΓΔΞ. 

Ρα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην ηκήκα αλαθέξνληαη παξαθάησ 

(βιέπε επίζεο θαη Παξάξηεκα Α.2). 

 

ΣΟΜΔΑ ΒΑΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ 

1.  Δξγαζηήξην Βηνινγίαο 

2.  Δξγαζηήξην Σεκείαο 

3.  Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο 

4.  Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο 

5.  Δξγαζηήξην Φαξκαθνινγίαο 

6.  Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Φπζηθήο 

7.  Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Ξιεξνθνξηθήο 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ρν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνινγίαο εζηηάδεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο:  

1.  Κνξηαθήο Βηνινγία & Γελεηηθήο ηνπ Αλζξψπνπ,  

2.  Θπηηαξηθήο Βηνινγίαο  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ  

Δξεπλεηηθφ Έξγν: ια ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Δξγαζηεξίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα θνηλφ 

εξεπλεηηθφ ζέκα κε ηίηιν: «Κνξηαθνί κεραληζκνί ηεο θπηηαξηθήο απφθξηζεο ζηελ ππνμία - 

ελεξγνπνίεζε θαη δξάζε ηνπ παξάγνληα πνπ επάγεηαη απφ ηελ ππνμία HIF-1α». Ν 

επαγφκελνο απφ ηελ ππνμία κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο HIF-1 είλαη ν θχξηνο 

δηακεζνιαβεηήο ηεο απφθξηζεο ησλ θπηηάξσλ ζηελ ππνμία (κεησκέλε ζπγθέληξσζε 

νμπγφλνπ) κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί ε έθθξαζε γνληδίσλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ αλαεξφβην 

κεηαβνιηζκφ, ηελ εξπζξνπνίεζε θαη ηελ αγγεηνγέλεζε.  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

Ρν Δξεπλεηηθφ έξγν ηνπ εξγαζηεξίνπ εζηηάδεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο:  

Θπηηαξνθαιιηέξγεηαο,  
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πεξδηάρπζεο–αλνζντζηνρεκείαο,  

Ζιεθηξνθπζηνινγίαο,  

Πηεξενηαμίαο,  

Σξσκαηνγξαθίαο  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΤΙΚΗ 

Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Ρν ΔΗΦ αζρνιείηαη κε ζέκαηα Βειηηζηνπνίεζεο ηεο Γφζεο ζηνλ 

αζζελή (optimization in RTPS), Δμνκνηψζεηο Αιιειεπηδξάζεσλ κε ηελ κέζνδν "Monte 

Carlo" ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, Αθηηλνβηνινγία (Βηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο αθηηλνβνιίαο), 

Δπεμεξγαζία Δηθφλαο, πνινγηζηηθή Αθηηλνπξνζηαζία θαη Γνζηκεηξία, Απεηθφληζε 

Καγλεηηθνχ Ππληνληζκνχ ςεινχ Ξεδίνπ θαη Θιηληθή Φαζκαηνζθνπία θαη κε ηελ Αλάπηπμε 

ζπζηήκαηνο Πρεδηαζκνχ Θεξαπείαο ζηελ Ξπξεληθή Ηαηξηθή. Δπηπιένλ ην ΔΗΦ αζρνιείηαη κε 

ζέκαηα Βηνθπζηθήο θαη  κέηξεζεο θαη ειέγρσλ νξίσλ Κε Ηνληηδνπζψλ Αθηηλνβνιηψλ.  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Πην Δξγαζηήξην Ξιεξνθνξηθήο (πεχζπλε, Δπ. Θαζεγήηξηα Θ. Θενδψξνπ) 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 2 κέιε ΓΔΞ (ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηαηξηθήο Φπζηθήο), έλαο δηδάζθσλ κε ην 

Ξ.Γ. 407/80 θαη έλα κέινο ΔΡΔΞ. Ν εμνπιηζκφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ απνηειείηαη απφ 30 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, νη νπνίνη είλαη πξνζβάζηκνη απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο, 

θαη 2 εμππεξεηεηέο (Servers). Ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ 

έξγν ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο.  

 

ΚΛΙΝΙΚΟΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

1. Δξγαζηήξην Θιηληθήο Σεκείαο 

2. Δξγαζηήξην Αηκαηνινγίαο 

3. Δξγαζηήξην Κηθξνβηνινγίαο 

4. Δξγαζηήξην Αθηηλνινγίαο-Ηαηξηθήο Απεηθφληζεο 

5. Δξγαζηήξην Αθηηλνζεξαπείαο 

6. Δξγαζηήξην Ξπξεληθήο Ηαηξηθήο 

7. Δξγαζηήξην Θπηηαξνγελεηηθήο θαη Κνξηαθήο Γελεηηθήο 

8. Δξγαζηήξην Αλνζνινγίαο & Ηζηνζπκβαηφηεηαο 

 

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ - ΑΙΜΟΓΟΙΑ 

Πην Ρκήκα απηφ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο έρνπλ εθηειεζηεί 290000 αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο, 

φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα (έληππν 2 ). Ρν είδνο ησλ 

εμεηάζεσλ θαιχπηεη κεγάιν εχξνο αηκαηνινγηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εμεηάζεσλ,  πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ αζζελψλ παζρφλησλ απφ αηκαηνινγηθά λνζήκαηα. 
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Δπίζεο ζπιιέγνληαη θχηηαξα αηκνπνηεηηθά θαη απνζεθεχνληαη ε απνζηέιινληαη πξνο ρξήζε 

ζε άιια θέληξα.  

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

Ρα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ ΘΔΑΝ ζηξέθνληαη θπξίσο ζηηο λεφηεξεο ηερληθέο πνπ ε 

αικαηψδεο εμέιημε ηεο Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Νγθνινγίαο έρεη θέξεη ζην πξνζθήλην ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ - ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ 

Ρν Δξγαζηήξην Αθηηλνινγίαο-Ηαηξηθήο Απεηθφληζεο (Γηεπζπληήο Θαζεγεηήο Ησάλλεο Β. 

Φεδνπιίδεο) αζρνιείηαη εξεπλεηηθά κε ηα εμήο αληηθείκελα:  

Α) Κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα: US, MRI ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νξζνπαηδηθή θαη ηελ 

ξεπκαηνινγηθή θιηληθή. Κειέηε επίζεο σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο νζηενπφξσζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε άιια λνζειεπηηθά ηδξχκαηα (ΘΑΡ, ΔΗΑΑ).  

Β) Θεληξηθφ Λεπξηθφ ζχζηεκα: MRI ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Λεπξνινγηθή Λεπξνρεηξνπξγηθή, 

Ξαζνινγηθή, Νθζαικηαηξηθή θαη Δλδνθξηλνινγηθή Θιηληθή γηα ηελ δηεξεχλεζε MS, λφζνπ 

θηλεηηθνχ λεπξψλα φγθνπο εγθεθάινπ, επηιεςίαο θιεγκνλσδψλ θαη άιισλ παζήζεσλ ησλ 

ζπνλδχισλ θαη ζπξενεηδηθήο νθζαικνπάζεηαο. 

Γ) Καζηφο: US, MRI, καζηνγξαθία θαη ζπλεξγαζία κε ρεηξνπξγηθή θιηληθή θαη 

παζνινγναλαηνκηθφ εξγαζηήξην  

Γ) Ππλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Φπζηθήο ΞΘ γηα έιεγρν δφζεσλ αθηηλνβνιίαο θαη 

βειηηζηνπνίεζε κεζφδσλ απεηθφληζεο κε ηελ θιαζζηθή αθηηλνινγία 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΟΟΛΟΓΙΑ - ΙΣΟΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ 

Ζ Δξεπλεηηθή Κνλάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ, εγθαηεζηεκέλε ζηα λέα θηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο, 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ επξσπατθά θαη εζληθά, αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα θαη είλαη πιήξσο 

εμνπιηζκέλε κε φιε ηε ζχγρξνλε ζπκβαηηθή ηερλνινγία ζε επίπεδν Θπηηαξηθήο θαη 

Κνξηαθήο Αλνζνινγίαο, αιιά θαη κε ηερλνινγίεο πςειήο απφδνζεο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

Αλνζνινγία ηνπ Θαξθίλνπ, ζηε ξχζκηζε ηεο θιεγκνλήο θαη ζηε κνξηαθή κειέηε ησλ 

πξσηνπαζψλ αλνζναλεπαξθεηψλ.  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΤΣΣΑΡΟΓΔΝΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΔΝΔΣΙΚΗ 

Πην Δξγαζηήξην Θπηηαξνγελεηηθήο θαη Κνξηαθήο Γελεηηθήο δηεμάγεηαη εξεπλεηηθφ έξγν πνπ 

εζηηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

Γελεηηθή  δηεξεχλεζε πνιππαξαγνληηθψλ λνζεκάησλ  

Κειέηε ζπζρέηηζεο γνλφηππνπ / θαηλφηππνπ ζε πνιππαξαγνληηθά   λνζήκαηα φπσο 

θαξδηνπάζεηεο, εθθπιηζηηθέο αξζξίηηδεο θ.α. 

Κειέηε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο, κεραληζκψλ ξχζκηζεο ηεο θαη αλαζηνιήο ηεο κέζσ 

κηθξψλ  παξεκβαηηθψλ κνξίσλ RNA, θαζψο θαη δηεξεχλεζε ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ πνπ 
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εκπιέθνληαη ζε πνιππαξαγνληηθά λνζήκαηα, φπσο ε νζηεναξζξίηηδα, κε ζθνπφ αθελφο ηελ 

θαηαλφεζε ηεο κνξηαθήο παζνθπζηνινγίαο ηεο λφζνπ θαη αθεηέξνπ ηελ αλεχξεζε κνξίσλ 

πνπ ζπληεινχλ ζηελ κεηαηξνπή ηνπ νζηενξαξζξηηηθνχ θαηλφηππνπ ζε θπζηνινγηθφ. 

Γελεηηθνί θαη επηγελεηηθνί κεραληζκνί γνληδηαθήο ξχζκηζεο ζηελ θαξθηλνγέλεζε 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ  ΚΛΙΝΙΚΗ  ΥΗΜΔΙΑ  

Ρν εξεπλεηηθφ έξγν ζπλίζηαηαη ζηε δηεξεχλεζε ζε φια ηα επίπεδα ησλ κεραληζκψλ 

παζνγέλεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη πξφγλσζε ησλ 

λνζεκάησλ φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ζπκβαηηθέο ή λεφηεξεο ηερληθέο θαη 

κεζφδνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγν ην Δξγαζηήξην θαηαξηίδεη θαη ελεξγεί ην 

ίδην πεηξακαηηθέο ή θιηληθν-εξγαζηεξηαθέο κειέηεο ή πξνγξάκκαηα ή ζπκκεηέρεη ζε 

εξεπλεηηθά ή άιια επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ. Ρν Δξγαζηήξην γλσζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ ζε επηζηε-

κνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ή ππφ ηε κνξθή δεκνζηεχζεσλ ζε ειιεληθά 

θαη μελφγισζζα πεξηνδηθά ή ηέινο ππφ ηε κνξθή δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη δηπισκαηηθψλ 

εξγαζηψλ πξνπηπρηαθψλ ή κεηαπηπρηαθψλ. 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ρν Δξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Δξγαζηεξίνπ εζηηαζκέλν ζηελ δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ 

αληνρήο ησλ κηθξνβίσλ ζηα δηάθνξα αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα, ζηελ επηδεκηνινγία ηεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο, θαη ζηελ παζνγέλεηα ησλ ινηκψμεσλ, απνηππψλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ 135 πξσηφηππεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, κε ζπλνιηθφ ζπληειεζηή απήρεζεο 380 θαη 

αξηζκφ εηεξναλαθνξψλ 1100.  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 

Ρν Δξγαζηήξην Ξπξεληθήο Ηαηξηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια θέληξα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ζπκκεηέρεη ζηνπο παξαθάησ βαζηθνχο ηνκείο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

Θιηληθή αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ λεπξνδηαβηβαζηψλ/νξκνλψλ σο δείθηεο ηνπ 

ςπρνθηλεηηθνχ status κεηαηξαπκαηηθψλ αζζελψλ. 

Κέηξεζε ησλ επηπέδσλ γξειίλεο θαη αληηπνλεθηίλεο ζε αζζελείο κε βξνρηθφ άζζκα. 

Κέηξεζε ησλ επηπέδσλ γξειίλεο θαη αληηπνλεθηίλεο ζε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 

Κέηξεζε ησλ επηπέδσλ S-100 A ζε αζζελείο κε ηδηνπαζείο θιεγκνλψδεηο λφζνπο ηνπ 

εληέξνπ. 

Κέηξεζε ησλ επηπέδσλ S-100 A ζε αζζελείο κε απηφκαηε ππαξαρλνεηδή αηκνξξαγία. 

Δθαξκνγή ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο δηάρπζεο εγθεθάινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

«ραξηνγξάθεζε» πεξηνρψλ Broadman ζε αζζελείο κε Frontotemporal Dementia θαη 

Alzheimer Disease. 
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Ππζρεηηζκφο πξνγλσζηηθψλ παξακέηξσλ ηεο δνθηκαζίαο θνπψζεσο κε ηα επξήκαηα ηνπ 

ζπηλζεξνγξαθήκαηνο (SPECT) αηκαηψζεσο ηνπ κπνθαξδίνπ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο.  

Δθαξκνγή ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο εγθεθάινπ κε ηα λεφηεξα ξαδηνθάξκαθα ζηε 

δηάγλσζε, παξαθνινχζεζε θαη εθηίκεζε ηεο αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε λφζν 

Parkinsons. 
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ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ 

 

Δξγαζηήξηνγηεηλήο & Δπηδεκηνινγίαο 

Δξγαζηήξην Βηνκαζεκαηηθψλ 

Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο 

 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ 

Έρεη αλαπηχμεη έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε θαηλνηφκεο πεξηνρέο ηεο βηνταηξηθήο 

επηζηήκεο φπσο ε γελεηηθή επηδεκηνινγία, ε κνξηαθή απνδεηθηηθή ηαηξηθή, ε ππνινγηζηηθή 

βηνινγία, ε βηνπιεξνθνξηθή (γελνκηθή θαη πξσηενκηθή) θαη ε αλάπηπμε καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ ζηελ γελεηηθή. Ρν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Δξγαζηεξίνπ δεκνζηεχεηαη ζε θνξπθαία 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ πνέξγσλ 

Ξπζαγφξα Η & ΗΗ ζεσξείηαη ην πην παξαγσγηθφ εξγαζηήξην ζην Ρκήκα Ηαηξηθήο ηνπ ΞΘ φζνλ 

αθνξά ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ έξγνπ. Ρν Δξγαζηήξην έρεη δηεζλή 

αλαγλψξηζε θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ είλαη κέινο ηεο Cochran Collaboration θαη Adjunct 

Associate Professor ζηελ Ηαηξηθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Tufts ησλ ΖΞΑ. Γηδαθηνξηθνί 

θνηηεηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαηέρνπλ Post-doctoral ζέζεηο ζηα Ξαλεπηζηήκηα Tufts θαη 

Harvard. 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ & ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

Ρν Δξγαζηήξην γηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο είλαη νξγαληθά εγθαηεζηεκέλν ζην 

Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Ιάξηζαο θαη πην θάησ αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζε επξσπατθφ επίπεδν: 

Α) ην Δπξσπατθφ Ξξφγξακκα «EU Ship Sanitation Training Network» ην νπνίν είλαη 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.420.000 Eπξψ θαη ζπκκεηέρνπλ 14 εηαίξνη (Associate 

Partners) θαη 15 ζπλεξγαδφκελνη θνξείο (Collaborative Partners) αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ε 

Ξαγθφζκηα Νξγάλσζε γείαο (WHO), ν Γηεζλήο Νξγαληζκφο Λαπηηιίαο (IMO) θαη ην 

Δπξσπατθφ Θέληξν Διέγρνπ Ινηκψμεσλ (ECDC).  Ρν πξφγξακκα έρεη δηάξθεηα 30 κήλεο 

(2008-2011) θαη έρεη ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη επξσπατθφ πξφγξακκα ειέγρνπ πγηεηλήο θαη 

επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ ζε επηβαηεγά πινία ην νπνίν ζα 

εθαξκνζηεί πηινηηθά ζε 4 ρψξεο κέζσ δεκηνπξγίαο αληίζηνηρνπ δηθηχνπ κε ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο ησλ ιηκαληψλ.  Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλνπλ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 

ηφζν ζε επαγγεικαηίεο πγείαο φζν θαη ζε ηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ.  To 

πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ DG SANCO θαη εγθξίζεθε κεηά απφ θξίζε. 

Β) Tν Δπξσπατθφ Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα “Assessing the usefulness of a EU ship sanitation 

programme and coordinated action for the control of communicable diseases in cruise ships 

and ferries”, EU DG SANCO 2006.-2008.  Έγηλαλ 3 Δπξσπατθέο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε 
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ηδηαίηεξε επηηπρία, κία εθ ησλ νπνίσλ νξγαλψζεθε ζην Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζηελ Αξγαιαζηή Βφινπ.  Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα 

απνηππσζεί ε θαηάζηαζε ζε Δπξσπατθφ επίπεδν αλαθνξηθά κε ηελ λνκνζεζία θαη ηηο 

πξαθηηθέο ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ 

ζε επηβαηεγά πινία.   

Γ) ε νξγάλσζε ηνπ Ρκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο ησλ Ινηκσδψλ Λνζεκάησλ ηνπ 

πνπξγείνπ γείαο ηεο Θχπξνπ.  Ρν 2000 ην Δξγαζηήξην αλέιαβε ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

αλαδηνξγάλσζε θαη ηελ πιήξε κεραλνγξάθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο 

επηηήξεζεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ ην νπνίν ζπληεξεί κέρξη ζήκεξα. 
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ΣΟΜΔΑ ΜΗΣΔΡΑ & ΠΑΙΓΙΟΤ 

 

1. Καηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή (Λενγλνινγηθή Θιηληθή) 

2. Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή 

 

ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ & ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Δξεπλεηηθφ Δξγν 

Σξεκαηνδνηνχκελα Δξεπλεηηθά Ξξνγξάκκαηα: Δλλέα (9) εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

Γηαηξηβέο: Γέθα πέληε (15) δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ζε εμέιημε. Έρνπλ πεξαησζεί άιιεο δέθα 

(10) δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο.  

Γεκνζηεχζεηο: Δθαηφ (100) μελφγισζζεο εξγαζίεο ζε ηαηξηθά πεξηνδηθά απφ ην 1999. 

Νκηιίεο θαη Δηζεγήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ηα Δμσηεξηθά κε ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ Ρκήκαηνο 

θαηφπηλ πξφζθιεζεο: Δβδνκήληα ηξεηο (73)  

Διιεληθέο δεκνζηεχζεηο: Γέθα ηξεηο (13) 

Ππγγξαθή Δπηζηεκνληθψλ Βηβιίσλ: Ησάλλεο Δ. Κεζζήλεο, Δπίηνκε Καηεπηηθή θαη 

Γπλαηθνινγία. Δθδφζεηο: MD Communications, Αζήλα 2005 

Ππγγξαθή θεθαιαίσλ ζε βηβιία: Έλδεθα (11)  

Καηεπηηθά θαη Γπλαηθνινγηθά Λέα: Ζ Θιηληθή εθδίδεη ηα Καηεπηηθά θαη Γπλαηθνινγηθά Λέα, 

πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ ζε φινπο ηνπο Καηεπηήξεο-Γπλαηθνιφγνπο ηεο Διιάδαο θάζε έμη 

κήλεο (Απξίιην θαη Νθηψβξην) κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επηζηεκνληθέο θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη δχν επηζηεκνληθά ζέκαηα.  

Βξαβεία: Έμη (6) βξαβεπζείζεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζε Διιεληθά Ππλέδξηα, νη νπνίεο 

δεκνζηεχζεθαλ ζε μελφγισζζα πεξηνδηθά.  

 

ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ζ Θιηληθή εθεκεξεχεη αθνινπζψληαο ην πξφγξακκα εθεκεξηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο εθεκεξεχεη θαζεκεξηλψο γηα δχν ιφγνπο. Ν πξψηνο ιφγνο είλαη φηη 

είλαη ε κνλαδηθή Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή απφ 3 λνκνχο (Ιάξηζαο, Ρξηθάισλ, Θαξδίηζαο) πνπ 

λνζειεχεη λενγλά ειηθίαο κηθξφηεξα ησλ 30 εκεξψλ. Ν δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ιφγσ ηεο 

ΚΑΦ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζεη βαξηά πεξηζηαηηθά θαη δέρεηαη θαζεκεξηλά 

εηζαγσγέο πνπ παξαπέκπνληαη απφ φιε ηελ 5ε Ξε. Θεζζαιίαο θαη Πηεξεάο Διιάδαο.      

Ρν έξγν ηεο Θιηληθήο ζπκπιεξψλεηαη απφ ην Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην Ινηκψμεσλ, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί κε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Θεληξηθφο άμνλαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη ε 

θαηλνηππηθή θαη κνξηαθή κειέηε ησλ παζνγφλσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ κε ηδηαίηεξν εζηηαζκφ 

ζηνλ πλεπκνληφθνθθν.  
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ΣΟΜΔΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

 

1.   Δξγαζηήξην Αλαηνκηθήο 

2.  Δξγαζηήξην Ηζηνινγίαο & Δκβξπνινγίαο 

3.  Δξγαζηήξην Ξαζνινγηθήο Αλαηνκηθήο 

 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΑ – ΔΜΒΡΤΟΛΟΓΙΑ 

Δίλαη ην αξραηφηεξν εξγαζηήξην ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο. Γηαζέηεη δηδαθηηθφ εξγαζηήξην 

εμνπιηζκέλν κε 45 κηθξνζθφπηα ZEISS. Γηαζέηεη επίζεο θπηηαξνινγηθή κνλάδα ε νπνία 

εμππεξεηεί δηαγλσζηηθψο 7 Λνζνθνκεία θαη 20 Θέληξα γείαο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε ζχλνιν πεξίπνπ 25.000 θπηηαξνινγηθψλ εμεηάζεσλ εηεζίσο. Ρν 

Δξγαζηήξην Ηζηνινγίαο απνηειεί ηελ εθδνηηθή βάζε ηνπ πεξηνδηθνχ «ΓΔΙΡΝΠ», ηνπ κφλνπ 

Διιεληθνχ Ξεξηνδηθνχ Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο. 

Θχξηνη εξεπλεηηθνί ηνκείο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε θπηηαξνινγία ηνπ γελλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ζήιενο θαη ε Ηζηνξία ηεο Ηαηξηθήο.  

 

EΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ 

 

Ρν Δξγαζηήξην Ξαζνινγηθήο Αλαηνκηθήο  (Γηεπζπληήο ν θαζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Θ. 

Θνπθνχιεο) παξέρεη ηζηνπαζνινγηθεο δηαγλψζεηο βηνπηηθψλ πιηθψλ, ηαρέσλ βηνςηψλ θαη 

ρεηξνπξγηθψλ παξαζθεπαζκάησλ, φπσο επίζεο θαη θπηηαξνινγηθέο δηαγλψζεηο γηα φιεο ηηο 

θιηληθέο ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ Γεληθνχ λνζνθνκείνπ Ιαξηζαο. 

Ππγθεθξηκέλα, παξέρνληαη πεξί ηηο 15.000  εθζέζεηο εηεζίσο.   

Νη ηζηνπαζνινγηθέο εθζέζεηο αθνξνχλ ζε φιν ην θάζκα ηεο Ξαζνινγηθήο Αλαηνκηθήο θαη 

κειεηψληαη ζε ιεηηνπξγηθέο ππνκνλάδεο  δηαγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο : ήπαηνο, 

γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο, φγθσλ θαη θιεγκνλψλ δέξκαηνο, ιεκθσκάησλ θαη λνζεκάησλ 

κπεινχ νζηψλ, θπηηαξνινγίαο, φγθσλ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λνζεκάησλ κπψλ, 

γπλαηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, βηνςηψλ λεθξνχ θαη νπξνπνηεηηθνχ, φγθσλ καιαθψλ κνξίσλ 

θαη νζηψλ. 

Πηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ κνλάδσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εξγαζηήξηα 

αλνζνηζηνρεκείαο,αλνζνθζνξηζκνχ, in situ πβξηδηζκνχ θαη εηδηθψλ ηζηνρεκηθψλ ρξψζεσλ, 

κε δξαζηεξηφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ  25.000 tests θαηά έηνο. 

Ρν εξγαζηήξην θζνξίδνληνο in situ πβξηδηζκνχ (FISH)έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αθνξά ηφζν ζηελ δηάγλσζε λενπιαζκάησλ (π.ρ. ζαξθσκάησλ, φγθσλ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θιπ) φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζε πξνβιεπηηθψλ παξακέηξσλ ησλ 

θαθνήζσλ λενπιαζκάησλ (π.ρ.ΖΔR2, EGFR θιπ). Δπίζεο παξάγεη εξεπλεηηθφ έξγν κε 

δεκνζηεχζεηο ζηνλ δηεζλή ηαηξηθφ ηχπν.  
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Ζ ζπκβνιή ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο ζηελ ηζηνπαζνινγηθή δηάγλσζε θαη ηελ πξφγλσζε 

θαθνήζσλ λενπιαζκάησλ πινπνηείηαη ζηε κνλάδα Κνξηαθήο Ηζηνπαζνινγίαο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ξαζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ην νπνίν δηαζέηεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη 

δπλαηφηεηεο sequencing θαη dHPLC φπσο θαη εθαξκνγψλ QRTPCR.  Ζ κνλάδα απηή 

απνηειεί κηα απφ ηηο πξσηνπφξεο θαη  πιένλ  δξαζηήξηεο κνλάδεο κνξηαθήο Ηζηνπαζνινγίαο  

ζηνλ Διιεληθφ ρψξν.  Γηελεξγνχληαη αλαιχζεηο κεηαιιάμεσλ K-ras, EGFR, Braf, MMR. 

Δπίζεο θαη ηππνπνίεζε HPV απφ  ηζηνπαζνινγηθφ πιηθφ.  Απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ 

κειεηψλ ηεο ελ ιφγσ κνλάδνο  έρνπλ αλαθνηλσζεί ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη δηεζλή 

ηαηξηθά έληππα. 

Πηελ Δθπαίδεπζε, ην Δξγαζηήξην έρεη αλαπηχμεη έλα ζπλερψο εμειηζζφκελν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ (curriculum) γηά ηνπο πξνπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηελ 

ηζηνπαζνινγία ησλ λνζεκάησλ. Νη θνηηεηέο καζαίλνπλ λα ζπλδπάδνπλ ηελ ηζηνινγηθή 

εηθφλα κε ηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ θαη ηελ θιηληθή εηθφλα κέζα απφ έλα ζχζηεκα 

δηαιέμεσλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε αλαιπηηθά θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα. 

Ρν Δξγαζηήξην Ξαζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ζπκκεηέρεη ζε πνιιά κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα 

Ξαλεπηζηεκηαθψλ Θιηληθψλ  ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Δπίζεο εμαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε δηαγλσζηηθή αθξίβεηα θαη πνηφηεηα ε νπνία θαίηνη 

ζεσξείηαη επιφγσο  δεδνκέλε απαηηεί  ρξνλνβφξα πξνζήισζε θαη απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε πνιιψλ θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθσλ κειεηψλ θαη δεκνζηεχζεσλ απφ ην 

Ηαηξηθφ ηκήκα γεληθφηεξα.   
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ΣΟΜΔΑ ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΙΘΗΣΗΡΙΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

1. Λεπξνινγηθή Θιηληθή 

2. Λεπξνρεηξνπξγηθή Θιηληθή 

3. Νθζαικνινγηθή Θιηληθή 

4. Υηνξηλνιαξπγγνινγηθή Θιηληθή 

5. Τπρηαηξηθή Θιηληθή 

 

ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Λεπξνινγηθήο Θιηληθήο εζηηάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηε δηεξεχλεζε ηεο γελεηηθήο βάζεο λεπξνινγηθψλ λνζεκάησλ θαη εθηεινχληαη θαηά βάζε 

ζην Δξγαζηήξην Λεπξνγελεηηθήο ηεο Κνλάδαο Λεπξνεπηζηεκψλ. Πην εξγαζηήξην απηφ 

απαζρνινχληαη επίζεο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Ζ έξεπλα 

εζηηάδεηαη εηδηθφηεξα ζηε δηεξεχλεζε ηεο γελεηηθήο βάζεο ηεο λφζνπ Parkinson, ηεο λφζνπ 

Alzheimer, ηεο Ξνιιαπιήο Πθιήξπλζεο, ησλ κηηνρνλδξηαθψλ εγθεθαινκπνπαζεηψλ, ησλ 

αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ, ησλ θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ, ηνπ ζπλδξφκνπ 

αλήζπρσλ πνδηψλ, ηεο ιεπθνεγθεθαινπάζεηαο αζζελψλ κε νζηενλέθξσζε ηνπ ηζρίνπ, θιπ.  

Ρελ ηειεπηαία 3-εηία πέξαλ ησλ 30 δεκνζηεχζεσλ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε δηεζλή πεξηνδηθά 

κε θξηηή ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζην PubMed, πέληε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη 6 

δηπισκαηηθέο εξγαζίεο έρνπλ νινθιεξσζεί ελψ αξθεηέο είλαη ζε εμέιημε. 

 

 

ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ (ΧΡΛ) ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ρα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ησλ κειψλ ηεο θιηληθήο εζηηάδνληαη ζηε κειέηε ησλ 

κεηαβνιηθψλ αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε παηδηαηξηθνχο αζζελείο κε ζχλδξνκν 

απνθξαθηηθήο άπλνηαο ζηνλ χπλν, ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο παρπζαξθίαο, ηεο 

αδελνεηδεθηνκήο θαη ακπγδαιεθηνκήο ζε κεηαβνιηθέο παξακέηξνπο θαη παξακέηξνπο 

θιεγκνλήο ζηα παηδηά κε απνθξαθηηθή ππληθή άπλνηα θαζψο θαη ηελ παξνπζία ππνδνρέσλ 

ησλ ιεπθνηξηελίσλ ζηα Ρ-ιεκθνθχηηαξα ησλ παξίζζκησλ ακπγδαιψλ ζε παηδηά πνπ 

πάζρνπλ απφ απνθξαθηηθή ππληθή άπλνηα, ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ παζήζεσλ ηνπ 

έζσ σηφο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ αζζελψλ κε αηζνπζαίν ζβάλλσκα (αθνπζηηθφ 

λεπξίλσκα), νμεία ηδηνπαζή λεπξναηζζεηήξηα απψιεηα αθνήο, λφζν ηνπ Menière, αηζνπζαία 

λεπξίηηδα θαη εκβνέο ψησλ, ζηε κειέηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελδνζθνπηθήο 

δαθξπνθπζηνξηλνζηνκίαο ζε αζζελείο κε ζηέλσζε ηνπ ξηλνδαθξπτθνχ πφξνπ θαη ζηε κειέηε 

ησλ αιινηψζεσλ ηνπ ξηληθνχ βιελλνγφλνπ ζε αζζελείο κε ζχλδξνκν ππληθήο άπλνηαο πνπ 

ζεξαπεχνληαη κε ζπζθεπή ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο (CPAP). Δπίζεο, κέιε Γ.Δ.Ξ. ηεο 

θιηληθήο έρνπλ αλαπηχμεη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο θαη 

εξεπλεηηθά / εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

αλσηέξσ εξεπλεηηθνχο ηνκείο. 
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ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ρα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα-ζπλεξγαζίεο αθνξνχλ: 1) Ππλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην 

Κνξηαθήο Βηνινγίαο Ξαλ/κίνπ Harvard, USA κε ζέκα: Age Related Macular Degeneration 

(θνηλή κειέηε) θαη 2) Ξξφγξακκα Κνξηαθήο Νθζαικνινγίαο (γνληδηαθή κειέηε αζζελψλ κε 

νθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα). 

Ζ έξεπλα είλαη εζηηαζκέλε ζηε γνληδηαθή κειέηε αζζελψλ κε ειηθηαθή εθθχιηζε ηεο σρξάο 

θειίδαο, κε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, κε ρξφλην απιφ γιαχθσκα θαη κε 

ςεπδναπνθνιηδσηηθφ γιαχθσκα. Έξεπλα επίζεο δηεμάγεηαη κε ζέκα ην θπθινθνξηθφ 

ζχζηεκα ηνπ νθζαικνχ θαη ηελ αηκαηηθή ξνή κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δηαγλσζηηθψλ 

ηερληθψλ. Άιια ζέκαηα έξεπλαο αθνξνχλ ηε λφζν ηνπ Parkinson θαη ηνλ νθζαικφ,  ηελ 

ακβιπσπία ησλ ελειίθσλ θαη ηηο επηπεθπθίηηδεο (θιηληθνεξγαζηεξηαθή έξεπλα). Δπίζεο 

δηεμάγνληαη πξννπηηθέο κειέηεο ζε αζζελείο κε αληηθσζθσιηπηδηθφ ζχλδξνκν θαη κειέηεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφζζηαο ηζραηκηθήο νπηηθήο λεπξνπάζεηαο.  

 

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ζ Τπρηαηξηθή Θιηληθή κε Γηεπζπληή ηνλ Θαζεγεηή Τπρηαηξηθήο θαη Ηαηξηθήο Τπρνινγίαο,  

Ληθεθφξν Β. Αγγειφπνπιν, ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

«ΓΔΗΑ-ΞΟΝΛΝΗΑ: 2000-2008» κέηξν 2 (ΤΣΑΟΓΥΠ) κε δέθα εγθεθξηκέλεο θιίλεο, ελψ 

ζηελ πξάμε αλαπηχζζεη είθνζη ςπρηαηξηθέο θιίλεο, απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2006.  Ζ 

Τπρηαηξηθή Θιηληθή ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ Ιάξηζαο, φληαο ε κνλαδηθή 

Τπρηαηξηθή Θιηληθή ζηνπο λνκνχο Ιάξηζαο, Ρξηθάισλ θαη Θαξδίηζαο, εθεκεξεχεη 

θαζεκεξηλά θαη επηθνξηίδεηαη κε ην θχξην φγθν ησλ εηζαγσγψλ (πεξίπνπ 220 αζζελείο ην 

2008) θαη ησλ ςπρηαηξηθψλ αμηνινγήζεσλ (πεξίπνπ 4000 ηαηξηθέο πξάμεηο ην 2008). 

 

Ρν εξεπλεηηθφ έξγν ηεο Τπρηαηξηθήο Θιηληθήο εθηείλεηαη ζε πνιινχο ηνκείο:  Γηαζπλδεηηθή / 

Ππκβνπιεπηηθή Τπρηαηξηθή, Πρηδνθξέλεηα, Ππλαηζζεκαηηθέο Γηαηαξαρέο, Τπρηαηξηθή 

Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθία.  

 

Ζ Τπρηαηξηθή Θιηληθή έρεη 10 ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ζε ζέκαηα πνπ θαιχπηνπλ επξχ 

θάζκα ηεο ςπρηαηξηθήο, ελψ ππάξρνπλ κέρξη ζηηγκήο 4 νινθιεξσκέλεο δηαηξηβέο.  

 

ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

1. Γαζηξεληεξνινγηθή Θιηληθή 

2. Γεξκαηνινγηθή Θιηληθή 

3. Δλδνθξηλνινγηθή θαη Κεηαβνιηθψλ Λφζσλ Θιηληθή 

4. Θαξδηνινγηθή Θιηληθή 

5. Λεθξνινγηθή Θιηληθή 

6. Νγθνινγηθή θαη Αηκαηνινγηθή Θιηληθή κεηά Δηδηθψλ Κνλάδσλ: 
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7. (α) Κεζνγεηαθή αλαηκία, (β)  Κεηακνζρεχζεηο Ξξνγνληθψλ Θπηηάξσλ κπεινχ ησλ 

νζηψλ, (γ) Δμσλνζνθνκεηαθή Σεκεηνζεξαπεία 

8. Ξαζνινγηθή Θιηληθή (θαη Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην Ξαζνινγίαο) 

9. Ξλεπκνλνινγηθή Θιηληθή 

10. Οεπκαηνινγηθή Θιηληθή  

 

 

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Πηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα ε θιηληθή εζηηάδεηαη ζηηο ηδηνπαζείο θιεγκνλψδεηο εληεξνπάζεηεο, 

ζηηο ζεξαπεπηηθέο ελδνζθνπήζεηο θαη ζηηο αηκνξξαγίεο αλσηέξνπ πεπηηθνχ, ζπκκεηέρνληαο 

ζε δηεζλείο θαη πνιπθεληξηθέο κειέηεο. Ρελ ηειεπηαία ηξηεηία έρεη νξγαλψζεη ζηε Ιάξηζα 

δχν ζπλέδξηα Γαζηξεληεξνινγίαο κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη παλειιαδηθή εκβέιεηα. Νη 

ηαηξνί ηεο θιηληθήο ζπκκεηέρνπλ ζπρλά ζε ζπλέδξηα, ζπκπφζηα θαη ζεκηλάξηα σο νκηιεηέο 

θαη εηζεγεηέο. 

 

ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην  ηνπ 2000 έσο ην Κάξηην ηνπ 2008 ζην δεξκαηνινγηθφ εμσηεξηθφ ηαηξείν 

εμεηάζζεθαλ 17665  αζζελείο. Δηδηθφηεξα ην 2000 εμεηάζζεθαλ 703 αζζελείο, ην έηνο 2001 

αζζελείο  2638, ην έηνο 2002 αζζελείο  2088, ην έηνο 2003 αζζελείο  1708, ην έηνο 2004 

αζζελείο  1837, ην έηνο  2005 αζζελείο 2450, ην έηνο 2006 αζζελείο  2729, ην έηνο 2007 

αζζελείο  2577 θαη  ην έηνο 2008 κέρξη ην Κάξηην 935 αζζελείο. Απφ ην έηνο 2007 

ιεηηνπξγνχλ ηα αθφινπζα εηδηθά ηαηξεία (εμαίξεζε απνηειεί ην εηδηθφ ηαηξείν 

θσηνζεξαπείαο πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2001):  αιιεξγηθψλ παζήζεσλ θαη δεξκαηηθψλ 

δνθηκαζηψλ, ραξηνγξάθηζεο ζπίισλ, ςσξίαζεο, θσηνζεξαπείαο, πνκθνιπγσδψλ  

λνζεκάησλ, βηνςηψλ θαη θξπνπεμίαο θαη ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ.  Απφ ηνλ Ηαλνπάξην  

ηνπ 2000 έσο ην Κάξηην ηνπ 2008 έγηλαλ 1080 ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο.  

Απφ ην έηνο 2000 έσο ην Κάξηην ηνπ 2008 έρνπλ δεκνζηεπζεί 12 πιήξεηο δεκνζηεχζεηο ζε 

δηεζλή πεξηνδηθά, 5 δεκνζηεχζεηο ζε ειιεληθά πεξηνδηθά, 5 αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή ηαηξηθά 

ζπλέδξηα. Απφ ην έηνο 2000 έσο ην Κάξηην ηνπ 2008 ε Γεξκαηνινγηθή Θιηληθή ζπλέβαιε 

ζηελ νξγάλσζε 6 δεξκαηνινγηθψλ εκεξίδσλ. Δπίζεο απφ ην έηνο 2000 έσο ην Κάξηην ηνπ 

2008 ηξεηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο βξηζθφηαλ ζε εμέιημε θαη ηξεηο νινθιεξψζεθαλ κε 

βαζκνινγία ην άξηζηα. 

 

ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θιηληθήο εζηηάδεηαη θπξίσο ζε: Βαζηθή θαη θιηληθή κειέηε 

ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε θαη ησλ επηπινθψλ ηνπ, Κειέηε  δηαηαξαρψλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ 

νζηψλ, Κειέηε ζπξενεηδνπαζεηψλ, Βαζηθή θαη θιηληθή έξεπλα ζηελ παρπζαξθία. Απφ ηελ 

αλσηέξσ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα  έρνπλ πξνθχςεη πεξηζζφηεξεο απφ 32 δεκνζηεχζεηο ζε 

μελφγισζζα πεξηνδηθά. 

http://www.med.uth.gr/structure/lab.php?item=24
http://www.med.uth.gr/structure/lab.php?item=2
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Ζ Θιηληθή νινθιήξσζε ηηο δηεζλείο πνιπθεληξηθέο κειέηεο INSTIGATE : (Insulin Titration-

Gaining an understanding of the burden of type-2 diabetes In Europe) θαη INSPIREME : 

(International study of prediction of intra-abdominal adiposity and its relationships with 

cardiometabolic risk). Πε εμέιημε βξίζθνληαη νη πνιπθεληξηθέο δηεζλείο κειέηεο γηα ηνλ 

Παθραξψδε Γηαβήηε F32-EX1-10PJ(a), PREDICTIVE, BC21713 θαη BC20965. 

 

ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Πην πεδίν ηεο έξεπλαο ζεκαληηθφ έξγν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην πιαίζην ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο. 9 νινθιεξσκέλεο θαη 24 ζε εμέιημε δηδαθηνξηθέο 

δηαηξηβέο θαη 17 ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ είηε 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ είηε βξίζθνληαη ζε εμέιημε, θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο εμέιημεο ηεο 

ζχγρξνλεο θαξδηνινγίαο θαη ζπρλά αλαδεηθλχνπλ θαηαιπηηθά γηα ηελ θιηληθή πξαθηηθή 

ζπκπεξάζκαηα. Ρν εξεπλεηηθφ έξγν ηεο θιηληθήο έρεη θνηλνπνηεζεί κε 44 δεκνζηεχζεηο ζε 

δηεζλή πεξηνδηθά θαη 28 ζε ειιεληθά, θαζψο θαη κε 30 αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα (21 δηεζλή- 

8 ειιεληθά). Ρν Θαξδηνινγηθφ Ππλέδξην ηεο Θεληξηθήο Διιάδαο σο εηήζηνο ζεζκφο έρεη 

αλαδεηρζεί ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο ειιεληθήο θαξδηνινγηθήο θνηλφηεηαο 

πξνζειθχνληαο ηελ αθξφθξεκα ησλ εγρψξησλ θαη μέλσλ θαξδηνιφγσλ. Ζ ζπλεξγαζία ηεο 

Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο κε ην Cleveland Clinic, ελφο απφ ηα θνξπθαία θαξδηνινγηθά θέληξα 

ηνπ θφζκνπ, πξνάγεη ηε δηεπηζηεκνληθή γλψζε πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ.  

 

ΝΔΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ρν Δξεπλεηηθφ Έξγν ηεο Λεθξνινγηθήο Θιηληθήο θαηαηάζζεηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο: Κειέηε 

ηεο θπζηνινγίαο νξνγφλσλ πκέλσλ, κεζνζειηαθψλ θαη κεζαγγεηαθψλ θπηηάξσλ, κε θέληξν 

βάξνπο ηε δηαπεξαηφηεηα ηνπ πεξηηνλαίνπ. Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο ζε αζζελείο κε λεθξηθή 

αλεπάξθεηα πξνηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ηειηθνχ ζηαδίνπ κε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο φπσο ηνγελείο επαηίηηδεο, αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη δηαηαξαρέο 

ηνπ χπλνπ. Γελεηηθή πνιππαξαγνληηθψλ λφζσλ φπσο ηνπ αιθννιηζκνχ, ηεο δηαβεηηθήο 

κηθξναγγεηνπάζεηαο, ηεο ππέξηαζεο, ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ηεο 

πξνεθιακςίαο. Ππζηεκαηηθέο επηδξάζεηο ηεο λεθξηθήο λφζνπ (νμείαο, ρξφληαο λεθξηθήο 

αλεπάξθεηαο), ηεο νπξαηκίαο θαη ηεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζήο. Ξαζνθπζηνινγία ηεο 

ιεπθσκαηνπξίαο θαη πξψηκε δηάγλσζε ηεο ζσιελαξηαθήο λεθξηθήο βιάβεο. Δξεπλεηηθέο 

ζπλεξγαζίεο πθίζηαληαη κε Λεθξνινγηθά Ρκήκαηα ηνπ Δμσηεξηθνχ (Άαρελ, Γεξκαλία θαη 

Ρνξφλην, Θαλαδάο) ζηα νπνία πξνζθέξεηαη ηαπηφρξνλα θαη δηδαθηηθφ έξγν (ν Γηεπζπληήο 

ηεο Λεθξνινγηθήο είλαη θαη πθεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο ζην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Άαρελ, Γεξκαλία).  

 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
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Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Ξαζνινγηθήο Θιηληθήο εζηηάδεηαη 

θπξίσο ζε: Κειέηε λνζεκάησλ ηνπ ήπαηνο (κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ηνγελή θαη απηνάλνζα 

λνζήκαηα ηνπ ήπαηνο)Κειέηε κεραληζκψλ ππέξηαζεο θαη αζεξνζθιήξπλζεο. Κειέηε 

ελδεκηθψλ δσνλφζσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο. Ρν Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην Ξαζνινγίαο 

ηδξχζεθε ην 1999 κε απφθαζε ηεο Ππγθιήηνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Απφ ηελ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ξαζνινγίαο έρνπλ πξνθχςεη πεξηζζφηεξεο απφ 

100 δεκνζηεχζεηο ζε μελφγισζζα πεξηνδηθά κε πεξηζζφηεξεο απφ 1500 αλαθνξέο. Ρν 

Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην Ξαζνινγίαο έρεη πξνζειθχζεη αληαγσληζηηθά θαη κε αληαγσληζηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ 2.000.000 επξψ. Ζ Ξαλεπηζηεκηαθή Ξαζνινγηθή 

Θιηληθή ζπκκεηέρεη ζε: 1 Γηεζλέο Consortium ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Απηνάλνζε 

Ζπαηίηηδα (Γ.Λ. Ληαιέθνο).3 Διιεληθέο Ξνιπθεληξηθέο κειέηεο 14 Γηεζλείο Ξνιπθεληξηθέο 

κειέηεο 

Δξεπλεηηθέο Κειέηεο - Ξξσηφθνιια 

Δθηίκεζε ηεο θιηληθήο ζεκαζίαο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ κε ζχγρξνλεο κνξηαθέο ηερληθέο ηνπ 

HBV-DNA ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο HBV ινηκψμεσο (ζπλεξγαζία κε Prof. J-M Pawlotsky, 

Univ. of Paris, France) (PI: G.N. Dalekos). 

 

ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ζ Ξλεπκνλνινγηθή Θιηληθή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο έρεη αλαπηχμεη έλα εθηεηακέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηαηξψλ ηεο Θιηληθήο αιιά θαη κε 

πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο, Έιιελεο θαη μέλνπο. Ρν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Γεπηέξα θαη Ξέκπηε ζηηο 13:30-16:30 ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηεο 

Ξλεπκνλνινγηθήο Θιηληθήο. Ζ Θιηληθή έρεη δηακνξθψζεη εηδηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηφλ εθπαίδεπζε απηψλ. Δθηφο απφ ηνπο 

εηδηθεπνκέλνπο ηεο Ξλεπκνλνινγίαο εθπαηδεχνληαη θαη ηαηξνί ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθφηεηαο 

ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο. Ζ Ξλεπκνλνινγηθή Θιηληθή ζπκκεηέρεη ζε Κεηαπηπρηαθφ 

Ξξφγξακκα Ππνπδψλ κε ηίηιν "Ξξσηνβάζκηα Φξνληίδα γείαο" ζε ζπλεξγαζία κε ηα ΡΔΗ 

Ιάξηζαο, θαζψο θαη κε άιιεο Ξαλεπηζηεκηαθέο Θιηληθέο θαη Ξαλεπηζηεκηαθά Ρκήκαηα ηνπ 

Ρνκέα Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Οεπκαηνινγηθήο Θιηληθήο εζηηάδεηαη 

θπξίσο ζε: Ρξη-κνξηαθφ ζχκπιεγκα πνδνρέαο Αληηγφλνπ Ρ ιεκθνθπηηάξνπ 

(TCR)/Αληηγφλν/HLA, ζηα απηνάλνζα ξεπκαηηθά λνζήκαηα ,ζηε Οεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, ηε 

Ππζηεκαηηθή ζθιήξπλζε (ζθιεξνδεξκία),ηε Φιεγκνλψδε βάζε ηεο νζηεναξζξίηηδαο, θαη 

ζηελ Δπηδεκηνινγία ησλ ξεπκαηηθψλ λνζεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο. Απφ ηελ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Οεπκαηνινγηθήο Θιηληθήο έρνπλ γίλεη  22 

δεκνζηεχζεηο ζε μελφγισζζα πεξηνδηθά θαη 23 αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα.  
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ΣΟΜΔΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

 

1. Αγγεηνρεηξνπξγηθή Θιηληθή 

2. Αλαηζζεζηνινγηθή Θιηληθή 

3. Νξζνπαηδηθή Θιηληθή 

4. Νπξνινγηθή Θιηληθή 

5. Σεηξνπξγηθή Θιηληθή 

6. Σεηξνπξγηθή Θιηληθή Θαξδηάο – Αγγείσλ - Θψξαθνο 

 

ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Πηελ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Θιηληθή έρνπλ αλαηεζεί γηα εθπφλεζε ηέζζεξηο (04) δηδαθηνξηθέο 

δηαηξηβέο. πάξρεη ζπκκεηνρή ηεο Θιηληθήο ζε ηέζζεξηο (04) πνιπθεληξηθέο εξεπλεηηθέο 

κειέηεο, ελψ απφ ηα κέιε ηεο Θιηληθήο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε έγθξηηα δηεζλή πεξηνδηθά ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα 24 εξγαζίεο.  

 

Ζ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Θιηληθή έρεη δηνξγαλψζεη δηεζλή Ππκπφζηα θαη Δπηζηεκνληθέο 

Ζκεξίδεο πνπ αθνξνχλ ζηελ Ξεξηθεξηθή Αξηεξηαθή Λφζν, ηελ Λφζν ηνπ θαξσηηδηθνχ 

δηραζκνχ θαη ηελ Αλεπξπζκαηηθή Λφζν. Έρεη επίζεο δεκηνπξγήζεη νκάδα δξάζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ιεκθνηδήκαηνο θαη ζηηο 07/02/2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1ν Δπξσπατθφ 

Πεκηλάξην γηα ην Ιεκθνίδεκα (ECL) κε δηεζλή ζπκκεηνρή. 

 

ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Πηηο εγθαηεζηεκέλεο ππνδνκέο, κεηαμχ άιισλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη: πιήξεο επεκβαηηθφ θαη 

ιηγφηεξν επεκβαηηθφ αηκνδπλακηθφ monitoring (λεφηεξνη θαζεηήξεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο, 

pulse contour analysis), cell savers, κε επεκβαηηθή κέηξεζε εγθεθαιηθήο νμπκεηξίαο θαη 

βάζνπο χπλσζεο, ηλννπηηθά θαη άθακπηα βξνγρνζθφπηα, ζπζθεπή ππεξήρσλ γηα εθαξκνγέο 

ζηελ θαξδηναλαηζζεζία θαη ζηνπο πεξηθεξηθνχο λεπξηθνχο απνθιεηζκνχο θιπ. Πηελ Θιηληθή 

έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα νη ηερληθέο θεληξηθψλ θαη πεξηθεξηθψλ λεπξηθψλ απνθιεηζκψλ.  

 

Πηελ επζχλε ηεο Θιηληθήο είλαη ε ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθφηεηεο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε 

αζζελψλ κε βαξηά ή εηδηθή πξνεγρεηξεηηθή παζνινγία, ε Κεηεγρεηξεηηθή Κνλάδα 

Απμεκέλεο Φξνληίδαο (5-6 θιίλεο), ε αληηκεηψπηζε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ επεηγφλησλ, νη 

δηαθνκηδέο βαξέσο παζρφλησλ, ε αλαηζζεζηνινγηθή θάιπςε ησλ εξγαζηεξίσλ απεηθνληζκνχ 

θαη ην Ηαηξείν Ξφλνπ.  

 

ΝΟΘΝΞΑΗΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ 

Ζ θιηληθή ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έρεη ρξεκαηνδνηεζεί  απφ εξεπλεηηθά 

έξγα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (3) , ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο (2)  

http://www.med.uth.gr/structure/lab.php?item=36
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θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο 9. Έρεη ζπκκεηάζρεη επίζεο ζε 25 πξνγξάκκαηα θιηληθψλ 

δνθηκψλ ππν ηελ επνπηεηα ηνπ ΔΝΦ θαη δηεζλσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Ρα πξνγξάκκαηα 

απηά ηα δηαρεηξίδεηαη δηακέζνπ ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Θνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Ξ.Θ. 

Όςνο εζφδσλ  1.000.000 επξψ  κέρξη ζήκεξα. 

Γηαηνκεαθέο Δξεπλεηηθέο Ππλεξγαζίεο απν ηηο νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα κε ηα Δξγαζηήξηα ηεο Ηαηξηθήο: Ξαζνινγναλαηνκηθφ, Κηθξνβηνινγηθφ, 

Αθηηλνινγηθν Κνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο, Αλνζνινγηθφ, Λεπξνινγηθή Θιηληθή, 

Τπρηαηξηθή Θιηληθή 

 

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ζ Νπξνινγηθή Θιηληθή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη έλα πιήξεο πξφγξακκα 

εηδίθεπζεο. Θαηά ηα έηε ηεο εηδηθφηεηαο, νη εηδηθεπφκελνη απνθηνχλ γλψζεηο γηα ηελ 

θαηαλφεζε αιιά θαη αληηκεηψπηζε ησλ παζήζεσλ ηνπ Νπξνπνηεηηθνχ (ρεηξνπξγηθψλ θαη κε) 

αιιά θαη αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε Σεηξνπξγηθή Νπξνινγία. Ζ πξννδεπηηθή 

έληαμε ζε βαξχηεξεο επεκβάζεηο κε ηειηθφ ζηφρν θαη ηηο επεκβάζεηο ειάρηζηεο 

επεκβαηηθφηεηαο πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζρνιαζηηθή 

θαη εληαηηθή εθπαηδεπηηθή πνξεία, απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο Σεηξνπξγηθήο Νπξνινγίαο ζηα 

αλψηεξα επίπεδα. Ζ Θιηληθή καο έρεη πηνζεηήζεη ζχζηεκα ελαιιαγήο (rotation) ησλ 

εηδηθεπνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο απφ ηα δηάθνξα Δηδηθά Ηαηξεία θαη 

Ρκήκαηα. Πχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα, εθηφο ησλ Ραθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ 

γεληθήο Νπξνινγίαο, νη εηδηθεπφκελνη ηεο Θιηληθήο καο αλακέλεηαη λα παξαθνινπζνχλ 

θπθιηθά ηηο εξγαζίεο ηνπ Ρκήκαηνο Δμσζσκαηηθήο Ιηζνηξηςίαο (3 κήλεο), Ηαηξείνπ 

Νπξνινγηθήο Νγθνινγίαο (6 κήλεο), Ηαηξείνπ Αλδξνινγίαο (3 κήλεο), Ηαηξείνπ 

Νπξνδπλακηθνχ Διέγρνπ θαη Γπλαηθνινγηθήο Νπξνινγίαο (3 κήλεο), Ηαηξείνπ Ξξνζηάηε θαη 

Γηνξζηθήο πεξερνηνκνγξαθίαο – Θαηεπζπλφκελεο Βηνςίαο (3 κήλεο), Ηαηξείνπ 

Κεηαβνιηθνχ ειέγρνπ Ιηζίαζεο (3 κήλεο) θαη Ηαηξείνπ Ξαηδννπξνινγίαο (3 κήλεο). 

 

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΓΙΑ-ΑΓΓΔΙΧΝ-ΘΧΡΑΚΟ 

Αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Θιηληθήο θαηά ην έηνο 2008 ζεκεηψλνπκε ηα 

παξαθάησ: δηελέξγεηα 201 θαξδηνρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ θαη 148 ρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ ζψξαθνο (ζχλνιν 349), εμέηαζε 869 αζζελψλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, λνζειεία 

451 αζζελψλ ζηελ Θιηληθή θαη 291 αζζελψλ ζηελ ΑΘΑ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνίεζε 6 δηεζλψλ 

δεκνζηεχζεσλ ζε πεξηνδηθά θαηαρσξεκέλα ζην MEDLINE, θαη αλαθνίλσζε 22 εξγαζηψλ ζε 

ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. 

 

Ζ Θιηληθή εθπαηδεχεη θνηηεηέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Ν Γηεπζπληήο θαη κέιε ηεο 

Θιηληθήο ζπκκεηέρνπλ ζε πξνεδξεία θαη ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ 

ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ. Πε εβδνκαδηαία βάζε πξαγκαηνπνηνχληαη ελδνθιηληθά καζήκαηα, 
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ελψ ε Θιηληθή ζπκκεηέρεη ηαθηηθά ζε δηαθιηληθέο ζπλαληήζεηο θαη θαηά πεξίπησζε ζην 

Νγθνινγηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

5.3.  Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

Ξαξφιν πνπ νη δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο απφ πιεπξάο 

πνηφηεηαο, ππάξρεη αθφκε κεγάιε αλεπάξθεηα ηφζνλ ησλ θηηξηαθψλ φζνλ θαη άιισλ 

ππνδνκψλ. Ππγθεθξηκέλα ππάξρεη έιιεηςε θνηλνχ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ λα 

εμππεξεηεί γεληθέο αλάγθεο ησλ εξεπλεηψλ ηεο Πρνιήο. πάξρνπλ αθφκε ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο ζε ρψξνπο θαη ηδηαίηεξα κεγάια πξνβιήκαηα κε ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπο. 

Ρέινο, ην Ρκήκα αδπλαηεί παληειψο, θπξίσο ιφγν έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο, λα ζπληεξήζεη 

θαη ηδίσο λα αλαβαζκίζεη ην δηαζέζηκν εξεπλεηηθφ εμνπιηζκφ. 

 

5.4.  Eπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο 

Πηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ παξνπζηάδνληαη 

ζην Ξαξάξηεκα Δ (Αμηνινγηθά ζηνηρεί γηα ην εξεπλεηηθφ έξγν) ζηνπο Ξίλαθεο 11-9 θαη 11-10 

θαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 5.5. δειαδή ην ακέζσο επφκελν θεθάιαην (5.5. Βαζκφο 

αλαγλψξηζεο ηεο έξεπλαο ζην Ρκήκα). 

 

5.5.  Βαζκφο αλαγλψξηζεο ηεο έξεπλαο ζην Σκήκα 

Ζ απηναμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ παξαηίζεηαη ιεπηνκεξεηαθά ζην Ξαξάξηεκα 

Δ θαη ζηνπο Ξίλαθεο 11-9 θαη 11-10 είλαη απνηέιεζκα επίπνλεο πξνζπάζεηαο ε νπνία έγηλε 

αθφκε δπζρεξέζηεξε ιφγσ απνπζίαο αμηνινγήζηκσλ ζηνηρείσλ απφ κέξνο ησλ κειψλ ΓΔΞ. 

Δπηπιένλ ηνλίδεηαη φηη ε κέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ κε ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηεξείηαη αμηνπηζηίαο γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: αθελφο κελ ιφγσ ειιηπψλ 

ζηνηρείσλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ αδπλακίαο επαιήζεπζεο απηψλ. Ρν ηειεπηαίν είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεγή ηεο πξνέιεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο δελ θαζνξίδεηαη ζαλ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην εξσηεκαηνιφγην.  

Ρα ζηνηρεία ηεο παξαθάησ αμηνιφγεζεο γηα ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο 

Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο βαζίζηεθαλ ζε αλαδήηεζε ζηε βάζε 

βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ Thomson Institute for Scientific Information (ISI), Web of 

Knowledge. Ζ αλαδήηεζε αθνξνχζε φια ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο κέρξη θαη ην ηέινο 

ηνπ 2008 θαη έγηλε κε ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο: 

 

AD=((univ* OR sch*) AND (larissa OR larisa OR Thessaly OR Thesaly OR Thesalia OR 

Thessalia) AND med* NOT Vet*) 

 

Ζ αλαδήηεζε πεξηνξίζηεθε απζηεξά ζηε ρξήζε κίαο κφλν βάζεο δεδνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα 

ηεο αλσηέξσ αλαθεξνκέλεο γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο: α) απνηειεί κηα πνιχ αμηφπηζηε βάζε 
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βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επηινγψλ αλαδήηεζεο, β) δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα άκεζνπ ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ θαη γ) ηε δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο θαη 

αμηφπηζηεο κειέηεο γηα κειινληηθέο αμηνινγήζεηο. Ζ ρξήζε κίαο κφλν βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ 

πξψηε πξνζπάζεηα απηναμηνιφγεζεο ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο, παξφηη απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα κειινληηθή ζπγθξηηηθή απηναμηνιφγεζε, έρεη ελδερνκέλσο νδεγήζεη ζε 

κεξηθή ππνηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεηθηψλ (π.ρ. δεκνζηεχζεηο πνπ αλεπξίζθνληαη ζε άιιεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ αιιά φρη ζην ISI Web of Knowledge). 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Ξ.Θ. ζηεξίρζεθε πάλσ ζε 

δχν βαζηθνχο άμνλεο: α) ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ζαλ εξεπλεηηθνχ ηδξχκαηνο 

θαη β) ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειψλ ΓΔΞ ζαλ απηφλνκεο επηζηεκνληθέο νληφηεηεο ζε ζρέζε 

ηφζν κε ην ζπλνιηθφ εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν φζν θαη κε ην εξεπλεηηθφ έξγν πνπ παξήγαγαλ 

ζαλ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο Ξ.Θ. Ρέινο παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα αλάινγα κε 

ηελ βαζκίδα κέινπο ΓΔΞ. Πηηο αλαδεηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα νλφκαηα ησλ κειψλ 

ΓΔΞ, θαηαβιήζεθε ε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη ελαιιαθηηθέο 

γξαθέο ησλ νλνκάησλ θαη λα απνθιεηζηνχλ εξγαζίεο κε ην ίδην φλνκα πνπ φκσο αλήθνπλ ζε 

άιιν ζπλνλφκαην επηζηήκνλα.  

Ζ θαλνληθνπνίεζε σο πξνο ηνλ αξηζκφ κειψλ ΓΔΞ έγηλε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππεξεηνχλησλ θαηά έηνο ελψ γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πεληαεηηψλ (1999-2003 θαη 

2004 -2008) ρξεζηκνπνηήζεθε ν αξηζκφο κειψλ ΓΔΞ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ηεο θάζε 

πεληαεηίαο. 

 

5.6.  Eξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο 

Θαζεγεηέο ηνπ Ρκήκαηφο καο ζπκκεηέρνπλ ζε δίθηπα εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο κε θέληξα 

ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ (Βιέπε Ξαξάξηεκα Β γηα θιηληθφ θαη εξεπλεηηθφ 

έξγν Θιηληθψλ θαη Δξγαζηεξίσλ). Νη ζπλεξγαζίεο απηέο θαη νη θνηλέο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο έρνπλ νδεγήζεη ζε πιεζψξα θνηλψλ δεκνζηεχζεσλ φπσο ηεθκεξηψλεηαη θαη 

απφ ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα (5.4 θαη 5.5.) θαη 

αλαιπηηθά ζην επηζπλαπηφκελν παξαξηεκα (Ξαξαξηεκα ΠΡ) 

 

Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κεξηθά απφ ηα εξεπλεηηθά, αθαδεκατθα ή θαη θιηληθά 

ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηα νπνία ππάξρεη ζπλεξγαζία ζε εξεπλεηηθα 

πξνγξάκκαηα  θαη αθνξά πεξηζζφηεξα πνιια απν ηα κέιε ηνπ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο 

ηνπ ΞΘ. 

 

 

Ππλεξγαζίεο κε ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα  

 

Ρκήκα Βηνρεκεiaο Βηνηερλνινγίαο,  ΡΔΦΑΑ, Κεραλνιφγσλ ηνπ ΞΘ 
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AΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΥΛ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΚΗΑΠ 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ “ΑΠΘΙΖΞΔΗΝΛ” ΒΝΙΑΠ ΑΘΖΛΥΛ 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ “ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΔΛΛΖΚΑΡΑΠ” ΑΘΖΛΥΛ 

 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ "ATTIKO” 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ 

ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ  ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ IOANNINΥΛ 

ΘΔΛΡΟΝ ΔΟΔΛΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ    

 

 

Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο 

 

CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY AND GENETICS 

KING‟S COLLEGE LONDON 

MEDICAL SCHOOL, RWTH AACHEN 

MEDICAL SCHOOL, OVG UNIVERSITY, MAGDEBURG 

HANNOVER MEDICAL SCHOOL 

BREST UNIVERSITY 

UNIVERSITY COLLEGE LONDON 

UNIVERSITY OF BARCHELONA 

UNIVERSITY OF MILAN 

SERVICE DE MICROBIOLOGIE, HOSPITAL COTE DE NACRE, UNIVERSITE DE CAEN 

14033 CAEN France 

KECK SCHOOL OF MEDICINE, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, LOS 

ANGELES,  

DUKE UNIVERSITY,NC, USA,  

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY,  

ALLEGHENY HOSPITAL, PITTSBURGH, PA,  

INSTITUT DE L‟ΑPPAREIL LOCOMOTEUR NOLLET, PARIS, FRANCE,  

UNIVERSITY OF TOKYO 

OXFORD UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF NEUROLOGY, UNIVERSITY OF MILANO 

EUROPEAN STUDY GROUP OF RESTLESS LEGS SYNDROME (ERLSSG) 

MOLECULAR GENETICS UNIT, LABORATORY OF NEUROGENETICS, ΛΗΑ/ΛΗΖ 
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DEPARTMENT OF NEUROLOGY, COLUMBIA UNIVERSITY, NY 

 

5.7.  πκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ έξεπλα 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ παίξλεη κέξνο ζε θιηληθά ή πεηξακαηηθά 

πξνγξάκκαηα έξεπλαο θπξίσο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο.Αληίζεηα κεγάινο αξηζκφο ηαηξψλ απνθνίησλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ηκήκαηφο καο (λ=58) έρεη εγγξαθεί θαη ελ ησ κεηαμχ απέθηεζε επαμίσο δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα (βι. Ξίλαθαο 11-4). Ξάλσ ζ‟ απηή ηε βάζε ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ελζαξξχλεηαη απφ ηα κέιε ΓΔΞ θαη πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη κε 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ππνδνκέο απφ ην Ρκήκα.  

 

Ζ απηναμηνιφγεζε πνπ παξαηίζεηαη ιεπηνκεξεηαθά ζηνπο Ξίλαθεο 11-9 θαη 11-10 είλαη 

απνηέιεζκα επίπνλεο πξνζπάζεηαο ε νπνία έγηλε αθφκε δπζρεξέζηεξε ιφγσ απνπζίαο 

αμηνινγήζηκσλ ζηνηρείσλ απφ κέξνο ησλ κειψλ ΓΔΞ. Δπηπιένλ ε κέζνδνο ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ κε ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ ζηεξείηαη αμηνπηζηίαο αθελφο 

κελ ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ αδπλακίαο επαιήζεπζεο απηψλ. Ρν 

ηειεπηαίν είλαη απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεγή ηεο πξνέιεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο δελ 

θαζνξίδεηαη ζαλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην εξσηεκαηνιφγην.  

 

Ρα ζηνηρεία ηεο παξαθάησ αμηνιφγεζεο γηα ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο 

Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο βαζίζηεθαλ ζε αλαδήηεζε ζηε βάζε 

βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ Thomson Institute for Scientific Information (ISI), Web of 

Knowledge. Ζ αλαδήηεζε αθνξνχζε φια ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο κέρξη θαη ην ηέινο 

ηνπ 2008 θαη έγηλε κε ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο: 

 

AD=((univ* OR sch*) AND (larissa OR larisa OR Thessaly OR Thesaly OR Thesalia OR 

Thessalia) AND med* NOT Vet*) 

 

Ζ αλαδήηεζε πεξηνξίζηεθε απζηεξά ζηε ρξήζε κίαο κφλν βάζεο δεδνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα 

ηεο αλσηέξσ αλαθεξνκέλεο γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο: α) απνηειεί κηα πνιχ αμηφπηζηε βάζε 

βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επηινγψλ αλαδήηεζεο, β) δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα άκεζνπ ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ θαη γ) ηε δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο θαη 

αμηφπηζηεο κειέηεο γηα κειινληηθέο αμηνινγήζεηο. Ζ ρξήζε κίαο κφλν βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ 

πξψηε πξνζπάζεηα απηναμηνιφγεζεο ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο, παξφηη απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα κειινληηθή ζπγθξηηηθή απηναμηνιφγεζε, έρεη ελδερνκέλσο νδεγήζεη ζε 

κεξηθή ππνηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεηθηψλ (π.ρ. δεκνζηεχζεηο πνπ αλεπξίζθνληαη ζε άιιεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ αιιά φρη ζην ISI Web of Knowledge). 
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Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Ξ.Θ. ζηεξίρζεθε πάλσ ζε 

δχν βαζηθνχο άμνλεο: α) ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ζαλ εξεπλεηηθνχ ηδξχκαηνο 

θαη β) ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειψλ ΓΔΞ ζαλ απηφλνκεο επηζηεκνληθέο νληφηεηεο ζε ζρέζε 

ηφζν κε ην ζπλνιηθφ εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν φζν θαη κε ην εξεπλεηηθφ έξγν πνπ παξήγαγαλ 

ζαλ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο Ξ.Θ. Ρέινο παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα αλάινγα κε 

ηελ βαζκίδα κέινπο ΓΔΞ. Πηηο αλαδεηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα νλφκαηα ησλ κειψλ 

ΓΔΞ, θαηαβιήζεθε ε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη ελαιιαθηηθέο 

γξαθέο ησλ νλνκάησλ θαη λα απνθιεηζηνχλ εξγαζίεο κε ην ίδην φλνκα πνπ φκσο αλήθνπλ ζε 

άιιν ζπλνλφκαην επηζηήκνλα.  

Ζ θαλνληθνπνίεζε σο πξνο ηνλ αξηζκφ κειψλ ΓΔΞ έγηλε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππεξεηνχλησλ θαηά έηνο ελψ γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πεληαεηηψλ (1999-2003 θαη 

2004 -2008) ρξεζηκνπνηήζεθε ν αξηζκφο κειψλ ΓΔΞ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ηεο θάζε 

πεληαεηίαο. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ 

 

Ππλνιηθά κε ην παξαπάλσ θξηηήξην αμηνιφγεζεο επξέζεζαλ 1145 δεκνζηεχζεηο απφ ηηο 

νπνίεο αλαιχζεθαλ νη 955 (κεηά απφ εμαίξεζε ησλ abstracts, proceedings θαη corrections). Ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο αλαθνξψλ αλέξρεηαη ζε 5947, o ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο απήρεζεο ήηαλ 

2787,9 θαη ν h-index (δείθηεο Hirsch) ζε 31. Ρα αλαιπηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζην 

Παξαξηεκα Α. 8 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο πνπ παξαηίζεληαη πξνθχπηεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

δεκνζηεχζεσλ θαζψο θαη άιισλ πνηνηηθψλ θπξίσο δεηθηψλ ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζην Ηαηξηθφ Ρκήκα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 2004-2008 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία 1999-2003. Ππγθεθξηκέλα θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία παξνπζίαζαλ κηα πνιχ κεγάιε αχμεζε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ 

πεξίπνπ 280%, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλαθνξψλ πεξίπνπ 520%, θαη ν ζπληειεζηήο 

απήρεζεο ηνπ ηκήκαηνο πεξίπνπ 290% ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία. 

Αληίζηνηρα βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη νη πνηνηηθνί δείθηεο θαλνληθνπνηεκέλνη αλά κέινο 

ΓΔΞ (ειήθζε ππφςηλ ν αξηζκφο κειψλ ΓΔΞ ζην ηέινο ηεο θάζε πεληαεηίαο). Δηδηθφηεξα 

απμήζεθαλ, ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ αλά κέινο ΓΔΞ θαηά 250%, ν αξηζκφο ησλ 

αλαθνξψλ αλά κέινο ΓΔΞ θαηά 340% θαη ν ζπληειεζηήο απήρεζεο αλά κέινο ΓΔΞ θαηά 

180%. Δπηπιένλ ν αξηζκφο αλαθνξψλ αλά δεκνζίεπζε απμήζεθε απφ 4,1 ηελ πξψηε 

πεληαεηία ζε 6,7 ηε δεχηεξε πεληαεηία ελψ ν ζπληειεζηήο απήρεζεο αλά δεκνζίεπζε 

παξέκεηλε πεξίπνπ ζηαζεξφο (2,9 ζηελ πξψηε πεληαεηία θαη 3,0 ζηε δεχηεξε).  

 

Ζ εξεπλεηηθή πνξεία ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο έρεη αθφκε κεγαιχηεξε αμία γηαηί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε έξεπλαο απφ εζληθνχο πφξνπο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  Νη πφξνη γηα ηελ έξεπλα πξνέξρνληαη 

απφ επξσπατθνχο πφξνπο, άιινπο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο, πάληα κε 

αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο.  Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ηαηξηθνχ ηκήκαηνο αλέπηπμαλ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξάιιεια κε ην, πνιχ ζε έθηαζε, δηδαθηηθφ έξγν θαη ηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ.  Ζ έξεπλα ζην Ηαηξηθφ ηκήκα ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο είλαη θπξίσο εθαξκνζκέλε, αιιά ππάξρνπλ επίζεο δεκνζηεχζεηο 

βαζηθήο έξεπλαο.  Νη δεκνζηεχζεηο απηέο εγθαζηζηνχλ ην Ηαηξηθφ ηκήκα ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη απμάλνπλ ην θχξνο ηνπ. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΓΔΠ ΑΝ ΑΤΣΟΝΟΜΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ 

ΟΝΣΟΣΗΣΔ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ κειψλ ΓΔΞ ζαλ απηφλνκεο επηζηεκνληθέο νληφηεηεο βαζίζηεθε ηφζν κε 

ην ζπλνιηθφ εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν φζν θαη κε ην εξεπλεηηθφ έξγν πνπ παξήγαγαλ ζαλ κέιε 

ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο Ξ.Θ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα αλάινγα κε ηελ 

βαζκίδα κέινπο ΓΔΞ.  

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεηνχλησλ κειψλ ΓΔΞ πνπ παξαηίζεληαη 

πξνθχπηνπλ ζπλνιηθά θαηά κέζν φξν θαη αλά κέινο ΓΔΠ πεξίπνπ 38 δεκνζηεχζεηο, 

387 αλαθνξέο, ζπληειεζηήο απήρεζεο δεκνζηεχζεσλ 109 θαη h-index 10. Απφ ηελ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ πξνέξρνληαη θαηά κέζν φξν θαη αλά κέινο ΓΔΞ 

απφ ην Ηαηξηθφ Ρκήκα ηνπ ΞΘ πεξίπνπ 18 δεκνζηεχζεηο (46%), 89 αλαθνξέο (26%), 49 

ζπληειεζηήο απήρεζεο δεκνζηεχζεσλ (45%) θαη h-index 6. (Ννέκβξηνο 2009) Ρα αλαιπηηθά 

ζηνηρεία αλά βαζκίδα εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 4 θαη 5 θαζψο θαη ζηα αληίζηνηρα 

δηαγξάκκαηα. 
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6. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) 

θνξείο 

 

6.1. Ζ Ηδξπζε ηνπ Ηαηξηθνχ ηκήκαηνο ζηε Ιαξηζα ήξζε σο απνηέιεζκα φρη κφλν θεληξηθνχ 

«πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ» αιιά θαη σο δηθαίσζε ηεο απν καθξνχ ρξφλνπ δηακνξθσκέλεο 

απαίηεζεο ησλ θαηνίθσλ (δηα ησλ θνξέσλ ηνπο).  Σαξαθηεξηζηηθή εηλαη ε απφ πιεπξάο 

ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ πξάμε παξαρψξεζεο ηεο έθηαζεο φπνπ ζήκεξα επξίζθεηαη 

ην Παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν πνιια ρξφληα πξίλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπο. 

Ρελ ηδηα ηαθηηθή αθνινχζεζαλ νη Γεκνηηθέο Αξρέο ζηίο ηειεπηαίεο  δπν δεθαεηίεο θαη 

παξερψξεζαλ εθηάζεηο ζηηο νπνίεο νηθνδνκήζεθαλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκεκαηνο 

Ιαηξηθήο θαη πξνζθαηα επηπιένλ ρψξνπο γηα ην Ηλζηηηνχην ΒηνΗαηξηθήο Δξεπλαο – 

Ρερλνινγίαο θαη γηα ην Ρκήκα Βηνρεκείαο Βηνηερλνινγίαο ηνπ Ξ.Θ. Ζ ζπγθεληξσζε ησλ δχν 

ηκεκάησλ ηεο Πρνιήο Δπηζηεκψλ γείαο, ελφο εξεπλεηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηνπ 

Ξαλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ ζε εληαίν ρψξν δηακνξθψλεη κηα ρσξνηαμηθε θαη 

ιεηηνπξγηθή ελφηεηα δξάζεσλ ησλ Δπηζηεκψλ, ηεο Δξεπλαο θαη ηεο παξνρήο πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ γείαο  ηελ νπνία πξφζθαηα ε δεκνηηθή αξρε κεηνλφκαζε ζε 

ΒΗΝΞΝΙΖ. 

 

6.2  Γεκηνπξγία πιιφγσλ Τπνζηήξημεο ηνπ Σκήκαηνο Υνξεγίεο θαη Τπνηξνθίεο  

Ν επξχηεξνο θνηλσληθφο ρψξνο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία θαη ηηο δπζθνιίεο αλάπηπμεο ηνπ 

ηκήκαηνο θαη κέζα απν ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ αιιά θαη 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ έρεη εθδειψζεη ηελ ελεξγφ ππνζηήξημε  θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπ κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο.  

Ππγθεθξηκέλα ¨ Ζ παξνχζα Γεκνηηθή Αξρε ζπκκεξηδφκελε ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή δπζθνιία 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ δηέζεζε πφξνπο ηερληθά κέζα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηνλ 

εππξεπηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηελ Ξαλεπηζηεκηνχπνιε, δηέζεζε δσξεάλ ηε κειεηε 

Ξξαζίλνπ θαη Θεπσλ θαη ζπλέβαιιε κε δσξεάλ εξγαζηα θαη πιηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο κε 

πνιχ θαιφ απνηέιεζκα. Ζ Λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε Ιαξηζαο επίζεο πξνζέθεξε, φηαλ ηεο 

δεηήζεθε, αληίζηνηρε ππνζηήξημε. 

Δθπξφζσπνη ΚΘΝ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ  έρνπλ πξνζθέξεη ρξήκαηα ή ζπζθεπέο πνπ 

ελίζρπζαλ ηηο εξεπκεηηθέο δξάζεηο θαη ην θιηληθφ-δηαγλσζηηθφ έξγν ησλ αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ ηνπ ηκήκαηνο.  

Δηλαη αμηνζεκείσηεο επίζεο πνιπάξηζκεο πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ λα επεξγεηήζνπλ ην Ηαηξηθν 

ηκεκα κε θάζε ηξφπν, κε πξέρνπζα εθείλε ηεο  ζπκπνιίηνπ καο θπξίαο Πκαξάγδαο Κ. 

Γθαξάλε πνπ δηέζεζε Γσξεα  εμνπιηζκνχ  αμίαο 301.500 Δπξψ ην 2003, ζηελ Νξζνπαηδηθή 

θιηληθή θαη ζην ΞαζνινγνΑλαηνκηθφ εξγαζηήξην ηνπ Ξ.Θ.. Κε  κηθξφηεξα πνζά ζεκαληηθφο 

αξηζκφο πνιηηψλ έρεη πξνζθέξεη βηβιία, επίπισζε, επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, 
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ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη πιηθή βνήζεηα ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κειψλ ΓΔΞ θαη 

ζπλεξγαηψλ κε ηελ κνξθή ππνηξνθηψλ γηα ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο .          

 

6.3. Σν θνηλσληθφ έξγν πνπ απνδίδεη ην ηκήκα ηεο Ηαηξηθήο θαη ζπλίζηαηαη ζηελ θαηά 

ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ, ζηνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε ζχγρξνλεο 

γλψζεηο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ηθαλέο λα ηνπο ζηεξίμνπλ ζηελ πεξαηηέξσ 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, ερεη νκσο θαη άιιε κηα ζεκαληηθή 

δηάζηαζε πνπ αθνξά ηελ παξνρή ςειήο ζηάζκεο ππεξεζηψλ γείαο ζε 1.500.000 

θαηνίθνπο ηεο Θεληξηθήο Διιάδαο. Νπσο κάιηζηα θαίλεηαη απν ηνπο δείθηεο θίλεζεο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ ηθαλφο αξηζκφο αζζελψλ πξνέξρεηαη απν απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ηελ Θχπξν. Δλίνηε δε θαη απν ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Βφξεηαο 

Αθξηθήο. Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν, ε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ε ζεκειηαθή 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΥΑΡΣΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ηεο πεξηνρήο 

θαη ε αλαπηπμηαθή πξνζθνξά ηνπ Ιαηξηθνχ ηκεκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζζαιίαο, παξά ην νηη δέλ έρεη μεπεξάζεη ελα βαζκφ εζσζηξέθεηαο, ην έρεη ήδε 

θαηαμηψζεη ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν ηεο Διιάδαο.          

 

6.4.  Ζ αλάπηπμε ησλ Ξαλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ζηελ Ιαξηζα  θαη πεξηζζφηεξν ηεο 

Ηαηξηθήο, κέζα απν ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αθαδεκατθψλ ηεο κνλάδσλ, 

ζπλεηέιεζε  

Πηελ ηδξπζε λεσλ Δπηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ κε εδξα ηε 

Ιαξηζα. 

Πηελ δηνξγάλσζε πεξηζζνηέξσλ απν 15 εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη έηνο κε 

ζπκκεηνρε γηαηξσλ θαη αιισλ επηζηεκφλσλ, ηα πεξηζζνηεξα καιηζηα απν απηά 

πξαγκαηνπνηνχληε ζπηεκαηηθά ζηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. 

Πηελ δηνξγάλσζε 12- 15 κεγάισλ Ππλεδξίσλ ή Ππκπνζίσλ εηεζίσο κε ζπκκεηνρή 

εθαηνληάδσλ ζπλέδξσλ απν φιε ηελ επηθξάηεηα θαη ζπρλά θαη απν ηηο φκνξεο ρψξεο. Ζ 

ελεξγφο ζπκκεηνρή πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ εζληθήο θαη Γηεζλνχο εκβέιεηαο ζε έλαλ ηφπν  

πξνεγνπκέλσο άγλσζην ζην πεδίν ησλ βηνταηξηθσλ επηζηεκψλ ηνπο δηλεη ηελ επθαηξία λα 

δηαπηζηψζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηηο πξνφδνπο ηνπ ηκήκαηνο κέρξη ζήκεξα. Πηελ πιεηλφηεηα 

ηνπο νη δηεζλείο επηζθέπηεο έρνπλ γίλεη «πξεζβεπηέο» ηεο ηδηαίηεξα ζεηηθήο γηα ην Ρκήκα θαη 

ην Ξελεπηζηεκηαθφ Λνζνθνκείν εηθφλαο πνπ απνθνκίδνπλ.     

 Ρν ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψλνπλ αθαδεκατθέο κνλάδεο 

ηνπ Ρκήκαηνο ζηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ππεξβαίλεη ηηο 30. Ζ ζπκκεηνρή ζ‟απηέο 

βαίλεη κε ην ρξφλν απμαλφκελε θαη ζ΄απηφ ζπκβάιινπλ πέξαλ ηνπ πςεινχ επηζηεκνλθνχ 

επηπέδνπ ηνπο θαη ε θνκβηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πφιεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αμηνζέαηα 

ησλ Κεηεψξσλ θαη ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηνπ Θηζζάβνπ θαη ηνπ Νιχκπνπ πνπ πξνζεγγίδνληε 

εχθνια. 
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Κηα παξάιιειε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ ηκήκαηνο εηλαη εθεηλε ηεο 

επηκφξθσζεο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ζε ζέκαηα 

ζρεηηθα κε ηελ Ηαηξηθε, ηελ δεκφζηα γεία θαη ηελ ζπγρξνλε Ηαηξνβηνινγηθή εξεπλα, κέζα 

απν εκεξίδεο, εθδεισζεηο θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ θαη παξεκβάζεηο  ζηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο. 

    

6.5.  Η απμαλφκελε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο Λάξηζαο, ηεο Θεζζαιίαο θαη 

επξχηεξα ηεο θεληξηθήο Διιάδαο ζηνλ «Δπηζηεκνληθφ Κφζκν»κέζα θαη έμσ απν 

ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο εηλαη ζε κεγάιν βαζκφ έξγν θαη απνηέιεζκα ηεο αληίζηνηρα 

αλαπηπζφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο θαη ηεο απμαλφκελεο 

εκβέιεηαο ηνπ.   

    

6.6 πλεξγαζίεο κε ην  

6.6.1 Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Λάξηζαο 

Δηλαη ην κφλν ηξηηνβάζκην λνζειεπηηθφ Ίδξπκα κεηαμχ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο θαη 

παξάιιεια ην κφλν Δθπαηδεπηηθφ λνζνθνκείν γηα πξνπηπρηαθή θαη κεηαπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε θαη γηα πιήξε Ηαηξηθή εμηδίθεπζε.  Πηεγάδεη ην ζχλνιν ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ζ‟απηφ παλεπηζηεκηαθψλ θιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ζηειερψλεηαη απν ηα  

αληίζηνηρα κέιε ΓΔΞ, πιαηζηνκέλα απν ελαλ αξηζκν γηαηξψλ ηνπ ΔΠ.  

Ζ αλάπηπμε  θαη ε ζηειέρσζή ηνπ κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ εμειίζεηαη κε πνιχ αξγφ 

ξπζκφ (κφιηο 80% ζε 10 ρξφληα) θαη παξνπζηάδεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ πνπ θηάλεη ηα 550 

άηνκα (θαηα ηελ επηζεκε παξαδνρή ησλ αξκνδίσλ –ΓΞΔ) ).  

Ρν ΞΓΛΙ ζπκκεηέρεη ζην πξνγξακκα εθεκεξηψλ κε 10 εκέξεο Γεληθήο εθεκεξίαο θαζε κήλα 

(θαζε 3ε κεξα) αιιά 10 θιηληθέο θαη κνλάδεο ηνπ ιφγσ ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπο «δερνληε» 

έθηαθηα πεξηζηαηηθά ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ.  

Κέιε ΓΔΞ 1εο βαζκίδαο δηεπζχλνπλ ηνπο Ρνκείο ηνπ, ην Δπηζηεκνληθφ ζπκβνχιην, ηελ 

Δπηηξνπή Λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ θαη ηελ Ηαηξηθή πεξεζία. Δπίζεο ελα κέινο ΓΔΞ 

ζπκκεηέρεη ζην δηνίθεηηθφ Ππκβνχιην. 

 

Η ειαρίζηε εθπξνζψπηζε ηνπ Ιαηξηθνχ ηκήκαηνο ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ επξίζθεηαη ζε πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηελ 

θαζνξηζηηθή  ζπλεηζθνξά πνπ απηφ έρεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ρξφληεο νξγαλσηηθέο αλεπάξθεηεο ηνπ ΔΤ θαη  ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ, ζπληζηά πνιχ ζεκαληηθφ εκπνδην ζηελ αξκνληθή «θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγηθφηεηα» θαη θαζηζηά αδχλαην αθφκε θαη ηνλ κεζνπξφζεζκν 

πξνγξακκαηηζκν αλάπηπμεο  ησλ  αθαδεκατθψλ κνλάδσλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ.   

Καηα ηελ παξνχζα δε ζπγθπξία ΓΔΝ δηαθαίλεηαη ζεηηθή πξννπηηθή αιιαγήο ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνο ζηελ δεηνχκελε θαηεχζπλζε .  
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6.6.2 Άιια Ννζνθνκεία ηεο Λάξηζαο & ηεο  Θεζζαιίαο. 

Ρν κηθξφηεξν ζε δπλακηθφηεηα Γεληθφ Λνζνθνκείν ηεο Ιαξηζαο πνπ θιείλεη ηζηνξία ελφο 

πεξίπνπ αηψλα κε ελδηάκεζεο ζπκπιεξψζεηο πηεξχγσλ θαη εηδηθψλ κνλάδσλ, ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ παξνρή ππεξεζησλ δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηνλ λνκφ θαη ηελ 

επξχηεξε πεξηθέξεηα. Γηαζέηεη επηζηεκνληθφ δπλακηθφ έκπεηξν θαη επαξθέο επηζηεκνληθά, 

αιιά παξνπζηάδεη κεγάιεο ειιείςεηο ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζε ππνδνκέο.  

Ρν ΓΔΞ ηνπ ηκήκαηνο ζπλεξγάδεηαη θαηα θαλφλα αξκνληθά θαη δεκηνπξγηθά κε ην 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζε δεηήκαηα πεξίζαιςεο αζζελψλ αιιά θαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο  ζπλερηδφκελεο Ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο, φπνπ εμαζθαιίδεηαη ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηνπ ΔΠ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ξαξφκνηεο ζπλεξγαζίεο ππάξρνπλ θαη κε ηα λνζνθνκεία ηνπ Βνινχ, ησλ Ρξηθάισλ, ηεο 

Θαξδίηζαο, ηεο Ιακίαο θαη ηεο Θαηεξίλεο.    

 

6.7 Τπνζηήξημε Πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ   

Ζ πξναγσγή ησλ ηερλψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πξεπεη λα απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηεο δσήο 

θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο θάζε Ξαλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, φρη κφλν σο θαηαζηαηηθή 

ππνρξέσζε αιια θπξίσο ψο κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αθαδεκατθεο “θαζεκεξηλφηεηαο”.  

6.7.1. Ξαξά ηνλ κηθξφ ζρεηηθά αξηζκφ ελεξγψλ θνηηεηψλ (480) θαη ην εληαηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ζην ηκήκα καο ιεηηνπξγνχλ κε επηηπρία “Θεαηξηθή νκάδα¨θαη “ 

Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε” απν κέξνπο ησλ θνηηεησλ, παξά ηελ αδπλακία ζηήξημεο ηνπο 

κε πφξνπο θαη κέζα. Ιεηηνπξγνχλ επίζεο “νκάδα εζεινληηθήο αηκνδνζίαο¨θαη κηα ηδηαίηεξα 

δξαζηήξηα πξσηνβνπιία θνηηεηψλ γηα ηελ αληηθαπληζηηθή εθζηξαηεία ζε ζπλεξγαζία κε ην 

“Ηαηξείν Γηαθνπήο Θαπλίζκαηνο‟ ηεο Ξλεπκνλνινγηθήο θιηληθήο.  

6.7.2. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ θπξίνπ φγθνπ ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηεο δηδαθηηθήο – εθπαηδεπηηθήο 

δηδηθαζίαο ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηε ΒΗΝΞΝΙΖ (Κεδνχξιν) αλαθνχθηζε απ ηε 

“ζπκθφξεζε” ην θηεξην Θαηζίγξα αην θέληξν ηεο πφιεο . 

Ππληνληζκέλε πξσηνβνπιία ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο Ξξπηαληθήο αξρήο  

εηζήγαγαλ ζεηξά πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ κε πξψηε ηελ “Δθζεζε Φσηνγξαθίαο γηα ηελ εμέιημε 

ηεο Ηαηξηθήο Δξεπλαο ζηελ Διιάδα” ζε ζπλεξγαζία κε ην Κνπζείν Φσηνγξαθίαο ηεο 

Θεζαινλίθεο. Ζ εθζεζε άλνημε ηηο πνξηεο ηνπ ηκήκαηνο ζηνπο ζπκπνιίηεο θαη πξνζέιθπζε 

πνιινχο επηζθέπηεο. Γεκηνχξγεζε ελα λέν θιίκα ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη έδσζε κηα 

επθαηξία ζπλεξγαζίαο κε ηε Γεκνηηθή πηλαθνζήθε “Κνπζείν Γ. Θαηζίγξαο”. Αθνινχζεζε 

λεα παξέκβαζε κε ηνπνζέηεζε κφληκεο εηθαζηηθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ νςε ηνπ θηεξίνπ 

Θαηζίγξα, δσξεά ζπκπνιηηψλ δσγξάθσλ ε νπνία ζπλδπάζηεθε κε κνπζηθή ζπλαπιία.  Ζ 

επφκελε πνιηηηζηηθή- επηζηεκνληθή εθδήισζε αθνξά ηελ γηα Ξξψηε θνξά έθζεζε  

ζπιινγήο παιαηνληνινγηθψλ επξεκάησλ πνπ πξνέξρνληε απν ηηο φρζεο ηνπ Ξελεηνχ. Ρελ 

επηκέιεηα ηεο έθζεζεο είρε Ξαιαηνληνιφγνο ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη δηαλεκήζεθε 

δσξεάλ 16ζέιηδν θπιιάδην κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηα επξήκαηα ηελ πξνέιεπζή ηνπο.  
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Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή παξφηξπλε ζπκπνιίηεο λα πξνζθέξνπλ παιαηά ηαηξηθά κεραλήκαηα, 

βηβιία θαη ληνθνπκέληα εκπινπηίδνληαο ηελ ζπιινγή. Απηφ απνηέιεζε ην έλαπζκα κηαο 

πξσηνβνπιίαο  γηα ηελ ίδξπζε απν ην ηκήκα ηεο Ηαηξηθήο  “Κνπζείνπ επηζηεκψλ ηεο Εσήο 

θαη ηεο γείαο” κε ζθνπφ φρη κφλν ηελ ζπιινγή αιιά θπξίσο ηελ Δξεπλα, ηελ κειέηε ηελ 

ζπληήξεζε θαη θπξίσο ηελ Δθπαίδεπζε πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ Ηαηξηθή 

Δπηζηήκε θαη ηηο ηέρλεο. 

Ζ δξάζε απηή πξνζδίζεη κηα  λέα δπλακηθή θαη έλαλ αθφκα δίαπιν ζπλδεζεο, επηθνηλσλίαο 

θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ ηκήκαηνο κε ηνλ θνηλσληθφ ρψξν.    
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7. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 

 

 Ρν Ηαηξηθφ Ρκήκα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (ΗηΞΘ) ην 2009 ζπκπιεξψλεη ηελ 

πξψηε 20εηία δσήο θαη απνηειεί ην λεψηεξν ζηε ρψξα. Πηε ζχληνκε σο ζήκεξα δηαδξνκή 

ηνπ θαη κε πνιχ κεγάιε πζηέξεζε ζε ππνδνκέο (κέρξη ην 2008), εμνπιηζκφ θαη 

ρξεκαηνδφηεζε (κερξη ζήκεξα), ερεη απνδψζεη αμηφινγν έξγν κε 550 απνθνίηνπο Γηαηξνχο, 

180  απνθνίηνπο κε Κεηαπηπρηαθφ δίπισκα θαη 203 κε Γηδαθηνξηθφ. Ζ αλάπηπμή ηνπ κέζα 

ζην Ξαλεπηζηεκηαθφ Λνζνθνκείν Ιαξηζαο έρεη αιιάμεη ηνλ «Σαξηε ησλ πεξεζηψλ γείαο»  

ζηελ Θεληξηθή Διιάδα κε ηελ παξνρή πςειήο ζηάζκεο πεξίζαιςεο απν ην αθαδεκατθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ.   

 Ρν Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΗηΞΘ αληαπεμήιζε κε επηηπρία ηηο 

αληημνφηεηεο, ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ην αζθπθηηθφ πνιηηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ΑΔΗ θαη ηνπ ΔΠ, ζεκειίσζε θαη αλέπηπμε κεζνδηθά πνιπδηάζηαηε εξεπλεηηθή 

δξάζηεξηφηεηα ηφζν ζηίο βαζηθέο επηζηήκεο „νζν θαη ζην θιηληθφ πεξηβάιινλ. Ρν 

δεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθφ έξγν θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία αθνινπζεί έληνλα αλνδηθή πνξεία 

θαη βξίζθεη ζηαζεξά αλεξρφκελε απήρεζε θαη αλαγλσξηζηκφηεηα.    

 Ζ πνιπεπίπεδε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πέξαλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κε ζεηξά θαζηεξσκέλσλ ζεκηλαξίσλ, Ππκπνζίσλ 

θαη Ππλεδξίσλ κε εζληθή θαη Γηεζλή εκβέιεηα έρεη θαηαζηήζεη ηελ Ιαξηζα έλα θέληξν 

ζπλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζηηο ΒηνΗαηξηθέο επηζηήκεο θαη έρεη ζπκβάιιεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο Ξφιεο θαη ηεο Ξεξηνρήο κε πνιιαπιά σθέιε ζηελ πνηφηεηα δσήο, ζηίο ππεξεζίεο, ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ζηελ νηθνλνκία.   

 Ρν ΗηΞΘ έρεη ζήκεξα 96 ελεξγά κειε ΓΔΞ (απν ηηο 137 δηαζέζηκεο ζέζεηο!), 480 

ελεξγνχο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη 180 κεηαπηπρηαθνχο, ελψ επξίζθνληε ζε εμέιημε 466 

δηδαθηνξηθά.  Ζ απφζηαζή ηνπ απν ηνλ θνξκφ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ (ζηνλ Βφιν) ηνπ ζηεξεί ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ αλαπηπγκέλνπ Αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηεπθνιχλεη 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηδαζθφλησλ -δηδαζθνκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ, κεηαμχ 

επηζηεκφλσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ. Ρν κεηνλέθηεκα απηφ φκσο αληηζηαζκίδεηαη απν 

ηελ ηδηαίηεξε ζπληζηψζα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ είλαη ε παξνρή θιηληθνχ 

έξγνπ. Σάξηο ζηελ κεγάιε θνηλσληθή απήρεζε ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο, δηάγλσζεο θαη 

ζεξαπείαο πνπ πξνζθέξεη ην ΓΔΞ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ε θαηαμίσζε απν ηελ θνηλσλία ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο εηλαη πνιχ πςειή.         

 Κεζα απν ηελ Γηεζλή θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ERASMUS απν ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο πνιπάξηζκεο επηζθέςεηο δηαθεθξηκέλσλ 

επηζηεκφλσλ απν ην Δμσηεξηθφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεξρφκελε απήρεζε θαη εκβέιεηα 

ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ έρεη απμεζεη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ΗηΞΘ έμσ απν ηα 

ζχλνξα ηεο ρψξαο.   
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 Κε ζηαζεξά δεκηνπξγηθή 20εηή πνξεία αλάπηπμεο, λέν ζε ειηθία ΓΔΞ, παξά ηε 

ρακειή ηαθηηθή επηρνξήγεζε θαη ηα θαηαιπηηθά γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, ην ηκήκα 

επξίζθεηαη ζήκεξα ζε ζέζε λα αληηπαξέιζεη ηηο «πξνθιήζεηο» κε κεγαιχηεξν δπλακηζκφ, 

ζαθέζηεξνπο ζηφρνπο, κεγαιπηεξε πξφζβαζε ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο θαη 

πεξηζζφηεξα κέζα. Ζ ΔΔΑ ζπλέβαιε ζηελ αθξηβέζηεξε απνηχπσζε ηεο «ηαπηφηεηάο» ηνπ, 

ζηελ απηνγλσζία ηνπ.       (Βι. θαη θεθ. 6.4., 10.1 θαη 10.3) 
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8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 

8.1 ηειέρσζε θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο 

 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο .  

Πχκθσλα κε ην λφκν 1268/82 νη είλαη νη παξαθάησ: 

α. Ππγθαιεί ηε Γ.Π. θαη ην Γ.Π., θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηνπο θαη πξνεδξεχεη 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο 

β. Δηζεγείηαη ζηε Γ.Π. γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο 

γ. Ρεξεί κεηξψα επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο θάζε κέινπο ηνπ Γηδαθηηθνχ – 

Δξεπλεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ 

δ. Κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.Π. θαη ηνπ Γ.Π.  

ε. Ππγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη 

πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο. 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Ρκήκαηνο πξνΐζηαηαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ γξακκαηεηψλ θαη 

είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Ξξνέδξνπ γηα νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

Γξακκαηείαο. Νη αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη γηα θάζε λνκηθφ θαη γεληθφ 

δηνηθεηηθφ ζέκα πνπ αλαθχπηεη, ηελ ηήξεζε πξαθηηθψλ θαη δηεθπεξαίσζε ησλ 

απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

Πηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ππάγνληαη θαη νη 4 γξακκαηείο ησλ 4 

Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, φπσο θαη νη Γξακκαηείεο ησλ Ρνκέσλ 

πνπ παξέρνπλ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηνλ Ρνκέα θαη ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ. 

Πην Ρκήκα ιεηηνπξγεί θαη Γξαθείν Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο πνπ αζρνιείηαη κε ηε 

ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ρκήκαηνο θαη δηαρεηξίδεηαη δαπάλεο ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη δεκνζίσλ επελδχζεσλ φηαλ ππάξρεη επηρνξήγεζε. Πην Ρκήκα 

Ηαηξηθήο ππεξεηνχλ ζήκεξα 44 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη είηε σο κφληκνη είηε σο ΗΓΑΣ, 

δει. Ιδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ Υξόλνπ, εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο ππεξεηνχλ ζηε 

Βηβιηνζήθε. Δπίζεο άιινη 16 ππάιιεινη είλαη ΔΡΔΞ δει. Δηδηθό Σερληθό 

Δξγαζηεξηαθό Πξνζσπηθόπνπ παξέρνπλ θπξίσο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα Δξγαζηήξηα 

ηνπ Ρκήκαηνο. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο 

Πηφρνο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλείλαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ Ρκήκαηνο ηφζν ζηηο πξνπηπρηαθέο φζν θαη ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

Δπηπξφζζεηα ε ππνζηήξημε ησλ  
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εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε πξνβνιή ηνπ Ρκήκαηνο, είλαη ηα θχξηα θαη θαίξηα 

ζεκεία φπνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο θαίλνληαη θαη κεηξψληαη. Υζηφζν 

θαη ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ζε γξαθεηνθξαηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ 

επίπεδν, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη 

ην αδχλακν ζεκείν ηνπ Ρκήκαηνο. Δπίζεο ε ζηειέρσζε κε λέν πξνζσπηθφ 

θαζίζηαηαη επηηαθηηθή εμαηηίαο ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ αλαγθψλ ελφο δηαξθψο 

εμειηζζφκελνπ Ρκήκαηνο.  

 

8.2 Τπεξεζίεο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο 

ίηηζε-ηέγαζε & Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 

 

Ρν Ρκήκα Ηαηξηθήο παξέρεηαη δσξεάλ ζίηηζε ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ζηνπο νπνίνπο θαη ρνξεγείηαη Ραπηφηεηα Πίηηζεο απφ ηε 

Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Κέξηκλαο. 

Ζ δσξεάλ ζίηηζε παξέρεηαη κε  θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Ρα νηθνλνκηθά θξηηήξηα αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε ρξφλν θαη ζρεηηθφο 

πίλαθαο κε απηά ζηέιλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε ηεο Φνηηεηηθήο Κέξηκλαο, πνπ εδξεχεη 

ζην Βφιν, ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο.  

Γσξεάλ ζίηηζε ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο γηα λ+2 έηε (φπνπ λ ν 

ειάρηζηνο πξνβιεπφκελνο αξηζκφο εηψλ θνίηεζεο). 

Πην Φνηηεηηθφ Δζηηαηφξην ηνπ Ρκήκαηνο κπνξνχλ λα ζηηίδνληαη θαη νη κε δηθαηνχρνη 

δσξεάλ ζίηηζεο θνηηεηέο, κε ρακειή νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή.  

Ζ ζίηηζε αξρίδεη  ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ θαη ηειεηψλεη ηελ 30ε Ηνπλίνπ ηνπ επνκέλνπ 

έηνπο. Πίηηζε δελ παξέρεηαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ δηαθνπψλ Σξηζηνπγέλλσλ θαη 

Ξάζρα. 

Κε ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα αλαλεψλεη ηελ 

ηαπηφηεηα ζίηηζεο.  

Πην Ρκήκα Ηαηξηθήο δε ιεηηνπξγεί Φνηηεηηθή Δζηία θαη ε κφλε ελίζρπζε πξνο ην 

θνηηεηή πεξηνξίδεηαη ζην Πηεγαζηηθφ επίδνκα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία ηνπ 

Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία (Γ.Ν..).  

Πηνπο πξνπηπρηαθνχο αιινδαπνχο θνηηεηέο, ππεθφνπο ρσξψλ εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ρνξεγείηαη επηδφηεζε ζηέγαζεο εθαηφ επξψ (100 €) κεληαίσο, κε 

αθαδεκατθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα, δειαδή ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ην 

50%  ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ ζην πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο θαη ην 

εηζφδεκά ηνπ (δηθφ ηνπ ή ησλ γνληψλ ηνπ) λα κελ ππεξβαίλεη ηα 30.000 €. 

Δπηδφηεζε ζηέγαζεο ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο γηα Λ έηε (φπνπ Λ ν 

ειάρηζηνο πξνβιεπφκελνο αξηζκφο εηψλ θνίηεζεο). 

Πηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, Έιιελεο ππεθφνπο ή ππεθφνπο άιισλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρνξεγείηαη απφ ηε  Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία (Γ.Ν..) 
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θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ, εηήζην ζηεγαζηηθφ επίδνκα ρηιίσλ επξψ 

(1.000 €), ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 1004908/381/21-1-2004 Θνηλή Απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3220/2004 (ΦΔΚ 15 Α΄/28-1-2004).   

Ρν επίδνκα ρνξεγείηαη γηα ηφζα έηε φζα είλαη θαη ηα έηε ζπνπδψλ ηεο Πρνιήο. Γελ 

δηθαηνχληαη ην επίδνκα φζνη θνηηνχλ γηα ηελ απφθηεζε δεχηεξνπ πηπρίνπ, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηνπο θαη νη θνηηεηέο ησλ Αζηπλνκηθψλ ή Πηξαηησηηθψλ 

Πρνιψλ. 

 Ρν ζηεγαζηηθφ επίδνκα θαηαβάιιεηαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, εθ‟ φζνλ απηνί 

δηακέλνπλ γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε πφιε άιιε απφ απηή ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο. 

 Ξξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηε θνίηεζή ηνπο κε πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Πρνιή, φπνπ 

ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ πνπ πέηπραλ ζην πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ 

έηνο. Ν αξηζκφο απηφο πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ην 50% θαη πάλσ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ή ησλ αληηζηνίρσλ εμακήλσλ φπσο απηά 

πξνβιέπνληαη ζην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 Ρν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο λα κελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 30.000 € πξνζαπμαλφκελν θαηά 3.000 € γηα θάζε 

πξνζηαηεπφκελν παηδί, πέξαλ ηνπ ελφο. Νη γνλείο ηνπ θνηηεηή ή ν ίδηνο λα κελ είλαη 

θχξηνη ή επηθαξπσηέο θαηνηθηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 200 η.κ., κε εμαίξεζε θαηνηθίεο 

πνπ βξίζθνληαη ζε δήκν κε πιεζπζκφ ιηγφηεξν ησλ 3.000 θαηνίθσλ. 

 

8 .3. Τπνδνκέο 

8.3.1.α Κηηξηαθέο Τπνδνκέο 

Ρηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο απαξηίδνπλ ηα θαησηέξσ θηηξηαθά 

ζπγθξνηήκαηα : 

 Ρν θηίξην «Θαηζίγξα» ζην θέληξν ηεο πφιεο  

 Ρν Λέν θηίξην ζηελ πεξηνρή ΒΗΝΞΝΙΗΠ (πξψελ Κεδνχξιν) ζηελ πεξηθέξεηα 

ηεο πφιεο. Πην θηίξην απηφ κεηαθέξζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2008 φιεο νη 

ππεξεζίεο, ζ‟ έλα ρψξν πνπ πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ελφο ζχγρξνλνπ θαη 

αλαπηπζζφκελνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο δίπια απφ ην Ξαλεπηζηεκηαθφ 

Λνζνθνκείν Ιάξηζαο.   

 Ρν Ξαλεπηζηεκηαθφ Λνζνθνκείν ζην ρψξν ΒΗΝΞΝΙΗΠ (πξψελ Κεδνχξιν) 

δίπια ζην λέν θηίξην ηνπ Ρκήκαηνο. 

Θαησηέξσ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά πνηεο ππεξεζίεο ηνπ Ρκήκαηνο ζηεγάδεη έθαζην 

ησλ θηηξίσλ. 

 

ΚΣΙΡΙΟ ΚΑΣΙΓΡΑ (Παπαθπξηαδή 22 - Πιαηεία Σαρπδξνκείνπ) 
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 Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Ρκήκαηνο 

 Ρα Δξγαζηήξηα Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο, Ηζηνινγίαο - Δκβξπνινγίαο, Ηαηξηθήο 

Ξιεξνθνξηθήο θαη Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο. 

 

ΝΔΟ ΚΣΙΡΙΟ – Βηόπνιηο (Μεδνύξιν) 

 

 Ν Πξόεδξνο ηνπ Ρκήκαηνο 

 Ζ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο 

 Ρα Δξγαζηήξηα  Αλαηνκίαο, Φπζηνινγίαο, Βηνινγίαο, Φαξκαθνινγίαο, 

Βηνρεκείαο θαη Ξαζνινγηθήο Αλαηνκίαο. 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΒΙΟΠΟΛΙ (Μεδνύξιν) 

    

8.3.1.β Δξγαζηήξηα 

Ρα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα ζπκπιεξψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ Ηαηξηθνχ 

Ρκήκαηνο θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαηά ηελ ίδξπζε ηνπο 

Θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο. Πε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ην Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο, 

Ηζηνινγίαο, Βηνινγίαο, Βηνρεκείαο, Κηθξνβηνινγίαο, Ξαζνινγναλαηνκίαο, 

Θπηηαπνγελεηηθήο θαη Κνξηαθήο γελεηηθήο, επηδεκηνινγίαο θαη γηεηλήο, 

βηνκαζεκαηηθψλ, θ .α. Παξάξηεκα Α.2. θαη B.4α.  

Πην Ηαηξηθφ Ρκήκα νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζπλερείο θαη επίπνλεο. Νη 

θνηηεηέο θαη δάζθαινη αθηεξψλνπλ αηειείσηεο ψξεο ζ‟ απηέο. Ρα πεξηζζφηεξα 

εξγαζηήξηα δηαζέηνπλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ αιιά δελ έρνπλ επάξθεηα ηερληθνχ  

πξνζσπηθνχ. Νη επηβιέπνληεο εξεπλεηέο ζπλεξγάδνληαη κε κεηαδηδαθηνξηθνχο, 

δηδαθηνξηθνχο, κεηαπηπρηαθνχο θαη πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Πηηο ειιείςεηο 

αλαθέξνληαη ε ζηελφηεηα ρψξνπ, ε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε,  ε απνπζία 

νξγαλσκέλνπ δσνθνκείνπ, κνλάδαο ελδηαίηεζεο πεηξακαηνδψσλ θαη πεηξακαηηθψλ 

ρεηξνπξγείσλ. Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο 

αληαλαθιάηαη ζηηο δεκνζηεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε κεγάινπ θχξνπο δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ έρνπλ θαηνρπξψζεη. 

Παξάξηεκα Α.7 

 

8.3.1.γ Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηεξίωλ.  

Ππκπεξηιακβάλεη φξγαλα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηα θχξηα απφ ηα νπνία είλαη ηα 

αθφινπζα:  DNA sequencers κε ζχζηεκα ηξηρνεηδψλ (capillary), ηθαλφο αξηζκφο 

κηθξνζθνπίσλ (νπηηθά, αλάζηξνθα θαη θζνξηζκνχ), έλαο θαζκαηνγξάθνο κάδαο 

(MALDI TOF-MS), θπηηαξνκεηξεηήο ξνήο, έλα ζχζηεκα FISH, Real Time PCR, έλα 

θξπνηφκν, δχν ππεξθπγφθεληξνη, ηθαλφο αξηζκφο θσηνκέηξσλ-θζνξηνκέηξσλ, 
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ζπζηήκαηα πγξήο θαη αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο. Πην βαζηθφ εμνπιηζκφ δηαθφξσλ 

εξγαζηεξίσλ πεξηιακβάλνληαη εμνπιηζκφο γηα φιεο ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηεο 

κνξηαθήο θαη θπηηαξηθήο βηνινγίαο, ηεο βηνρεκείαο θαη ηεο γελεηηθήο. Πε αξθεηέο 

πηέξπγεο ππάξρνπλ δσκάηηα κε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο (εληζρπκέλεο βηναζθάιεηαο 

θαη απιά), επσαζηέο θπηηάξσλ θαη δσκάηηα ςπγεία. Δπίζεο, ην Ρκήκα Ηαηξηθήο 

δηαζέηεη ζχγρξνλα ινγηζκηθά παθέηα γηα ζηαηηζηηθέο θαη γελεηηθέο αλαιχζεηο.  

Πε εηδηθά Δξγαζηήξηα ππάξρεη εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο κε πνιινχο ππνινγηζηέο,  

θνχξλνη απνζηείξσζεο θαη έλα απαγσγφο αεξίσλ, κηθξνζθφπηα, εηδηθά ζπηξφκεηξα, 

θαπλνγξάθνη θαη πνιπθαηαγξαθηθά κεραλήκαηα γηα κειέηεο χπλνπ. Πην 

Λνζνθνκείν ιεηηνπξγεί καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο 3.0 Tesla, αμνληθνί ηνκνγξάθνη, 

ππεξερνηνκνγξάθνη, γξακκηθνί επηηαρπληέο θαη άιια αθηηλνινγηθά κεραλήκαηα, 

φπσο απηά γηα ηελ κέηξεζε νζηηθήο ππθλφηεηαο θαη ζπηλζεξνγξάθνη, 

ειεθηξνεγθεθαινγξάθνη θαη ζπζηήκαηα θιηληθήο λεπξνθπζηνινγίαο Παξάξηεκα 

Α. 2 

 

8.3.1.δ Η Δπηζηεκνληθή Βηβιηνζήθε ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο, δεκηνπξγήζεθε ην 

1993 ε νπνία ιεηηνπξγεί κε δηεζλή standards (Aglo-American Cataloging Rules II & 

National Library of Medicine). Δίλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλε (νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε, θαηάινγνη, ππεξεζίεο, θ.α.). Γηαζέηεη αλνηθηή πξφζβαζε φρη κφλν ζηελ 

Ξαλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα αιιά θαη γηα θάζε ελδηαθεξφκελν ρξήζηε. Ρν θηίξην ηεο 

βηβιηνζήθεο πνπ νινθιεξψλεηαη ζε 3 κήλεο δηαζέηεη ρψξνπο 5.000 η.κ. Νη ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή 08:30 - 20:00 

 

8.3.2 Πξνηάζεηο γηα Βειηίσζε ησλ Κηηξηαθψλ θαη άιισλ 

Τπνδνκψλ 

Ξαξά ην γεγνλφο φηη ην Ρκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

κεηαθέξζεθε κφιηο πξφζθαηα ζηηο λέεο ηνπ εγθαηαζηάζεηο, εληνχηνηο δελ έρεη 

νινθιεξσζεί απηή ε λέα θηηξηαθή δνκή. Απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ θηεξίνπ 

έρεη αλεγεξζεί κφιηο ην 50%. Δληφο ηνπ 2010 ππάξρεη ε πξννπηηθή ηεο παξάδνζεο 

ηνπ θηεξίνπ ηεο Βηβιηνζήθεο ελψ έρεη παξαπεκθζεί ζην κέιινλ ε αλέγεξζε ησλ 

ππνινίπσλ δχν πηεξπγσλ ηνπ λένπ θηεξίνπ θαζψο θαη ην Γηνηθεηήξην ηνπ Ρκήκαηνο.  

 

8.4. Βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

Ρν Ρκήκα Ηαηξηθήο έρεη πεηχρεη ζηα ιίγα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη παξά ηηο κηθξέο 

νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνιιά, φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε θαη ελζσκάησζε ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηφζν ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ φζν θαη ζηελ ελ 

γέλε ιεηηνπξγία ηνπ. Ν δηθηπαθφο ηφπνο, αλακνξθψζεθε πιήξσο. πνζηεξίδεηαη θαη 

αλαλεψλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, δερφκελνο αλά εκέξα πάλσ απφ 2000 δηαθνξεηηθνχο 
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επηζθέπηεο. Ξαξέρεη πιεξνθνξίεο δηδαθηηθνχ φζν θαη δηνηθεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Π‟ απηφλ ην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο ππάξρεη ε δπλαηφηεηαο ηεο 

δηαδξαζηηθφηεηαο γηα ηνπο θνηηεηέο, φπνπ κπνξνχλ λα δειψζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο, ηεο 

δήισζεο ησλ βηβιίσλ (ελεξγά κφλν γηα ιίγεο κέξεο ην ρξφλν) θαη ηεο εηζφδνπ ζηε δηθηπαθή 

βηβιηνζήθε. Ξαξάιιεια ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ λένπ θηεξίνπ ηνπ Ρκήκαηνο ππάξρεη έλα 

κεγάιν ακθηζέαηξν ρσξεηηθφηεηαο 250 αηφκσλ πνπ παξέρεη φιε ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία 

αηρκήο ππνζηεξίδνληαο δηαδξαζηηθφηεηεο, φπσο ην αζχξκαην δίθηπν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, 

αιιά θαη ζχλδεζε ΗΟ – ISDN, δηαζέηεη νζφλε αθήο, κε ακθίδξνκε ζρέζε πξνβνιήο – 

απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αλσηέξσ αίζνπζα ρξεζηκνπνηείηαη ηαθηηθά θαη πξνζθέξεη 

άλεζε θαη επειημία ζηηο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζ‟ απηή. Δπίζεο ζηνλ δεχηεξν 

φξνθν ππάξρνπλ δχν κηθξφηεξα Ακθηζέαηξα δπλακηθφηεηαο 100 αηφκσλ ην θαζέλα, πνπ 

δηαζέηνπλ θαη απηά ηερλνινγίεο αηρκήο. Ρα ακθηζέαηξα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ θνηηεηψλ, αιιά θαη γηα ηελ 

θηινμελία ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη εθδειψζεσλ πνπ άπηνληαη ζεκάησλ ηεο ηαηξηθήο. 

Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα βηληεν-πξνβνιήο, κέζσ projector ζηηο γηγαλην-νζφλεο ηνπο. Πηνλ 

ηξίην φξνθν ππάξρνπλ ηέζζεξηο αίζνπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο. 

Θάζε Ρνκέαο ηνπ Ρκήκαηνο δηαζέηεη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ projector, έλαλ θνξεηφ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη πιήζνο άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ κέζσλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ζχγρξνλε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζε έλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν θαη απαηηεηηθφ θνηηεηηθφ θνηλφ. ια δε ηα καζήκαηα ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ 

ηεο Ηαηξηθήο ελζσκαηψζεθαλ ζηελ πιαηθφξκα e-Class, κηα πξσηνπφξα πξφηαζε ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πεξεζίαο Αζχγρξνλεο Ρειεθπαίδεπζεο. 

Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Ρκήκαηνο δηαζέηεη πιηθφ πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλν ζχκθσλα κε ην δηεζλέο 

δεθαδηθφ ζχζηεκα DEWEY θαη απνζεθεπκέλν ζε θαηάινγν βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνκαηνπνίεζεο Βηβιηνζήθεο GEAC-ADVANCE. H Ηαηξηθή Βηβιηνζήθε ζπλδέεηαη κε ηελ 

Θεληξηθή Βηβιηνζήθε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο ζην Βφιν, κε Ζ/ κέζσ ηνπ δηθηχνπ 

Βηβιηνζεθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο έρεη 

εθζπγρξνληζζεί, εκπινπηηζζεί θαη δηθηπσζεί κε άιιεο βηβιηνζήθεο θαη ηξάπεδεο δεδνκέλσλ 

θαη δηαζέηεη βηβιία, πεξηνδηθά θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, γηα ηε ρξήζε ηεο φιεο ηεο 

Ξαλεπηζηεκηαθήο Θνηλφηεηαο. Ζ ζπιινγή ηεο (πεξίπνπ 4000 ηίηινη ειιεληθψλ θαη 

μελφγισζζσλ βηβιίσλ θαη 200 μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ) ζηεγάδεηαη ζην Αλαγλσζηήξην ηεο 

Ηαηξηθήο Βηβιηνζήθεο, ζην θηίξην ηεο πξψελ Θιηληθήο Θαηζίγξα, απ‟ φπνπ γίλεηαη θαη ν 

δαλεηζκφο. Ρέινο ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο είλαη εμνπιηζκέλν ηφζν 

ζηε Γξακκαηεία ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ζηε Γξακκαηεία ησλ κειψλ ΓΔΞ αιιά θαη ζηηο 

Γξακκαηείεο ησλ Ρνκέσλ, κε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο 

θαη ινηπά ηερλνινγηθά κέζα πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο 

ζχγρξνλεο Γξακκαηείαο. Υζηφζν θάπνπ εδψ ζηακαηά ε αμηνπνίεζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

ηερλνινγηψλ θαη αξρίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ην δηνηθεηηθφ, ην δηδαθηηθφ 

θαη ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, ηα νπνία είλαη: 
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 Έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηα ιεηηνπξγηθά 

πξνγξάκκαηα  

 Αθακςία θαη έιιεηςε επειημίαο ηεο ίδηαο πνιηηείαο ζηελ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ  

 Πηαδηαθή αιιά ζηαζεξά δηνγθνχκελε γξαθεηνθξαηία (έληππν πιηθφ) παξά ηελ χπαξμε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ 

 Γηαξθψο απμεκέλεο αλάγθεο παξνρήο γξακκαηεηαθήο ή εξγαζηεξηαθήο ππνζηήξημεο –ιφγσ 

ηεο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ρκήκαηνο– ρσξίο παξάιιειε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ ή Δξεπλεηηθνχ/ηερλνινγηθνχ πξνζσπηθνχ  

 Ζ έιιεηςε Γηνηθεηεξίνπ ιφγσ ηεο κε νινθιήξσζεο ηεο θηεξηαθήο ππνδνκήο ηνπ λένπ 

θηεξίνπ (έρεη πεξαησζεί κφλν ε Α‟ θάζε), έρεη σο απνηέιεζκα ε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο 

λα θηινμελείηαη ζε ρψξνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλαηνκίαο πνπ κφλν θαηάιιεινη δελ κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ γηα λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο.  

 Ζ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ αγνξά πξνγξακκάησλ 

Γξακκαηείαο (φπσο ην Cardi-soft) δελ επηηξέπνπλ φρη κφλν ηελ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο επνρήο έθδνζε βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ αιιά δπζρεξαίλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο.  

 

8.5. Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ 

Ζ απφιπηε δηαθάλεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ε 

νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ απφθηεζε 

εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Ρν Ρκήκα Ηαηξηθήο έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ 

Δπηηξνπή Δξεπλψλ απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, πάλσ απφ ην 50% ησλ έθηαθησλ εζφδσλ 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, δείρλνληαο κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δπλακηθή αλάπηπμεο θαη ηε 

αμηνπνίεζε ζε κέγηζην βαζκφ ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ δηαηεζεηκέλνπ εμνπιηζκνχ 

πνπ έρεη ην Ρκήκα. Αλ δε νη θηεξηαθέο ππνδνκέο ήηαλ νινθιεξσκέλεο ηνηε ζα κπνξνχζακε 

λα κηιάκε γηα πξαγκαηηθή απνγείσζε θαη γηα αθφκε κεγαιχηεξε πνιιαπιαζηαζηηθή 

δπλακηθή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ.  

 

8.6.  Γηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ 

 Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ε Νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ δηαθαίλεηαη 

φηη ν Ραθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ Ρκήκαηνο ρξφλν κε ην ρξφλν κεηά βίαο θαιχπηεη ηηο 

δηαξθείο θαη απμεκέλεο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ αγνξά λέσλ ζπζθεπψλ, ε ζπληήξεζε, ε 

επηζθεπή, ε αλαβάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηνηέξσλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ε επίπισζε, νη δαπάλεο ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ, ξεχκαηνο, 

χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, ηαρπκεηαθνξψλ, θπζηθνχ αεξίνπ, πεηξειαίνπ, θαζαξηφηεηαο 

απνηεινχλ ηα έμνδα ηνπ Ρκήκαηνο. Γπζηπρψο πεξηνξηζκφο ησλ εμφδσλ δελ κπνξεί λα γίλεη. 
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Θαη ηνχην δηφηη, ε αλνδηθή θαη εμειηθηηθή πνξεία ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε ηνλ 

θαη‟ έηνο αξγφ αιιά ζηαζεξά απμαλφκελν αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ θαη ε νινέλα επηηαθηηθή 

αλάγθε  αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο νδεγνχλ κνηξαία ζηελ αλαδήηεζε λέσλ πφξσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Κηα απ‟ απηέο είλαη θαη ε απφδνζε αληαπνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ απφ ην Ξαλεπηζηεκηαθφ Λνζνθνκείν Ιάξηζαο απφ ηα Απνγεπκαηηλά Ηαηξεία θαη 

κηα άιιε ε ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.  

Ξίλαθαο πξνυπνινγηζκνχ – δαπαλψλ θαη‟ έηνο γηα ην Ρκήκα Ηαηξηθήο  
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9. πκπεξάζκαηα 

 

9.1.  Ζ`Δθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο έδσζε ηελ επθαηξία ζην ηκήκα λα θαηαγξάςεη 

θαηά ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα φιεο ηηο πηπρέο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Ρν ηκήκα Ηαηξηθήο 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο είλαη ην λεψηεξν ζηε ρψξα. Ζ δηάξθεηα ηεο κέρξη ζήκεξα 

«επηζηεκνληθήο δσήο» ηνπ είλαη πάξα πνιχ ζχληνκε (20 ρξφληα), έρεη εγθαηαζηαζεί ζην 

Ξαλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν Ιαξηζαο κφιηο πξηλ 10 ρξφληα, ελψ απέθηεζε κφληκεο 

εγθαηαζηάζεηο (θαηά ην ήκηζπ ησλ πξνγξακκαηηζζέλησλ) ην Κάτν ηνπ 2008. Ζ θαηαγξαθή 

ηνπ “θαηαηεζέληνο” έξγνπ θαη ηεο “παξνχζαο” θαηάζηαζεο ηνπ ηκήκαηνο αθνινχζεζε ζηα 

πεξηζζφηεξα ζεκεία ηηο ππνδείμεηο ηεο ΑΓΗΞ ελψ ζε άιια παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά 

απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ κέρξη ζήκεξα. Ρελ πξνζέγγηζε απηή ηε ζεσξήζακε 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπκε αθξηβέζηεξα ηηο ζπλζήθεο θαη ηα δεδνκέλα κέζα 

ζηα νπνία ην ηκήκα ηδξχζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά δηακνξθψλνληαο ηελ 

ζεκεξηλή ηνπ εηθφλα.  

 Ζ “λεφηεηα” θαη ην “κηθξφ” ζρεηηθά κέγεζνο ηνπ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθψηεξα 

πιενλεθηήκαηα.  Θαζψο ζηειερψλεηαη ζηαδηαθά, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνζειθχεη  

πςειήο θαηάξηηζεο  κέιε ΓΔΞ, θαηα θαλφλα ζηελ πηφ παξαγσγηθή ηνπο ειηθία θαη ηα 

ζηειέρε απηά λα εληάζζνληαη ζε αθαδεκατθέο κνλάδεο  πνχ βξίζθνληαη ππφ δηακφξθσζε. Ζ 

ζπγθπξία απηή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αμηνπνηείηαη απν ηα κέιε ΓΔΞ ζαλ επθαηξία γηα 

πξνζσπηθή ζπλεηζθνξά θαη δηάθξηζε ζηε δηδαζθαιία, ζηελ έξεπλα θαη ζηφ θιηληθφ εξγν, 

πξνζζέηνληαο ηε δηθή ηνπο ζθξαγίδα ζηελ εθάζηνηε αθαδεκατθή κνλάδα θαη ζην ηκήκα 

γεληθψηεξα.   

 Ζ κηθξή ζρεηηθά, κέζε ειηθία ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ ηκήκαηνο είλαη ζηνηρείν πνπ ηνπ 

πξνζδίζεη ηδηαίηεξε δπλακηθή. Πε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κηθξνηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ ζπγθξηηηθά 

κε ηα άιια ηκήκαηα θαη ηηο ζρνιέο ηεο ρψξαο, εμαζθαιίδεηαη έηζη θαιπηεξε θαη πην 

πξνζσπηθή ζρέζε δηδαζθφλησλ – δηδαζθνκέλσλ.  

 πσο αλέδεημε ε αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηφζν κε βηβιηνκεηξηθνχο δείθηεο 

φζν θαη ψο πξνο ηελ εμέιημή ηεο κε ηνλ ρξφλν, ε εξεπλεηηθή παξαγσγή ηνπ ηκήκαηνο 

επξίζθεηαη ζε έληνλα αλνδηθή πνξεία, γεγνλφο πνπ ηνπ πξνζδίδεη αλαγλσξηζηκφηεηα 

θαη θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο ηδηαίηεξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ 

ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ. 

 Ζ κεηαθίλεζε  ησλ εξγαζηεξίσλ ηψλ ηνκέσλ κνξθνινγίαο θαη βαζηθψλ επηζηεκψλ 

ζηηο λέεο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο,  έρεη δηακνξθψζεη „ελα εχθνξν θιίκα λέαο ηαπηφηεηαο ζην 

ηκήκα, απηνπεπνηήζεζεο θαη γφληκσλ πξνζδνθηψλ ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο καο 

θνηλφηεηαο θαη απηφ ζέηεη ζηελ πνιηηεία ηελ επζχλε λα αληαπνδψζεη κε γελλαηφδσξε 

ρξεκαηνδφηεζε, ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη πεξηζζφηεξν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ.     
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 Δπηπξφζζεηα, ζεηηθά ζεκεία ηνπ ηκήκαηνο απνηεινχλ  

 ε θνκβηθή γεσγξαθηθή ζέζε ζην θέληξν ηνπ επεηξσηηθνχ θνξκνχ ηεο ρψξαο,  

 ε θάιπςε κεγαιχηεξνπ πιεζπζκνχ (1.500.000) ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο 

πεξηθεξεηαθέο Ηαηξηθέο ζρνιέο ή ηκήκαηα. 

 ε  ζπλερψο θαη κε ηαρχ ξπζκφ αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο.   

 Ρα κέιε ΓΔΞ ζηειερψλνπλ ην κνλαδηθφ Ρξηηνβάζκην λνζνθνκείν (ΞΓΛΙ) κεηαμχ 

Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο πξνζθέξνληαο ςειήο ζηάζκεο πεξίζαιςε παξάιιεια κε 

ην Δθπαηδεπηηθφ έξγν ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. 

    

9.1.1 Αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Ρκήκαηνο, φπσο απηά απνηππφλνληαη κέζα απφ ηελ έθζεζε 

Δζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απν ηελ 

ππνρξεκαηνδφηεζε, ηελ αζθπθηηθή γξαθεηνθξαηεία θαη ηελ εμάξηεζε ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ 

απν ηελ πξντζηάκελε Ξνιηηηθή εμνπζία, φπσο 

 ε κεγαιε θαζπζηεξεζε ζηελ εμέιημε πινπνίεζεο ηνπ θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

κε ζπλέπεηα λα παξακέλνπλ άζηεγα ηα κηζά εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο, λα κελ 

ππάξρεη δσνθνκείν θαη πεηξακαηηθφ ρεηξνπξγείν. 

 Ζ θαηαζθεπή ηεο Β θάζεο, ηνπ θηεξίνπ δηνίθεζεο θαη ηνπ κεγάινπ ακθηζεάηξνπ 

εθθξεκνχλ επ αφξηζηνλ ελψ ε κειέηε είλαη έηνηκε απν ην 1999 !    

 Ζ ππνρξεκαηνδφηεζε απν ηελ πνιηηεία θαη ν πνιχ ρακειφο ξπζκφο ζηειέρσζεο κε 

κέιε ΓΔΞ, ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ 

θάιπςε ηεο πζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ηα άιια πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα Ηαηξηθήο.  

 Ζ έιιεηςε νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο. 

  Ζ γξαθεηνθξαηηθή θαζπζηέξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ησλ κειψλ ΓΔΞ, πνπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ δεκηνπξγνχλ πνιχ ζπρλά “θπγφθεληξεο” 

ηάζεηο ηνπ ΓΔΞ ή απξνζπκία κφληκεο εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηε Ιάξηζα.  

Η απνθιεηζηηθή κερξη ζήκεξα εγθαηάζηαζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ θιηληθψλ θαη 

ησλ δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Λαξηζαο έρεη εμαληιήζεη ηελ ρσξεηηθφηεηά ηνπ θαη δέλ αθήλεη πεξηζψξηα 

ζχζηαζεο λέσλ αθδεκατθψλ κνλάδσλ θαη πεξαηηέξσ έθπηπμεο ησλ ππαξρφλησλ. 

Απηφο ν πεξηνξηζκφο δεκηνπξγεί “αζθπθηηθέο‟ ζπλζήθεο ζην ηκήκα σο πξφο ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη εηδηθφηεηεο.   

 

9.2. Ρα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα (9.1), 

  

 έρνπλ αλαδείμεη ην ηκήκα ζηελ 4ε ζέζε απν πιεπξάο πξνηίκεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ ζηίο Ξαλειιήληεο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κεηά απν ηελ 

Ηαηξηθή Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο θαη Ξάηξαο. 
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 Απνηεινχλ επλντθέο πξυπνζέζεηο γηα ηελ δηεθδίθεζε απφ ηελ πνιηηεία 

θαη ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο. Ζ 

δηεθδίθεζε απηή ηπγράλεη ηεο ελεξγνχ ζπκπαξάζηαζεο ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ φηαλ απηή δεηεζεί. 

 Δάλ ηα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα ζπλδπαζηνχλ, κε κεγαιχηεξε 

εμσζηξέθεηα απν κέξνπο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, κε θαηάιιεια 

ζηνρεπκέλε ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζίεο κε ηίο αξρέο θαη ηελ 

απηνδηνίθεζε, ζα κπνξνχζαλ λα δξνκνινγήζνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε παλεπηζηεκηαθψλ κνλάδσλ θαη ζηα άιια 

λνζνθνκεία ηεο πεξηνρήο, πξφο κεγάιν φθεινο ησλ αζζελψλ 

πνπ δεηνχλ ππεξεζίεο πεξίζαιςεο ζ απηά, αιιά ζπγρξφλσο 

δίλνληαο ηνλ ηφζν αλαγθαίν “ δσηηθφ ρψξν” γηα αλάπηπμε ηνπ 

ηκήκαηνο.  

       

Ζ επίηεπμε ελφο ηέηνηνπ ζηφρνπ ζα ζπλέβαιιε θαηαιπηηθά αθ‟ελφο ζηελ βειηίσζε 

ηνπ “ράξηε πεξεζηψλ γείαο “ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ζηελ δξνκνιφγεζε κηάο λέαο 

πνξείαο δηεχξπλζεο ηνπ ηκήκαηνο 

 



128 |  ε ι ί δ α  

 

 

10. ρέδηα βειηίσζεο 

Ζ “δηαηψληζε» ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθ. 9.1.1 δέλ επνδψλεη ηελ 

πξνζπάζεηα εμέιημεο θαη βειηίσζεο ηνπ ηκεκαηνο ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ δηδαζθαιία, 

έξεπλα θαη θιηληθφ έξγν. Δηλαη φκσο αηζηφδνμν ην γεγνλφο νηη ηφζν ηα κέιε ΓΔΞ φζν θαη ηφ 

ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ καδη κε ηνχο θνηηεηέο αληηζηέθνληαη ζ‟απηή ηελ 

«πεξηθξφλεζε» θαη ηελ ζνβαξή πζηέξεζε κέξηκλαο απν κέξνπο ηεο πνιηηείαο θαη δέλ 

ππνζηέινπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ζπλερή βειηίσζε θαη ζηαζεξή αλάπηπμε. Δηλαη θνηλε 

πεπνηήζεζε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο καο θνηλφηεηαο φηη ε πεξαηηέξσ 

πξφνδνο ζηελ πνξεία ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Ξ.Θ. κπνξεί ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο λα 

πξνέιζεη θαηά θχξην ιφγν απν ηελ κεζνδηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε φισλ ησλ παξακέηξσλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θπζηνγλσκία ηνπ.  

 

10.1.   

Πηήλ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε δηδαζθαιία έρεη αξρίζεη ε ζπδήηεζε θαη ε 

δηαβνχιεπζε γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

Δληαίνπ θχθινπ ζπνπδψλ κε πξσηκφηεξε «εθζεζε» ησλ πξνπηπρηαθψλ  Φνηηεησλ ζηελ 

θιηληθε δξαζηεξηφηεηα, ηελ πηφ ζχκκεηξε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζηα πξψηα δέθα 6κελα 

θαη ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ θιηληθψλ αζθήζεσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηήλ δηάξθεηα 

ηεο πηπρηαθήο άζθεζεο. Ξξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ζηφρσλ κάζεζεο θαη θιηληθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ν θάζε 

απφθνηηνο κέρξη ην πηπρίν. 

 Πηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ηφζν ζηα εξγαζηήξηα ησλ βαζηθψλ επηζηεκψλ φζν θαη 

θαη ζηηο θιηληθν-εξγαζηεξηαθέο κνλάδεο έρνπλ δηακνξθσζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

πξνυπνζέζεηο γηα ζηνρεπκέλεο θαηεπζχλζεηο, φπνπ ζπλδπάδεηαη ε ηδηαίηεξε γλψζε θαη 

εκπεηξία ησλ εξεπλεηψλ, ε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ θαη κέζσλ αιιά θαη ε δηεξεχλεζε 

επηζηεκνληθψλ εξσηεκάησλ ζηά νπνία επηδηψθεηαη ε αξηζηεία. Ζ αλππαξμία επθαηξησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο απν εζληθνχο θαη επξσπατθνχο πφξνπο ηα πξνεγνχκελα 4 ρξφληα έρεη 

πιήμεη ηδηαίηεξα ηελ βαζηθή έξεπλα, αιιά ζηελ ζπλνιηθή απφδσζε ην ηκήκα θαηέγξαςε 

ζεηηθφ απνηέιεζκα.    

 

10.2.  

Ζ Γηνίθεζε ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ζπλεξγάδεηαη νκαιά θαη δεκηνπξγηθά κε ην Ξξπηαληθφ 

ζπκβνχιην, ηε Πχγθιεην, ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πνπ εδξεχνπλ 

ζην Βφιν. Κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη απν θνηλνχ ζπληνληζκέλεο δξάζεηο κε ηελ Ξξπηαληθή 

αξρή θαη ηελ Θνζκεηεία πξνο ηηο πνιηηηθέο αξρέο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε αηηεκάησλ θαη 

ηελ δέζκεπζε ηεο πνιηηείαο λα επηιχζεη ρξνλίδνπζεο εθθξεκφηεηεο.  Αληίζηνηρε εηλαη ε 

ζχκπλνηα θαη ε ππνζηήξημε ζηηο πξνζπάζεηεο εμαζθάιηζεο κεγαιχηεξεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απν ηελ πνιηηεία θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
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ηνπ ηκήκαηνο, (β΄θάζε, θηήξηα δηνίθεζεο, πεηξακαηνδψσλ, κεγάιν ακθηζέαηξν θαη 

δσνθνκείν).       

Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε ηδηαίηεξε ππνζηήξημε ηεο νπνίαο ην ηκεκα ηπγράλεη 

απν κεξνπο ηεο Πξπηαλείαο γηα αμηνπνίεζε ηνπ θηεξίνπ Θαηζίγξα ζε ρξήζεηο πέξαλ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, φπσο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ, Δθζέζεσλ θαη ζπλαπιηψλ, „νπσο θαη γηα ηελ ζηέγαζε Ππιινγψλ ζρεηηθψλ κε ηηο 

επηζηήκεο ηεο Εσήο θαη ηεο γείαο.  

Πε νηη αθνξά ηηο ππεξεζίεο ε επηθείκελε αλαδηνξγάλσζε θαη ζπλνιηθή κεραλνξγάλσζε ηεο 

γξακκαηείαο αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ. 

 

10.3. Σν Ιαηξηθφ ηκήκα ηεο Λαξηζαο πξνζδνθά απφ ηελ Πνιηηεία πνιχ 

κεγαιχηεξε θαη έκπξαθηε ππνζηήξημε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο, εμνπιηζκφ, κέιε ΓΔΠ θαη πξνζσπηθφ φισλ 

ησλ θιάδσλ. Γεδνκέλεο κάιηζηα ηεο κεγάιεο πζηέξεζεο ηνπ ηκεκαηφο καο ζηά 

παξαπάλσ έλαληη ησλ άιισλ πεξηθεξεηαθψλ Ιαηξηθψλ ρνιψλ ή Σκεκάησλ, είλαη 

επηηαρηηθή ε ηδηαίηεξε κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ παηδείαο γηα ην Ιαηξηθν Σκήκα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.    
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11. Πίλαθεο 

Νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζε ππνδείγκαηα θαη παξαηίζεληαη ζε νξηδφληηα 

δηάηαμε ζειίδαο. 

 

 

(Σν ππόινηπν ηεο ζειίδαο είλαη εζθεκκέλα θελό) 



 

 

 Πίλαθαο 11-1. Δμέιημε ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο      

         

    2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 

Καζεγεηέο ύλνιν 21 20 21 19 19 19 18 

  Από εμέιημε  2           

  Νέεο Πξνζιήςεηο              

  πληαμηνδνηήζεηο  3           

  Παξαηηήζεηο              

Αλαπιεξωηέο  ύλνιν  18 14 11 10 13 11 

Καζεγεηέο Από εμέιημε  5           

  Νέεο Πξνζιήςεηο  1           

  πληαμηνδνηήζεηο              

  Παξαηηήζεηο              

Δπίθνπξνη  ύλνιν  34 27 28 28 27 28 

Καζεγεηέο Από εμέιημε  11           

  Νέεο Πξνζιήςεηο  1           

  πληαμηνδνηήζεηο              

  Παξαηηήζεηο              

Λέθηνξεο ύλνιν  27 36 37 32 29 28 

  Από εμέιημε              

  Νέεο Πξνζιήςεηο  4           

  πληαμηνδνηήζεηο              

  Παξαηηήζεηο  1           
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ΤΝΟΛΟ  ΓΔΠ    99 98 95 89 88 85 

Μέιε ΔΔΓΗΠ ύλνιν              

Γηδάζθνληεο επη ζπκβάζεη ύλνιν  33 30 21 40 21   

Σερληθό Πξνζσπηθό Δξγαζη. ύλνιν  15* 15* 13** 13** 6** 6** 

Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό ύλνιν  37 36 35 22 22 21 

*    3 εμ απηώλ εθηεινύλ δηνηθεηηθό έξγν 

**   2 εμ απηώλ εθηεινύλ δηνηθεηηθό έξγν 

 

      

        

Ξίλαθαο 11-2.1. Δμέιημε ησλ θνηηεηώλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε όια ηα έηε ζπνπδώλ 

 

Ξξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο  

Ακαδημαϊκό Έηορ 2007-20082003-2002 2004-2003 2005-2004 2006-2005 2007-2006 ٭ 

Σςνολικά Εγγεγπαμμένοι 435 439 429 419 495 407 

Εγγπαθένηερ ανά έηορ       

Απονεμηθένηα Πηςσία Ιαηπικήρ       

 

Κεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο γηα Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Masters) 

Ακαδημαϊκό Έηορ 2007-20082003-2002 2004-2003 2005-2004 2006-2005 2007-2006 ٭ 

Σςνολικά Εγγεγπαμμένοι        

Εγγπαθένηερ ανά έηορ       

Απονεμηθένηα Masters       
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Κεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο γηα Γηδαθηνξηθό Γίπισκα κέζσ Νξγαλσκέλσλ Κεηαπηπρηαθώλ Ξξνγξακκάησλ (έγηλαλ 

δεθηνί κεηά ην Masters) 

Ακαδημαϊκό Έηορ 2007-20082003-2002 2004-2003 2005-2004 2006-2005 2007-2006 ٭ 

Σςνολικά Εγγεγπαμμένοι       

Εγγπαθένηερ ανά έηορ       

Απονεμηθένηα ΔΔ       

 

Κεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο γηα Γηδαθηνξηθό Γίπισκα κέζσ ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαδηθαζίαο (έγηλαλ δεθηνί ρσξίο Masters4 

Ακαδημαϊκό έηορ 2007-20082003-2002 2004-2003 2005-2004 2006-2005 2007-2006 ٭ 

Σςνολικά Εγγεγπαμμένοι       

Εγγπαθένηερ ανά έηορ       

Απονεμηθένηα ΔΔ       

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ο πίνακαρ πποζεηέθη ζηον απσικό πίνακα ηηρ Α.ΓΙ.Π. ٭ Πποζεηέθη η αξιολόγηζη για ηο ακαδημαϊκό έηορ 2007-2008 
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Ξίλαθαο 11-2.2. Δμέιημε ησλ εηζεξρόκελσλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Ρκήκαηνο 

 

 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 

Ειζαγυγικέρ εξεηάζειρ 53 57 49 50 50 55 

Μεηεγγπαθέρ  -20 -14 -12 -13 -16 -23 

Μεηεγγπαθέρ (ειζποέρ) 2 2 6 5 20 20 

Μεηεγγπαθέρ (εκποέρ) 22 16 18 18 36 43 

Καηαηακηήπιερ εξεηάζειρ 3 5 3 4 8 11 

Άλλερ καηηγοπίερ (ομογενείρ, Κύππιοι, αθληηέρ, αλλοδαποί, λόγυ ςγείαρ 3%) 15 19 16 11 16 11 

Σύνολο 51 67 56 52 58 54 
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ΠΙΝΑΚΑ 11-3.α Δξέλιξη ηος απιθμού αιηήζεων, πποζθοπών θέζεων από ηο Σμήμα, ειζακηέων (εγγπαθών) 

 και αποθοίηων ζηο Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών (ΜΠ)   

       

Σίηλορ ΜΠ: ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ 

    
2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Αιηήζειρ (α+β)   141 155 118 184   

  (α) Πηςσιούσοι ηος Σμήμαηορ 1         

  (β) Πηςσιούσοι άλλων Σμημάηων           

Πποζθεπόμενερ θέζειρ   43 41 39 33   

Δγγπαθένηερ   45 41 39 31   

Απόθοιηοι     49       

Απιθμόρ ενεπγών μελών ΓΔΠ ηος ππογπάμμαηορ πος ζςμμεηέσει ζηη 

διδαζκαλία  12 12 12 13   

Από ΑΔΙ και επεςνηηικά κένηπα ηηρ Δλλάδαρ 8 8 8 7   

Από ΑΔΙ και επεςνηηικά κένηπα ηος εξωηεπικού   1       
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ΠΙΝΑΚΑ 11-3.β 

 

 

 

Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Σκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθώλ) 

 θαη απνθνίησλ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (ΜΠ)   

       

Σίηλορ ΜΠ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ 

    
2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 

Αιηήζειρ (α+β)   23 29     

  (α) Πηςσιούσοι ηος Σμήμαηορ 1      

  (β) Πηςσιούσοι άλλων Σμημάηων 22 29     

Πποζθεπόμενερ θέζειρ   10 10     

Δγγπαθένηερ   10 10     

Απόθοιηοι   10 10     

Απιθμόρ ενεπγών μελών ΓΔΠ ηος ππογπάμμαηορ πος ζςμμεηέσει 

ζηη διδαζκαλία  12 12     

Από ΑΔΙ και επεςνηηικά κένηπα ηηρ Δλλάδαρ 14 14     

Από ΑΔΙ και επεςνηηικά κένηπα ηος εξωηεπικού         
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ΠΙΝΑΚΑΣ  11-3. γ  Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Ρκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθώλ) θαη 

απνθνίησλ ζην Κεηαπηπρηαθό Ξξόγξακκα Ππνπδώλ (ΚΞΠ) 

Σίηλορ ΜΠ: ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 

    
2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 

Αιηήζειρ (α+β)         

  (α) Πηςσιούσοι ηος Σμήμαηορ  6 4 7   

  (β) Πηςσιούσοι άλλων Σμημάηων  6 8 5   

Πποζθεπόμενερ θέζειρ    12 12 12   

Δγγπαθένηερ    12 12 12   

Απόθοιηοι    10 11 11   

Απιθμόρ ενεπγών μελών ΓΔΠ ηος ππογπάμμαηορ πος ζςμμεηέσει 

ζηη διδαζκαλία   34 32 30   

Από ΑΔΙ και επεςνηηικά κένηπα ηηρ Δλλάδαρ  14 13 12   

Από ΑΔΙ και επεςνηηικά κένηπα ηος εξωηεπικού         
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11-3. δ Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Ρκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθώλ) θαη 

απνθνίησλ ζην Κεηαπηπρηαθό Ξξόγξακκα Ππνπδώλ (ΚΞΠ) 

 

Σίηινο ΜΠ: «Δθαξκνζκέλε Γεκόζηα Τγεία θαη Πεξηβαιινληηθή Τγηεηλή» 

 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 

Αηηήζεηο (α+β)  40     

 (α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο  -     

(β) Πηπρηνύρνη άιισλ 

Σκεκάησλ 

 40     

Πξνζθεξόκελεο ζέζεηο  40     

Δγγξαθέληεο  32     

Απόθνηηνη 4 0     

Αξηζκόο ελεξγώλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηε δηδαζθαιία 

14 14     

Από ΑΔΗ θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο 14 14     

Από ΑΔΗ θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνύ 0 0     
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Πίνακαρ 11-4. Δξέλιξη ηος απιθμού ειζακηέων και αποθοίηων ζηο Ππόγπαμμα Γιδακηοπικών ποςδών. 

       

  2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 

Αιηήζειρ (α+β)             

(α) Πηςσιούσοι ηος Σμήμαηορ 16 13 12 6 1 10 

(β) Πηςσιούσοι άλλων Σμημάηων 45 59 77 50 32 61 

Πποζθεπόμενερ Θέζειρ             

Δγγπαθένηερ 61 72 89 56 33 71 

              

Απόθοιηοι 40 37 21 19 8 9 

              

Μέζη διάπκεια ζποςδών (έηη)   5.25 4.58 5.12 5.44 5.06 

              

Αςξηζη εγγεγπ. / έηορ 21 35 68 37 25 62 

              

ΤΝΟΛΟ (Πλέον ηων εγγεγπ. 2002) 248 227 192 124 87 62 
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Πίλαθαο 11-5.1.Α Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Α/Α ΜΑΘΖΜΑ ΗΣΟΣΟΠΟ 

ΔΛ. ΟΓΖΓ. 

ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ/ ΚΑΣ' 

ΔΠΗΛΟΓΖΝ 

1 ΑΓΓΛΗΚΑ Η     Ρέππνπ Κιενλίθε ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

2 ΑΓΓΛΗΚΑ ΗV     Ρέππνπ Κιενλίθε ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

3 ΑΓΓΛΗΚΑ ΗΗ     Ρέππνπ Κιενλίθε ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

4 ΑΓΓΛΗΚΑ ΗΗΗ     Ρέππνπ Κιενλίθε ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

5 ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΚΑΚΧΔΗ    108 Θ. Καξαράιηνο & επηκειεηέο ΔΤ ηεο Κιηληθήο ΔΠΗΛΟΓΖ 

6 ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ    120 Γ. Α. Πιαηαληώηεο ΔΠΗΛΟΓΖ 

7 ΑΚΣΗΝΟΠΡΟΣΑΗΑ    107 Κ. Κάππαο, Κ. Θενδώξνπ ΔΠΗΛΟΓΖ 

8 ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ    104 Γ. Βξεηδάθεο, Γ. ηακαηίνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

9 ΑΝΑΣΟΜΗΑ Η    60 Γ. Αξβαλίηεο, Μ. γάληδνο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

10 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΗΗ    67 Γ. Αξβαλίηεο, Μ. γάληδνο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

11 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΗΗΗ    74 Γ. Αξβαλίηεο, Μ. γάληδνο & ζπκβαζηνύρνη Π. Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

12 ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ    88 Η. Φεδνπιίδεο ΔΠΗΛΟΓΖ 

13 ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ Η    103 Η. Φεδνπιίδεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

14 ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΗΗ    112 Η. Φεδνπιίδεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

15 ΑΡΥΔ ΗΑΣΡΗΚΉ ΓΔΝΔΣΗΚΖ    96 Ν. Βακβαθόπνπινο, Α. Σζέδνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

16 

ΑΡΥΔ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΑ - 

ΑΓΓΔΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ     

Α. Γηαλλνύθαο, . Κνύηζηαο, ζπλεξγάηεο ηεο Κιηληθήο & πξνζθεθιεκέλα κέιε 

ΓΔΠ ΔΠΗΛΟΓΖ 
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17 ΒΗΟΛΟΓΗΑ Η    55 Ν. Βακβαθόπνπινο, Α. Σζέδνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

18 ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΗΗ - ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΔΝΔΣΗΚΖ    65 Ν. Βακβαθόπνπινο, Α. Σζέδνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

19 ΒΗΟΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ - ΒΗΟΜΔΣΡΗΑ     Ζ. Εηλδαξάο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΔΠΗΛΟΓΖ 

20 ΒΗΟΦΤΗΚΖ ΓΗΔΓΔΡΗΜΧΝ ΜΔΜΒΡΑΝΧΝ    98 Π. Α. Μνιπβδάο ΔΠΗΛΟΓΖ 

 

Α/Α ΜΑΘΖΜΑ ΗΣΟΣΟΠΟ 

ΔΛ. ΟΓΖΓ. 

ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ/ ΚΑΣ' 

ΔΠΗΛΟΓΖΝ 

21 ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ Η    63 . Μπνλάλνπ-Σδεδάθε, Δ. Γεσξγάηζνπ, Γ. ίκνο, Π. Ληάθνο, Α. Σζαθάισθ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

22 ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΗΗ    70 . Μπνλάλνπ-Σδεδάθε, Δ. Γεσξγάηζνπ, Γ. ίκνο, Π. Ληάθνο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

23 ΓΑΛΛΗΚΑ Η      Δ. Κνύξηε  ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

24 ΓΑΛΛΗΚΑ ΗV      Δ. Κνύξηε  ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

25 ΓΑΛΛΗΚΑ ΗΗ      Δ. Κνύξηε  ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

26 ΓΑΛΛΗΚΑ ΗΗΗ      Δ. Κνύξηε  ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

27 ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ    77 Γ. Κνπθνύιεο, Μ. Ησάλλνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

28 

ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ Δ ΤΣΖΜΑΣΗΚΑ 

ΝΟ    144 Β. Α. Ρνπζζάθε & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΔΠΗΛΟΓΖ 

29 ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ    127 Β. Α. Ρνπζζάθε & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

30 ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΖ ΟΞΔΗΑ ΚΟΗΛΗΑ    107 Δ. Θ. Αζαλαζίνπ ΔΠΗΛΟΓΖ 

31 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ    151 Α. Γεξκελήο ΔΠΗΛΟΓΖ 

32 ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ    136 Θ. Απνζηνιίδεο ΔΠΗΛΟΓΖ 

33 ΔΗΓΗΚΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ Η    81 Γ. Κνπθνύιεο, Μ. Ησάλλνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 
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34 ΔΗΓΗΚΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΗΗ    91 Γ. Κνπθνύιεο, Μ. Ησάλλνπ & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

35 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΜΟΡΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ    131 Ν. Βακβαθόπνπινο ΔΠΗΛΟΓΖ 

36 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ    59 Κ. Θενδώξνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

37 ΔΜΒΡΤΟΛΟΓΗΑ Η    62 Γ. Αλησλαθόπνπινο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

38 ΔΜΒΡΤΟΛΟΓΗΑ ΗΗ    69 Γ. Αλησλαθόπνπινο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

 

Α/Α ΜΑΘΖΜΑ ΗΣΟΣΟΠΟ 

ΔΛ. ΟΓΖΓ. 

ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ/ ΚΑΣ' 

ΔΠΗΛΟΓΖΝ 

39 ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ     Δ. Εαθπλζηλόο ΔΠΗΛΟΓΖ 

40 ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ    99 Γ. ηακαηίνπ  ΔΠΗΛΟΓΖ 

41 ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΑ    133 Γ. Υαηδνύιεο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΔΠΗΛΟΓΖ 

42 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ    84 Υ. Υαηδερξηζηνδνύινπ & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

43 ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ     Μ. Βιπρνύ ΔΠΗΛΟΓΖ 

44 ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΖΜΑ    116 Φ. Σξππνζθηάδεο, Η. θνπιαξίγθεο ΔΠΗΛΟΓΖ 

45 ΘΔΜΑΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ    129 Ν. ηαζάθεο & άιια κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ΔΠΗΛΟΓΖ 

46 ΘΔΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΑ    106 Κ. Γνπξγνπιηάλεο, Α. Καδίηεο ΔΠΗΛΟΓΖ 

47 ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΑ    114 Α. Σζαθάισθ ΔΠΗΛΟΓΖ 

48 ΘΡΟΜΒΧΣΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ    145 Ν. ηαζάθεο & άιια κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ΔΠΗΛΟΓΖ 

49 ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ    87 Κ. Γνπξγνπιηάλεο. ΔΠΗΛΟΓΖ 

50 ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΖΘΗΚΖ    85 πκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

51 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ-

ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ Η    83 

Α. Μαληάηεο, . Πνπξλάξαο, Δ. Πεηεηλάθε & 

ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 
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52 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ-

ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ ΗΗ    92 

Α. Μαληάηεο, . Πνπξλάξαο, Δ. Πεηεηλάθε & 

ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

53 ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η    66 Κ. Θενδώξνπ & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΔΠΗΛΟΓΖ 

54 ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΗ    73 Κ. Θενδώξνπ & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/81 ΔΠΗΛΟΓΖ 

55 ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ    58 Ζ. Εηλδαξάο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

56 ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ    128 Υ. Υαηδερξηζηνδνύινπ  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

57 ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΗΚΖ    57 Κ. Κάππαο, Κ. Θενδώξνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

58 ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ    56 Α. Σζαθάισθ, Π. Ληάθνο, Γ. ίκνο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

59 ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ    78 Ν. Αγγειόπνπινο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

Α/Α ΜΑΘΖΜΑ ΗΣΟΣΟΠΟ 

ΔΛ. ΟΓΖΓ. 

ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ/ ΚΑΣ' 

ΔΠΗΛΟΓΖΝ 

60 ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ - ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΑ    143 Γ. Κνπθνύιεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

61 ΗΣΟΛΟΓΗΑ  Η    61 Γ. Αλησλαθόπνπινο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

62 ΗΣΟΛΟΓΗΑ ΗΗ    68 Γ. Αλησλαθόπνπινο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/81 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

63 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ    72 Γ. Αλησλαθόπνπινο  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

64 ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΑ    125 Φ. Σξππνζθηάδεο, Η. θνπιαξίγθεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

65 ΚΛΗΝΗΚΖ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ    100 

. Μπνλάλνπ- Σδεδάθε, Δ. Γεσξγάηζνπ, Π. Ληάθνο, Α. 

Σζαθάισθ ΔΠΗΛΟΓΖ 

66 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ    113 Υ. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

67 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ    149 Ν. θεληέξεο ΔΠΗΛΟΓΖ 

68 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ    118 Οδ. Μνπδάο ΔΠΗΛΟΓΖ 
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69 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ-

ΔΜΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΟΤ 

ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΟΤ    97 Θ. Καξαράιηνο  ΔΠΗΛΟΓΖ 

70 ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΑ    156 

Η. Μεζζήλεο, Α. Καιιηηζάξεο, Α. Γαπόληε, Υ. 

θέληνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

71 ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΑ Η    121 

Η. Μεζζήλεο, Α. Καιιηηζάξεο, Α. Γαπόληε, Υ. 

θέληνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

72 ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΑ ΗΗ    137 

Η. Μεζζήλεο, Α. Καιιηηζάξεο, Α. Γαπόληε, Υ. 

θέληνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

73 ΜΗΚΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ    119 Κ. Μαιίδνο, Ε Νηατιηάλα, . Βαξπηηκίδεο ΔΠΗΛΟΓΖ 

74 ΜΟΡΗΑΚΖ ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΗΑ    132 Ν. Βακβαθόπνπινο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΔΠΗΛΟΓΖ 

75 

ΜΟΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ    79 Δ. Αζπξνδίλε ΔΠΗΛΟΓΖ 

76 

ΜΟΡΗΑΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΗΑΣΡΗΚΖ 

ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ    80 Γ. ίκνο, Π. Ληάθνο ΔΠΗΛΟΓΖ 

 

 

 

 

Α/Α 

 

ΜΑΘΖΜΑ ΗΣΟΣΟΠΟ 

 

ΔΛ. ΟΓΖΓ. 

ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ/ ΚΑΣ' 

ΔΠΗΛΟΓΖΝ 

77 ΝΔΤΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ    150 Α. Παπαδεκεηξίνπ, Γ. Υαηδεγεσξγίνπ ΔΠΗΛΟΓΖ 

78 ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΑ Η    123 

Α. Παπαδεκεηξίνπ, Γ. Υαηδεγεσξγίνπ & 

ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 
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79 ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΑ ΗΗ    139 

Α. Παπαδεκεηξίνπ, Γ. Υαηδεγεσξγίνπ & 

ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/81 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

80 

ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΤΡΟΠΟΗΟΓΔΝΝΖΣΗΚΟΤ    148 Μ. Μειέθνο, Γ. Μνπηδνύξεο ΔΠΗΛΟΓΖ 

81 ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΖ - ΣΡΑΤΜΑΣΗΟΛΟΓΗΑ Η    105 

Κ. Μαιίδνο,  Θ. Καξαράιηνο, Ε. Νηατιηάλα, . 

Βαξπηηκίδεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

82 ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΖ ΗΗ    111 

Κ. Μαιίδνο, Δ. Αζαλαζίνπ, Θ. Καξαράιηνο, . 

Βαξπηηκίδεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

83 ΟΤΡΟΛΟΓΗΑ    126 Μ. Μειέθνο, Γ. Μνπηδνύξεο, Β. Σδώξηδεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

84 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΑ    142 Γ. Υαηδνύιεο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

85 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ     153 

Ν. ηαζάθεο, Κ. Γνπξγνπιηάλεο, Γ. Νηαιέθνο, Λ. 

αθθάο, Γ. Κνπθνύιεο, Φ. Σξππνζθηάδεο, Η. 

θνπιαξίγθεο, Α- Β Ρνπζζάθε, Η. ηεθαλίδεο, . 

Πνηακηάλνο, Ε. Γαληήι, Δ. Εαθπλζηλόο, Δ. 

Ρεγνπνύινπ, Α. Καςσξηηάθεο, Β. Ληαθόπνπινο  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

86 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ Η    101 

Ν. ηαζάθεο, Κ. Γνπξγνπιηάλεο, Γ. Νηαιέθνο, Λ. 

αθθάο, Η. ηεθαλίδεο, . Πνηακηάλνο, Ε. Γαληήι, Δ. 

Εαθπλζηλόο, Δ. Ρεγνπνύινπ, Α. Καςσξηηάθεο, Β. 

Ληαθόπνπινο  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

87 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΗΗ    109 

Ν. ηαζάθεο, Κ. Γνπξγνπιηάλεο, Γ. Νηαιέθνο, Λ. 

αθθάο, Γ. Κνπθνύιεο, Η. ηεθαλίδεο, . Πνηακηάλνο, 

Ε. Γαληήι, Δ. Εαθπλζηλόο, Δ. Ρεγνπνύινπ, Α. 

Καςσξηηάθεο, Β. Ληαθόπνπινο  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

88 ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ Η    86 Ν. ηαζάθεο, Κ. Γνπξγνπιηάλεο, Γ. Κνπθνύιεο, Η. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 



146 |  ε ι ί δ α  

 

ηεθαλίδεο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80   

 

 

 

Α/Α ΜΑΘΖΜΑ ΗΣΟΣΟΠΟ 

ΔΛ. ΟΓΖΓ. 

ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ/ ΚΑΣ' 

ΔΠΗΛΟΓΖΝ 

89 ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΗΗ    95 

Ν. ηαζάθεο, Κ. Γνπξγνπιηάλεο, Λ. αθθάο, Φ. 

Σξππνζθηάδεο,  Α. Γεξκελήο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 

407/81 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

90 ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ    155 

Γ. πξνγηαλλόπνπινο, Ν. θεληέξεο, Η. Γξηβέα, Γ. 

Καησπόδεο  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

91 ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ    135 Γ. πξνγηαλλόπνπινο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΔΠΗΛΟΓΖ 

92 ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ Η    122 

Γ. πξνγηαλλόπνπινο, Ν. θεληέξεο, Η. Γξηβέα, Γ. 

Καησπόδεο, Ν. νύθηαο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

93 ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΗΗ    138 

Γ. πξνγηαλλόπνπινο, Ν. θεληέξεο, Η. Γξηβέα, Γ. 

Καησπόδεο, Ν. νύθηαο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/81 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

94 ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΛΟΗΜΧΞΗΟΛΟΓΗΑ    130 

Γ. πξνγηαλλόπνπινο, Η. Γξηβέα & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 

407/80 ΔΠΗΛΟΓΖ 

95 ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ    147 Γ. πξνγηαλλόπνπινο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΔΠΗΛΟΓΖ 

96 ΠΑΗΓΟΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΑ    134 Ν. νύθηαο & ζπκβαζηνύρνη Π.Γ. 407/80 ΔΠΗΛΟΓΖ 

97 ΠΔΡΗΓΔΝΝΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ    146 

Η. Γξηβέα, Υ. θέληνπ, Α. Γθαξάο & ζπκβαζηνύρνη 

Π.Γ. 407/80 ΔΠΗΛΟΓΖ 
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98 ΠΡΟΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ    93 

Γ. Νηαιέθνο,  Λ. αθθάο, Γ. Κνπθνύιεο, Η. 

ηεθαλίδεο, . Πνηακηάλνο, Ε. Γαληήι, Δ. Εαθπλζηλόο, 

Δ. Ρεγνπνύινπ, Α. Καςσξηηάθεο, Β. Ληαθόπνπινο  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

99 ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ     Π. Γεσξγνύιηαο ΔΠΗΛΟΓΖ 

100 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Η    76 Ν. αθειιαξίδεο, Δ. Αζπξνδίλε, Ν. Πηηζίθαο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

101 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΗΗ    82 Ν. αθειιαξίδεο, Δ. Αζπξνδίλε, Ν. Πηηζίθαο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

102 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ Η    64 Π. Α. Μνιπβδάο, Δ. Παξαζθεπά, Α. Γεξκελήο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

103 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΗΗ    71 

Π. Α. Μνιπβδάο, Κ. Γνπξγνπιηάλεο, Α. 

Υαηδεεπζπκίνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

104 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΗΗΗ    75 

Π. Α. Μνιπβδάο, Κ. Γνπξγνπιηάλεο, Α. 

Υαηδεεπζπκίνπ, Δ. Παξαζθεπά ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

 

 

Α/

Α ΜΑΘΖΜΑ ΗΣΟΣΟΠΟ 

ΔΛ. ΟΓΖΓ. 

ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ/ ΚΑΣ' 

ΔΠΗΛΟΓΖΝ 

105 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ    89 Α. Υαηδεεπζπκίνπ, Δ. Παξαζθεπά ΔΠΗΛΟΓΖ 

106 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ    154 

Κ. Υαηδεζενθίινπ, Δ. Αζαλαζίνπ, Γ. 

Σδνβάξαο, Μ. Μειέθνο, Γ. Υαηδνύιεο, Κ. 

Σεπεηέο, Γ. Εαραξνύιεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

107 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Η    102 

Κ. Υαηδεζενθίινπ, Δ. Αζαλαζίνπ, Γ. 

Σδνβάξαο, Κ. Σεπεηέο, Γ. Εαραξνύιεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

108 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΗΗ    110 

Κ. Υαηδεζενθίινπ, Δ. Αζαλαζίνπ, Γ. 

Σδνβάξαο, Κ. Σεπεηέο, Γ. Εαραξνύιεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 
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109 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΖΜΔΗΟΛΟΓΗΑ    94 

Κ. Υαηδεζενθίινπ, Δ. Αζαλαζίνπ, Γ. 

Σδνβάξαο, Κ. Σεπεηέο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

110 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ    157 

Ν. Αγγειόπνπινο, Οδ. Μνπδάο & 

ζπλεξγάηεο ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

111 

 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ Η    124 Ν. Αγγειόπνπινο, Οδ. Μνπδάο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

112 

 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΗΗ    140 Ν. Αγγειόπνπινο, Οδ. Μνπδάο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

113 

 

ΦΤΥΟΧΜΑΣΗΚΖ    90 Ν. Αγγειόπνπινο ΔΠΗΛΟΓΖ 

114 

 

ΧΣΟΡΗΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΗΑ    141 Θ. Απνζηνιίδεο, Υ. Γθνύβεξεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 
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ΠΗΝΑΚΑ 11-5.1. Δ πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Αζθνύκελσλ Φνηηεηώλ 

 πκβνιή ζηε βαζκνινγία %  

Κιηληθό 

Μάζεκα/Άζθεζε 

Τπεύζπλνο Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ Λ Μ 

1.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ.Νηαιέθνο 205 1 Γ/Π   ΓΔΠ  ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ 

ΠΡΟΦΟΡΗΚΑ 

ΟΥΗ 

2. ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Κ.Υαηδεζενθίινπ             

3. ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΗ Κ. Μαιίδνο 52 1 Γ ΝΑΗ ΟΥΗ ΓΔΠ  ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ 

ΠΡΟΦΟΡΗΚΑ 

ΝΑΗ 

ΠΟΡΑΓΗΚΑ 

4. ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Ι. Μεζζήλεο 105 2 Γ/Π ΝΑΗ ΝΑΗ ΓΔΠ  ΝΑΗ Λήςε ηζηνξηθνύ αζζελώλ 

Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθώλ, ζπδήηεζε 

ΝΑΗ ΝΑΗ  

5. ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ πξνγηαλλόπνπινο 65  Π ΝΑΗ ΝΑΗ ΓΔΠ ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

6. ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ. Υαηδεγεωξγίνπ 55 1 Γ  ΝΑΗ ΓΔΠ    ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 

7. ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ Ν. Αγγειόπνπινο 54 1 Π ΟΥΗ ΟΥΗ ΓΔΠ ΟΥΗ  ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 

8. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Δ. Σζηξώλε 55 1 Γ  ΝΑΗ ΓΔΠ    ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 

9. ΟΤΡΟΛΟΓΙΑ Μ. Μειέθνο 50 1 Γ   ΓΔΠ   Ηζηνξηθό αζζελώλ ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 

10. ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ Φ.Σξππνζθηάδεο 54 1 Γ   ΓΔΠ ΟΥΗ ΟΥΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 

11. ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ Κ. Γνπξγνπιηάλεο 70 3 Γ Γ/Π ΝΑΗ ΓΔΠ  ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 
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Α= Αξηζκόο αζθνύκελσλ θνηηεηώλ 

Β= Αξηζκόο εμεηάζεσλ/εμάκελν 

Γ= Δμέηαζε ηέινπο εμακήλνπ(γξαπηή Γ πξνθνξηθή Ξ).Αλαθέξαηε ηπρόλ θιηληθέο αζθήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ 

γξαπηή αμηνιόγεζε σο κέξνο ηεο αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο θνηηεηώλ 

Γ= Δλδηάκεζεο εμεηάζεηο ε αζθήζεηο 

Δ= Δξγαζηεξηαθέο ή πξαθηηθέο εμεηάζεηο 

Ε= Αμηνιόγεζε από κέιε ΓΔΞ (ΓΔΞ) ή εηδηθεπόκελνπο (Δ) 

Ζ= Αμηνιόγεζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε πξνηύπσλ αζζελώλ 

Θ= Ξαξνπζίαζε εξγαζίαο 

 Η= Άιιεο κέζνδνη αμηνιόγεζεο (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

Θ= Ξαξαθνινπζνύληαη νη θνηηεηέο θαηά ηελ θιηληθή άζθεζε (Λαη/Όρη) 

Ι= Ιακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρόιηα (πξνθνξηθά/ γξαπηά) ζην κέζνλ ηεο θιηληθήο άζθεζεο; (Λαη/ Όρη) 

Κ= πάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία απνθνίησλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε εμεηάζεηο απόθηεζεο εηδηθόηεηαο ζε άιια 

θξάηε (Λαη/Όρη) 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 11-5.1. Γ Ππγθεληξσηηθόο Ξίλαθαο Ξξνζσπηθνύ Ξαλεπηζηεκηαθήο Θιηληθήο 

 
 ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΑΛΛΟΙ 

Κιηληθό 

Μάζεκα/Άζθεζε 

Τπεύζπλνο Αξηζκόο 

Κιηλώλ 

Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ Λ Μ Ν Ξ Ο 

1.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ.Νηαιέθνο 149 2 7 5 6   15  9 36 2 1 λαη νρη  

2. ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Κ.Υαηδεζενθίινπ                 

3. ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΗ Κ. Μαιίδνο 46 1 1 3  3 ΔΤ  12 2 25 18 2  2 νρη όρη 

4. ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Ι. Μεζζήλεο 57 1 1  4 1 Π/Γ 

407/80 

 9 10 16 49 3  4 λαη όρη 

5. ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ πξνγηαλλόπνπινο 40 1  1 3  νρη 10 νρη 25 25 1 6 επηκειεηέο 

ηαηξνί 

 λαη όρη 

6. ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ. Υαηδεγεωξγίνπ 23 1  2 4   7  13  1   όρη όρη 

7. ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ Ν. Αγγειόπνπινο 10 1   1+
1 

  3  10 13 1 λαη  όρη  

8. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Δ. Σζηξώλε 21 1  1   6 7  15  1   όρη όρη 

9. ΟΤΡΟΛΟΓΙΑ Μ. Μειέθνο 30 1  3  4 ΔΤ         λαη όρη 

10. ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ Φ.Σξππνζθηάδεο 16+6 

(ΜΝ) 

1 1   1 Π/Γ 

407/80 

 6+2 

ππεξάξηζκνη 

 10 13+13 

(ΜΝ) 

1 

ύκβαζε 

έξγνπ 

3 

ηερλνιόγνπο 
2+1 

(ΜΝ) 
όρη όρη 

11. ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ Κ. Γνπξγνπιηάλεο 23 1  1 1 3  7 70 30 60 2   λαη όρη 
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Α= Γιδάζκονηες Α βαθμίδας (ζπκπιεξώζηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) Ι= Υπουήθιοι Γιδάκηορες (ζπκπιεξώζηε 

ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) 

Β= Γιδάζκονηες Β βαθμίδας (ζπκπιεξώζηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) Κ= Νοζηλεσηές (ζπκπιεξώζηε ηνλ 

ζπλνιηθό αξηζκό) 

Γ= Γιδάζκονηες Γ βαθμίδας (ζπκπιεξώζηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) Λ= Γιοικηηικό Προζφπικό (ζπκπιεξώζηε 

ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) 

Γ= Γιδάζκονηες Γ βαθμίδας (ζπκπιεξώζηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) Μ= Τετνικό Προζφπικό (ζπκπιεξώζηε 

ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) 

Δ= Άλλοι Γιδάζκονηες (ζπκπιεξώζηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό θαη επεμεγείζηε ) Ν= Άλλοι (ζπκπιεξώζηε ηνλ 

ζπλνιηθό αξηζκό) 

Ε= Πύκβνπινη Ηαηξνί  (ζπκπιεξώζηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) Μ= πάξρεη εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο (Λαη/ 

Όρη) 

Ζ= Δηδηθεπόκελνη ηαηξνί (ζπκπιεξώζηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) Ν= Δίλαη επαξθέο ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό 

(Λαη/ Όρη) 

Θ= Κεηαπηπρηαθνί ζπνπδαζηέο Ηαηξηθήο (ζπκπιεξώζηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) 
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Πίνακαρ 11-5.2. Α' ΔΣΟ                 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΝΟΛΟ Χ.Γ. 

ΔΞΑΜΗΝΧΝ 
Γ. Μ. 

ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΙ 

ΦΟΙΣΗΣΔ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ 

ΣΙ ΔΞΔΣΑΔΙ  

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ 

ΣΙ ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΠΟΤ 

ΠΔΡΑΔ 

ΔΠΙΣΤΥΧ  

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΠΔΡΑΔ 

ΔΠΙΣΤΥΧ ΑΝΑ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

            Φ Ι    Φ Ι  

1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι  75 5 83 68 56 4 4 63 52 3 8 

2 ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ  75 5 172 115 70 17 28 66 47 6 13 

3 ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΤΙΚΗ  90 6 80 63 53 1 9 57 47 1 9 

4 

ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ  60 4 66 48 47   1 48 47   1 

5 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  45 3 83 70 58   12 67 55   12 

6 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι      80 61 45 1 15 52 37 1 14 

            Φ Ι    Φ Ι  

7 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι  90 6 158 89   51 38 48   26 22 

8 ΙΣΟΛΟΓΙΑ  Ι  60 4 168 89 6 39 44 69 5 28 36 

9 ΔΜΒΡΤΟΛΟΓΙΑ Ι  30 2 116 81 4 55 22 69 4 47 18 

10 ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ Ι 75 5 211 118 10 58 50 56 4 30 22 

11 ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ Ι 60 4 98 77 3 64 10 56 1 48 7 

12 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 90 6 94 84 5 67 12 67 5 56 6 

13 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ     99 75 1 50 24 53 1 35 17 
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14 

ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (Δ) 26 2 19 9   9   9   9   

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 11-5.2. Β' ΔΣΟ            

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Χ.Γ. 

ΔΞΑΜΗΝΧΝ 

Γ. 

Μ. 

ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΙ 

ΦΟΙΣΗΣΔ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ ΣΙ 

ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ 

ΣΙ ΔΞΔΣΑΔΙ ΑΝΑ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΠΟΤ ΠΔΡΑΔ 

ΔΠΙΣΤΥΧ  

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΠΔΡΑΔ 

ΔΠΙΣΤΥΧ ΑΝΑ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

         Φ Ι   Φ Ι  

1 ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΙΙ 60 4 138 95 66 1 28 55 34 1 20 

2 ΙΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 60 4 214 81 46 4 31 61 32 4 25 

3 ΔΜΒΡΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 30 2 233 141 80 9 52 108 61 7 40 

4 ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ ΙΙ 90 6 191 96 58 3 35 58 36 1 21 

5 ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 90 6 116 91 65 1 25 61 41 1 17 

6 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ 

ΙΑΣΡΙΚΗ 30 2 146 120 74 6 40 78 35 5 38 
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7 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ   132 98 70 3 25 75 47 3 25 

               

8 

ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 

(Δ) 26 2 29 15 14  1 15 14  1 

        Φ Ι   Φ Ι  

9 ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΙΙΙ 60 4 248 73 13 37 23 51 10 26 15 

10 ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ 105 7 133 83 3 52 28 54 2 37 15 

11 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι 75 5 173 197 21 106 70 78 5 50 23 

12 

ΓΔΝΙΚΗ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ 90 6 86 86  73 13 69  61 8 

13 

ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 30 2 202 79 2 35 42 51 2 20 29 
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Πίνακαρ 11-5.2. Γ' ΔΣΟ            

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΝΟΛΟ  Χ. Γ. 

ΔΞΑΜΗΝΧΝ 
Γ. Μ. 

ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΙ 

ΦΟΙΣΗΣΔ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΠΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑ

Ν ΣΙ 

ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ 

ΣΙ ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΠΟΤ ΠΔΡΑΔ 

ΔΠΙΣΤΥΧ  

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΠΔΡΑΔ 

ΔΠΙΣΤΥΧ ΑΝΑ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

        Φ Ι   Φ Ι  

1 

ΔΙΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ Ι 60 4 76 55 53  2 50 48  2 

2 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 75 5 195 206 92 36 78 34 18 7 9 

3 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΟΟΛΟΓΙΑ Ι 60 4 74 64 44 1 19 62 44 1 17 

4 ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 75 5 128 92 65 6 21 71 47 6 18 

5 ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 15 1 68 56 45 2 9 56 45 2 9 

6 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ Ι 45 3 80 57 50 1 6 54 48 1 5 

               

7 ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ (Δ) 26 2 45 42 42   42 42   

8 ΑΠΔΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ (Δ) 26 2 32 12 12   8 12   

9 ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ 26 2          
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ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ (Δ) 

10 ΦΤΥΟΧΜΑΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ (Δ) 26 2 44 36 33  3 36 33  3 

        Φ Ι   Φ Ι  

11 

ΔΙΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΙΙ 60 4 79 65  53 12 64  53 12 

12 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΟΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 60 4 92 55 3 41 11 48 3 34 11 

13 ΠΡΟΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 90 6 132 77 4 52 21 52 2 36 14 

14 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΗΜΔΙΟΛΟΓΙΑ 90 6 89 70 2 51 17 51 1 41 9 

15 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 45 3 94 76 15 53 8 71 15 50 6 
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Πϊνακαρ 11-5.2. Γ' ΔΣΟ            

Α/

Α 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΝΟΛΟ  

Χ. Γ. 

ΔΞΑΜΗΝΧΝ 

Γ. Μ. 
ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΙ 

ΦΟΙΣΗΣΔ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΠΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ 

ΣΙ 

ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΠΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ 

ΣΙ 

ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΠΔΡΑΔ ΔΠΙΣΤΥΧ  

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΠΔΡΑΔ ΔΠΙΣΤΥΧ 

ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΓΟ 

        Φ Ι   Φ Ι  

1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι 120 8 259 85 48 16 21 57 36 12 9 

2 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Ι 120 8 121 84 63 12 9 59 47 7 5 

3 

ΑΠΔΙΚΟΝΙΣΙΚΗ 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ Ι 60 4 120 74 51 6 17 68 47 5 16 

4 ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ 30 2 81 67 55  12 52 45  7 

5 

ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΗ 

ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι 45 3 83 63 46 2 15 49 36 1 12 

               

6 ΘΔΜΑΣΑ 26 2 42 34 34   34 34   
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ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ (Δ) 

7 

ΓΙΑΓΝΧΗ ΟΞΔΙΑ ΚΟΙΛΙΑ 

(Δ) 26 2 47 31 20  11 30 19  11 

8 ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΧΔΙ (Δ) 26 2 27 5 5   5 5   

        Φ Ι   Φ Ι  

9 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 120 8 152 115 12 79 24 80 9 57 14 

1

0 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΙΙ 120 8 144 95 14 53 28 50 10 28 12 

1

1 ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΗ ΙΙ 45 3 96 57 2 47 8 55 2 46 7 

1

2 

ΑΠΔΙΚΟΝΙΣΙΚΗ 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΙΙ 60 4 123 70 10 50 10 64 8 47 9 

1

3 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 60 4 106 63 5 51 7 48 4 37 7 

1

4 ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 26 2          

1

5 

ΔΠΙΛ. ΘΔΜΑΣΑ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ 26 2 25 16  16  16  16  
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Πίνακαρ 11-5.2. Δ' ΔΣΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Χ. Γ. 

ΔΞΑΜΗΝ. 

Γ. Μ. 
ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΙ 

ΦΟΙΣΗΣΔ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ 

ΣΙ ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ 

ΣΙ ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΠΔΡΑΔ ΔΠΙΣΤΥΧ  

 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΠΟΤ ΠΔΡΑΔ 

ΔΠΙΣΤΥΧ ΑΝΑ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

        Φ Ι   Φ Ι  

1 

ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ - 

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι 60 4 186 87 12 48 27 65 10 38 17 

2 ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ Ι 60 4 229 58 29 20 9 24 6 12 6 

3 ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΑ Ι 60 4 169 90 53 13 24 55 39 5 11 

4 ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ Ι 45 3 177 78 39 18 21 61 33 11 17 

5 ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 45 3 175 100 41 37 22 55 30 12 13 

6 ΟΤΡΟΛΟΓΙΑ 60 4 101 96 34 31 31 57 15 19 23 

7 ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 45 3 93 63 13 32 8 61 12 31 18 

8 ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 30 2 76 69 56 4 9 57 44 4 9 

9 ΘΔΜΑΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (Δ) 26 2          

10 

ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 

ΛΟΙΜΧΞΙΟΛΟΓΙΑ (Δ) 48 2          

11 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗ 

ΙΑΣΡΙΚΗ 26 2          
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12 

ΜΟΡΙΑΚΗ 

ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (Δ) 26 2          

13 

ΔΠΔΙΓΟΤΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (Δ) 26 2          

14 ΠΑΙΓΟΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ (Δ) 48 2          

15 

ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ  

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ (Δ) 48 2          

16 

ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ (Δ) 26 2          

17 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΤΡΗΝΙΚΗ 

ΙΑΣΡΙΚΗ (Δ) 26 2 26 20 9  11 20 9  11 

 



162 |  ε ι ί δ α  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 11-5.2. Σ' ΔΣΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΝΟΛΟ Χ. Γ. 

ΔΞΑΜΗΝΧΝ 
Γ. Μ. 

ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝ

ΟΙ ΦΟΙΣΗΣΔ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ 

ΣΙ ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ 

ΣΙ ΔΞΔΣΑΔΙ ΑΝΑ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΠΟΤ 

ΠΔΡΑΔ 

ΔΠΙΣΤΥΧ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΠΔΡΑΔ ΔΠΙΣΤΥΧ 

ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΓΟ 

        Φ Ι   Φ Ι  

1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 440 22 204 34 5 19 10 14  11 3 

2 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ  320 16 152 32 11 18 3 20 7 11 2 

3 ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 320 16 192 18 2 12 4 12 1 9 2 

4 

ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ - 

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 320 16 160 31 13 11 7 27 13 11 3 

5 ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ 120 6 160 42 6 19 17 36 4 15 17 
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Ξίλαθαο 11-5.1.Γ Θιηληθή Άζθεζε Ξξνπηπρηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ5 

Καηαγπαθή Ωπών Γιδαζκαλίαρ 

Κλινικό Μάθημα/Άζκηζη Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ  
ύνολο 

100% 
Σ Τ Φ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Α = Κυδικόρ μαθήμαηορ 

Β = Σελίδα Οδηγού Σποςδών 

Γ = Υποσπευηικό Υ/Καη’επιλογήν Ε 

Μ = Ώπερ εβδομαδιαίαρ άζκηζηρ 

Ν = Σςμμεηέσοςν οι θοιηηηέρ ζηιρ εθημεπίερ (Ναι/Όσι)  

 Ξ- = Καηανομή ηυν υπών διδαζκαλίαρ  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Ο πίνακαρ πποζεηέθη ζηοςρ απσικούρ πίνακερ ηηρ Α.ΓΙ.Π. 
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Γ = Απαίηηζη για πποαπαιηούμενα (Ναι/Όσι) 

Δ = Υπεύθςνορ Μαθήμαηορ – Δ/νηήρ Κλινικήρ (ονομαηεπώνςμο) 

Ε = Φπήζη εξυ-πανεπιζηημιακών κλινικών/ιαηπείυν (Ναι/Όσι) 

Ζ = Σςνολικόρ απιθμόρ διδαζκόνηυν/μελών ΔΕΠ 

Θ = Σςμμεηοσή ειδικεςομένυν/μεηαπηςσιακών ζηην (Ναι/Όσι) 

 Αν ΝΑΙ, αναγπάτηε ηον απιθμό 

Ι = Σςνολικόρ απιθμόρ αζκοςμένυν ανά εξάμηνο 

Κ = Απιθμόρ αζκοςμένυν πος αξιολογήθηκαν θεηικά ζηο ηέλορ κάθε εξαμήνος 

Λ = Σςνολική διάπκεια ζε εβδομάδερ 

Ξ = Διαλέξειρ-Θευπία % 

Ο = Επγαζηήπια % 

Π = Διδαζκαλία ζε μικπέρ ομάδερ (θπονηιζηήπια, επγαζηήπια) % 

Ρ = Επαθή με αζθενείρ % 

 = Άλλη καηηγοπία % 

Σ = Έσοςν θεζπιζθεί κπιηήπια για ηον απιθμό και ηο είδορ ηυν αζθενών πος 

σπηζιμοποιούνηαι  

 για ηην κλινική άζκηζη(Ναι/Όσι) 

Τ = Τηπείηαι απσείο αζθενών όπος καηαγπάθεηαι η ποπεία ηηρ νόζος 

Φ = Αξιολόγηζη ηος μαθήμαηορ από θοιηηηέρ (Ναι/Όσι) 
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Πίνακαρ 11-6.1. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  & ΜΔΟ ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ   

      

 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΧΝ (%)  

ΔΣΟ ΑΠΟΦΟΙΣ. 5.0 - 5.9 6.0 - 6.9 7.0 - 8.4 

8.5 - 

10.0 

Μ.Ο. 

ΒΑΘΜ.  

            

2001 – 2002 10.00% 37.50% 47.50% 5.00% 7.08 

2002 – 2003 4.65% 39.53% 51.16% 4.65% 7.07 

2003 – 2004 4.65% 39.53% 46.51% 9.30% 7.23 

2004 – 2005 8.70% 43.48% 45.65% 2.17% 7.04 

2005 – 2006 4.44% 53.33% 37.78% 4.44% 6.88 

2006 – 2007 8.62% 56.90% 34.48% 0.00% 6.81 

2007 – 2008 16.67% 61.11% 20.37% 1.85% 6.68 

            

Μ.Ο. 8.25% 47.34% 40.49% 3.92%   

 

Πίνακαρ 11-6.1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  (ΑΠΟΛΤΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ)       

ΔΣΟ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ 2001- 2002 2002- 2003 2003- 2004 2004- 2005 2005- 2006 2006- 2007 2007- 2008 ΤΝΟΛΟ 

          

5.0-5.9 4 2 2 4 2 5 9 28 

6.0-6.9 15 17 17 20 24 33 33 159 

7.0-8.4 19 22 20 21 17 20 11 130 

8.5-10.0 2 2 4 1 2 0 1 12 
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ΤΝΟΛΟ 40 43 43 46 45 58 54  

          

Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

(ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΦΟΙΣΧΝ) 7.08 7.07 7.23 7.04 6.88 6.81 6.68  
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Ξίλαθαο 11-6.2 Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ απνθνίησλ ηνπ Ξξνπηπρηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ θαη δηάξθεηα 

ζπνπδώλ 

ΔΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 

ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ 

ΑΠΟΦΟΗΣΖΔΗ ΤΝΟΛΟ 

2000-2001                 100 

2001-2002                 100 

2002-2003                 100 

2003-2004                 100 

2004-2005                 100 

2005-2006                 100 

2006-2007                 100 
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Ξίλαθαο 11-7.1.α Καζήκαηα Κεηαπηπρηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ (ΚΞΠ) ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΑΛΑΞΑΟΑΓΩΓΖΠ 

 

 

Σίηινο ΠΜ: Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο 

 

 

 

 

Μάζεκα 

 

 

Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξαθία 

 

 

ύλνιν 

Χξώλ/ 

εβδνκάδα 

 

 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Τπόβαζξνπ(Τ) 

Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο(ΔΠ) 

Γεληθώλ 

Γλώζεσλ(ΓΓ) 

Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ (ΑΓ) 

 

 

Κνξκνύ (ΚΟ) 

Δηδίθεπζεο (Δ) 

Καηεύζπλζεο (ΚΑ) 

 

 

Δγγεγξακκέλνη 

θνηηεηέο 

 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο 

εμεηάζεηο 

 

Αξηζκόο θνηηεηώλ πνπ 

πέξαζε επηηπρώο ζηελ 

θαλνληθή & 

επαλαιεπηηθή εμέηαζε 

Φπζηνινγία ηεο 

αλαπαξαγωγηθήο 

ιεηηνπξγίαο 

 

ΝΑΙ 

 

2 

 

2 

 

ΔΠ 

 

Δηδίθεπζεο 

 

10 

 

10 

 

10 

Γελεηηθή βάζε ηεο 

αλαπαξαγωγήο 

 

ΝΑΙ 

 

2 

 

2 

 

ΔΠ 

 

Δηδίθεπζεο 

 

10 

 

10 

 

10 

Μνξηαθή θαη θπηηαξηθή 

βηνινγία 

 

ΝΑΙ 

 

2 

 

3 

 

ΔΠ 

 

Δηδίθεπζεο 

 

10 

 

10 

 

10 

Μεζνδνινγία κνξηαθήο 

θαη θπηηαξηθήο βηνινγία 

θαη γελεηηθήο 

 

ΝΑΙ 

 

2 

 

3 

 

ΔΠ 

 

Κνξκνύ 

 

10 

 

 

10 

 

10 
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Βηνζηαηηζηηθή ΝΑΙ 2 2 ΔΠ Κνξκνύ 10 10 10 

 

Γηαγλωζηηθή κεζνδνινγία 

 

ΝΑΙ 

 

4 

 

4 

 

ΑΓ 

 

Καηεύζπλζεο 

 

10 

 

10 

 

10 

 

Τπνγνληκόηεηα  

 

ΝΑΙ 

 

2 

 

2 

 

ΔΠ 

 

Καηεύζπλζεο 

 

10 

 

10 

 

10 

Γελεηηθά ζύλδξνκα θαη 

αλαπαξαγωγή 

 

ΝΑΙ 

 

2 

 

2 

 

ΔΠ 

 

Καηεύζπλζεο 

 

10 

 

10 

 

10 

Μεζνδνινγία 

εμωζωκαηηθήο 

γνληκνπνίεζεο  

 

ΝΑΙ 

 

2 

 

2 

 

ΔΠ 

 

Καηεύζπλζεο 

 

10 

 

10 

 

10 

Πξνγελλεηηθόο έιεγρνο 

θαη δηάγλωζε 

 

ΝΑΙ 

 

2 

 

2 

 

ΔΠ 

 

Καηεύζπλζεο 

 

10 

 

10 

 

10 

Γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή   

ΝΑΙ 

 

2 

 

2 

 

ΔΠ 

 

Καηεύζπλζεο 

 

10 

 

10 

 

10 

Γηαγλωζηηθή κεζνδνινγία  

ΝΑΙ 

 

4 

 

4 

 

ΑΓ 

 

Καηεύζπλζεο 

 

10 

 

10 

 

10 
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 Ξίλαθαο 11-7.1.β  Καζήκαηα Κεηαπηπρηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ (ΚΞΠ) ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΑΛΑΞΑΟΑΓΩΓΖΠ 

 

 

Σίηινο ΠΜ: Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγωγήο 

 

 

 

 

Μάζεκα 

 

 

Ηζηόηνπνο 

 

 

ειίδα 

Οδεγνύ  

πνπδώλ 

 

 

Γηδάζθνληεο  

(πλεξγάηεο) 

 

 

07-08   08-09 

 

 

Τπνρξεσηηθό/ 

Καη’ επηινγήλ 

 

 

Αμηνιόγεζε από 

θνηηεηή 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

 

 

 

Γηαιέμεηο 

Φπζηνινγία ηεο 

αλαπαξαγωγηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

ΝΑΙ 

 

- 

 

7 

 

7 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

Γελεηηθή βάζε ηεο 

αλαπαξαγωγήο 

 

ΝΑΙ 

 

- 

 

5 

 

5 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

Μνξηαθή θαη θπηηαξηθή 

βηνινγία 

 

ΝΑΙ 

 

- 

 

2 

 

2 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

Μεζνδνινγία κνξηαθήο θαη 

θπηηαξηθήο βηνινγία θαη 

γελεηηθήο 

 

ΝΑΙ 

 

- 

 

2 

 

2 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

 

Βηνζηαηηζηηθή 

 

ΝΑΙ 

 

- 

 

2 

 

2 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 
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Γηαγλωζηηθή κεζνδνινγία 

 

ΝΑΙ 

 

- 

 

3 

 

2 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

Δξγαζηήξηα 

 

Τπνγνληκόηεηα  

 

ΝΑΙ 

 

- 

 

9 

 

14 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

Γελεηηθά ζύλδξνκα θαη 

αλαπαξαγωγή 

 

ΝΑΙ 

 

- 

 

3 

 

3 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

Μεζνδνινγία εμωζωκαηηθήο 

γνληκνπνίεζεο  

 

ΝΑΙ 

 

- 

 

13 

 

13 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

Πξνγελλεηηθόο έιεγρνο θαη 

δηάγλωζε 

 

ΝΑΙ 

 

- 

 

3 

 

3 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

Γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή   

ΝΑΙ 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

Γηαγλωζηηθή κεζνδνινγία  

ΝΑΙ 

 

- 

 

8 

 

8 

 

Τπνρξεωηηθό 

 

ΝΑΙ 

 

Δξγαζηήξηα 
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 Πίλαθαο 11-7.γ Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ      

           

Σίηινο ΜΠ: ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ 

Α/Α Μάζεκα Ιζηόηνπνο 

ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Γηδάζθνληεο (πλεξγάηεο) 

Τπνρξεωηηθό/ 

Καη' επηινγήλ 

Αμνιόγεζε 

από 

θνηηεηή 

(Ναη/Όρη) Γηαιέμεηο 

2005-

2006 2006-2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

1 
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

ΤΓΔΗΑ 
ΝΑΗ 

_
 5 5 5 6 

Καη' επηινγήλ 

Τπνρξεσηηθό 
ΝΑΗ ΝΑΗ 

2 ΑΓΧΓΖ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΝΑΗ 
_
 6 6 6 6 Τπνρξεσηηθό ΝΑΗ ΝΑΗ 

3 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΝΑΗ 
_
 2 2 2 2 

Καη' επηινγήλ 

Τπνρξεσηηθό 
ΝΑΗ ΝΑΗ 

4 ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΝΑΗ 
_
 4 4 4 3 Τπνρξεσηηθό ΝΑΗ ΝΑΗ 

5 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΤΓΔΗΑ ΝΑΗ 
_
 3 3 3 3 

Καη' επηινγήλ 

Τπνρξεσηηθό 
ΝΑΗ ΝΑΗ 

6 ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΝΑΗ 
_
 3 3 3 3 

Καη' επηινγήλ 

Τπνρξεσηηθό 
ΝΑΗ ΝΑΗ 

7 ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΟ ΠΗΣΗ ΝΑΗ 
_
 11 11 11 11 Τπνρξεσηηθό ΝΑΗ ΝΑΗ 

8 ΦΤΥΟΒΗΟΛΟΓΗΑ ΝΑΗ 
_
 3 3 3 2 

Καη' επηινγήλ 

Τπνρξεσηηθό 
ΝΑΗ ΝΑΗ 

9 ΑΝΑΚΟΤΦΗΣΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΝΑΗ 
_
 7 7 7 7 

Καη' επηινγήλ 

Τπνρξεσηηθό 
ΝΑΗ ΝΑΗ 

10 ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΝΑΗ 
_
 5 5 5 5 Τπνρξεσηηθό ΝΑΗ ΝΑΗ 
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11 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 
ΝΑΗ 

_
 6 6 6 7 

Καη' επηινγήλ 

Τπνρξεσηηθό 
ΝΑΗ ΝΑΗ 

12 ΒΗΟΖΘΗΚΖ ΝΑΗ 
_
 2 2 2 2 Τπνρξεσηηθό ΝΑΗ ΝΑΗ 

13 ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΝΑΗ 
_
 11 11 11 * Τπνρξεσηηθό ΝΑΗ ΝΑΗ 

14 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΑΗ 
_
 6 6 6 * Τπνρξεσηηθό ΝΑΗ ΝΑΗ 

15 ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΝΑΗ 
_
 6 6 6 * 

Καη' επηινγήλ 

Τπνρξεσηηθό 
ΝΑΗ 

ΝΑΗ 

 

 

 

16 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΑΗ 
_
 4 4 4 * 

Καη' επηινγήλ 

Τπνρξεσηηθό 
ΝΑΗ ΝΑΗ 

17 ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΝΑΗ 
_
 6 6 6 * 

Καη' επηινγήλ 

Τπνρξεσηηθό 
ΝΑΗ ΝΑΗ 

18 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΝΑΗ 
_
 2 2 2 * 

Καη' επηινγήλ 

Τπνρξεσηηθό 
ΝΑΗ ΝΑΗ 
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Πίνακαρ 11-7. δ  Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ποςδών 

          

Σίηλορ ΜΠ: ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ 

Α/

Α 
Μάθημα 

Πολλαπλή 

Βιβλιογπαθί

α 

ύνολο 

ωπών 

ανα 

εβδομάδ

α 

Γιδακη. 

Μονάδε

ρ 

Τπόβαθπο (Τ) 

Δπιζηημονική

ρ Πεπιοσήρ 

(ΔΠ) Γενικών 

Γνώζεων (ΓΓ) 

Ανάπηςξηρ 

Γεξιοηήηων 

(ΑΓ) 

Κοπμού (Κο) 

Διδίκεςζηρ (Δ) 

Καηεύθςνζηρ 

(Κα) 

Δγγεγπαμμέν

οι θοιηηηέρ 

Απιθμόρ 

θοιηηηών 

πος 

ζςμμεηείσα

ν ζηιρ 

εξεηάζειρ 

Απιθμόρ 

θοιηηηών 

πος πέπαζε 

επιηςσώρ 

ζηην 

κανονική & 

επαναληπηικ

ή εξέηαζη 

1 
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

ΤΓΔΙΑ 
ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 57 57 57 

2 ΑΓΧΓΗ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΤΓΔΙΑ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 103 103 103 

3 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 56 56 56 

4 
ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 102 102 102 

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΓΔΙΑ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 47 47 47 

6 ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 47 47 47 

7 ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 102 102 102 

8 ΦΤΥΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 12 12 12 

9 ΑΝΑΚΟΤΦΙΣΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 55 55 55 

10 ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 102 102 102 
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11 
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 32 32 32 

12 ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 102 102 102 

13 ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 102 102 102 

14 ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 103 103 103 

15 ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 52 52 52 

16 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 49 49 49 

17 ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 7 7 7 

18 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

ΤΓΔΙΑ 
ΝΑΙ 24 3 ΔΠ Διδίκεςζηρ 29 29 29 
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Πίνακαρ 11-7.ε  Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ποςδών   

       

Σίηινο ΜΠ: Πξνγξάκκαηνο «Κιηληθέο Δθαξκνγέο Μνξηαθήο Ιαηξηθήο» 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ Ώξεο 

δηδαζθαιίαο 

Πηζηωηηθέο  

Μνλάδεο 

ΚΟΡΜΟΤ (Κ) 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ 

(Δ) 

ΔΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΙ 

ΦΟΙΣΗΣΔ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

1.Βηνζηαηηζηηθή/  

Βηνπιεξνθνξηθή 

26 4 Κ 12 12 

 2.Παξαδείγκαηα 

εξεπλεηηθώλ 

πξσηνθνιισλ 

13 2 Κ 12 12 

3. Κπηηαξηθή 

ζεκαηνδόηεζε & . 

Ρύζκηζε Γνληδηαθήο 

έθθξαζεο Η 

26 4 Κ 12 12 

4. Κπηηαξηθή 

ζεκαηνδόηεζε & . 

Ρύζκηζε Γνληδηαθήο 

έθθξαζεο ΗΗ 

26 4 Κ 12 12 

5. Μνξηαθή Γελεηηθή 

ηνπ Αλζξώπνπ - Η 

26 4 Κ 12 12 
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6.Μνξηαθή Γελεηηθή 

ηνπ Αλζξώπνπ ΗΗ  

26 4 Κ 12 12 

7. Βηβιηνγξαθηθή 

εξγαζία   

 8 Κ 12 12 

      

Β ΔΞΆΜΖΝΟ  30  12 12 

8. Μνξηαθή βάζε 

λνζεκάησλ - Η 

26 4 Κ 12 12 

9. Μνξηαθή βάζε 

λνζεκάησλ - ΗΗ 

26 4 Κ 12 12 

 

 

 

10.Παξαδείγκαηα 

εξεπλεηηθώλ 

πξσηόθνιισλ 

16 4 Κ 12 12 

11. Δξγαζηεξηαθή 

άζθεζε 

36 14 Κ 12 12 

12.Τπνρξεσηηθό θαη 

επηινγήλ κάζεκα  

26 4 Δ 12 12 

      

 Τπνρξεωηηθά θαη 

επηινγή καζήκαηα Β 

εμακήλνπ 

       

 Μνξηαθή Φαξκαθν               26 4 Δ   
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ινγία – 

Φαξκαθνγελσκηθή 

Μνξηαθή 

Αλνζνινγία-

Αλνζνγελεηηθή  

26 4 Δ   

 Βηνθπζηθή 

κεκβξαλώλ   

26 4 Δ   

 Νεπξνεπηζηήκεο 26 4 Δ   

 

Γ’  Δμάκελν (Β έηνο) Τπνρξεωηηθό 

 

Μάζεκα Πηζηωηηθέο  

Μνλάδεο 

13. Δξεπλεηηθή Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία   

30 

 

 

Γ’ Δμάκελν (Β’ έηνο) Τπνρξεωηηθό 

Μάζεκα Πηζηωηηθέο  

Μνλάδεο 

14.  Δξεπλεηηθή Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία  

30 
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ΠΙΝΑΚΑ 11-7. δ Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Σίηινο ΜΠ : ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΈ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ  ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ/ 

ΚΑΣ ΔΠΙΛΟΓΗΝ 

ΔΊΓΟ 

ΓΙΓΑΚΑΛΊΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΠΟ ΦΟΙΣΗΣΗ 

1.Βηνζηαηηζηηθή/  

Βηνπιεξνθνξηθή 

ΠΑΠΑp  Εηληδαξάο Ζι/  

Υ»ηδερξηζηνδνύινπ  

Τ Δξγαζηήξηα/ 

Γηαιέμεηο 

ΝΑΗ 

 2.Παξαδείγκαηα 

εξεπλεηηθώλ 

πξσηνθνιισλ 

Γεξκελήο Αλ Τ Μαζήκαηα/ 

Γηαιέμεηο  

ΝΑΗ 

3. Κπηηαξηθή 

ζεκαηνδόηεζε & . 

Ρύζκηζε Γνληδηαθήο 

έθθξαζεο Η 

  ίκνο Γ. Τ Δξγαζηήξηα/ 

Γηαιέμεηο 

ΝΑΗ 

4. Κπηηαξηθή 

ζεκαηνδόηεζε & . 

Ρύζκηζε Γνληδηαθήο 

έθθξαζεο ΗΗ 

  ίκνο Γ. Τ Δξγαζηήξηα/ 

Γηαιέμεηο 

ΝΑΗ 

5. Μνξηαθή Γελεηηθή 

ηνπ Αλζξώπνπ - Η 

Σζέδνπ Αζπ. Τ Δξγαζηήξηα/ 

Γηαιέμεηο 

ΝΑΗ 

6.Μνξηαθή Γελεηηθή 

ηνπ Αλζξώπνπ ΗΗ  

Σζέδνπ Αζπ. Τ Γηαιέμεηο/ 

Δξγαζηήξηα 

ΝΑΗ 

7. Βηβιηνγξαθηθή 

εξγαζία   

ΔΚ Τ Δπίβιεςε ΝΑΗ 
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Β’ ΔΞΆΜΖΝΟ 

8. Μνξηαθή βάζε 

λνζεκάησλ - Η 

ΠΑ Μνιπβδάο Τ Γηαιέμεηο     

Δξγαζηήξηα 

ΝΑΗ 

9. Μνξηαθή βάζε 

λνζεκάησλ - ΗΗ 

ΠΑ Μνιπβδάο Τ Γηαιέμεηο   

Δξγαζηήξηα 

ΝΑΗ 

10.Παξαδείγκαηα 

εξεπλεηηθώλ 

πξσηόθνιισλ 

Γεξκελήο Αλ Τ Μαζήκαηα/ 

Γηαιέμεηο  

ΝΑΗ 

11. Δξγαζηεξηαθή 

άζθεζε 

ΔΚ Τ Δξγαζηήξηα ΝΑΗ 

12.Τπνρξεσηηθό θαη 

επηινγήλ κάζεκα  

ΔΚ Τ Μαζήκαηα/ 

Γηαιέμεηο  

ΝΑΗ 

 Τπνρξεωηηθά θαη 

επηινγή καζήκαηα Β 

εμακήλνπ 

   ΝΑΗ 

 Μνξηαθή 

Φαξκαθνινγία – 

Φαξκαθνγελσκηθή 

Ν.αθειιαξηδεο Τ/Δ Δξγαζηήξηα/ 

Γηαιέμεηο 

ΝΑΗ 

Μνξηαθή 

Αλνζνινγία-

Αλνζνγελεηηθή  

Αλ. Γεξκελήο  Τ/Δ Γηαιέμεηο & 

Δξγαζηήξηα 

ΝΑΗ 

 Βηνθπζηθή 

κεκβξαλώλ   

Υ»επζπκίνπ Απ Τ/Δ Δξγαζηήξηα/ 

Γηαιέμεηο 

ΝΑΗ 

 Νεπξνεπηζηήκεο Αξβαλίηεο  Γεκ. Τ/Δ Γηαιέμεηο & ΝΑΗ 
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Δξγαζηήξηα 

 

 

Γ’  Δμάκελν (Β έηνο) Τπνρξεωηηθό 

Μάζεκα Πηζηωηηθέο  

Μνλάδεο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ/ 

ΚΑΣ ΔΠΙΛΟΓΗΝ 

13. Δξεπλεηηθή Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία   

30 Τ 

 

 

Γ’ Δμάκελν (Β’ έηνο) Τπνρξεωηηθό 

Μάζεκα Πηζηωηηθέο  

Μνλάδεο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ/ 

ΚΑΣ ΔΠΙΛΟΓΗΝ 

14.  Δξεπλεηηθή Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία  

30 Τ 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 |  ε ι ί δ α  

 

Πίλαθαο 11-7.ε  Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

 

Σίηινο ΜΠ:  «Δθαξκνζκέλε Γεκόζηα Τγεία θαη Πεξηβαιινληηθή Τγηεηλή» 

Μάζεκα Ηζηόηνπνο ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Γηδάζθνληεο 

(πλεξγάηεο) 

Τπνρξεσηηθό/Καη’επηινγήλ Αμηνιόγεζε 

από θνηηεηή 

(Ναη/Όρη) 

Γηαιέμεηο 

Γεκόζηα Τγεία & 

Πεξηβαιινληηθή 

Τγηεηλή 

Ναη 26 5 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο 

Δπηδεκηνινγία Η Ναη 26 4 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

Γεληθή 

Μηθξνβηνινγία 

Ναη 27 7 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

Πεξηβαιινληηθή 

Υεκεία θαη 

Σνμηθνινγία 

Ναη 28 2 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

Μέζνδνη 

δεηγκαηνιεςίαο 

Ναη 29 4 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

Πνηόηεηα 

αηκόζθαηξαο θαη 

Γεκόζηα Τγεία 

Ναη 30 1 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο 

Σξόθηκα 

(ζύζηαζε, ρεκεία) 

Ναη 31 2 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο 
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θαη Γηαηξνθηθέο 

αλάγθεο ηνπ 

αλζξώπνπ, 

Γηαηξνθηθή θξίζε 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα Ηζηόηνπνο ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Γηδάζθνληεο 

(πλεξγάηεο) 

Τπνρξεσηηθό/Καη’επηινγήλ Αμηνιόγεζε 

από θνηηεηή 

(Ναη/Όρη) 

Γηαιέμεηο 

Ννκνζεζία 

Πεξηβάιινληνο - 

ηξνθίκσλ, πδάησλ 

(ΔΔ - ειιεληθή) 

Ναη 33 7 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο 

Δπηδεκηνινγία ΗΗ Ναη 33 4 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

Πεξηβαιινληηθή 

Μηθξνβηνινγία 

Ναη 34 5 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

Γεληθέο αξρέο 

HACCP, 

Ηρλειαζηκόηεηα 

Ναη 34 3 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 
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ηξνθίκσλ, Γεληθέο 

αξρέο 

πξνηππνπνηεκέλνπ 

πγεηνλνκηθνύ 

ειέγρνπ 

Αξρέο ελόξγαλεο 

αλάιπζεο ζηα 

εξγαζηήξηα 

ειέγρνπ ηξνθίκσλ, 

πδάησλ, 

αηκόζθαηξαο 

Ναη 36 2 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

Αζθάιεηα θαη 

πνηόηεηα 

ηξνθίκσλ θαη 

Γεκόζηα Τγεία 

Ναη 37 3 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο 

Μάζεκα Ηζηόηνπνο ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Γηδάζθνληεο 

(πλεξγάηεο) 

Τπνρξεσηηθό/Καη’επηινγήλ Αμηνιόγεζε 

από θνηηεηή 

(Ναη/Όρη) 

Γηαιέμεηο 

Δξγαζηεξηαθόο 

έιεγρνο ηξνθίκσλ 

(κηθξνβηνινγηθόο 

θ.η.ι.) 

Ναη 37 4 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

Σξνθηκνγελή 

λνζήκαηα θαη 

Ναη 38 5 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 
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πξόιεςή ηνπο – 

νξζέο αξρέο 

πγηεηλήο πξαθηηθήο 

Πξνηππνπνηεκέλνο 

έιεγρνο κνλάδσλ 

παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ 

Ναη 38 5 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

Δθαξκνγέο ηνπ 

HACCP ζηνλ 

ηνκέα ηξνθίκσλ – 

επηζεώξεζε 

(HACCP auditing) 

Ναη 39 6 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

 

Μάζεκα Ηζηόηνπνο ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Γηδάζθνληεο 

(πλεξγάηεο) 

Τπνρξεσηηθό/Καη’επηινγήλ Αμηνιόγεζε 

από θνηηεηή 

(Ναη/Όρη) 

Γηαιέμεηο 

Έιεγρνο 

πνηόηεηαο, 

Γηνίθεζε νιηθήο 

πνηόηεηαο (TQM) 

θαη πζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο (ISO 

9000:2000) 

Ναη 40 2 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο 
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ηξνθίκσλ – 

Γηαπίζηεπζε 

εξγαζηεξίνπ 

Γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλα 

ηξόθηκα – 

Μέζνδνη 

αλίρλεπζεο – 

Χθέιεηεο θαη 

θίλδπλνη ζηε 

Γεκόζηα Τγεία 

Ναη 41 2 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο 

Μαθξνζθνπηθόο 

έιεγρνο ζθαγίσλ 

δώσλ θαη  

Γεκόζηα Τγηεηλή 

Ναη 42 2 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο 

Αζθάιεηα θαη 

πνηόηεηα πδάησλ 

Ναη 44 9 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο 

Μάζεκα Ηζηόηνπνο ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Γηδάζθνληεο 

(πλεξγάηεο) 

Τπνρξεσηηθό/Καη’επηινγήλ Αμηνιόγεζε 

από θνηηεηή 

(Ναη/Όρη) 

Γηαιέμεηο 

Δξγαζηεξηαθόο 

έιεγρνο πδάησλ 

(κηθξνβηνινγηθόο, 

ρεκηθόο θ.η.ι.) 

Ναη 45 9 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 
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Τδαηνγελή 

λνζήκαηα θαη 

πξόιεςή ηνπο – 

Καιή ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ λεξνύ 

Ναη 46 7 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

Γηαρείξηζε 

απνβιήησλ 

Ναη 46 7 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

Δθαξκνγή 

HACCP ζηνλ 

ηνκέα ησλ πδάησλ 

– Δθηίκεζε 

θηλδύλνπ ζε 

ζπζηήκαηα 

πδάησλ - 

Πξνηππνπνηεκέλνο 

έιεγρνο ζηνλ 

ηνκέα ησλ πδάησλ 

Ναη 47 6 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξην 

 

 

 

 

Μάζεκα Ηζηόηνπνο ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Γηδάζθνληεο 

(πλεξγάηεο) 

Τπνρξεσηηθό/Καη’επηινγήλ Αμηνιόγεζε 

από θνηηεηή 

(Ναη/Όρη) 

Γηαιέμεηο 
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Γηαπίζηεπζε 

ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ 

θαη δηαπίζηεπζε 

εξγαζηεξίσλ (ISO 

17025) 

Ναη 47 3 Τπνρξεσηηθό Ναη Γηαιέμεηο 
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Πίλαθαο 11-7.ζ Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

 

Σίηινο ΜΠ:  «Δθαξκνζκέλε Γεκόζηα Τγεία θαη Πεξηβαιινληηθή Τγηεηλή» 

Μάζεκα Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξαθία 

ύλνιν 

Χξώλ 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Τπόβαζξνπ 

(Τ) 

Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο (ΔΠ) 

Γεληθώλ 

Γλώζεσλ (ΓΓ) 

Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

(ΑΓ) 

Κνξκνύ (Κν) 

Δηδίθεπζεο 

(Δ) 

Καηεύζπλζεο 

(Κα) 

Δγγεγξακκέλνη 

θνηηεηέο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ 

πνπ 

ζπκκεηείραλ 

ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ πνπ 

πέξαζε 

επηηπρώο ζηελ 

θαλνληθή θαη 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

Γεκόζηα Τγεία 

& 

Πεξηβαιινληηθή 

Τγηεηλή 

 20 2  Κν - 72 72 

Δπηδεκηνινγία Η  36 4  Κν - 72 72 

Γεληθή 

Μηθξνβηνινγία 

 60 4  Κν - 72 72 

Πεξηβαιινληηθή 

Υεκεία θαη 

 24 3  Κν - 72 70 
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Σνμηθνινγία 

Μέζνδνη 

δεηγκαηνιεςίαο 

 36 3  Κν - 72 72 

Πνηόηεηα 

αηκόζθαηξαο θαη 

Γεκόζηα Τγεία 

 20 2  Κν - 72 70 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξαθία 

ύλνιν 

Χξώλ 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Τπόβαζξνπ 

(Τ) 

Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο (ΔΠ) 

Γεληθώλ 

Γλώζεσλ (ΓΓ) 

Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

(ΑΓ) 

Κνξκνύ (Κν) 

Δηδίθεπζεο 

(Δ) 

Καηεύζπλζεο 

(Κα) 

Δγγεγξακκέλνη 

θνηηεηέο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ 

πνπ 

ζπκκεηείραλ 

ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ πνπ 

πέξαζε 

επηηπρώο ζηελ 

θαλνληθή θαη 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

Σξόθηκα 

(ζύζηαζε, 

 24 3  Κν - 72 72 
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ρεκεία) θαη 

Γηαηξνθηθέο 

αλάγθεο ηνπ 

αλζξώπνπ, 

Γηαηξνθηθή 

θξίζε 

Ννκνζεζία 

Πεξηβάιινληνο - 

ηξνθίκσλ, 

πδάησλ (ΔΔ - 

ειιεληθή) 

 24 2  Κν 38 32 32 

Δπηδεκηνινγία ΗΗ  36 4  Κν 38 32 32 

Πεξηβαιινληηθή 

Μηθξνβηνινγία 

 36 4  Κν 38 32 32 
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Μάζεκα Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξαθία 

ύλνιν 

Χξώλ 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Τπόβαζξνπ 

(Τ) 

Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο (ΔΠ) 

Γεληθώλ 

Γλώζεσλ (ΓΓ) 

Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

(ΑΓ) 

Κνξκνύ (Κν) 

Δηδίθεπζεο 

(Δ) 

Καηεύζπλζεο 

(Κα) 

Δγγεγξακκέλνη 

θνηηεηέο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ 

πνπ 

ζπκκεηείραλ 

ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ πνπ 

πέξαζε 

επηηπρώο 

ζηελ 

θαλνληθή θαη 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

Γεληθέο αξρέο 

HACCP, 

Ηρλειαζηκόηεηα 

ηξνθίκσλ, Γεληθέο 

αξρέο 

πξνηππνπνηεκέλνπ 

πγεηνλνκηθνύ 

ειέγρνπ 

 36 4  Κν 38 32 32 

Αξρέο ελόξγαλεο 

αλάιπζεο ζηα 

εξγαζηήξηα 

ειέγρνπ ηξνθίκσλ, 

πδάησλ, 

αηκόζθαηξαο 

 24 2  Κν 38 32 32 

Αζθάιεηα θαη  36 4  Κα - 21 21 
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πνηόηεηα 

ηξνθίκσλ θαη 

Γεκόζηα Τγεία 

 

 

 

 

Μάζεκα Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξαθία 

ύλνιν 

Χξώλ 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Τπόβαζξνπ 

(Τ) 

Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο (ΔΠ) 

Γεληθώλ 

Γλώζεσλ (ΓΓ) 

Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

(ΑΓ) 

Κνξκνύ (Κν) 

Δηδίθεπζεο 

(Δ) 

Καηεύζπλζεο 

(Κα) 

Δγγεγξακκέλνη 

θνηηεηέο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ 

πνπ 

ζπκκεηείραλ 

ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ πνπ 

πέξαζε 

επηηπρώο 

ζηελ 

θαλνληθή θαη 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

Δξγαζηεξηαθόο 

έιεγρνο ηξνθίκσλ 

(κηθξνβηνινγηθόο 

θ.η.ι.) 

 36 4  Κα - 21 21 

Σξνθηκνγελή 

λνζήκαηα θαη 

πξόιεςή ηνπο – 

νξζέο αξρέο 

 36 4  Κα - 21 21 
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πγηεηλήο πξαθηηθήο 

Πξνηππνπνηεκέλνο 

έιεγρνο κνλάδσλ 

παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ 

 15 2  Κα - 21 21 

Δθαξκνγέο ηνπ 

HACCP ζηνλ 

ηνκέα ηξνθίκσλ – 

επηζεώξεζε 

(HACCP auditing) 

 24 3  Κα - 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξαθία 

ύλνιν 

Χξώλ 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Τπόβαζξνπ 

(Τ) 

Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο (ΔΠ) 

Γεληθώλ 

Γλώζεσλ (ΓΓ) 

Κνξκνύ (Κν) 

Δηδίθεπζεο 

(Δ) 

Καηεύζπλζεο 

(Κα) 

Δγγεγξακκέλνη 

θνηηεηέο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ 

πνπ 

ζπκκεηείραλ 

ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ πνπ 

πέξαζε 

επηηπρώο ζηελ 

θαλνληθή θαη 

επαλαιεπηηθή 
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Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

(ΑΓ) 

εμέηαζε 

Έιεγρνο 

πνηόηεηαο, 

Γηνίθεζε νιηθήο 

πνηόηεηαο (TQM) 

θαη πζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο (ISO 

9000:2000) 

ηξνθίκσλ – 

Γηαπίζηεπζε 

εξγαζηεξίνπ 

 20 3  Κα - 21 21 

Γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλα 

ηξόθηκα – 

Μέζνδνη 

αλίρλεπζεο – 

Χθέιεηεο θαη 

θίλδπλνη ζηε 

Γεκόζηα Τγεία 

 10 2  Κα - 21 21 

Μάζεκα Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξαθία 

ύλνιν 

Χξώλ 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Τπόβαζξνπ 

(Τ) 

Κνξκνύ (Κν) 

Δηδίθεπζεο 

Δγγεγξακκέλνη 

θνηηεηέο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ πνπ 
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Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο (ΔΠ) 

Γεληθώλ 

Γλώζεσλ (ΓΓ) 

Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

(ΑΓ) 

(Δ) 

Καηεύζπλζεο 

(Κα) 

πνπ 

ζπκκεηείραλ 

ζηηο 

εμεηάζεηο 

πέξαζε 

επηηπρώο ζηελ 

θαλνληθή θαη 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

Μαθξνζθνπηθόο 

έιεγρνο ζθαγίσλ 

δώσλ θαη  

Γεκόζηα Τγηεηλή 

 12 2  Κα - 21 21 

Αζθάιεηα θαη 

πνηόηεηα πδάησλ 

 36 5  Κα - 9 9 

Δξγαζηεξηαθόο 

έιεγρνο πδάησλ 

(κηθξνβηνινγηθόο, 

ρεκηθόο θ.η.ι.) 

 36 4  Κα - 9 9 

Τδαηνγελή 

λνζήκαηα θαη 

πξόιεςή ηνπο – 

Καιή ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ 

λεξνύ 

 36 5  Κα - 9 9 

Γηαρείξηζε  24 3  Κα - 9 9 
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απνβιήησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξαθία 

ύλνιν 

Χξώλ 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Τπόβαζξνπ 

(Τ) 

Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο (ΔΠ) 

Γεληθώλ 

Γλώζεσλ (ΓΓ) 

Αλάπηπμεο 

Κνξκνύ (Κν) 

Δηδίθεπζεο 

(Δ) 

Καηεύζπλζεο 

(Κα) 

Δγγεγξακκέλνη 

θνηηεηέο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ 

πνπ 

ζπκκεηείραλ 

ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ πνπ 

πέξαζε 

επηηπρώο 

ζηελ 

θαλνληθή θαη 

επαλαιεπηηθή 



198 |  ε ι ί δ α  

 

Γεμηνηήησλ 

(ΑΓ) 

εμέηαζε 

Δθαξκνγή 

HACCP ζηνλ 

ηνκέα ησλ πδάησλ 

– Δθηίκεζε 

θηλδύλνπ ζε 

ζπζηήκαηα 

πδάησλ - 

Πξνηππνπνηεκέλνο 

έιεγρνο ζηνλ 

ηνκέα ησλ πδάησλ 

 15 3  Κα - 9 9 

Γηαπίζηεπζε 

ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ 

θαη δηαπίζηεπζε 

εξγαζηεξίσλ (ISO 

17025) 

 24 24  Κα - 9 9 
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Ξίλαθαο 11-8 Ππκκεηνρή ζε Γηαπαλεπηζηεκηαθά Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ 

 

 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 Σύνολο 

Φοιηηηέρ ηος Τμήμαηορ πος 

θοίηηζαν ζε ξένο ΑΕΙ 
      

 

Επιζκέπηερ θοιηηηέρ ξένυν ΑΕΙ ζηο 

Τμήμα 
      

 

Μέλη ακαδημαφκού πποζυπικού 

ηος Τμήμαηορ πος μεηακινήθηκαν 

ζε άλλο ΑΕΙ 

      

 

Μέλη ακαδημαφκού πποζυπικού 

άλλυν ΑΕΙ πος μεηακινήθηκαν ζηο 

Τμήμα 
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Ξίλαθαο 11-9 Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο 

 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Α:  Βηβιία/κνλνγξαθίεο 

Β: Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

Γ: Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο 

Γ:  Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

Δ: Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο  

Ε:  Θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο  

Ζ: Άιιεο εξγαζίεο  

Θ:  Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

Η:  Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

 

 

 

 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Ι 

2007          

2006          

2005          

2004          

2003          

ύνολο          
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Ξίλαθαο 11-10 Αλαγλώξηζε ηνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ & Σξεκαηνδνηήζεηο κειώλ ΓΔΞ 

 

 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ٭ Ι٭ 

2007          

2006          

2005          

2004          

2003          

Σύνολο          

 

Δπεμεγήζεηο: 

Α:  Δηεξναλαθνξέο 

Β: Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνύ/επηζηεκνληθνύ ηύπνπ 

Γ: Βηβιηνθξηζίεο 

Γ:  Ππκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ 

Δ: Ππκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ 

Ε:  Ξξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο 

Ζ: Γηπιώκαηα επξεζηηερλίαο 

Θ: Πύλνιν εηεξναλαθνξώλ ησλ κειώλ ΓΔΞ θαζόιε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο 

Η: Σξεκαηνδνηήζεηο κειώλ ΓΔΞ 
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12. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

1. Θηεξηαθέο πνδνκέο θαη Δγθαηαζηάζεηο 

 

2. Δξεπλεηηθέο θαη Θιηληθέο δξαζηεξηφηεηεο κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο 

Ξ.Θ. 

 

3. α. Ππλνπηηθφο Νδεγφο Ππνπδψλ Ξξνπηπρηαθψλ Καζεκάησλ 2009-2010 

      β. Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο Ππνπδψλ 

 

4. Ξξφγξακκα Ππνπδψλ Δπηινγήο «Ηαηξηθή Βηνρεκεία» 

 

5. Ππλνπηηθφο Νδεγφο Ππνπδψλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

2009-2010 

 

6. Πηνηρεία Αμηνιφγεζεο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ 

 

7. Θαηάινγνο Δπηζηεκνληθψλ Γεκνζηεχζεσλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο 

ηνπ Ξ.Θ. ζε δηεζλή πεξηνδηθά 

 

8. Αμηνινγηθά ζηνηρεία γηα ην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο 

Ηαηξηθήο ηνπ Ξ.Θ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β (δελ επηζπλάπηεηαη) 

 

1. α.  Αηνκηθά απνγξαθηθά δειηία κειψλ ΓΔΞ 

   β.  Δξσηεκαηνιφγηα Αμηνιφγεζεο Ξξνπηπρηαθψλ Καζεκάησλ 

   γ.  Δξσκαηνιφγηα Αμηνιφγεζεο Κεηαπηπρηαθψλ Καζεκάησλ 

   δ.  Αηνκηθά δειηία θιηληθψλ 

   ε.  Γειηία Αμηνιφγεζεο Θιηληθψλ καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο 

 

2 α.  Αλαιπηηθφο νδεγφο ζπνπδψλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ 

   β.  Αλαιπηηθφο νδεγφο ζπνπδψλ ΞΠΔ – Ηαηξηθή Βηνρεκεία 

   

3 α.  ΦΔΘ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΞΚΠ – Θιηληθέο Δθαξκνγέο Κνξηαθήο Ηαηξηθήο 

   β.  ΦΔΘ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΞΚΠ – Ξξσηνβάζκηα Φξνληίδα γείαο    

   γ. ΦΔΘ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΞΚΠ – Δθαξκνζκέλε Γεκφζηα γεία θαη 

Ξεξηβαιινληηθή γηεηλή 

  δ.  ΦΔΘ ιεηηνπξγίαο  ηνπ ΞΚΠ –  Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο 

 

4 α.  Θηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Ξ.Θ.  

   β. Θηεξηαθέο ππνδνκέο ησλ θιηληθψλ θαη Κνλάδσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ 

Λνζνθνκείνπ 

 

5. α. Κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ 

 β. πνδνκέο Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

   γ. Γηαθξίζεηο – Βξαβεία θαη Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ξ.Θ. 

  δ. Σξεκαηνδνηήζεηο  εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ  

  ε.  Θαηάινγνο δηεζλψλ ζπλεδξίσλ πνπ νξγαλψζεθαλ απφ κέιε ΓΔΞ 

 

 


