Επιτροπή Συνεργαςίασ με
τη Β΄θμια Εκπαίδευςη
Κοςμήτορασ: Γ. Κοντϊκησ
Συντονιςτήσ Επιτροπήσ:

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ
ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

Ι. Χαραλαμπόπουλοσ
Μέλη: Κ. Βαπορύδη,
Μ. Βενυχϊκη, ,Α. Ηλιόπουλοσ,
Δ.Καραγωγϋωσ , Μοςχανδρϋα,
Γ. Μουζϊσ, Π.. Σύμοσ, Λ. Χατζό,
Α. Ψαρουλϊκη, Γ. Κονιδϊκησ,
Γραμματεία: Μ. Τςαγκαρϊκη,
Ε. Κατζηλϊκη,
Συμμετοχό: Ν. Εφεντϊκη, Κ.
Ορφανϊκη
Τεχνική υποςτήριξη:
Σ. Σμυρλθσ,
Γρ. επιμέλεια εντφπου:

Απολογισμός έργοσ
Η Ιατρικό Σχολό για πϋμπτη ςυνεχό χρονιϊ υλοπούηςε το πρόγραμμα εκπαιδευτικών επιςκϋψεων– ξεναγόςεων ςτουσ χώρουσ τησ με ςτόχο την ανϊδειξη του ϋργου και των δραςτηριοτότων τησ , την ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ
όλων των βαθμύδων εκπαύδευςησ καθώσ και την υποςτόριξη τησ διαδικαςύασ επαγγελματικού προςανατολιςμού των νϋων.
Η ανϊδειξη του ϋργου που ςε όλα τα επύπεδα παρϊγει ςόμερα η Ιατρικό
Σχολό Κρότησ (ερευνητικό, εκπαιδευτικό, κλινικό ) και που την καθιςτούν
ανταγωνιςτικό ςε εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο, κρύνεται ιδιαύτερα ςημαντικό
για την προςϋλκυςη και αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου
μασ.

Μ. Τςαγκαράκη

Το ϋργο των επιςκϋψεων ςυντόνιςε η Επιτροπό διαςύνδεςησ του Τμόματοσ με τη Β΄θμια Εκπαύδευςη υπό τον ςυντονιςμό του Επύκουρου Καθηγητό
κ. Γ. Χαραλαμπόπουλου.

Χρονολόγιο
εκπαιδευτικών
επιςκέψεων 2015-6

Η Επιτροπό τησ Ιατρικόσ Σχολόσ ςυνεργϊςτηκε με την υπεύθυνη Σχολικών
δραςτηριοτότων τησ Β’ θμιασ Εκπαύδευςησ κ. Α. Ζαχαρϊτου.

11o ΓΕΛ Ηρακλείου
ο

7 ΓΕΛ
12ο Γυμναςιο Ηρακλείου
13ο Γυμνάςιο Ηρακλείου

Γυμνάςιο Κρουςώνα

ΓΕΛ Γαζίου
5ο ΓΕΛ Ηρακλείου και
1ο Γενικό Λφκειο Ηρακλείου
μαι
7ο Γυμνάςιο Ηρακλείου

Γυμνάςιο Προφθτη Ηλία

Πειραματικό Λφκειο Ηρακλείου

Πειραματικό Γυμνάςιο Ηρακλείου

Η εμπειρύα που αποκομύςθηκε όταν ςημαντικό, τα ςχόλια από τουσ εκπαιδευτικούσ και τα ςχολεύα ιδιαύτερα ικανοποιητικϊ.
Πϋραν του προγρϊμματοσ, ςτην Ιατρικό Σχολό ξεναγόθηκαν ομϊδεσ μαθητών τησ Β΄θμιασ με εςτιαςμϋνο ενδιαφϋρον ςε γνωςτικϋσ περιοχϋσ των
Βαςικών και Ιατρικών Επιςτημών . Ξενϊγηςη επύςησ πραγματοποιόθηκε
ςε ομϊδα project του Πειραματικού Λυκεύου Ηρακλεύου και μαθητών από
Λύκειο τησ Φιλανδύασ.
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Πρόγραμμα Εκπαιδευηικών Επιζκέψεων 2015-6
Παρουςίαςη Ιατρικήσ Σχολήσ
Επύκουροσ Καθηγητόσ κ. Ι. Χαραλαμπόπουλοσ
Παρουςίαςη θέματοσ Ιατροκεντρικού και ευρύτερου κοινωνικού
ενδιαφέροντοσ:
« Διαφήμιςη και Αλκοόλ», Καθηγητόσ κ. Ι. Μουζϊσ,
« Το κουτί πρώτων βοηθειών», Επ. Καθηγηγητόσ κ. Γ. Νότασ
Ξεναγήςεισ
Φαρμακολογύασ, Κλινικόσ Χημεύασ, Ανατομύασ, Νευροψυχολογύασ,
Χημεύασ, Μικροβιολογύασ, Τοξικολογύασ, Υπνου, Μουςεύο Ιατρικόσ,
Εργαςτήριο Φαρμακολογίασ
Τπεύθυνοσ εργαςτηρίου: Επίκ. Καθηγητήσ κ. Ι. Φαραλαμπόπουλοσ
Ομάδα έργου: Ιωςηφ Πεδιαδιτακησ, Αλεξανδρα Κουργιαντάκη (μετ. φοιτητέσ)
και Μαΰρα Υραδελλου, Διονυςία Μάρκου και Μαριλέτα Γρόζη. (προπτ. Υοιτ)

Επύδειξη καλλιϋργειασ και παρατόρηςησ με μικροςκόπιο κυτταρικών
καλλιεργειών και ςυνοπτικό περιγραφό των μεθόδων ανϊπτυξησ νϋων
φαρμϊκων ςτο εργαςτόριο. Επύδειξη ςτο χώρο πειραματιςμού μικρών
ζώων.
Eργαςτήριο Κλινικήσ Χημείασ
Τπεύθυνη Εργαςτηρίου: Μ. Βενυχάκη, Επ. Καθηγήτρια
Δρ. Ρ. Δερμιτζάκη , E.Δ.Ι.Π
Παρατόρηςη ςε μικροςκόπιο. Επύδειξη τρόπου κυτταροκαλλιεργειών
και παρατόρηςη κυττϊρων κϊτω από τα οπτικό μικροςκόπιο. Ενημϋρωςη για τισ ςυνθόκεσ διαβύωςησ αναπαραγωγόσ και χειριςμού ποντικών ςε πειραματικϊ πρωτόκολλα, επύδειξη του τρόπου χειριςμού,
ταυτοπούηςησ φύλλου και ςόμανςη με τη χρόςη ζώντων ποντικών.
Εργαςτήριο Ανατομίασ
Β. Κοκκινάκη, Ε.Σ.Ε.Π
Ξενϊγηςη ςε ομϊδεσ των 10-15 ατόμων. Αδρό περιγραφό τησ δομόσ και
λειτουργύασ του ανθρώπινου ςώματοσ καθώσ και των οργϊνων του
ςώματοσ με την επύδειξη ςε προπλϊςματα.
Μουςείο Ιατρικήσ
Τπεύθυνοσ:. Καθηγητήσ, κ. Ι Μουζάσ
Μ. Σςαγκαράκη, Κ. Ορφανάκη, Ν. Εφεντάκη, μέλη ΕΣΕΠ
Ξενϊγηςη ςτον εκθεςιακό χώρο, ςτισ διαθεματικϋσ προςεγγύςεισ και
τισ δραςτηριότητεσ του Μουςεύου Ιατρικόσ ςτην Ιατρικό Σχολό. Επύδειξη των διαδραςτικών ςυςτημϊτων του Μουςεύου Ιατρικόσ.
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Πρόγραμμα Εκπαιδευηικών Επιζκέψεων 2015-6
Εργαςτήριο Χημείασ
Τπεύθυνοσ: Γ. Κονιδάκησ, Ε.Δ.Ι.Π , Ν. Νιργιαννάκη, Ε.Δ.Ι.Π
Επύδειξη εργαςτηριακών μεθόδων και πειραμϊτων ςτα φοιτητικ;ϊ εργαςτόρια Χημεύασ και Βιοχημεύασ και ςυνοπτικό διϊλεξη ςχετικϊ με τον μεταςχηματιςμό μϋςω των χημικών αντιδρϊςεων ,τησ ενϋργειασ που βρύςκεται «
κρυμμϋνη» ςτην ύλη.
Εργαςτήριο Τοξικολογίασ
Τπεύθυνοσ: Eπ. Καθηγητήσ, κ. Μ. Σζατζαράκησ
υμμετοχή: Βακωνάκη Ελενα
Ξενϊγηςη ςτουσ χώρουσ του εργαςτηρύου Τοξικολογύασ
Επύδειξη τεχνικών και αναλυτικών οργϊνων,ανϊπτυξη και επεξόγηςη όρων και
εννοιών τησ τοξικολογύασ, παρουςύαςη των επιμϋρουσ κλϊδων τησ τοξικολογύασ
Επεξόγηςη τησ επικινδυνότητασ ςυγκεκριμϋνων τοξικών ουςιών ό ομϊδων ουςιών (π.χ φυτοφϊρμακα – ναρκωτικϋσ ουςύεσ), επιδρϊςεισ τοξικών ουςιών ςτον
ϊνθρωπο , επιβϊρυνςη περιβϊλλοντοσ ςε τοξικϋσ ουςύεσ από δρϊςεισ του ανθρώπου.
Εργαςτήριο Μικροβιολογίασ
Τπεύθυνοσ ξενάγηςησ: Επ. Καθηγήτρια, κ. Α. Χαρουλάκη
Ομάδα εργαςτηρίου: (PCR)Μακριδάκη Ειρήνη (ΙΔΑΦ), Φοχλάκησ
Δημοςθένησ και ανδαλάκησ Βαςίλησ (μεταδιδακτορικοί ςυνεργάτεσ)
Μϋθοδοι καλλιϋργειασ μικροοργανιςμών ςε ςτερεό και υγρό υλικό
Επύδειξη ενοφθαλμιςμού (ςπορϊσ) ςε τρυβλύο, επύδειξη ςε τρυβλύα ϋτοιμων
καλλιεργημϊτων από βακτόρια και μόκυητεσ- Παρατόρηςη αποικιών
Αντιβιόγραμμα- Τest ευαιςθηςύασ ςτα αντιβιοτικϊ. Παρατόρηςη ςε οπτικό μικροςκόπιο παραςκευαςμϊτων βακτηρύων, μικροβύων ςε μικροςκόπιο
ανοςοφθοριςμού και κυτταροκαλειεργειών μολυςμϋνων με πρωτόζωα ςε μικροςκόπιο αντύςτροφησ φϊςησ. Μϋθοδοι απομόνωςησ και καταμϋτρηςησ μικροβύων από δεύγματα περιβϊλλοντοσ (νερό, τρόφιμα). Μϋθοδοι ανύχνευςησ DNA
μικροβύων .
Εργαςτήριο Νευροψυχολογίασ
Τπεύθυνοσ: Καθηγητήσ, Π. ίμοσ
Ομάδα εργαςτηρίου: Ε. πυριδάκη, Ε. Παπαςτεφανάκησ
Επύδειξη τεχνικών αξιολόγηςησ τησ μνόμησ και τησ προςοχόσ. Εφαρμογό
ςτην κατανόηςη των επιπτώςεων από κρανιοεγκεφαλικϋσ κακώςεισ ςτον
εγκϋφαλο και τη ςυμπεριφορϊ.
Εργαςτόριο ‘ Υπνου
Τπεύθυνη: Επ. Καθηγήτρια Πνευμονολογίασ, κ. . χίζα
Ενημέπωζη για ηη ζημαζία ηος ύπνος, ηων κανόνων ςγιεινήρ ύπνος-εγπήγοπζηρ και
ηηρ επίδπαζηρ ηηρ μειωμένηρ διάπκειαρ νςσηεπινού ύπνος ζηη λειηοςπγικόηηηα μαρ
Ενημέπωζη για ηη ζημαζία ηος αποηελεζμαηικήρ διάπκειαρ νςσηεπινού ύπνος ειδικά
ζηα παιδιά και ηοςρ εθήβοςρ καθώρ και για ηην απνηηική επίδπαζη ηων διαθόπων εξαπηήζεων και ηηρ αλόγιζηηρ σπήζηρ ηος διαδικηύος. Ενημέπωζη για ηιρ διαηαπασέρ
ύπνος και ηο πόλο ηος Επγαζηηπίος Ύπνος ζηη διάγνωζη και ηη θεπαπεία ηοςρ.
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