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Η Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει αναδείξει ένα
σημαντικό και πολυπεπίπεδο έργο στους τομείς της εκπαίδευσης,
της έρευνας και της καινοτομίας. Σο όραμα μας είναι να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην κάλυψη των πολύπλευρων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κοινωνικών αναγκών που αναδύονται σε μια εποχή προκλήσεων, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της ηθικής ευθύνης και της δικαιοσύνης.
το επίκεντρο όλων, η παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό- διδακτορικό επίπεδο. Η ιδιαιτερότητα της ιατρικής επιστήμης ως ανθρωποκεντρικής αποτελεί την πεμπτουσία της εκπαιδευτικής πολιτικής της χολής μας. Παράλληλα επιδίωξη μας αποτελεί η εξωστρέφεια, η σύνδεση με την κοινωνία και η καλλιέργεια ενός
δημιουργικού περιβάλλοντος που θα εμπνέει τους φοιτητές, τους
διδάσκοντες και τους εργαζόμενους. Μετά από 36 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας, συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε
ιατρούς που θα υπηρετούν την επιστήμη, την έρευνα και την κοινωνία.
Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής χολής
Καθηγητής Καρδιολογίας Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης
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Δίκτυο Αποφοίτων
H Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει πλέον πάνω από 3.500 αποφοίτους. ε μία προσπάθεια να εντοπίσει και να κρατήσει επαφή με αυτούς τους αποφοίτους, δημιούργησε μια ηλεκτρονική βάση στην οποία μπορούν να γραφτούν όσοι έχουν πάρει πτυχίο από την ίδρυση της
χολής μέχρι και σήμερα.
κοπός της βάσης θα είναι η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των αποφοίτων της σχολής και η ανάπτυξη μιας γραμμής επικοινωνίας της Ιατρικής χολής μαζί τους.
Οι παλιοί απόφοιτοι της σχολής μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στον παρακάτω σύνδεσμο
ώστε να αποκτήσουν τον δικό τους λογαριασμό. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνουν ενημερώσεις για
τα νέα της σχολής και έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τους άλλους αποφοίτους που είναι
εγγεγραμμένοι στην βάση. https://dev.med.uoc.gr:8443/med/apofoitoi.jsp
Ήδη, από τις πρώτες ημέρες δοκιμαστικής λειτουργίας της βάσης, είχαν γραφτεί περισσότεροι από
180 απόφοιτοι, που εργάζονται αυτή τη στιγμή στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε νοσοκομεία
και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό, αλλά και ενδεικτικό της
ποιότητας των αποφοίτων της σχολής μας, ότι το 9% περίπου των ήδη εγγεγραμμένων εργάζονται
σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Ελπίζουμε σύντομα η προσπάθεια αυτή να ενώσει τη μεγάλη οικογένεια της Ιατρικής χολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης και να αναδείξει την εξαιρετική πορεία που έχουν οι απόφοιτοί μας.
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υνέντευξη με το νέο Kοσμήτορα της Ιατρικής χολής

Ακαδημαϊκά νέα

Αλλαγή φρουράς στην Ιατρική Σχολή. Ο καθηγητής ορθοπεδικής κ. Γεώργιος Κοντάκης, μετά την ανάδειξή του ως πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέδωσε τη θέση του Κοσμήτορα
της Σχολής.... Στις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου ο καθηγητής
Καρδιολογίας κ. Γεώργιος Κοχιαδάκης εκλέχθηκε νέος κοσμήτορας, μετά από μια εκλογική διαδικασία που την χαρακτήρισε η
ακαδημαϊκότητα και η αξιοπρέπεια.
Ο νέος κοσμήτορας είναι γνωστός για τη συμμετοχή του στα κοινά του ιατρικού κόσμου του Ηρακλείου, έχει εκπαιδεύσει πολλές
γενιές καρδιολόγων και ειδικά επεμβατικών καρδιολόγων και
χαίρει εκτίμησης τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή
Καρδιολογική κοινότητα. Τον συναντήσαμε στο γραφείο του
στην Ιατρική Σχολή, στο οποίο περνάει πλέον ένα μεγάλο μέρος
της ημέρας του σχεδιάζοντας με τους συνεργάτες του το δικό του
όραμα για το μέλλον της σχολής.

Πόσο εύκολο (ή δύσκολο) είναι να συνδυαστεί το βαρύ πρόγραμμα του επεμβατικού καρδιολόγου με τις αντίστοιχα πολλές διοικητικές υποχρεώσεις του Κοσμήτορα;
Για ένα μάχιμο ιατρό στο πεδίο της επεμβατικής καρδιολογίας, το ακαδημαϊκό και διοικητικό
έργο της Κοσμητείας της Ιατρικής χολής αποτελεί μια ακόμη πρόκληση. Σα χαρακτηριστικά που
έχει ένας επεμβατικός καρδιολόγος, όπως είναι η αποφασιστικότητα, οι γρήγορες αποφάσεις και τα
γρήγορα αντανακλαστικά νομίζω ότι θα με βοηθήσουν στην αμεσότητα της επίλυσης των διαφόρων
προβλημάτων που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν.
Ποιο είναι το όραμά σας για την Ιατρική χολή;
Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης αλλά και αισιοδοξία κλήθηκα να συνεχίσω το έργο των διοικήσεων
της Ιατρικής χολής σε μια δύσκολη υγειονομική συγκυρία, η οποία θα πρέπει παρόλα αυτά να αντιμετωπιστεί περισσότερο ως πρόκληση παρά ως πρόβλημα.
Η Ιατρική χολή θα πρέπει απρόσκοπτα να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να εδραιωθεί ως
περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας με διεθνή συμβολή. τόχος μας θα
παραμείνει: η ενίσχυση της ποιότητας σπουδών και της έρευνας , η ενίσχυση της εξωστρέφειας και
η διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας .
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Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα/προκλήσεις για την Ιατρική χολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης για τα επόμενα 10 χρόνια;
Ένα από τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή είναι προ των θυρών είναι η μείωση του προσωπικού
της χολής λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων τα επόμενα χρόνια. Σόσο το Διδακτικό προσωπικό όσο και το τεχνικό εργαστηριακό αλλά και το διοικητικό προσωπικό μειώνονται σημαντικά
χωρίς να υπάρχει ουσιώδης αναπλήρωση. Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση αλλά και
στην ιατρική πράξη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο που μας επιβάλλει ένα διαφορετικό σχεδιασμό ώστε
να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε επιτυχώς. Η πρόοδος στις βιοϊατρικές επιστήμες επιβάλλει τη
συνεχή αναπροσαρμογή της εκπαίδευσης και έρευνας , καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών
τάσεων . Η χολή μας θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα αυξανόμενο ανταγωνισμό επιτυχώς και σε κάθε πεδίο: στην εκπαίδευση, την έρευνα και την κλινική- εργαστηριακή πράξη.
Νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι τηλεπικοινωνίες αλλάζουν την ιατρική και
την εκπαίδευση. Σι κινήσεις θα πρέπει να κάνει η Ιατρική χολή για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της εποχής;
Η Ιατρική χολή οφείλει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως το αποδεικνύει ήδη
εδώ και χρόνια έμπρακτα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο έχει ανοίξει για την ιατρική εκπαίδευση και θα
πρέπει να το ακολουθήσουμε με εμπιστοσύνη. Η διδασκαλία εξ αποστάσεως μας οδηγεί σε μια νέα
πραγματικότητα στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Αν και τίποτα δεν
μπορεί να αναπληρώσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, εφόσον προσαρμοζόμαστε στη διαδικασία αυτή,
θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν αποτελεσματική αξιοποίηση της
τεχνολογίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών και στην
επιμόρφωση του διδακτικού και τεχνικου- εργαστηριακού προσωπικού . Αναγκαία εν προκειμένω
είναι η εξεύρεση εργαλείων για τη μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
Οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία μεγάλου αριθμού
φοιτητών μέσω μεθόδων εξατομικευμένης διδασκαλίας. Η τεχνολογία της ιατρικής προσομοίωσης,
της τηλεϊατρικής, της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας αποτελούν προκλήσεις και ανοίγουν νέους ορίζοντες για τις Ιατρικές χολές διεθνώς.
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ε ποια άλλα θέματα πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στην Ιατρική εκπαίδευση;
Πέρα από τον προσανατολισμό της ιατρικής εκπαίδευσης στην τεχνολογία, παραμένει αναγκαιότητα
η εκπαίδευση των φοιτητών προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων αλλά
και της ικανότητας σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων υγείας σε επίπεδο κοινωνικών δομών. Η ενσωμάτωση τεχνολογίας στην περίθαλψη, έρευνα και εκπαίδευση αλλάζουν το χάρτη δεδομένων και
επηρεάζουν σαφώς την εκπαιδευτική διαδικασία για τις Ιατρικές χολές. Ο νέος γιατρός πρέπει να
αποκτήσει νέες δεξιότητες τόσο τεχνολογικές όσο και κοινωνικές.
Παράλληλα η πρόοδος των βιολογικών και φυσικών επιστημών επαναπροσδιορίζει και θέτει νέους
προβληματισμούς και δεδομένα. Μια διαρκής αναπροσαρμογή στο αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι επιβεβλημένη. Η εργαστηριακή
και κλινική άσκηση θα πρέπει να
αποτελούν στοιχειώδη στοιχεία της.
Σέλος, η εκπαίδευση θα πρέπει να
προσανατολίζει το φοιτητή σε μια
συνολική αντίληψη του ανθρώπου
ως μιας βιολογικής και κοινωνικής
οντότητας που διαμορφώνεται και
εξελίσσεται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο . Η εκπαίδευση θα
πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία άριστων επαγγελματιών γιατρών
αλλά και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων που θα προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο.
Η Ιατρική χολή έχει ένα αξιοσημείωτο ερευνητικό έργο που βοηθάει στη διατήρηση μιας πολύ
καλής θέσης στις διεθνείς κατατάξεις. Σι θα κάνετε σαν Κοσμήτορας για να πάει ακόμα παραπάνω;
Η ενίσχυση της έρευνας αποτελεί μια από τις προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ιατρικής χολής. Μέσα σε ένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διέπει την τριτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς, πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν προτεραιότητες για την προσέλκυση νέων ερευνητών, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων, την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χολής, την ενθάρρυνση της διασύνδεσης με ερευνητικές μονάδες και ερευνητικά κέντρα (ελληνικά και διεθνή), την προσέλκυση πόρων, τη δημιουργία ενός ασφαλούς και δημιουργικού περιβάλλοντος για την προαγωγή της έρευνας κλπ.

·

ελίδα 7

Πιστεύετε ότι θα πρέπει η Κοσμητεία να προσπαθεί να αναδείξει το έργο της Ιατρικής χολής
στον κόσμο του Ηρακλείου και την Κρήτη;
Η Ιατρική χολή οφείλει να παραμένει σε ενεργό διασύνδεση και επικοινωνία με την τοπική κοινωνία. Η διασύνδεση με τη Β΄θμια Εκπαίδευση μέσω του προγράμματος εκπαιδευτικών επισκέψεων
που εκπονείται εδώ και χρόνια, καθώς και το Μουσείο Ιατρικής στον τομέα του πολιτισμού, αποτελούν πόλους εξωστρέφειας και διασύνδεσης της χολής με την τοπική κοινωνία. Οι ανοικτές εκδηλώσεις και ορκωμοσίες αποφοίτων της χολής επίσης λειτουργούν προς την κατεύθυνση αυτή. Η
συμμετοχή μελών μας σε υλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανισμούς, κοινωφελείς οργανώσεις κλπ μπορούν να αναδεικνύουν τον κοινωνικό ρόλο της χολής. Πρόθεση μας είναι να
ενισχύσουμε και να αναδείξουμε τη δυναμική της χολής σε όλα τα επίπεδα.
Η δεδομένη υγειονομική συγκυρία μας επιβάλλει περιορισμούς τους οποίους οφείλουμε να ακολουθήσουμε αλλά ευελπιστούμε ότι σύντομα θα επανέλθουμε σε μια ομαλή καθημερινότητα.
Ποια είναι η πιο σημαντική συμβουλή που σας έχουν δώσει και θα θέλατε να την μεταδώσετε
στους νέους ιατρούς της Ιατρικής χολής;
Νομίζω ότι η καλύτερη συμβουλή για τους νέους ιατρούς μας είναι: Η ιατρική είναι λειτούργημα
και υπηρετεί τον άνθρωπο. Σην υπηρετούμε με σεμνότητα, ήθος, ενσυναίσθηση και άριστο επαγγελματισμό.

ελίδα 8

ελίδα 8

Nέα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Eντεκα είναι τα νέα μέλη ΔΕΠ που ορκίστηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα στην Ιατρική Σχολή τον τελευταίο χρόνο
(από .τον Νοέμβριο του 2019 έως και τον Οκτώβριο του 2020). Ας ξεκινήσουμε λοιπόν (με αλφαβητική σειρά) να
τους γνωρίσουμε:
Η κ. Ελένη Βεργανδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, μετά την αποφοίτηση της από την Ιατρική χολή του Παν/μίου Κρήτης (2007) με
άριστα, έγινε δεκτή με υποτροφία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Μοριακή Βάση των Ασθενειών του Ανθρώπου» της Ιατρικής του Παν/
μιου Κρήτης. τη συνέχεια, στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής,
μετέβη σε έμμισθη ερευνητική θέση στο τμήμα Παιδιατρικής, της Ιατρικής
χολής Harvard (Division of Newborn Medicine, Children’s Hospital
Boston, Harvard Medical School, Boston). Η κα Βεργανδή ολοκλήρωσε τη
διδακτορική της διατριβή στο Παν/μιο Κρήτης το 2015 ενώ για την απόκτηση της ειδικότητας της Παιδιατρικής, ασκήθηκε στην Παιδιατρική
Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου από όπου και
απέκτησε τον τίτλο το 2017. Έχει πολυετή ερευνητική εκπαίδευση και εμπειρία σε μεγάλα κέντρα έρευνας όπως τα: Children’s Hospital Boston,
Harvard Medical School, ITE/IMBB και Bioinnovation Center της Δρέσδης ως ερευνήτρια Marie-Curie. Έχει τύχει πολλών διακρίσεων, βραβεύσεων και υποτροφιών και έχει
εξασφαλίσει σημαντικές ερευνητικές χρηματοδοτήσεις (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). H ερευνητική της δραστηριότητα περιλαμβάνει βασική έρευνα και κλινικές μελέτες και το ερευνητικό της έργο
έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά με ευρεία απήχηση. Έχει υπηρετήσει ως κριτής σε έγκριτα διεθνή
περιοδικά και είναι επί της παρούσης μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Παιδιατρικών Λοιμώξεων.

Ο κ. Παναγιώτης Βεργίνης, ο οποίος ορκίστηκε πρόσφατα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή Βιοχημείας, αποφοίτησε από το τμήμα Φημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (1998) και ολοκλήρωσε τις
μεταπτυχιακές του σπουδές με την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της Ανοσολογίας στο Memorial University of
NewFoundland του Καναδά (2006). υνέχισε ως μεταδιδακτορικός
ερευνητής στο Harvard Medical School στην Βοστώνη των Ηνωμένων
Πολιτειών όπου εξειδικεύτηκε στη μελέτη ρύθμισης του ανοσοποιητικού συστήματος μέχρι και το 2008. Ο κύριος Βεργίνης συνέχισε τις
ερευνητικές του δραστηριότητες στο εργαστήριο Αυτοανοσίας και
Υλεγμονής στο ΙΜΒΒ Κρήτης και το 2012 εκλέχθηκε Ερευνητής στο
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Από το 2020 είναι πλέον Αναπληρωτής
Καθηγητής Βιοχημείας στην Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σα ερευνητικά ενδιαφέροντα
της ομάδας του επικεντρώνονται στην κατανόηση των μηχανισμών ανοσολογικής ρύθμισης με
έμφαση στα αυτοάνοσα νοσήματα και στον καρκίνο. Σα τελευταία χρόνια, η ομάδα του κ. Βεργίνη,
έχει δημοσιεύσει άρθρα σε υψηλής απήχησης διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Nature
Immunology, Cell Metabolism και Journal of Clinical Investigation. Η έρευνα του χρηματοδοτείται
από Εθνικά και Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.

ελίδα 9

Η κ. Μαρίνα Βιδάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια Κυτταρικής-Μοριακής
Βιολογίας) αποφοίτησε από το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, το 2003, και στη συνέχεια έλαβε το Μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών το 2005 από το διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
πουδών Μοριακής Βιολογίας-Βιοϊατρικής. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο εργαστήριο Νευροεπιστημών της Ιατρικής
χολής του Παν/μίου Κρήτης, με υπεύθυνη καθηγήτρια τη Δρ. Δόμνα Καραγωγέως το 2010. Η ακαδημαϊκή της πορεία συνεχίστηκε
στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στο Massachusetts Institute of
Technology (MIT) όπου ασχολήθηκε με μηχανισμούς που διέπουν
την ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων. Από το 2019 έχει επιστρέψει στην Κρήτη στη θέση που έχει
εκλεγεί. Η κα Βιδάκη έχει λάβει σημαντικές ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις (το 2018 από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας [πρόγραμμα για Μεταδιδάκτορες, ύψους 180000 ευρώ] και
το 2020 ερευνητική χρηματοδότηση ύψους 250000 ευρώ) και έχει συνυπογράψει αρκετές διεθνείς
δημοσιεύσεις.

Η κ. Ροζαλία Δημητρίου, (Επίκουρη Καθηγήτρια Ορθοπαιδικής) αποφοίτησε από την Ιατρική χολή, του ΕΚΠΑ το 2000 και εκπόνησε τη
διδακτορική της διατριβή στο School of Medicine, University of Leeds,
UK (2010). Μετά την ολοκλήρωση της Ορθοπαιδικής ειδικότητας, το
ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε στην Oρθοπαιδική των Παίδων και για
το σκοπό αυτό εργάσθηκε σε γνωστά Παιδοορθοπαδικά Κέντρα της Αγγλίας, τα δύο πρώτα χρόνια σαν εξειδίκευση μετά την ειδικότητα (ως
Senior Clinical Fellow στο Birmingham Children’s Hospital και στο
Great Ormond Street Hospital) και τα τελευταία σχεδόν έξι χρόνια ως
ειδικός Παιδοορθοπαιδικός (Consultant Paediatric Orthopaedic
Surgeon στο Birmingham Children’s Hospital και στο Royal
Orthopaedic Hospital). Έχει επίσης λάβει το Ειδικό Δίπλωμα εκπαίδευσης στην Παιδοορθοπαιδική της European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS). Η κυρία Δημητρίου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ασχοληθεί με τη βασική έρευνα στην Ορθοπαιδική τόσο
κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής της όσο και κατά τη θητεία της ως Επιστημονικός υνεργάτης στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική στο Leeds στην Αγγλία και έχει δημοσιεύσει
σχετικές εργασίες σε Διεθνή περιοδικά. Σέλος, εδώ και αρκετά χρόνια είναι κριτής εργασιών για το
διεθνές ορθοπαιδικό περιοδικό “INJURY”, κυρίως για Παιδοορθοπαιδικά θέματα αλλά και για Βασική Έρευνα.

ελίδα 10
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Ο κ. Ευάγγελος Καλαϊτζάκης ανέλαβε τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή
Γαστρεντερολογίας στην Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. O
κύριος Καλαιτζάκης αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (2000) και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας καθώς και της Γαστρεντερολογίας (2006) στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Sahlrgrenska, στο Γκετεμποργκ της ουηδίας, το οποίο είναι
το μεγαλύτερο μεταμοσχευτικό κέντρο ήπατος της κανδιναβίας. Σο 2006
ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στην Ηπατολογία στην Ιατρική
χολή του Πανεπιστημίου του Γκετεμποργκ. Έχει μετεκπαιδευτεί στην
επεμβατική ενδοσκόπηση στο St Thomas' and Guy's NHS Trust, στο Λονδίνο, στο John Radcliffe. Hospital, στην Οξφόρδη, στo University College
London Hospital στο Λονδίνο και στο Aintree University hospital στο Liverpool. Έλαβε τον τίτλο
του αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, ουηδίας (2009) και του
αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Δανία (2015). Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και είναι editor ενός βιβλίου αναφορικά
με τον υπέρηχο. Έχει δώσει μεγάλο αριθμό διαλέξεων σε διεθνή συνέδρια και είναι κριτής σε πολλά
περιοδικά.
Η κ. Φριστίνα Καλπαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηριακής
Αιματολογίας είναι απόφοιτη της Ιατρικής χολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008). Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας Αιματολογίας το 2005.
Έχει εκπαιδευτεί σε νοσοκομεία της Αθήνας σε κλινικές και εργαστήρια
Αιματολογίας. Από το 2013 υπηρετεί στην Αιματολογική Κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και έφτασε μέχρι το βαθμό Επιμελήτριας Α‟ ΕΤ, μέχρι και την εκλογή της ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2020) με γνωστικό αντικείμενο την Εργαστηριακή Αιματολογία. Έκτοτε είναι επιστημονικά υπεύθυνη του αντίστοιχου εργαστηρίου του ΠΑΓΝΗ. Είναι μέλος σε πολλές Επιστημονικές Εταιρείες και έχει συμμετάσχει ως μέλος οργανωτικής επιτροπής σεμιναρίων
και συνεδρίων Αιματολογίας. Έχει μεγάλο αριθμό διεθνών και ελληνικών δημοσιεύσεων και έχει
συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια Αιματολογίας.

Ο κ. Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θωρακο-Καρδιοχειρουργική» στην Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (2020). O κύριος Κεφαλογιάννης αποφοίτησε από την
Ιατρική σχολή της Αθήνας (1997) και έλαβε την άδειας ιατρικής ειδικότητας Φειρουργικής Θώρακος μετά την εκπαίδευση του σε νοσοκομεία της
Αθήνας και του εξωτερικού. Σο 2007 ολοκλήρωσε την διδακτορική του
διατριβή στην Ιατρική χολή του ΕΚΠΑ. τη συνέχεια μετέβει στο St.
James‟University Hospital στο Leeds της Μ.Βρετανίας όπου διατέλεσε υντονιστής Διευθυντής στη κλινική της Φειρουργικής Θώρακος της Μ. Βρετανίας και Διευθυντής του προγράμματος Ρομποτικής Φειρουργικής Θώρακος, έως και σημερα. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε
διεθνή ιατρικά περιοδικά και διάφορα κεφάλαια σε συγγράμματα. Έχει
δώσει μεγάλο αριθμό διαλέξεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει
συμμετάσχει στην οργάνωση συνεδρίων. Είναι μέλος σε πολλές Διεθνείς
και Ελληνικές Εταιρείες και Ιατρικούς υλλόγους.
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Ο κ. Νικόλαος Κοντοπόδης ανέλαβε τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική» στην Ιατρική χολή
του Πανεπιστημίου Κρήτης (2020). O κύριος Κοντοπόδης αποφοίτησε
από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (2005) και έλαβε
τον τίτλο της Αγγειοχειρουργικής Ειδικότητας μετά την εκπαίδευση
του σε νοσοκομεία της Κρήτης (2017).
Σο 2016 ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική χολή
του ΠΚ και το 2018 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας σχετικό με τις αγγειακές παθήσεις, με υποτροφία. Από το 2018
έως και το διορισμό του (2020) είχε διατελέσει επικουρικός γιατρός στην
Αγγειοχειρουργική Κλινική ΠΑΓΝΗ. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και διάφορα κεφάλαια σε συγγράμματα. Έχει δώσει μεγάλο αριθμό διαλέξεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια από τα οποία έχει λάβει αρκετά βραβεία και έχει συμμετάσχει στην οργάνωση συνεδρίων. Είναι μέλος σε πολλές Διεθνείς και Ελληνικές Εταιρείες και Ιατρικούς υλλόγους και κριτής σε Διεθνή
Περιοδικά.

Η κ. Βασιλεία Νύκταρη ανέλαβε τη θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας Αναισθησιολογίας στην Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από πολυετή θητεία ως Επιμελήτρια Αναισθησιολογίας στην
αντίστοιχη Κλινική του ΠΑΓΝΗ από όπου έλαβε και τον τίτλο Ειδικότητας (2006). Η κυρία Νύκταρη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο (1999) όσο και σε επίπεδο
διδακτορικής διατριβής (2010) την οποία εκπόνησε στο γνωστικό αντικείμενο της Αναισθησιολογίας.
Έχει εκπαιδευτεί σε νοσοκομεία της ημεδαπής και της αλλοδαπής όπως
το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hope, Salford, Manchester UK και το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο St Georges’, London UK. Επίσης έχει λάβει την εκπαίδευση για 2 χρόνια της «Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής: Θεωρία και Πρακτική του
Βελονισμού». Από το 2006 υπηρετεί στην Αναισθησιολογική Κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και έφτασε μέχρι το βαθμό Επιμελήτριας Α‟ ΕΤ, μέχρι και την εκλογή της ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2020) με γνωστικό αντικείμενο την Αναισθησιολογία.
Έχει διατελέσει και είναι εκπαιδεύτρια και διδάσκουσα σε Κλινικά φροντιστήρια και Μεταπτυχιακά
Προγράμματα. Έχει διεθνείς και και ελληνικές δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε
διεθνή και εγχώρια συνέδρια Αναισθησιολογίας.

ελίδα
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Ο κ. Κώστας τυλιανού ανέλαβε τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή Νεφρολογίας στην Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (2020). O κύριος Κώστας τυλιανού αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994) και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Νεφρολογίας
το 2003 στο ΠΑΓΝΗ. Σο 2010 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή
στην Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. υμμετέχει σε διάφορα
ερευνητικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ, το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το AMC της Ολλανδίας και το Columbia της Νέας Τόρκης. Έχει εργαστεί ως Επιμελητής Νεφρολόγος στη Νεφρολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ από το 2005 έως και σήμερα που ανέλαβε τη
διεύθυνση της Κλινικής ως Επίκουρος Καθηγητής, καθώς επίσης και σε νοσοκομεία του εξωτερικού
όπως το Queen Margaret Hospital και New Royal Infirmary του Εδιμβούργου. Σα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα αφορούν στην κατανόηση της γενετικής βάσης της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΦΝΝ)
αγνώστου αιτίας αλλά και στη μελέτη ευρύτερων θεμάτων όπως οι σπειραματονεφρίτιδες. Είναι
πιστοποιημένος στη διενέργεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας νεφρού για ερευνητικούς σκοπούς.
Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και διάφορα κεφάλαια σε
νεφρολογικά συγγράμματα. Έχει δώσει μεγάλο αριθμό διαλέξεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια
και έχει οργανώσει 3 συνέδρια στη χώρα μας. Είναι μέλος σε πολλές Διεθνείς Νεφρολογικές Εταιρείες και κριτής σε πολλά περιοδικά, ενώ συμμετέχει επίσης στην εκδοτική ομάδα του περιοδικού
Frontiers in Physiology (renal and epithelial \physiology). υμμετείχε και συμμετέχει σε πολλές
πολυκεντρικές μελέτες φάσης ΙΙ, ΙΙΙ, IV, ως κύριος ερευνητής.

Η κ. Μαρία Σόλια η οποία εξελέγη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπεία» είναι απόφοιτη της Ιατρικής χολής του
Πανεπιστημίου Varese Italy και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών (2013). Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία το 2009. Έχει εκπαιδευτεί σε νοσοκομεία της Αθήνας,
Ιταλίας και Αμερικής σε κλινικές και εργαστήρια Ακτινοθεραπείας. Από το
2015 έως και την εκλογή της στην Ιατρική χολή Κρήτης υπηρετούσε ως Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας, στην Ιατρική χολή Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και έφτασε μέχρι το βαθμό Διευθύντρια του τμήματος. Είναι μέλος σε πολλές Επιστημονικές Εταιρείες και έχει συμμετάσχει ως μέλος οργανωτικής επιτροπής σεμιναρίων και συνεδρίων Ακτινοθεραπείας. Έχει μεγάλο αριθμό διεθνών και ελληνικών δημοσιεύσεων και έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνή και
εγχώρια συνέδρια Ακτινοθεραπείας.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν είτε από τα Βιογραφικά σημειώματα που είχαν καταθέσει τα παραπάνω μέλη ΔΕΠ στο ΑΠΕΛΛΑ, στα πλαίσια της υποψηφιότητας τους για τη θέση την οποία κατέλαβαν τελικά, είτε από προσωπική επικοινωνία.

ελίδα 13

Κινητικότητα, Αποσπάσεις
Είχαμε κάποια καλά νέα όσον αφορά στην κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες και ακαδημαϊκές μονάδες της Ιατρικής χολής που παραμένουν υποστελεχωμένες .
Έτσι:
το πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας μετατάχθηκαν στη Γραμματεία της της Ιατρικής
χολής του Πανεπιστημίου Κρήτης:


η κ. Ειρήνη Μωραϊτάκη του Ανδρέα, κατηγορίας και κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού,
μόνιμη υπάλληλος, από τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και



η κ. Υωτεινή Σουτουντζάκη του Κωνσταντίνου, κατηγορίας και κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Σέλος, η κ. Γαργανουράκη Αθηνά (MSc) εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας και Υιλολογίας αποσπάστηκε από την Α/μια Εκπαίδευση στην Ιατρική χολή και για τις ανάγκες του Μουσείου Iατρικής
Κρήτης.

ελίδα
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Tα νέα του Πανεπιστημίου Κρήτης
Νέα Πρυτανική αρχή αναδείχθηκε μετά από την εκλογική διαδικασία του Ιουλίου του 2020
με θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024:.

Ο καθηγητής της Ιατρικής χολής κ. Γιωργος Κοντάκης : Πρύτανης
Πανεπιστημίου Κρήτης ο οποίος είχε διατελέσει και Κοσμήτορας της
Ιατρικής χολής για 6 έτη.
Ο καθηγητής του Σμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της χολής Θετικών και Σεχνολογικών Επιστημών, Γιώργος Κοσιώρης: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Τποθέσεων, Δια Βίου
Μάθησης, Διεθνών χέσεων και Εξωστρέφειας
Ο καθηγητής του Σμήματος Οικονομικών Επιστημών της χολής Κοινωνικών Επιστημών, Δημήτρης Μυλωνάκης: Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών Τποθέσεων και Υοιτητικής Μέριμνας
Ο καθηγητής του Σμήματος Βιολογίας της χολής Θετικών και Σεχνολογικών Επιστημών, Μιχάλης Παυλίδης: Αντιπρύτανης Έρευνας και
Ανάπτυξης
Ο καθηγητής του Σμήματος Υιλολογίας της Υιλοσοφικής χολής,
Κωνσταντίνος πανουδάκης: Αντιπρύτανης Οικονομικών και Τποδομών

Ευχόμαστε στη νέα Πρυτανική αρχή καλή θητεία!

Περισσότερα νέα : στο επόμενο τεύχος!

ελίδα 15

Tα νέα του Πανεπιστημίου Κρήτης
"Μήνυμα του απερχόμενου Κοσμήτορα και νέου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητή κ. Γεώργιου Κοντάκη"

‘Yζηεοα από ένι ςοόμια ζηη θέζη ηξρ Κξζμήηξοα, ςοόμια κξιμώμ ποξζπαθειώμ με
ηα μέλη ηηπ παμεπιζηημιακήπ κξιμόηηηαπ ηηπ Ιαηοικήπ, η Σςξλή με ηίμηζε με ηημ
εμπιζηξζύμη ηηπ δίμξμηαπ μξρ μια ξρζιαζηική ώθηζη για μια μέα θηηεία, αρηή ηη
θξοά ζηη διξίκηζη ηξρ Παμεπιζηημίξρ μαπ. Μεγάλη ηιμή και ερθύμη για μέμα.
Δεμ θα νεςάζτ πξηέ όηι η βάζη μξρ είμαι ζηημ Ιαηοική Σςξλή, όπξρ και θα επιζηοέστ, τπ απλό μέλξπ ηηπ, όηαμ έοθει η ζηιγμή.
Σηξ μέξ κξζμήηξοα, ηξμ Καθηγηηή Γιώογξ Κξςιαδάκη και ζε όλα ηα μέλη ηηπ Σςξλήπ εύςξμαι επιηρςίεπ. Με εμτμέμεπ ηιπ δρμάμειπ ζε έμα πλαίζιξ ακαδημαυκό, δημιξρογίαπ και ποξόδξρ, με αμξιβαιόηηηα και αλληλξζεβαζμό, η Ιαηοική Σςξλή ηα επόμεμα ςοόμια θα είμαι πξλύ καλύηεοη από όηι
ζήμεοα. Εκηόπ άλλτμ εγγύηζη γι’ αρηό απξηελεί η μέα γεμιά ητμ ζρμαδέλθτμ πξρ εμηάςθηκε ζηξ
ακαδημαυκό πεοιβάλλξμ καηά ηα ηελερηαία ςοόμια. Εύςξμαι από καοδιάπ ργεία ζε όλξρπ και δύμαμη
για ποξζθξοά ζηξρπ θξιηηηέπ μαπ, ζηξμ άμθοτπξ αλλά και ζηημ πεοαιηέοτ αμάδεινη ηηπ Ιαηοικήπ
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Σελετή υποδοχής πρωτοετών Ιατρικής

Δελτίο Τύπου της Κοσμητείας της Ιατρικής Σχολής
Διαδικτυακή συνάντηση υποδοχής και ενημέρωσης πρωτοετών φοιτητών της Ιατρικής χολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

τις 07 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Σετάρτη και ώρα 13.00 στην αίθουσα «Άγγελος Κρανίδη» της Ιατρικής χολής πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση υποδοχής και ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών της, του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Λόγω της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, η τελετή πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και
την εξ αποστάσεως (ηλεκτρονική) συμμετοχή των πρωτοετών φοιτητών της.
Ο Κοσμήτορας της χολής, Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης, με ιδιαίτερη
χαρά καλωσόρισε τους πρωτοετείς φοιτητές στην Ιατρική χολή, τους συνεχάρη για την επιτυχία
τους και τους ευχήθηκε μια όμορφη και εποικοδομητική ακαδημαϊκή χρονιά, με υγεία, συνεχή πρόοδο και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις τους. Ανέφερε ότι η Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης εκπαιδεύει και προετοιμάζει γιατρούς με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, όπου προάγεται
η Ιατρική Επιστήμη διεθνώς και ετοιμάζεται η επόμενη γενιά κορυφαίων γιατρών και ερευνητών.

.
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Σελετή υποδοχής πρωτοετών Ιατρικής

Ο Κοσμήτορας τόνισε στους φοιτητές ότι στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, που επικρατούν με την
πανδημία του COVID-19, η Ιατρική χολή έχει αναπροσαρμόσει νέες μεθόδους διδασκαλίας και
μάθησης καθώς και νέες τεχνικές μετάδοσης και εμπέδωσης της γνώσης. Σους κάλεσε ώστε όλοι μαζί,
φοιτητές και καθηγητές, να συνδιαμορφώσουν, ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, δημιουργικό, με αισιοδοξία, υπευθυνότητα και ασφάλεια. Κλείνοντας, τους διαβεβαίωσε ότι οι σπουδές τους στην Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης θα δικαιώσουν την επιλογή τους, να σπουδάσουν εδώ στην
Κρήτη.

Φαιρετισμό στην τελετή απηύθυναν ο υντονιστής της Επιτροπής Προπτυχιακών πουδών, Καθηγητής κ. Δημήτριος Μαυρουδής, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της
χολής, ο υντονιστή της Επιτροπής Διεθνών Ανταλλαγών, Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Ζαγανάς, o oποίος παρουσίασε το πρόγραμμα ERASMUS και η Γραμματέας της χολής, κ. Ολυμπία
Ξυλούρη, η οποία παρουσίασε τις γραμματείες της χολής.
το τέλος της τελετής δόθηκε η δυνατότητα στους πρωτοετείς φοιτητές να θέσουν ερωτήσεις και να
λάβουν τις απαιτούμενες απαντήσεις για θέματα που τους απασχολούν στα πρώτα βήματα της φοιτητικής τους ζωής
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Εθιμο-τυπικά

Εθιμο-τυπικά

Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «To
mentoring ως Ακαδημαϊκή Αξία» πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12:00 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης με προσκεκλημένο ομιλητή τον Ομότιμο
Καθηγητή Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου
Βοστώνης, κ. Βασίλειο Ζαννή.
Φαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής κ.
Γεώργιος Μ. Κοντάκης, ο Κοσμήτορας της
Ιατρικής χολής, Καθηγητής κ. Γεώργιος
Εμμ. Κοχιαδάκης, ο Δ/ντής του Μουσείου
Ιατρικής Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Σσιαούσης, καθώς και ο Εκπρόσωπος των Αποφοίτων του Προγράμματος Ανταλλαγής Κρήτης
- Βοστώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κων/νος Δροσάτος.
την εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη της Ιατρικής χολής, Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και άλλοι επιστήμονες.
το μήνυμά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης χαιρέτισε την πρωτοβουλία και ευχήθηκε
στον κ. Βασίλειο Ζαννή να είναι υγιής και να συνεχίζει να προσφέρει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
όπως έκανε μια ζωή.
τον χαιρετισμό του ο Κοσμήτορας της χολής δήλωσε ότι: «στο πρόσωπο του κ. Βασίλειου Ζαννή τιμάται μια γενιά καθηγητών που έθεσαν τις βάσεις για την οργάνωση της Ιατρικής Σχολής και τη
διεθνή της αναγνώριση. Ο κ. Βασίλειος Ζαννής υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο τη Βιοχημεία από το 1986 ως το 2007, οπότε και αφυπηρέτησε. Υπηρέτησε το ελληνικό Πανεπιστήμιο με
ευσυνειδησία και ακαδημαϊκό ήθος. Μετά την αφυπηρέτησή του συνεχίζει να επισκέπτεται το Πανεπιστήμιο
Κρήτης και να υποστηρίζει τις δράσεις του ακόμη και στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας…..»

·

.
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την ομιλία του με θέμα: «Επένδυση στη δημιουργία νέων επιστημόνων στις Βιοϊατρικές
Επιστήμες» ο κ. Βασίλειος Ζαννής προέβη σε μια σύντομη αναφορά στο έργο της Επιτροπής Ανταλλαγών της Ιατρικής χολής και στο έργο της συμβουλευτικής που συνέβαλε στην αξιοποίηση
ενός αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού από διακεκριμένα Πανεπιστήμια και επιστημονικά
κέντρα των Η.Π.Α.
Ο Διευθυντής του Μουσείου Ιατρικής, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Σσιαούσης
τόνισε στον χαιρετισμό του ότι η παρουσία του πορτραίτου του Ομότιμου Καθηγητή Βασίλειου Ζαννή στο Μουσείο Ιατρικής Κρήτης, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για αυτό, καθότι η ακαδημαϊκή του πορεία χαρακτηρίστηκε από την καλλιέργεια υψηλών ακαδημαϊκών αξιών, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, αποτελώντας έτσι ένα πρότυπο τόσο για τη σύγχρονη όσο και για τις
μελλοντικές γενιές επιστημόνων.
Εκ μέρους των φοιτητών της Ιατρικής χολής Κρήτης, που σήμερα κατέχουν σημαντικές
θέσεις σε Ιδρύματα των Η.Π.Α., μίλησε ο κ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δροσάτος, ο οποίος εξήρε το έργο του κ. Βασίλειου Ζαννή και τη συμβολή του στη διασύνδεση των Ιατρικών χολών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Βοστώνης.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια του πορτραίτου του κ. Βασίλειου Ζαννή που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος κ. Κώστας Σσίγκρης - Ρηγούλης με την πρωτοβουλία
και χρηματοδότηση
των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, επιπέδου προπτυχιακών
σπουδών (πρόγραμμα ανταλλαγών), μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και κλινικής εκπαίδευσης (ειδικευόμενοι ιατροί), ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμβολή του στην υποστήριξη
της Επιστημονικής ταδιοδρομίας τους και το οποίο θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης.

Σα άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση του Δελτίου Σύπου της Ιατρικής χολής
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Υποτροφίες– Χρηματοδοτήσεις– βραβεία– διακρίσεις
Διακρίσεις μελών της Ιατρικής
σε Επιστημονικούς Υορείς και Ιδρύματα.
Ευρωπαϊκό υμβούλιο Έρευνας

Διακρίσεις, Φρηματοδοτήσεις

Μεγάλη η διάκριση του καθηγητή της Ιατρικής χολής και Προέδρου του
Ι.Σ.Ε, κ. Νεκτάριου Σαβερναράκη με την εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου του Επιστημονικού υμβουλίου του Ευρωπαϊκού υμβουλίου
Έρευνας (Εuropean Research Council– ERC)
Ο κ. Σαβερναράκης, ο οποίος είναι μέλος του Επιστημονικού υμβουλίου
του ERC από το 2016, είναι ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που εκλέγεται αντιπρόεδρος του ERC και πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2021 στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Ευρωπαϊκή Αιματολογική Εταιρία
H Καθηγήτρια Αιματολογίας της Ιατρικής χολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης κ. Ελένη Παπαδάκη έχοντας διατελέσει μέλος του Διοικητικού
υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας επί τέσσερα έτη,
αναλαμβάνει μετά από πρόταση του υμβουλίου τη θέση της Προέδρου
της Επιτροπής των Μελών της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας για
τρία έτη. Η σημαντική αυτή Επιτροπή καθορίζει τη στρατηγική αύξησης
των μελών αλλά κυρίως της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, κλινικών
και ερευνητικών αναγκών των Αιματολόγων στην Ευρώπη.

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία
Ο καθηγητής Καρδιολογίας και νυν Κοσμήτορας της Ιατρικής χολής,
κ. Γιώργος Κοχιαδάκης, εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας για το χρονικό διάστημα από το Υεβρουάριο του 2021 έως
το Υεβρουάριο του 2023. Η Ελληνική Καρδιολογική εταιρεία ιδρύθηκε το
1948 και ανεγράφη στα βιβλία των επιστημονικών σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το έτος 1950. Αρχικά τα ιδρυτικά μέλη της ήταν 28,
ενώ σήμερα έχει εγγεγραμμένους 3500 περίπου καρδιολόγους με ειδικότητα. κοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή του κλάδου της καρδιολογίας και των συναφών κλάδων, η επιδίωξη άριστων επιστημονικών και
επαγγελματικών συνθηκών εργασίας για τα μέλη της , καθώς και η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και διαλέξεών. Διοικείται από εννιαμελές
διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για δύο έτη
και ασχολείται με επιστημονικά και διοικητικά θέματα.
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Υποτροφίες– Χρηματοδοτήσεις– βραβεία-διακρίσεις
Διπλή βράβευση του προγράμματος FRESH AIR της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής
Ιατρικής
τις 20 Οκτωβρίου 2020, οι εργασίες με τίτλους: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πνευμονικής Αποκατάστασης για την αποτελεσματική διαχείριση και ενδυνάμωση ασθενών με Φρόνια Αναπνευστικά
Νοσήματα στην Πρωτοβάθμια Υροντίδα Τγείας» και «Πολύ ύντομη υμβουλή για τη Διακοπή
του Καπνίσματος στην Πρωτοβάθμια Υροντίδα Τγείας στην Κρήτη» βραβεύτηκαν για την καινοτομία και τον αντίκτυπό τους από τον οργανισμό Healthcare Business Awards (https://
www.healthcareawards.gr/) στις κατηγορίες «Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα / Νοσοκομεία» και «Εθνική/Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την
Τγεία» αντίστοιχα.
Σο Πρόγραμμα Πνευμονικής Αποκατάστασης και το πρόγραμμα της Πολύ ύντομης υμβουλής για
τη Διακοπή του Καπνίσματος υλοποιήθηκαν από την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής χολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος
(Horizon 2020) FRESH AIR (https://freshair.world/freshair/). Περισσότερες πληροφορίες για την
εφαρμογή και τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων παρουσιάζονται στις δημοσιεύσεις:
Anastasaki M, Trigoni M, Pantouvaki A, et al. Establishing a Pulmonary Rehabilitation Programme in
Primary Care in Greece: a FRESH AIR implementation study. Chron Respir Dis.
2019;16:1479973119882939 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6864042/)
McEwen A, Pooler J, Lionis C, et al. Adapting Very Brief Advice (VBA) on smoking for use in lowresource settings: experience from the FRESH AIR project. J Smok Cessat. 2019;14(3)pp190-194
(https://doi.org/10.1017/jsc.2019.4)
Οι Τπεύθυνοι Καθηγητές κ. Φρήστος Λιονής,
κ . Ιωάννα Σσιλιγιάννη, η κ . οφία Παπαδάκη και η Τποψήφια Διδάκτωρ του έργου
κ . Μαριλένα Αναστασάκη ευχαριστούν την
Επιτροπή

Αξιολόγησης

των

Healthcare

Business Awards για τις τιμητικές διακρίσεις, το διεθνή επιστημονικό οργανισμό
International

Primary

Care

Respiratory

Group (https://www.ipcrg.org/) για τη διαρκή υποστήριξη, καθώς και όλα τα μέλη
των διεθνών και τοπικών ομάδων που συνέβαλαν στην υλοποίηση και την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω δράσεων.
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Υποτροφίες– Χρηματοδοτήσεις– βραβεία– διακρίσεις
Νέες χρηματοδοτήσεις σε μέλη της Ιατρικής χολής από ανταγωνιστικά
προγράμματα
Αρκετά μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής χολής του ΠΚ χρηματοδοτήθηκαν ή θα χρηματοδοτηθούν με σημαντικά ποσά από διάφορους εθνικούς και ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω:
 Σο εργαστήριο Υυσιολογίας Γνωσιακών Λειτουργιών με υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωργία Γρηγορίου έλαβε χρηματοδότηση 200000 € στο πλαίσιο του προγράμματος FLAG
-ERA-Human Brain Project-Basic and Applied Research. Πρόκειται για μια σημαντική συνεργασία με το Institut de Neurosciences de la Timone, Université Aix-Marseille και το Forschungszentrum Juelich / Institute of Neuroscience and Medicine. Επιπλέον το ίδιο εργαστήριο σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλη Ράο έλαβε χρηματοδότηση 243000 € στο πλαίσιο του
προγράμματος H2020-MSCA-ITN-2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks).
 Ο κ. Γεώργιος Μπερτσιάς διεκδίκησε και έλαβε χρηματοδότηση κατόπιν αξιολόγησης από το
μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Fondation Santé για το ερευνητικό project με τίτλο: Interferoninduced metabolic perturbations shape the epigenetic landscape and inflammatory status of human monocytes:implications for autoimmunity”
 Η κ. Μαριλένα Καμπά έλαβε χρηματοδότηση από το φορέα UNIVERSITATSKLINIKUM
JENA.
 Οι κ.κ. Φρήστος Λιονής και Ιωάννης Δαμηλάκης χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκό Οργανισμό στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020.
 Οι κ.κ. Γεωργία Γρηγορίου, Αλεξάνδρα Παπαιωάννου, Φαράλαμπος Ποντίκογλου, Ιωάννης
Φαραλαμπόπουλος, Βασίλειος Ράος και Αριστείδης Σσατσάκης χρηματοδοτήθηκαν από το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ στα πλαίσια του προγράμματος υγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΠΑ 2014-2020, Σομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ), Τποστήριξη
ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ΕΔΒΜ 103).
 Ο κ. Παναγιώτης Μήτσιας έλαβε χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΣ για την Εμβληματική Δράση
για την Έρευνα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη Βάση της Ιατρικής Ακριβείας.
 Ο κ. Γεώργιος ουρβίνος έλαβε επίσης χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΣ για την εμβληματική
δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV-2, επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και
γενετικής ανάλυσης ασθενών.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν είτε από προσωπική επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ ή από την κα Τασσέλη,
υπεύθυνη του γραφείου ΕΛΚΕ της Ιατρικής.
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ΝΕΤΡΟΕΜΥΤΣΕΤΜΑΣΑ ΣΗ ΒΛΑΒΗ ΣΟΤ ΝΩΣΙΑΙΟΤ ΜΤΕΛΟΤ
Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση στο τραύμα του νωτιαίου μυελού και τα αισθητικοκινητικά προβλήματα που συνεπάγεται προτείνει πειραματική μελέτη επιστημόνων της Ιατρικής χολής Ηρακλείου η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Regenerative Medicine. Η μελέτη αφορά στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς νευροεμφυτευμάτων τα οποία προωθούν την αναγέννηση
του νευρικού ιστού στο νωτιαίο μυελό και τα οποία δημιουργούνται από νευρικά βλαστικά κύτταρα

στήριο Υαρμακολογίας της Ιατρικής χολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο εργαστήριο Εμβιομηχανικής του Νευρικού Ιστού του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Σεχνολογίας και Έρευνας (ΙΣΕ) τα οποία διευθύνονται από τον Καθηγητή Αχιλλέα Γραβάνη και
τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Φαραλαμπόπουλο. Σρεις νέοι ερευνητές, οι Αλεξάνδρα Κουργιαντάκη, Δημήτρης Σζεράνης και Κανελίνα Κάραλη, μοιράζονται τη θέση του πρώτου συγγραφέα, ενώ
σημαντική συνεισφορά είχε και η μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Ιατρικής χολής Ηρακλείου Κωνσταντίνα Γεωργέλου.
Η ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών για την αποκατάσταση
των τραυματισμών του νωτιαίου μυελού είναι μια ανεκπλήρωτη
μέχρι σήμερα θεραπευτική πρόκληση. Οι τραυματισμοί αυτοί
έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες στους ασθενείς και δυστυχώς οι
υπάρχουσες θεραπείες (φάρμακα όπως τα κορτικοστεροειδή ή
χειρουργικές προσεγγίσεις) έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα στον έλεγχο των αισθητικοκινητικών βλαβών. Σα ευρήματα
της μελέτης προτείνουν την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς νευροεμφυτευμάτων για τον νωτιαίο μυελό
από μη τοξικά βιοϋλικά και βλαστικά κύτταρα τα οποία έχουν ήδη την άδεια από τον Αμερικανικό
Οργανισμό Σροφίμων και Υαρμάκων (FDA) για τη χρήση τους στον Άνθρωπο. Σα νευροεμφυτεύματα αυτά θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στο μέλλον και τους ασθενείς με τραύμα του εγκεφάλου,
κατόπιν εγκεφαλικού επεισοδίου, όγκου η μηχανικού τραυματισμού.
Οι πρώτες απόπειρες ανάπτυξης κυτταρικών θεραπειών αναγεννητικής ιατρικής για την αποκατάσταση του νωτιαίου μυελού αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές. Από τις πρώτες αυτές αποτυχημένες
προσπάθειες, οι ερευνητές αφενός πιστοποίησαν ότι τα νευρικά βλαστικά κύτταρα δεν ήταν τοξικά
για τον οργανισμό και αφετέρου διαπίστωσαν ότι αυτά διαχέονταν σε όλο τον νωτιαίο μυελό, δεν
παρέμεναν δηλαδή στην περιοχή του τραύματος. ε αυτήν ακριβώς τη διάχυση οφειλόταν κυρίως η
αναποτελεσματικότητα τους.

Ερευνητικά, επισστημονικά θέματα

και βιοϋλικά που έχουν αποδειχθεί μη τοξικά στον Άνθρωπο. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Εργα-
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Αρκετές μελέτες μέχρι σήμερα έχουν δείξει ότι η χορήγηση των νευρικών βλαστικών κυττάρων στις θέσεις του τραύματος του νωτιαίου μυελού, δίχως υποστηρικτική μήτρα-ικρίωμα που θα τα συγκρατεί
στην περιοχή εναπόθεσης, έχει ως αποτέλεσμα τον εκτεταμένο κυτταρικό θάνατο των μεταμοσχευμένων νευρικών βλαστικών κυττάρων, την προβληματική διαφοροποίηση τους σε νευρώνες και κύτταρα
της γλοίας και βέβαια στη „διαρροή‟ του κυτταρικού εναιωρήματος μακριά από τη θέση της βλάβης.
Οι ερευνητές του Παν/μιου

Κρήτης υπέθεσαν ότι αρκετά από τα παραπάνω εμπόδια θα μπορούσαν να

ξεπεραστούν αν τα νευρικά βλαστικά κύτταρα αντί να χορηγηθούν ως εναιώρημα φιλοξενούνταν σε
„φιλικά‟ τους βιοϋλικά τα οποία θα υποστήριζαν τόσο την επιβίωση όσο και τη λειτουργικότητα τους.
Σέτοια βιοϋλικά θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις θεραπείες, συγκρατώντας τα κύτταρα στο σημείο του
τραυματισμού και στην κοιλότητα της βλάβης, προστατεύοντας τα μεταμοσχευόμενα κύτταρα από την
ανοσολογική επίθεση του ασθενούς, ενισχύοντας και υποστηρίζοντας την επιμήκυνση των νευραξόνων
τους μετά την διαφοροποίηση και βέβαια παρέχοντας στήριξη της πρόσφυσης και ενσωμάτωσης των
νευρικών βλαστικών κυττάρων στον γειτονικό στη βλάβη φυσιολογικό νευρικό ιστό, μειώνοντας επίσης
την επιβλαβή τοπική φλεγμονή και τον σχηματισμό συνδετικού ιστού και ουλής.
Οι ερευνητές του Παν/μιου Κρήτης δημιούργησαν τρισδιάστατα ικριώματα κολλαγόνου στα οποία
καλλιεργήθηκαν νευρικά βλαστικά κύτταρα που απομονώθηκαν από εμβρυϊκό εγκέφαλο ποντικού. Η
επιλογή του κολλαγόνου δεν ήταν τυχαία, καθώς η χρήση του στην κλινική είναι ευρέως διαδεδομένη
εδώ και δεκαετίες. Σα πορώδη ικριώματα με βάση το ανθρώπινο κολλαγόνο τύπου Ι έχουν φέρει επανάσταση στην κλινική θεραπεία σοβαρών τραυματισμών στο δέρμα και στα περιφερικά νεύρα. Έχουν ήδη
χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες ασθενείς στην ανάπλαση του δέρματος μετά από εγκαύματα ή τραυματισμούς τους. Ψστόσο, σαράντα χρόνια μετά την ανακάλυψη της ικανότητάς τους να προκαλούν αναγέννηση του δέρματος, δεν κατάφεραν να επηρεάσουν από μόνα τους την κλινική θεραπεία των τραυματισμών του κεντρικού νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του τραύματος του νωτιαίου μυελού.
Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι τα ικριώματα κολλαγόνου παρέχουν in vitro και ex vivo το κατάλληλο μικροπεριβάλλον ώστε τα νευρικά βλαστικά κύτταρα να ακολουθήσουν τον δρόμο της διαφοροποίησής τους και κατόπιν έλεγξε την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής τους in vivo σε ποντικούς με
πειραματικό τραυματισμό του νωτιαίου μυελού και σημαντικές αισθητικοκινητικές βλάβες. Φρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ομάδες πειραματοζώων: η πρώτη ομάδα λειτούργησε ως ομάδα ελέγχου, και επρόκειτο για υγιή, φυσιολογικά ζώα. Σα πειραματόζωα των υπολοίπων ομάδων αφού υπέστησαν πειραματική βλάβη στον νωτιαίο μυελό μετά από χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη (η οποία είχε
σαν συνέπεια αισθητικοκινητικές βλάβες) είχαν διαφορετική μεταχείριση: στην ομάδα δύο δεν έγινε
καμία άλλη παρέμβαση, στην ομάδα τρία χορηγήθηκε το ικρίωμα κολλαγόνου κενό από βλαστικά κύτταρα και στην ομάδα τέσσερα το ικρίωμα κολλαγόνου με τα νευρικά βλαστικά κύτταρα
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πως περιγράφεται και στο άρθρο της ερευνητικής ομάδας, στα πειραματόζωα των ομάδων δύο και
τρία παρέμειναν οι αισθητικοκινητικές βλάβες, ενώ δώδεκα εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση του
νευροεμφυτεύματος τα πειραματόζωα της τέταρτης ομάδας δεν διέφεραν στατιστικά με αυτά της
πρώτης ομάδας ελέγχου στις επιδόσεις τους στις δοκιμασίες κινητικής ακρίβειας (horizontal ladder
walk). Η δεύτερη ομάδα πειραματοζώων παρείχε την απόδειξη ότι ο νωτιαίος μυελός δεν επουλώνεται μόνος του, η τρίτη ομάδα ότι το ικρίωμα κολλαγόνου απογυμνωμένο από τα βλαστικά κύτταρα
δεν αρκεί για την αποκατάσταση του νωτιαίου μυελού ο οποίος, όπως απεδείχθη από την πορεία των
πειραματοζώων της τέταρτης ομάδας μπορεί να επανέλθει σε λειτουργικότητα μόνο χάριν στο λειτουργικό νευροεμφύτευμα που περιέχει τα νευρικά βλαστικά κύτταρα.
Για την κατασκευή και την αξιολόγηση του νευροεμφύτευματος ex vivo και in vivo, η ερευνητική ομάδα εφάρμοσε τεχνολογίες αιχμής της εμβιομηχανικής των υλικών, καθώς και εξελιγμένες μεθόδους
μικροσκοπίας. Έτσι κατέστη δυνατόν να διερευνηθεί η τύχη των μεταμοσχευμένων νευρικών βλαστικών κυττάρων και να διευκρινιστεί ότι τα νευροεμφυτεύματα πορώδους κολλαγόνου προστάτεψαν
τα νευρικά βλαστικά κύτταρα και επέτρεψαν τη διαφοροποίηση τους σε νευρώνες και γλοιακά κύτταρα (νευρογένεση de novo και in situ) καθώς και τη λειτουργική ενσωμάτωση των νέων νευρώνων
στον γειτονικό με τη βλάβη νευρικό ιστό διευκολύνοντας την επιμήκυνση των νευραξόνων τους στην
περιοχή της βλάβης. Παράλληλα, το νευροεμφύτευμα μείωσε την αστρογλοίωση που οδηγεί στη δημιουργία της προβληματικής ουλής που αποκλείει την επικοινωνία των φυσιολογικών νευραξόνων δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο „τείχος‟ που τελικά οδηγεί σε σοβαρές αισθητικοκινητικές βλάβες και
παράλυση.
Η ελπίδα που γεννά ο πειραματισμός της νευροαναγεννητικής ιατρικής των επιστημόνων της Ιατρικής χολής Ηρακλείου είναι σημαντική. Η ερευνητική ομάδα συζητά με το Spaulding Rehabilitation
Institute της Ιατρικής χολής του Παν/μιου Harvard (Prof. Ross Zafonte) τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η κλινική χρήση του νευροεμφυτεύματος σε ασθενείς με βλάβη στον νωτιαίο μυελό. Εξάλλου η
χρήση στον Άνθρωπο τόσο του ικριώματος κολλαγόνου όσο και του εναιωρήματος νευρικών βλαστικών κυττάρων έχει ήδη την άδεια του αμερικανικού FDA.
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1. Από τις 23 έως τις 26 Οκτώβρη, πραγματοποιήθηκε στο
Ηράκλειο το υβριδικό για φέτος λόγω συνθηκών, 3ο Θερινό
χολείο Μυοσκελετικής Ακτινολογίας. Σο χολείο καλύπτει
μεγάλο φάσμα της παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος και έχει στόχο:

Να ενισχύσει και να καλλιεργήσει την επικοινωνία
των ιατρικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη διάγνωση
και θεραπεία παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος,

Να υπενθυμίσει την αξία των απλών ακτινογραφιών
αλλά και τις βασικές αρχές λειτουργίας των νεότερων απεικονιστικών μεθόδων που εφαρμόζονται στη διάγνωση των
ασθενών με μυοσκελετικά νοσήματα,

Να αναγνωριστούν τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά
των συχνότερων νοσημάτων και να διδαχθεί η αξία του διεπιστημονικού θεραπευτικού σχεδιασμού.
Οι φοιτητές της Ιατρικής, είχαν την ευκαιρία, πλην
της αμιγώς κλινικοαπεικονιστικής πληροφορίας, να ωφεληθούν από τη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία συναφών ειδικοτήτων.
Σο συνέδριο διοργανώθηκε από τη Ρευματολογική Κλινική και το Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης του ΠΓΝΗ και η εγγραφή ήταν δωρεάν (http://ssmr-2020.gr/)


________________________________________________________________________________________________
____________
2.

Σο Γενάρη, μετά από εκλογές σε 29 χώρες, ειδικευμένων ακτινολόγων, ο Καθ. Α. Καραντάνας
εκλέχθηκε πρόεδρος της επιτροπής Τποειδικοτήτων και υναφών επιστημών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ακτινολογίας. Η εκλογή αποδεικνύει τον υψηλό βαθμό αναγνωρισιμότητας και εξωστρέφειας των μελών της χολής μας και κατ' επέκταση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο Πρύτανης και ο
Κοσμήτορας ευχήθηκαν στον κ. Καραντάνα μια γόνιμη και δημιουργική θητεία.

https://www.myesr.org/sites/default/files/2019-12/Short%20CV_Apostolos%20Karantanas.pdf
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.

Moυσείο Ιατρικής Κρήτης
Με φόντο την πανδημία covid 2019 το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης ακολουθεί τις δικές του εξελίξεις.
Ο πρώτος Δ/ντής του Μουσείου Ιατρικής, από τους πρωτεργάτες και ιδρυτές του, ο καθηγητής Γ. Μουζάς συνταξιοδοτήθηκε τον Αύγουστο του 2020 . Ο κ. Μουζάς υπήρξε μέλος της ιδρυτικής ομάδας του Μουσείου Ιατρικής και του Μορφωτικού υλλόγου Επιστημών Τγείας
Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1998 και εργάστηκε με έμπνευση και όραμα για την μετεξέλιξη
του. Ο κ. Μουζάς παραμένει μέλος της Επιτροπής Μουσείου και συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά τις δράσεις του.
Νέος Δ/ντής εξελέγη ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Γ. Σσιαούσης, ο οποίος δραστηριοποιείται ως
μέλος της Επιτροπής Μουσείου από το 2017.
χετικά με την πορεία των σημαντικών στόχων του Μουσείου θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως η ολοκλήρωση της μουσειολογικής μελέτης, η παράδοση της οποίας εκκρεμεί λόγω γραφειοκρατικών κατά βάση καθυστερήσεων καθώς και η αναζήτηση των προσφορότερων επιλογών για την υλοποίηση της. Τπενθυμίζεται ότι η μουσειολογική μελέτη χρηματοδοτήθηκε
από την Περιφέρεια Κρήτης το 2017.

ελίδα 28

Moυσείο Ιατρικής Κρήτης
τη φάση της ολοκλήρωσης βρίσκεται μια ακόμη εκδοτική δραστηριότητα που
υλοποιήθηκε από μέλη και συνεργάτες του Μουσείου Ιατρικής με θέμα και πάλι την πανδημία COVID 19. Πρόκειται για ένα εικονογραφημένο βιβλίο για
παιδιά, αλλά και για το ευρύ κοινό, στο πεδίο της εκλαϊκευμένης επιστήμης με
τίτλο «Ξενιστής σε άμυνα». Σην έκδοση του έργου ανέλαβαν οι Εκδόσεις Λιβάνη ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν ως αμοιβές των συγγραφέων θα διατεθούν για τις ανάγκες του Μουσείου Ιατρικής.
Σο Μουσείο δεν παραλείπει να εντάσσει στους στόχους του την ενίσχυση της επικοινωνίας και της
αλληλεπίδρασης με την ευρύτερη κοινωνία. Οι εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού για χρόνια ανέδειξαν το Μουσείο ως σημαντικό πόλο διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την τοπική
κοινωνία. ημαντική ήταν επίσης η συμβολή των εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων στη
δημιουργία άρρηκτων δεσμών με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Η εμφάνιση της πανδημίας αναστέλλει σε σημαντικό βαθμό τις εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού , έδωσε όμως το έναυσμα για αναπροσανατολισμό του Μουσείου Ιατρικής σε νέες περιοχές
όπως οι εκδόσεις, ο ψηφιακός κόσμος, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση κλπ.
σον αφορά στις εκδόσεις, το Μάιο του 2020 προχώρησε σε ψηφιακή έκδοση ενός Αφιερώματος
στην πανδημία COVID-19 για την οποία συνέβαλαν μέλη της Επιτροπής Μουσείου καθώς και συνεργάτες και φίλοι του Μουσείου.
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Παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, το Μουσείο αναμένεται να υλοποιήσει 7 εκπαιδευτικά
προγράμματα προσαρμοσμένα στους κανονισμούς που επιβάλλονται από τις υγειονομικές
συνθήκες και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων:
1. «Από τον κήπο των βοτάνων στο εργαστήρι των ιαμάτων. Εργαστήρι βιωματικής
δημιουργίας και έκφρασης».
2. «Βιωματικό καλλιτεχνικό εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης για τα φαρμακευτικά
αρωματικά φυτά της Κρήτης».
3. «Γνωρίζω τα φαρμακευτικά φυτά: Δημιουργικά εκπαιδευτικά παιχνίδια».
4. «Ένα ταξίδι στο παρελθόν: εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα φαρμακευτικά φυτά από την
παραδοσιακή ιατρική στην ιατρική επιστήμη».
5. «Εργαστήριο του νεαρού γιατρού: ιστορίες αντικειμένων».- «Εργαστήριο Τγιεινής και
Προστασίας»
6. «Εργαστήριο μικρού ερευνητή- Γνώρισε το σώμα σου: Παιχνίδι Ανατομίας»
7.

«Ξενιστής σε άμυνα: Παιχνίδι προσομοίωσης βιολογικών λειτουργιών»

8. «Παιχνίδι Γνώσεων: Βιογνωσία»
Τπεύθυνη των προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δράσεων θα είναι η κ. Αθηνά Γαργανουράκη, εκπαιδευτικός υπό απόσπαση από την A΄θμια Εκπαίδευση.
Σέλος στο σχεδιασμό για το β‟ εξάμηνο του 2021 παραμένει και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ
αποστάσεως επιμόρφωσης- κατάρτισης.
ήμερα το Μουσείο βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Οι δυσκολίες που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας κι επηρεάζουν όπως είναι εύλογο όλα τα Μουσεία, επιβάλλουν αναπροσανατολισμό στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του. τρατηγική επιλογή της νέας διοίκησής του είναι η ανάδειξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ως ψηφιακού έτους για το Μουσείο. Ο χαρακτηρισμός αυτός απεικονίζει συνοπτικά την αναγκαιότητα για ευρεία αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής με σκοπό την προώθηση των κεντρικών στόχων του Μουσείου.
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H συμβολή της Ιατρικής χολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης στην
αντιμετώπιση της κρίσης λόγω πανδημίας SARS-COV-2 (COVID-19)
ΙΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης υποστήριξε τις ακόλουθες δράσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας:
Διοργάνωση Webinars με αντικείμενο την ενημέρωση των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και των
γιατρών για τον COVID-19.

Δράσεις στο πλαίσιο της Πανδημίας

Σα Webinars πραγματοποιήθηκαν στις 11, 17 & 25 Ιουνίου 2020:
Σο πρώτο οργανώθηκε από τις Πανεπιστημιακές κλινικές Παθολογική & Πνευμονολογική
και αφορά στην επιδημιολογία, παθογένεση, διάγνωση, κλινική εικόνα & θεραπεία (Πέμπτη
11 Ιουνίου 2020, ώρα 3.00 μ.μ. έως 5.00μ.μ.).
Σο δεύτερο οργανώθηκε από την Πανεπιστημιακή κλινική Εντατικής Θεραπείας και αφορά
στην κλινική εικόνα και στην αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντα με COVID-19 (Σετάρτη 17
Ιουνίου, ώρα 3.00 μ.μ. έως 5.00μ.μ.).
Σο τρίτο οργανώθηκε από την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική και αφορά στις επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα από τον ιό SARS-COV2 (Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, ώρα
3.00 μ.μ. έως 5.00μ.μ.). λες οι ανωτέρω εκδηλώσεις υποστηρίζονται από τον Ιατρικό ύλλογο
Ηρακλείου.
«Ένας αναπνευστήρας για δύο ασθενείς» Project ανοικτής πρόσβασης του ΕΕΟ (Εργαστήριο
Όρασης και Οπτικής, δείτε και σελίδα 33
Σο εργαστήριο ρασης και Οπτικής σχεδίασε και εκτύπωσε εξάρτημα που δίνουν τη δυνατότητα για διαμοιρασμό ενός αναπνευστήρα σε δύο ασθενείς. Σα σχετικά σχεδιαστικά πρότυπα
προσφέρονται ελεύθερα από το εργαστήριο στην παγκόσμια κοινότητα (http:/
lvo.med.uoc.gr/society/COVID-19/covid-19.html).
Ενημέρωση των φοιτητών μέσω ανακοινώσεων από το Γραφείο Υοιτητικής Μέριμνας σχετικά με τη λειτουργία του Ιατρείου της Πανεπιστημιούπολης:
" Οι Γενικοί Ιατροί του υλλόγου Τ.ΓΕΝ.ΙΑ.Ρ στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε είναι δίπλα μας για ότι χρειαστεί. Εκτός των ημερομηνιών επίσκεψης στο Ιατρείο του Πανεπιστημίου
που αναρτώνται στον ιστότοπό μας έχετε τη δυνατότητα να απευθύνεστε σε αυτούς μέσω του
Γραφείο Υοιτητικής Μέριμνας είτε τηλεφωνικά (ώρες λειτουργίας του Γραφείου) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (f.merimna-reth@admin.uoc.gr)"
Κεντρικός ρόλος μελών ΔΕΠ της Ιατρικής χολής στην Τγειονομική Επιτροπή COVID-19 Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σρία μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν στην υγειονομική επιτροπή COVID-19 του Πανεπιστημίου Κρήτης η
οποία ορίστηκε με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από τους:
Δημήτρη Μυλωνάκη, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού, Διοικητικών Τποθέσεων και Υοιτητικής Μέριμνας ως Πρόεδρος
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Αχιλλέα Γκίκα, Ομότιμο καθηγητή Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας Παν. Κρήτης,
Νικόλαο Σζανάκη, καθηγητή Πνευμονολογίας Παν. Κρήτης, Διευθυντή Πνευμονολογικής
Κλινικής ΠΑΓΝΗ
Γεώργιο Νότα, αναπληρωτή καθηγητή Επείγουσας Ιατρικής Παν. Κρήτης, Διευθυντή Σμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΠΑΓΝΗ
Ευδοξία Καψαλάκη, Γενική Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεσιών Παν. Κρήτης
Η Τγειονομική Επιτροπή COVID-19 του ΠΚ έχει συμβουλευτικό και εισηγητικό ρόλο στα όργανα
διοίκησης του Πανεπιστημίου (Πρυτανεία, Πρυτανικό υμβούλιο και ύγκλητο). Είναι υπεύθυνη
για την οργάνωση της αντιμετώπισης κρίσεων σχετιζόμενων με την πανδημία COVID-19, τον σχεδιασμό οδηγιών για την ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος. Οι εισηγήσεις της ανανεώνονται σύμφωνα
με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τις εκάστοτε εθνικές οδηγίες.

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Δημοσίευση με τίτλο: “Estimating the infection horizon of COVID-19 in eight countries with a datadriven approach”, G.D. Barmparis and G.P. Tsironis, Chaos, Solitons, and Fractals 135 (2020) 109842
Δημοσίευση με τίτλο: «Full-genome evolutionary analysis of the novel coronavirus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event.» Paraskevis D, Kostaki
EG, Magiorkinis G, Panayiotakopoulos G, Sourvinos G, Tsiodras S. Infect Genet Evol. 2020
Apr;79:104212. DOI: 10.1016/j.meegid.2020.104212.
Δημοσίευση με τίτλο: «COVID-19 pandemic: Monitoring space-time data and learning from global
experience.» Symvoulakis EK, Sourvinos G, Spandidos DA, Lionis C. Exp Ther Med. 2020 Nov;20
(5):73. DOI: 10.3892/etm.2020.9201. Epub 2020 Sep 10.

ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
Σο Μουσείο Ιατρικής της Ιατρικής χολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σχεδίασε και υλοποίησε ένα
τεύχος- αφιέρωμα στην πανδημία. Με την ψηφιακή αυτή έκδοση, δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν
απόψεις και σκέψεις με αφορμή την εμπειρία του εγκλεισμού, του αναστοχασμού και της ελπίδας στο
πλαίσιο της πανδημίας της Covid-2019. http://museum.med.uoc.gr/files/2020_afieroma_covid.pdf

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Γραμματεία Ιατρικής
Η Ιατρική χολή σε συνεργασία με την Πρυτανεία και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου όπου χρειαζόταν, υλοποίησε μέτρα ασφαλείας και αντιμετώπισε διάφορα θέματα ειδικής διοικητικής φροντίδας
που προέκυψαν (π.χ. άδειες μετακίνησης προσωπικού, μεταφορά δραστηριοτήτων σε εξ αποστάσεως
εργασία). Είναι σημαντικό ότι εξασφαλίστηκε η καθημερινή διοικητική λειτουργία και η τακτική ενημέρωση των φοιτητών και των άλλων μελών του Σμήματος.

ελίδα
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Σα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν την απολύμανση του κτηρίου, την τοποθέτηση συσκευών με αντισηπτικό χεριών, έξω από τα εργαστήρια, τις αίθουσες διδασκαλίας και τους κοινόχρηστους χώρους. Μέσα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας τοποθετήθηκε μια συσκευή με αντισηπτικό, ένα βαποριζατέρ με απολυμαντικό και χαρτί καθαρισμού, και σε αίθουσες με υπολογιστές διατίθενται μεμβράνες
για κάλυψη των πληκτρολογίων. Βασικές προμήθειες σε μάσκες, γάντια, αντισηπτικό χεριών και απολυμαντικό πάγκων. Προσδιορίστηκε ο τρόπος κατανομής των φοιτητών στις αίθουσες σύμφωνα με
τους κανόνες ασφαλείας και για το σκοπό αυτό αριθμήθηκαν οι επιτρεπόμενες θέσεις. Ετοιμάστηκαν
και διανεμήθηκαν οδηγίες στους φοιτητές για τη συμμετοχή τους με φυσική παρουσία στα εργαστήρια και τις εξετάσεις.
Σέλος, ιδιαίτερα σημαντικό έργο έγινε ως προς τις ψηφιακές υποδομές.
Για την επικοινωνία με τους φοιτητές κάθε μαθήματος, από τους καταλόγους των εγγεγραμμένων στο
φοιτητολόγιο δημιουργήθηκαν email lists, τα οποία δόθηκαν στους διδάσκοντες για επικοινωνία μέσω email με το σύνολο των φοιτητών του κάθε μαθήματος.
Σέλος αναπτύχθηκε εφαρμογή για την προεγγραφή των φοιτητών στις εξετάσεις κάθε μαθήματος, με
βάση την οποία δημιουργήθηκαν διπλά τμήματα εξετάσεων σε όποιο μάθημα χρειαζόταν και βελτιστοποιήθηκε η κατανομή σε αίθουσες και ο ορισμός επιτηρητών

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ολοκληρώθηκε πλήρως η διδασκαλία της ύλης για όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα
με εξ αποστάσεως διδασκαλία (σύγχρονη και ασύγχρονη). Για το σκοπό, αυτό οι διδάσκοντες κάθε
μαθήματος τροποποίησαν υπάρχον διδακτικό υλικό ή ετοίμασαν νέο, ώστε να είναι κατάλληλο για
χρήση σε διδασκαλία με ηλεκτρονικά μέσα.
Οι φοιτητές ενημερώθηκαν από τις Γραμματείες για το σχεδιασμό των μαθημάτων του Σμήματος, ως
προς την ολοκλήρωση των μαθημάτων, την πραγματοποίηση εργαστηρίων και εξετάσεων, την εξάρτηση του χρονοδιαγράμματος από την εξέλιξη της πανδημίας και τις αποφάσεις της πολιτείας και του
Πανεπιστημίου.

ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ
Η Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης υλοποίησε
την εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο κάλυψε τις ανάγκες χιλιάδων εργαζομένων
στον κλάδο του τουρισμού. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Επιστημονικά Τπεύθυνη την
Άννα Χαρουλάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής χολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (δείτε
και το σχετικό άρθρο στη σελίδα 31)

Για το άρθρο αντλήθηκαν στοιχεία από έγγραφο της Πρυτανείας που κατέγραψε τη συμβολή των Ακαδημαϊκών
Σχολών και Τμημάτων του Π.Κ. στην αντιμετώπιση της κρίσης της λόγω πανδημίας Covid 19.
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Επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης
«Κορωνοϊός (SARS-CoV-2)- Προφύλαξη και μέτρα πρόληψης σε Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία, Οδηγούς Τουριστικών Λεωφορείων, Ξεναγούς, Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση»
Η Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την
Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο κάλυψε τις ανάγκες
εκπαίδευσης/επιμόρφωσης χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού.
Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Επιστημονικά Τπεύθυνη την Άννα Χαρουλάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής χολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σο έργο χρηματοδοτήθηκε από τις δυο συνεργαζόμενες Περιφέρειες στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη στήριξη του τουρισμού, τη φετινή ιδιαίτερη χρονιά.
υνολικά κατά την διάρκεια των πέντε (5) κύκλων εκπαίδευσης εγγράφηκαν 50.040 (Περιφέρεια Κρήτης: 44.461, Περιφέρεια Πελοποννήσου 5.579) εργαζόμενοι. Από αυτούς, επέλεξαν να εξετασθούν
38.115 εκ των οποίων το 98,7% ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξέταση. υνολικά υποβλήθηκαν >15.000
ερωτήσεις ενώ πραγματοποιήθηκαν 283 ομιλίες συνολικής διάρκειας 136 ωρών. Αναλυτικά η διασπορά των εγγραφών ανά κύκλο και συγκεντρωτικά φαίνεται παρακάτω.
Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα στην οποία είχαν πρόσβαση
όσοι επιθυμούσαν να λάβουν μέρος ή απλώς να ενημερωθούν για το πρόγραμμα κατάρτισης. Για το
σύνολο του έργου την ιστοσελίδα αυτή επισκέφθηκαν > 100.000 πολίτες ενώ πραγματοποιήθηκαν >
2.200.000 προβολές.
κοπός και τόχοι προγράμματος



να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με γνώσεις, μεθόδους και ικανότητες για την ατομική τους
προστασία και για την παροχή υπηρεσιών με υγειονομική ασφάλεια



να εκπαιδεύσει σε πρακτικές και ενέργειες αποτροπής της εξάπλωσης του SARS-CoV-2, για την
προστασία της δημόσιας υγείας.
 να ενισχύσει την αξιοπιστία της Κρήτης ως ασφαλή προορισμό

Εκπαιδευτικοί στόχοι
Απόκτηση βασικών γνώσεων για τη νόσο COVID-19 και κατανόηση της μετάδοσης και διασποράς
του SARS-CoV



Ενίσχυση της ικανότητας αξιολόγησης των κινδύνων και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας



Ενίσχυση της ικανότητας ιεράρχησης ενεργειών/δράσεων
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Διεξήχθηκαν 5 κύκλοι εκπαίδευσης:
1ος κύκλος: Σρίτη 9 Ιουνίου – Παρασκευή 12 Ιουνίου
2ος κύκλος: Σρίτη 16 Ιουνίου – Παρασκευή 19 Ιουνίου
3ος κύκλος: Σρίτη 23 Ιουνίου – Παρασκευή 26 Ιουνίου
4ος κύκλος: Σρίτη 30 Ιουνίου – Παρασκευή 3 Ιουλίου
5ος κύκλος: Σρίτη 7 Ιουλίου - Παρασκευή 10 Ιουλίου

H εκπαίδευση υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως, διαμέσου διαδικτυακής πλατφόρμας (online)
www.crete.gov.gr/covid19 ή https://www.covid19training-uoc.gr/ (Περιφέρεια Κρήτης) και
https://ppel.covid19training-uoc.gr/ (Περιφέρεια Πελοποννήσου).
Πιστοποίηση επιμόρφωσης
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, και μετά την επιτυχή παρακολούθηση, οι εκπαιδευόμενοι
έλαβαν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από εξέταση (multiple choice ερωτήσεις) μέσω της
πλατφόρμας.
Εισηγητές/Εκπαιδευτές:
Μέλη ΔΕΠ και μεταδιδακτορικοί συνεργάτες της Ιατρικής χολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προσκεκλημένοι ομιλητές από άλλα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τον ΕΟΔΤ
Εξειδικευμένοι στο αντικείμενο επιστήμονες και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές.
Παρεμβάσεις από στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού
Παρεμβάσεις από επόπτες Δημόσιας Τγείας (στα πλαίσια της υποστήριξης από την
Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Τγείας)
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ΕΙΗΓΗΣΕ (Αλφαβητική Κατάταξη)
Βανταράκης Απόστολος , Καθηγητής Τγιεινής , Σμήμα Ιατρικής, Παν/μίου Πατρών
Βροντάκης Κωνσταντίνος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας & Περιβάλλοντος, Επιστημονικός Τπεύθυνος Τγείας ΕΞΤΠΠ
Γκίκας Πέτρος, αν. Καθηγητής, Περιβαλλοντική Μηχανική,
Εργαστήριο χεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σομέας Περ/κής Διαχείρισης (Ι), Πολυτεχνείο Κρήτης
Κώτσογλου Γ. Κυριάκος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD, Εντεταλμένος ύμβουλος Σουρισμού και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιφέρειας Κρήτης, Γενικός
Διευθυντής Ξενοδοχειακού Ομίλου Caldera Group.
Λιαπάκης Γιώργος Καθηγητής Υαρμακολογίας, Ιατρική χολή Παν/μιο Κρήτης
Λιονής Φρήστος, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής - Πρωτοβάθμιας Υροντίδας Τγείας, Ιατρική χολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μαυρίδου Αθηνά, ομότιμη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Νότας Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής , τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής, Ιατρική χολή Παν/μιο Κρήτης, υντονιστής COVID-ΣΕΠ 7ης Τγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
Παπαδάκης Αντώνης, Διδάκτορας Ιατρικής χολής Παν/
μίου Κρήτης, Αν. Προϊστάμενος Σμήματος Δημόσιας
Τγιεινής, Διεύθυνση Δημόσιας Τγείας Περιφέρειας Κρή-

της, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Τγείας
Παυλή Ανδρούλα, Τπεύθυνη Γραφείου Σαξιδιωτικής Ιατρικής ΕΟΔΤ
ανδαλάκης Βασίλης, (PhD) Μεταδιδάκτορας Μικροβιολογίας, Επιστημονικός υνεργάτης Μονάδας Μικροβιολογίας Σροφίμων, Τδάτων και Περιβάλλοντος, Ιατρικής
χολής Παν/μίου Κρήτης
ουρβίνος Γιώργος, Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική χολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μέλος Δ ΕΟΔΤ
Σσιλιγιάννη Ιωάννα Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής
Ιατρικής, Ιατρική χολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φοχλάκης Δημοσθένης, (PhD) Μεταδιδάκτορας Μικροβιολογίας, Επιστημονικός υνεργάτης Μονάδας Μικροβιολογίας Σροφίμων, Τδάτων και Περιβάλλοντος, Ιατρικής
χολής Παν/μίου Κρήτης
Χαρουλάκη
Άννα,
Αναπληρώτρια
καθηγήτρια
Μικροβιολογίας/Ανθρωποζωονόσων, Ιατρική χολή,
Παν/μιο Κρήτης - Τπεύθυνη Μονάδας Μικροβιολογίας
Σροφίμων, Τδάτων και Περιβάλλοντος, Ε.Τ. Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Τγείας Κρήτης

Σο Εργαστήριό Όρασης και Οπτικής στον αγώνα κατά της COVID-19
Ένας αναπνευστήρας για δύο ασθενείς - Project ανοικτής πρόσβασης

ε αυτή τη μοναδική κατάσταση για την παγκόσμια υγεία, κανείς δεν περισσεύει. Σο Εργαστήριο
Όρασης και Οπτικής (ΕOΟ), παρόλο που επικεντρώνεται στην έρευνά για την όραση και τις σχετικές με αυτήν παθήσεις, προσάρμοσε τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του για να ανταποκριθεί σε
μια πραγματική ανάγκη!Φρησιμοποίησε τους πόρους του προγράμματος EYEPCR, ενός καινοτόμου έργου που εκτελείται υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του καθηγητή Ι.
Παλληκάρη στις εγκαταστάσεις του ΕOΟ, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έργου κρίσιμης
σημασίας για την προετοιμασία κατά του COVID-19: την προσαρμογή ενός αναπνευστήρα έτσι
ώστε μπορεί να υποστηρίξει δύο ασθενείς.
Η πρόταση του Καθηγητή οφθαλμολογίας κ. Μ. Σσιλιμπάρη για σχεδίαση και εκτύπωση των απαραίτητων εξαρτημάτων έγινε δεκτή με θέρμη από τον Διευθυντή της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Καθηγητή κ. Δ. Γεωργόπουλο, ο οποίος καθόρισε τα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων που θα „πρεπε να σχεδιαστούν και να εκτυπωθούν.
Ο Καθηγητής κ. Ι. Παλλήκαρης παραχώρησε όλους τους απαραίτητους πόρους για το έργο. Σο
έργο υλοποιήθηκε από δύο ταλαντούχους μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Εργαστηρίου οι κ.
Onurcan Sahin και Νίκος Καρυωτάκης.
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Στη μάχη της Πανδημίας COVID-19 μέλη της Ιατρικής Σχολής,
καθώς και εργαστήρια της Σχολής δίνουν το παρόν τους!
Φωτο:
Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας , Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
Moνάδα COVID
Δ/ντής: καθηγητής,κ. Γ. Σουρβίνος
Υπεύθυνος:
επίκ. Καθηγητής, Α. Ζαφειρόπουλος
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Πανδημία Κορονωιού SΑRS-Cov- 2
5 σημαντικά πράγματα που ξέρουμε 10 μήνες μετά την εμφάνιση του
Γ. Νότας. Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Επείγουσας Ιατρικής
.
gnotas@uoc.gr

Μεταδίδεται ο ιός από άτομα που δεν έχουν συμπτώματα;
Αν και η γενική πεποίθηση είναι ότι για να μεταδόσεις μια νόσο θα πρέπει να έχεις συμπτώματα,
αυτό δε φαίνεται να ισχύει για αυτόν τον ιό. Έχει δειχθεί ότι το υψηλότερο ιικό φορτίο και πιθανόν και η μεγαλύτερη μεταδοτικότητα του ιού παρατηρείται ένα με δύο εικοσιτετράωρα πριν την
έναρξη των συμπτωμάτων. Ακόμα ένα ποσοστό όσων προσβάλλονται από τον ιό, που σοβαρές μεταναλύσεις εκτιμούν ότι είναι περίπου 20%, είναι ασυμπτωματικοί φορείς για κάποιο χρονικό διάστημα, ή έχουν ελάχιστα συμπτώματα που δεν τα αξιολογούν ως νόσο. Ποιος άλλωστε δεν έχει ξυπνήσει μια ημέρα νιώθοντας αδύναμος και έχει περάσει μια κακή ημέρα π.χ. κάνοντας μια διάρροια, θεωρώντας ότι απλά ήταν κουρασμένος. Από την εμπειρία μου, αλλά και με βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία, το εύρος τον εκδηλώσεων είναι τόσο μεγάλο που κανείς δεν μπορεί να ξέρει, όσο
και αν είναι ατομικά υπεύθυνος, ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή (π.χ. την στιγμή που εγώ γράφω
αυτό το κείμενο ή εσείς το διαβάζετε) δεν έχει προσβληθεί από τον ιό και τον μεταδίδει στους ανθρώπους γύρω του. υμπέρασμα: Κανείς δε θέλει να μεταδώσει αυτόν τον ιό και γενικώς όλοι προσέχουν όταν έχουν συμπτώματα (εκτός και αν είναι ανεύθυνοι ή ανόητοι). Άτομα όμως που είναι
προσυμπτωματικά, ή χωρίς να το ξέρουν ασυμπτωματικά ή με ελάχιστα συμπτώματα, εν αγνοία
τους μπορούν να μεταδίδουν τον ιό. Επειδή σαν κοινωνία και σαν σύστημα υγείας δεν μπορούμε
να σηκώσουμε το φορτίο του συνεχούς ελέγχου όλου του ενεργού πληθυσμού, τα μέτρα κοινωνικής
αποστασιοποίησης είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη λύση που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή.

Αφιέρμωα στην Πανηδμία

Είναι γεγονός ότι κάποια στιγμή μετά από χρόνια θα βρεθούμε να
μιλάμε για εποχές πριν και μετά τον κορονοϊό (SARS-COV-2). Θα
περάσει πολύς καιρός πριν να επιστρέψουν οι κοινωνίες σε μια κανονικότητα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων όπως νοούνταν μέχρι το
τέλος του 2019, αν ποτέ γυρίσουμε σε αυτήν. Έχουν περάσει μόλις
δέκα μήνες μετά το πρώτο άκουσμα για αυτόν τον νέο ιό αλλά όλοι
αισθανόμαστε σαν να έχουν περάσει χρόνια. Βάζοντας στην άκρη
αυτή την υποκειμενική συναισθηματική θεώρηση του χρόνου, θα
πρέπει από την άλλη να κατανοήσουμε ότι μέσα σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα, η ανθρωπότητα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τόση επιστημονική πληροφορία για το θέμα, που 10 χρόνια
πριν θα μας φαινόταν αδύνατο μιας και θα ήταν επιστημονικά ανέφικτο. Δυστυχώς, ο πανικός της πανδημίας δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για βιαστικά
συμπεράσματα, επιστημονικά “ατυχείς” δημοσιεύσεις και πολιτικές παρεμβάσεις σε επιστημονικά
ζητήματα που όχι μόνο επίτειναν το γενικότερο κύμα δυσπιστίας που έχει δημιουργήσει η κουλτούρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά έφερε σε σύγχυση και τον σοβαρό πολίτη που ήθελε
απλή, κατανοητή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση. Ερωτήματα υπάρχουν ακόμα πολλά.Οι λύσεις δεν είναι άμεσα ορατές και, όπως πάντα, όλοι όσοι δουλεύουμε σε αυτόν τον χώρο φοβόμαστε
ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά.
κοπός, όμως, αυτού του κειμένου είναι να παρέχει τεκμηριωμένη ενημέρωση για μερικά από τα
πιο δυσνόητα για το κοινό ζητήματα που αφορούν αυτόν τον νέο ιό.
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Σα παιδιά κινδυνεύουν;
Δεν υπάρχει απλή απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι τα παιδιά με
COVID-19 στην πλειονότητά τους δεν αναπτύσσουν σοβαρά συμπτώματα που να χρήζουν νοσηλείας
ή είναι τελείως ασυμπτωματικά και έχουν σχεδόν μηδενική θνητότητα. Ψστόσο, κανείς δεν είναι
άτρωτος σε αυτόν τον ιό και σοβαρές νοσήσεις, ακόμα και σε παιδιά χωρίς υποκείμενα νοσήματα,
έχουν αναφερθεί. Σα παιδιά που νοσούν και χρειάζονται νοσηλεία, χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ το
ίδιο συχνά με τους ενήλικες που χρειάζονται νοσηλεία. Σο πιο ανησυχητικό είναι ότι σε ορισμένα
παιδιά έχει αναφερθεί μετά από λοίμωξη με COVID-19 ένα πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο (multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C) που προκαλείται από το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού μετά από τη λοίμωξη. Επιπλέον τα παιδιά σίγουρα συμμετέχουν στημετάδοση του ιού, με τα παιδιά μετά την ηλικία των 10-12 να μεταδίδουν περίπου όπως και οι ενήλικες. ε συνδυασμό και με όσα είπαμε παραπάνω, εκτιμάται ότι τα παιδιά και το άνοιγμα των σχολείων, μπορεί να συμβάλει στην επέκταση της επιδημίας. Η στέρηση όμως της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο σχολείο πιθανόν να είναι ακόμα πιο επιβαρυντική για την υγεία των
παιδιών. Επομένως, η απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία στη χώρα μας είναι μια δύσκολη επιστημονικά απόφαση, και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και προσεκτική τήρηση πρωτοκόλλων.

Σι είναι οι “υπερμεταδότες”;
Οι έως τώρα μελέτες έχουν δείξει ότι ένα μικρό ποσοστό των μολυσμένων ασθενών (10-20%) είναι υπεύθυνοι για τη μετάδοση του 80% των περιπτώσεων. Δηλαδή ένα άτομο που ανήκει σε αυτή την κατηγορία μπορεί από μόνο να μεταδώσει τη νόσο σε πολλά άτομα, συχνά δεκάδες. Αντίθετα, η μεγάλη
πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από αυτό τον ιό, δεν μεταδίδει τη νόσο ή μεταδίδει σε 1 το
πολύ 2 άτομα του στενού του κύκλου. Έστω λοιπόν ότι ένας υπερμεταδότης είναι ασυμπτωματικός ή
ελάχιστα συμπτωματικός και συμμετέχει σε μια κοινωνική εκδήλωση στην οποία μεταδίδει τη νόσο
σε 10 άτομα. τατιστικά 2 από αυτούς θα είναι υπερμεταδότες. Φωρίς κανένα μέτρο προστασίας, σε
λίγες ημέρες θα έχουμε 1+10+20=32 άτομα με τη νόσο, από αυτόν τον πρώτο θετικό υπερμεταδότη.
Αν και το παράδειγμα είναι υπεραπλουστευμένο, θέλω απλά να δείξω την ταχύτητα με την οποία
κινείται αυτή η νόσος. Αν φανταστούμε το παραπάνω παράδειγμα με περιορισμό των κοινωνικών
εκδηλώσεων. Ο υπερμεταδότης μας σε αυτή την περίπτωση δεν πήγε ποτέ στην μεγάλη κοινωνική
εκδήλωση και δεν μετέδωσε την νόσο σε κανένα. Αν πάλι δε θέλουμε να περιορίσουμε τις κοινωνικές
εκδηλώσεις θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε υποχρεωτική τη χρήση μάσκας, η οποία περιορίζει την
μετάδοση της νόσου από αυτόν που την φοράει κατά περισσότερο από 95% και αν φοράνε όλοι κατά
99%. ε αυτή την περίπτωση ο ένας υπερμεταδότης μας είτε δε θα μεταδώσει τη νόσο σε κανένα ή θα
τη μεταδόσει σε κάποιον πολύ άτυχο, ο οποίος όμως πιθανόν δε θα είναι και ο ίδιος υπερμεταδότης.
Έτσι πάνω από 95% πιθανότητα έχει το σενάριο της μη μετάδοσης της νόσου. Σα παραδείγματα αυτά
δείχνουν γιατί τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και τα μέτρα ατομικής προστασίας μας έχουν
επιτρέψει να καθυστερήσουμε την ταχεία μετάδοση της νόσου. Σο στοίχημα είναι να καθυστερήσουμε τη μετάδοση μέχρι να έχουμε
ένα ασφαλές εμβόλιο.
.
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Ακούγεται ότι πολλοί ασθενείς έχουν θετική εξέταση για κορονοϊό πολύ
καιρό μετά που έχουν ανανήψει. Σι σημαίνει αυτό;
Είναι γεγονός ότι ασθενείς που νόσησαν από COVID-19 έχει περιγραφεί ότι βρίσκονται θετικοί για
πολύ καιρό μετά το πέρας των συμπτωμάτων. Έχουμε δει και εμείς ασθενή που παρέμεινε θετικός
για 45 ημέρες. Σο μεγάλο ερώτημα που είχαμε όλοι ήταν αν αυτοί οι ασθενείς παραμένουν μεταδοτικοί και θα πρέπει να απομονώνονται. Γεγονός είναι ότι όταν έχεις ένα πολύ ευαίσθητο εργαλείο
μοριακού ελέγχου για την ανίχνευση του COVID-19 δεν μπορείς να ξέρεις αν το σήμα που ανιχνεύεις είναι από ζωντανό ιό ή από υπολείμματα νεκρού ιού στο ρινοφάρυγγα του ασθενή. Πλέον ξέρουμε ότι όσοι ασθενείς είναι απύρετοι χωρίς αντιπυρετικά και δεν έχουν συμπτώματα για ημέρες,
ακόμα και αν το τεστ τους είναι θετικό, δεν είναι μεταδοτικοί. Πολλές φορές η ευαίσθητη φύση της
εργασίας κάποιου ασθενούς (π.χ. εργαζόμενος στον χώρο της υγείας ή της φροντίδας ηλικιωμένων)
οδηγεί σε εκτέλεση νέου ελέγχου μέχρι να είναι αρνητικός αλλά γενικά αυτή η προσέγγιση τείνει να
εγκαταλειφθεί.

Τπάρχουν συμπτώματα του COVID-19 που επιμένουν μετά την οξεία νόσο;
Ο COVID-19 έχει περιγραφεί ότι προσβάλλει σχεδόν όλα τα
όργανα του ανθρώπινου σώματος (με μια μικρή δόση υπερβολής).
Η τάση των ασθενών που νοσούν από τον ιό να εμφανίζουν μικρές οι μεγάλες θρομβώσεις σε διάφορα αγγεία έχει περιγραφεί
ότι οδηγεί σε εμφράγματα, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, πνευμονικές εμβολές κτλ. που αφήνουν μόνιμες βλάβες στα όργανα
αυτά. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο
κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια μετά από προσβολή του μυοκαρδίου (μυοκαρδίτιδα), εμμένουσες διαταραχές οσμής και γεύσεις, εμμένοντες πονοκεφάλους και ζάλη. Η τραυματική εμπειρία
της νόσου, που επιτείνεται και από το κοινωνικό bullying που συχνά υφίστανται αυτά τα άτομα, μπορεί να οδηγήσει σε μετατραυματικό στρες και κατάθλιψη. Σέλος, γεγονός είναι ότι πολλοί από τους ασθενείς αναφέρουν ότι η πορεία της αποθεραπείας τους,
μετά το πέρας της οξείας λοίμωξης και του πυρετού, ήταν παρατεταμένη και την χαρακτήριζε κακουχία, εμμένων ερεθιστικός βήχας, δύσπνοια, και άλλα συμπτώματα. Ο μηχανισμός με τον οποίο ο
ιός προκαλεί αυτά τα συμπτώματα δεν έχει ακόμα χαρακτηριστεί.

Ιmage from creative commons “Domino” by Jeff Pioquinto, SJ
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Η προστατευτική μάσκα και η χρήση της ανά τους αιώνες
Μαριάννα Καραμάνου, MD, PhD
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιςτορίασ τησ Ιατρικήσ
Δ/ντρια Εργαςτηρίου Ιςτορίασ τησ Ιατρικήσ και Ιατρικήσ Δεοντολογίασ
Ιατρική Σχολή Πανεπιςτημίου Κρήτησ
e-mail: mkaramanou@uoc.gr
Κατά τθν ζναρξθ τθσ πανδθμίασ COVID-19, θ γενικευμζνθ χριςθ τθσ προςτατευτικισ μάςκασ υπιρξε αντικείμενο επιςτθμονικισ και κοινωνικισ αντιπαράκεςθσ. Ωςτόςο, ιταν θ χριςθ τθσ ευρζωσ αποδεκτι ςτισ
επιδθμίεσ του παρελκόντοσ και πϊσ αρχικά επινοικθκε;
Πριν από 2000 χρόνια ςτθν αρχαία Ρϊμθ θ μάςκα από ζντερο ι κφςτθ
ηϊου χρθςιμοποιικθκε ωσ μζςο προςταςίασ από τουσ ανκρακωρφχουσ
αλλά και από τουσ ηωγράφουσ που μεταχειρίηονταν το τοξικό οξείδιο
του μολφβδου ςτισ τοιχογραφίεσ. Σον 16 αιϊνα, ο πολυμακισ Leonardo
da Vinci (1452-1519), ζνα από τα ςπουδαιότερα και ςυνκετικότερα πνεφματα τθσ ιςτορίασ, τροποποιεί τθν μάςκα και αντικακιςτά το ζντερο ηϊου με γάηα εμποτιςμζνθ με νερό ςε μια προςπάκεια να προςτατεφςει
τουσ ναφτεσ από μια πικανι πειρατικι επίκεςθ με χθμικά.
ο

τθν ιατρικι, και ειδικότερα ωσ μζςο προςταςίασ των λοιμωδϊν νόςων, θ μάςκα ειςάγεται κατά τθν επιδθμία πανϊλθσ του 1619. Σθν περίοδο εκείνθ, ο Charles de Lorme (1584-1678), προςωπικόσ ιατρόσ του βαςιλιά τθσ Γαλλίασ Λουδοβίκου ΙΓ’ (1601-1643), επινόθςε μια ςτολι που
κάλυπτε όχι μόνο το πρόςωπο αλλά όλο το ςϊμα. Ειδικότερα, το πρόςωπο του ιατροφ ιταν καλυμμζνο με μια μάςκα με γυάλινα μάτια και μια
μφτθ ςε ςχιμα ράμφουσ πουλιοφ όπου περιείχε άχυρο και αρωματικά
φυτά, ςε μια προςπάκεια προςταςίασ από το μίαςμα (Εικόνα 1). Είναι θ
εποχι που οι ιατροί ερμθνεφουν τα λοιμϊδθ νοςιματα με τθ κεωρία
των μιαςμάτων. Θεωρία που διατυπϊνεται ςτθν Ιπποκρατικι υλλογι,
αναφζροντασ πωσ ο μολυςμζνοσ από κάποια ανκυγιεινι οςμι ι ανακυμίαςθ αζρασ, που περιζχει νοςθρό ςτοιχείο, το μίαςμα, κεωρείται ωσ αίτιο των επιδθμικϊν νόςων. υνεπϊσ τα αρωματικά φυτά τοποκετθμζνα ςτο ρφγχοσ τθσ μάςκασ φαίνεται να παρείχαν προςτατευτικζσ ιδιότθτεσ κατά των αςκενειϊν. Η ςτολι του de Lorme ζγινε ευρζωσ αποδεκτι και θ μάςκα ςε ςχιμα ράμφουσ γνϊριςε διάφορεσ παραλλαγζσ μζςα ςτουσ αιϊνεσ που ακολοφκθςαν (Εικόνα 2).
Σον 19 αιϊνα, χάρθ ςτθν πρόοδο τθσ μικροβιολογίασ και ςτο ζργο των Louis Pasteur (1822-1895) και
Robert Koch (1843-1910), θ κεωρία των μιαςμάτων καταρρίπτεται. Παράλλθλα, ο διαπρεπισ Άγγλοσ χειρουργόσ Joseph Lister (1827-1912), οπαδόσ του Pasteur, ενςτερνίςτθκε τθν άποψι πωσ θ διαπφθςθ του
χειρουργικοφ τραφματοσ (ο μεγάλοσ φόβοσ τθσ χειρουργικισ του 19 αιϊνα) οφείλεται ςτθν παρουςία
μικροοργανιςμϊν. Ο Lister επινόθςε τθν αντιςθψία του χειρουργικοφ πεδίου και των τραυμάτων με τθ
μζκοδο του ψεκαςμοφ δια καρβολικοφ οξζωσ. Η αξία τθσ μεκόδου αποδείχκθκε κατά τον Γαλλο-Πρωςικό
πόλεμο (1870) και άλλαξε τθν άςκθςθ τθσ χειρουργικισ, ανοίγοντασ ζνα ευρφ πεδίο για περαιτζρω εξζλιξθ. Σο 1897, ο Γάλλοσ κακθγθτισ χειρουργικισ Paul Berger (1845-1908), ςε μια προςπάκεια περαιτζρω
μείωςθσ των διεγχειρθτικϊν λοιμϊξεων, βαςίηεται ςτθν ιδζα που είχε αναπτφξει ο Πολωνόσ χειρουργόσ
Jan Mikulicz-Radecki (1805-1905) και ειςάγει, για πρϊτθ φορά ςτο χειρουργείο, μάςκα καταςκευαςμζνθ
με γάηα που ζδενε ςτο κεφάλι με δυο κορδόνια. Η χειρουργικι μάςκα, ςε αυτι τθν μορφι, χρθςιμοποιικθκε αρχικά ςτθν επιδθμία πανϊλθσ τθσ Μαντηουρίασ (1910-1911), ωσ μζςο προςταςίασ των ιατρϊν, ενϊ
το 1918, κατά τθν επιδθμία τθσ «ιςπανικισ» γρίπθσ, επεκτάκθκε θ χριςθ τθσ ςτον γενικό πλθκυςμό.
ο

ου
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Ωςτόςο φαίνεται πωσ δεν υιοκετικθκε ευρζωσ από όλα τα κράτθ. τθν Γαλλία, ςε άρκρο που δθμοςιεφκθκε ςτθν εφθμερίδα L’Heure το 1919, ο δθμοςιογράφοσ αναφζρει πωσ ενώ θ μάςκα χρθςιμοποιείται
από τουσ ιατροφσ ςτο νοςοκομείο και ςτο πανεπιςτιμιο, τθν ίδια ώρα οι πολίτεσ αρνοφνται να τθν φορζςουν
ςτουσ δθμόςιουσ χώρουσ φοβοφμενοι τθ γελοιοποίθςθ, κάτι που δε ςυμβαίνει ςτθν Αγγλία μιασ και είναι ζνα
κοινό αποδεκτό μζςο προςταςίασ (Εικόνα 3). Τθν ίδια περίοδο ςτο Σαν Φρανςίςκο των Η.Π.Α. εμφανίηεται
για πρώτθ φορά το κίνθμα κατά τθσ μάςκασ. Τον Οκτώβριο του 1918, και εν μζςω τθσ πανδθμίασ τθσ ιςπανικισ γρίπθσ, το δθμοτικό ςυμβοφλιο τθσ πόλθσ, ςε μια
προςπάκεια μείωςθσ του αρικμοφ των κρουςμάτων,
απαγορεφει τισ ςυνακροίςεισ, κλείνει τα ςχολεία και
τα κζατρα και επιβάλλει ςτουσ υπαλλιλουσ των καταςτθμάτων τθν χριςθ μάςκασ. Λίγεσ μζρεσ αργότερα,
το μζτρο επεκτείνεται ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Μια
ομάδα πολιτών, ςυμπεριλαμβανομζνων νομικών, δθμόςιων λειτουργών και ιατρών αντιτίκεται και ιδρφει
το κίνθμα κατά τθσ μάςκασ. Οι οπαδοί του κινιματοσ
αμφιςβθτοφν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου
και κάνουν λόγο για παραβίαςθ του δικαιώματοσ τθσ
ελευκερίασ του ατόμου. Στισ 25 Ιανουαρίου 1919, ςε
εκδιλωςθ διαμαρτυρίασ των οπαδών του κινιματοσ,
πολίτεσ τραυματίηονται ςοβαρά από πυρά. Παράλλθλα, το κίνθμα ςυλλζγει υπογραφζσ με κφριο αίτθμα τθν άρςθ του μζτρου και πζντε μζρεσ αργότερα, ςτισ 5
Φεβρουαρίου θ χριςθ μάςκασ ςε δθμόςιουσ χώρουσ καταργείται. Ωςτόςο, χάρθ ςτθ ςχεδόν κακολικι χριςθ
τθσ είχαν ιδθ μειωκεί τα ποςοςτά κανάτων ςτο Σαν Φρανςίςκο και θ επιδθμία γρίπθσ είχε ελεγχκεί.
Απαραίτθτθ για τθν αντιμετϊπιςθ τοξικϊν ρφπων ι μικροοργανιςμϊν θ μάςκα διινυςε μια μακρά πορεία
ςτον χρόνο, προςτάτευςε το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό, τουσ πάςχοντεσ αλλά και τουσ υγιείσ όχι μόνο
ςτισ χειρουργικζσ αίκουςεσ αλλά και ςτισ περιόδουσ των μεγάλων επιδθμιϊν, ενϊ ςιμερα παραμζνει πιο
επίκαιρθ από ποτζ.
Εικόνες
Εικόνα 1: Η ςτολι τθσ πανϊλθσ που επινόθςε ο ιατρόσ de Lorme. (Πθγι: Porquet L.
La peste en Normandie du XIVe au XVIIe siècle. Paris : Alexandre Coccoz, 1898).
Εικόνα 2: Διάφορα είδθ προςτατευτικϊν μαςκϊν κατά τον 19 αιϊνα. (Πθγι: Annales d'hygiène publique et
de médecine légale. Paris : Baillière, 1829).
ο

Εικόνα 3: Οι Λονδρζηοι φοροφν μάςκα ςτουσ δθμόςιουσ χϊρουσ για να προςτατευκοφν από τθν Ιςπανικι
γρίπθ, πρωτοςζλιδο τθσ εφθμερίδασ "L'Excelsior", 26 Φεβρουαρίου 1919.
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Πανδημία και Σέχνη.
O Edvard Μunch και η ισπανική γρίπη
Τσαγκαράκη Μαρία, Ε.Τ.Ε.Π Ιατρική Σχολή, Μουσείο Ιατρικής
Η ισπανική γρίπη
Πολλές σελίδες έχουν γραφεί για την ισπανική γρίπη, τη μεγαλύτερη υγειονομική, οικονομική και
δημογραφική κρίση που σημάδεψε τον 20ο αιώνα. Αν και ο ακριβής αριθμός των νεκρών ως τώρα δεν
έχει γίνει εφικτό να αποτυπωθεί, φαίνεται ότι από τη γρίπη προσβλήθηκαν περίπου 500 εκατομμύρια
άνθρωποι, ενώ κατέληξαν πάνω από 50 εκατομμύρια. Παρόλα αυτά η ισπανική γρίπη εξαφανίστηκε
έτσι ξαφνικά όπως εμφανίστηκε μέσα σε 18 μήνες.
Πολύ μολυσματική η γρίπη που κάθε άλλο παρά ισπανική ήταν τελικά, φαίνεται ότι έπληξε περισσότερο τους νέους παρά τους ηλικιωμένους.
Μετά το πέρας του Α΄Παγκοσμίου πολέμου, η ανθρωπότητα μετρά τις πληγές της. Οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών και οι ελλιπείς υγειονομικές συνθήκες δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τη μετάδοση μολυσματικών νόσων. Είναι η εποχή που η ιατρική μόλις αρχίζει να κατανοεί τις λοιμώδεις
ασθένειες και να τις συνδέει με τα μικρόβια. Ο πρώτος ιός εντοπίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα ενώ οι
πρώτες εικόνες γίνονται ορατές από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μόλις το 1931.μως, ο δρόμος για
τη διάγνωση και τη θεραπεία είναι ακόμη μακρύς. Θα χρειαστούν αρκετές δεκαετίες για να ταυτοποιηθεί το στέλεχος του ιού Η1Ν1 που προκάλεσε τη φονική γρίπη.
Η Ισπανική γρίπη στη Νορβηγία
Η ισπανική γρίπη φαίνεται ότι εισχώρησε στη Νορβηγία
από τη Βρετανία. H Noρβηγία με πληθυσμό τότε 2.6 εκατομμύρια κατέγραψε ένα εκ. κρούσματα και 15.000 θανάτους.(1.3% του πληθυσμού). Εκτιμάται επίσης ότι 250.000
Νορβηγοί πέθαναν από πνευμονικές νόσους από το 1895
έως το 1955. Θα χρειαστεί ακόμη μια δεκαετία μετά το
τέλος της πανδημίας να διαπιστωθεί ότι η ισπανική γρίπη
προκλήθηκε από ιό. Οι πρώτες εικόνες ιών στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο το 1931 ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο για
την Ιατρική. Παράλληλα η φυματίωση συνεχίζει να αποτελεί μάστιγα για την εποχή έως και την ανακάλυψη της στρεπτομυκίνης και τη χορήγηση του εμβολίου ΒCG το 1946-7.
Σέχνη και ισπανική γρίπη
Η τέχνη έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία της ισπανικής γρίπης και καταγράφει θύματα ανάμεσα σε γνωστούς καλλιτέχνες της εποχής: Οι Gustav Klimt (1862 – 1918) , ο Egon
Schiele (1890 – 1918). Bohumil Kubišta (1884– 1918), ), o Άγγλος Harold John Wilde Gilman (1876 –
1919), ο Γεωργιανός ναΐφ καλλιτέχνης Niko Pirosmanashvili (1862 – 1918), η Αυστραλή Ruby Lindsay (1885 – 1919) υπήρξαν θύματα της γρίπης. Θύμα επίσης της γρίπης ήταν και ο ποιητή Guillaume
Apollinaire (1880 – 1918).
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Edvard Munch
Ο Edvard Munch, Nορβηγός ζωγράφος, έχει γίνει γνωστός για το διάσημο έργο του: η κραυγή.
Ο Munch προσβλήθηκε από την ισπανική γρίπη
από την οποία κατάφερε να επιβιώσει.
Ο Edvard Munch είναι ένας από τους σημαντικούς ζωγράφους στην ιστορία της μοντέρνας τέχνης, ένας καλλιτέχνης που επηρέασε τη δυτική
ζωγραφική στη μετεξέλιξη της . Γεννημένος στις
12 Δεκεμβρίου 1863 στη Νορβηγία πέρασε τα
παιδικά του χρόνια σε ιδιαίτερα τραυματικές
συνθήκες . Υιλάσθενος από μικρός έζησε μια ταραγμένη ζωή σημαδεμένη από θανάτους μελών
της οικογένειας.Με τη φράση: «Αρρώστια, τρέλα
και θάνατος ήταν οι σκοτεινοί φύλακες άγγελοι που
στάθηκαν στο λίκνο μου και με συντρόφεψαν όλη μου
τη ζωή» δίνει το στίγμα της ταραγμένης ζωής του ο
ίδιος ο Μunch. Η σχιζοφρένεια, η φυματίωση και……
ήταν ένα απειλητικό τρίπτυχο που επηρέασε τη ζωή και
το έργο του.
Η προσωπογραφία κατείχε κεντρική θέση στο
έργο του ζωγράφου.

Ο Μunch και η πανδημία
Η επιδημία που τον συνόδευε από τα παιδικά
χρόνια με τη μορφή της φυματίωσης συνέχισε να
ζωντανεύει τους εφιάλτες του.
το πορτραίτο του «Αυτοπροσωπογραφία με την
Ισπανική Γρίπη», ο Μunch εμφανίζεται καθισμένος σε μια ξύλινη πολυθρόνα ντυμένος με τη μακριά του ρόμπα. Ένα έργο που αποπνέει, παρά
τη χρωματική κορύφωση των θερμών χρωμάτων,
μελαγχολία, θλίψη ανησυχία. Εμφανής είναι η
εξάντληση, η αδυναμία και η δυσκολία στην
αναπνοή του ασθενούς ζωγράφου.

self-Portrait with the Spanish Flu, 1919, oil on canvas, 150 x 131 cm, National Gallery (Norway)

Self Portrait in Bergen Museum
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Στην αυτοπροςωπογραφύα μετϊ την
ιςπανικό γρύπη, ο Μunch εμφανύζεται να ϋχει ςυνϋλθει από την αςθϋνεια.
Το χρώμα ϋχει επιςτρϋψει ςτο πρόςωπο του και η ςτϊςη του ςώματοσ
αποδύδει την ϋνταςη τησ προςπϊθειασ, παρϊ την ακόμη εμφανό δυςχϋρεια τησ αναπνοόσ. Οι γραμμϋσ και η
πινελιϋσ ςτο φόντο ςυνεχύζουν να
δημιουργούν μια ατμόςφαιρα
ϋνταςησ.

Edvard Munch, Self-Portrait After the Spanish Flu (1919). Munch-museet.

Επίλογος
Η τϋχνη του Μunch αποδύδει με δραματικό τρόπο τουσ φόβουσ και τισ αγωνύεσ μιασ εποχόσ που
ςημαδεύτηκε ανεπανόρθωτα από μια φονικό πανδημύα. Οι μεγϊλεσ μετακινόςεισ πληθυςμών
και οι υγειονομικϋσ ςυνθόκεσ που ςυνόδευςαν το τϋλοσ του Α΄Παγκοςμύου πολϋμου, αποτϋλεςαν πρόςφορο ϋδαφοσ για την ανϊπτυξη και μετϊδοςη ενόσ ιδιαύτερα μολυςματικού ςτελϋχουσ
Η1Ν1 . Η ματιϊ του Munch φαύνεται ανηςυχητικϊ επύκαιρη και διειςδυτικό.
Η υπόςχεςη βελτύωςησ των ςυνθηκών ζωόσ που προανόγγειλαν οι μεγϊλεσ επιςτημονικϋσ ανακαλύψεισ όδη από τον 19 αιώνα καθώσ και η πρόοδοσ των βιοώατρικών επιςτημών, φαύνεται
ότι δεν μπόρεςαν να αναχαιτύςουν τα νϋα επιδημικϊ κύματα ιογενών λοιμώξεων που ϋμελλαν να
ακολουθόςουν.. Φαύνεται πωσ ο χρόνοσ που εύχε η ανθρωπότητα ςτη διϊθεςη τησ για αναςκόπηςη, αναςχεδιαςμό και πρόληψη…δυςτυχώσ εξϋπνευςε. Η ανεξϋλεγκτη ανϊπτυξη, η κλιματικό
αλλαγό, ο υπερπληθυςμόσ και η προώούςα φτωχοπούηςη μασ αφόνουν απροςτϊτευτουσ απϋναντι ςε μια μεγϊλη εξελικτικό απειλό.
Η κραυγό για τη Φύςη του Μunch φαντϊζει ςόμερα λιγότερο εξωπραγματικό αν και απόκοςμη……
ο

Eνδεικτική βιβλιογραφία- δικτυογραφία
Edvard Munch, Ulirch Bischoff, Taschen 2004
The Spanish 1918 Flu and the COVID-19 Disease: The Art of Remembering and Foreshadowing Pandemics
Goldstein, J.L.,Cell • 15 October 2020
Influenza: the Mother of All Pandemics
Jeffery K. Taubenberger* and David M. Morens, Armed Forsces Institute o Pathology, Rockville, Maryland, USA, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland,
Margaret Humphreys, Department of History, Duke University, Durham, NC
How Edward Munch’s Pioneering Use of Color Science Put Art on the Road to Abstraction, Henri Neuendorf, July 18, 2017
Moderna Museum https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/munch-by-himself/lively-painting/
Borza T.
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Σο σκίτσο και η σατιρική γελοιογραφία σε περιόδους Πανδημίας: από την
Ισπανική Γρίπη στην Covid 19.
Γαργανουράκη Αθηνά, MSc, Μουσείο Ιατρικής Κρήτης, Ιατρική Σχολή

Κάτι παραπάνω από 100 χρόνια πριν, το χειμώνα του 1918-19, ο κόσμος βρισκόταν στη δίνη της
«Ισπανικής Γρίπης», κατά τη διάρκεια της οποίας μολύνθηκαν περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι,
δηλαδή σχεδόν το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Μια ματιά στα έργα τέχνης, τις πολιτικές διαφημίσεις, την πολιτική γελοιoγραφία και τα σκίτσα εκείνης της εποχής, θα μας θυμίσει σε ανησυχητικά
μεγάλο βαθμό τη δική μας πραγματικότητα: της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Έναν αιώνα μετά, ο
σύγχρονος άνθρωπος της ψηφιακής εποχής φαίνεται , και μάλλον είναι, το ίδιο ευάλωτος με τον
άνθρωπο στις αρχές του 20ου αιώνα, γεγονός που διαφαίνεται
με γλαφυρό τρόπο στην τέχνη της σκιτσογραφίας.

. Tότε

Η εικονογράφηση της θανατηφόρου επέλασης της επιδημίας είναι κάτι που κυριαρχούσε στα σκίτσα και την πολιτική γελοιογραφία της εποχής αντικατοπτρίζοντας τα έντονα συναισθήματα ανασφάλειας και φόβου. Η ομοιότητα των σκίτσων και των
συναισθημάτων που εκφράζουν, όπου ο Θάνατος χρησιμοποιεί
για όπλο του τη Γρίπη (Influenza) σε ένα σκίτσο του 1918 και την
Covid 19 στη σύγχρονη πανδημία είναι εντυπωσιακή.

. Tώρα

Η Ισπανική Γρίπη εκδηλώθηκε όταν μαινόταν ακόμα ο Α‟ Παγκόσμιος Πόλεμος, για αυτό και οι κυβερνήσεις των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών είχαν επιβάλλει λογοκρισία προκειμένου να κρύψουν την έξαρση της πανδημίας. την Ισπανία, όμως,
που είχε διατηρήσει στάση ουδετερότητας, ο τύπος έδινε μια πιο
ρεαλιστική εικόνα της, με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση διεθνώς ότι η χώρα είχε πληγεί πολύ βαρύτερα από την ασθένεια.
Για αυτόν τον λόγο, η νόσος έμεινε γνωστή ως ισπανική γρίπη.
Οι συνέπειές της , όμως, ήταν τόσο δραματικές που ήταν αδύνατο να συγκαλυφθούν. ε πολλά σκίτσα της εποχής βλέπουμε να γίνεται σύγκριση της επιδημίας με
τον ίδιο τον πόλεμο, καθώς οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές είχαν σχεδόν την ίδια έκταση με εκείνες
του Α‟ Παγκοσμίου Πολέμου.
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. Tότε
H πανδημία COVID- 19 , ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες που εκδηλώθηκε, καλλιέργησε ένα εξαιρετικά «πολεμικό», επίσης, κλίμα παγκοσμίως. Αρχηγοί
κρατών

εξήγγειλαν

διαγγέλματα

για

τον

«Τγειονομικό Πόλεμο» που έχει ξεσπάσει στον πλανήτη, ενώ παρακολουθούσαμε δραματικές σκηνές
στα ΜΜΕ από χώρες, όπως η γειτονική Ιταλία, που
είχαν πληγεί περισσότερο από τον ιό.

. Tώρα

Τα μέηοα ποξζηαζίαπ
Είναι εξίσου εντυπωσιακό ότι οι οδηγίες της εποχής
του 1918-1919 για την προστασία ενάντια στην Ισπανική Γρίπη, δε διαφέρουν σχεδόν καθόλου από τις

. Tότε

σύγχρονες: διατήρηση αποστάσεων, μείνετε σπίτι αν
έχετε συμπτώματα κρυολογήματος, μην κάνετε χειραψίες, χρησιμοποιήστε μαντήλι όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. ε πολλές χώρες πρότειναν και είχαν υιοθετήσει και τη χρήση μάσκας στους πολίτες, πράγμα
που αποτελεί βασικό μέτρο προφύλαξης κατά του
κορωνοϊού

και σήμερα. Παρ‟όλα τα τεχνολογικά

επιτεύγματα και την επιστημονική πρόοδο, λοιπόν, η
αντιμετώπιση της απειλής μιας νέας πανδημίας παραμένει ίδια με εκείνη του προηγούμενου αιώνα :
κοινωνική αποστασιοποίηση - με κλείσιμο σχολείων,
απαγόρευση κοινωνικών συναθροίσεων κτλ, χρήση
μάσκας υφασμάτινης ή χειρουργικής και αυξημένη
προσωπική υγιεινή με συχνό πλύσιμο χεριών. Σα
παρακάτω σκίτσα είχαν δημιουργηθεί για την ενημέρωση των πολιτών και την υιοθέτηση μέτρων προστασίας από τις Δημόσιες Αρχές Τγείας στις ΗΠΑ,
τα οποία δε διαφέρουν κατά πολύ από τις σύγχρονες
οδηγίες του ΕΟΔΤ και του ΠΟΤ.

. Tώρα
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Παμδημία και Πξλιηική

. Tότε

Σο 1918 ήταν χρονιά εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και o κόσμος είχε κουραστεί από την ξύλινη γλώσσα των
πολιτικών , μέσα στην όλη δεινή κατάσταση της εποχής.
Έλπιζαν, λοιπόν, ότι η επιδημία της Ισπανικής Γρίπης θα περιόριζε σε κάποιο βαθμό την πολιτική δολοπλοκία και θα
έριχνε τους τόνους στις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

. Tώρα

Αν θέλαμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό με τη σύγχρονη
πραγματικότητα, ένα έντονο σκηνικό εκλογικών αναμετρήσεων διαδραματίζεται και σήμερα στις ΗΠΑ. Ο Trump έχει κατηγορηθεί πολλαπλώς για την αδυναμία (ίσως και την άρνηση
που επέδειξε) να ελέγξει την πορεία της πανδημίας στη χώρα.
Αμφιλεγόμενη είναι και η κυβερνητική πολιτική και άλλων
χωρών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
H Αγγλία και η ουηδία έχουν δεχθεί μεγάλη κριτική για το
πως διαχειρίστηκαν την εξέλιξη της κρίσης της πανδημίας
Covid 19.

. Tότε

Οικξμξμικέπ επιπηώζειπ

΄

Έντονη κριτική ασκήθηκε για την αδυναμία των κρατών να
αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση που ακολούθησε την
πανδημία. Αν και είναι αδύνατο να χαρτογραφηθεί πλήρως
η Ισπανική Γρίπη, σε ό,τι αφορά στις συνέπειες που είχε στην
παγκόσμια οικονομία, φαίνεται ότι οι οικονομικές τάσεις εν
καιρώ πανδημίας ακολουθούν διαχρονικά ένα συγκεκριμένο
μοτίβο ύφεσης. ε μια εκτενή έρευνα της ισπανικής γρίπης, η
Liberty Street Economics καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι
επιπτώσεις της σημερινής πανδημίας στην οικονομία δεν είναι
κάτι πρωτοφανές. υγκεκριμένα, στις ΗΠΑ τότε παρατηρήθηκε μια πτώση της τάξης του 18% στα βιομηχανικά αγαθά, ενώ στις πολιτείες που δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα
παρατηρήθηκε αύξηση χρεωκοπιών τόσο στις επιχειρήσεις,
όσο και στα νοικοκυριά. Αποκαλυπτικά της δριμείας πολιτικής κριτικής είναι και τα σκίτσα που ακολουθούν..

. Tώρα
.
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Ο αμηίλξγξπ

. Tότε

Σέλος, δε θα πρέπει να αγνοήσουμε και κάποιες αντιδράσεις διαμαρτυρίας για τα περιοριστικά μέτρα ή
ακόμη και για την ίδια τη γρίπη. Ακόμα και σε εκείνη την εποχή, δεν έλειπαν και οι αρνητές της Επιδημίας της Γρίπης και της αλήθειας. Τπήρχε μια τάση
να υποβιβαστούν οι καταστροφικές συνέπειες της
πανδημίας και να αμφισβητηθεί ο ολέθριος αντίκτυπος που είχε στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Μια
τάση που, δυστυχώς, έχει παρουσιαστεί και στις μέρες
μας. Οι γελοιογραφίες που ακολουθούν είναι ενδεικτικές του συγκεκριμένου φαινομένου

. Tώρα

Επίλξγξπ
Η πολιτική γελοιογραφία και το σκίτσο καταγράφουν το σφυγμό της εποχής. Αποκωδικοποιώντας το
υλικό που έχουμε στη διάθεση μας, αντιλαμβανόμαστε ομοιότητες ανάμεσα στην πανδημία της ισπανικής γρίπης και την πανδημία COVID-19. Φαίνεται ότι οι δυο ασθένειες έχουν πολλά κοινά που καταλήγουν σε ένα ουσιαστικότερο: βύθισαν την παγκόσμια κοινότητα σε μια απίστευτη κρίση. Παρόλα
αυτά έχουν προκύψει και θετικές συνέπειες. ε διεθνές επίπεδο γίνεται συνείδηση ότι μόνο από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Η ισπανική γρίπη ήταν ο λόγος που συστήθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τγείας. Σώρα με τον κορωνοϊό τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο έχουν
μπει στο μικροσκόπιο, και αναπτύσσονται νέοι δρόμοι στον τρόπο επικοινωνίας, εργασίας αλλά και
λειτουργίας του παγκόσμιου συστήματος
Ενδεικτική Βιβλιογραφία- Δικτυογραφία

pandemia_gr_5eb12c4cc5b62b850f91a597

https://www.economistas.gr/oikonomia/25712_fones-gia-tin-

Οι γελοιογραφίες και τα σκίτσα του 1918-1919 έχουν αναδημοσιευ-

eyropaiki-antidrasi

θεί από το άρθρο του Joshua Brown: Artwork from the 1918 Pan-

https://www.iefimerida.gr/oikonomia/koronoios-ti-synebioikonomia-kata-ispaniki-gripi
https://avant-garde.com.cy/articles/nea/news/ti-egine-

demic. https://thereformedbroker.com/2020/05/13/artwork-from
-the-1918-pandemic/
Οι σύγχρονες γελοιογραφίες έχουν αναδημοσιευθεί από:

epistrefontas-sta-sholeia-oi-mathites-en-meso-ispanikis-gripis

2) www.toonpool.com

https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-ispanike-yripe-se-9-

3) www.cartoonstock.com

erotapanteseis-omoiotetes-kai-diafores-me-te-semerine-
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Ιδρύθηκε το 1958 από Υοιτητές Ιατρικής, και σήμερα
αποτελείται από 7 τοπικές επιτροπές, μία σε κάθε πόλη
όπου υπάρχει Ιατρική χολή, συνδέοντας τους Υοιτητές Ιατρικής σε πανελλήνιο επίπεδο. Παράλληλα διαθέτει και διεθνή χαρακτήρα αφού ως μέλος των IFMSA International Federation Of Medical Students’ Associations και EMSA - European Medical Students’ Association εκπροσωπεί τους Υοιτητές Ιατρικής της Ελλάδας
στο εξωτερικό.
Οραματίζεται μία κοινωνία Υοιτητών Ιατρικής και
μελλοντικών Ιατρών εφοδιασμένων με αξίες και κοινωνική σκέψη για την προαγωγή του ανθρωπισμού και
την ολιστική προσέγγιση της ιατρικής. Εμπνέει την
καλλιέργεια και εξέλιξη του χαρακτήρα, της συμπεριφοράς και των δεξιοτήτων των φοιτητών Ιατρικής, σε
ένα περιβάλλον αποδοχής και συναδελφικότητας.
Οι Δράσεις της HelMSIC οργανώνονται σε πανελλήνιο
επίπεδο και αφορούν τις 6 θεματικές των Σομέων Δράσης - Κλινικές Ανταλλαγές, Ερευνητικές Ανταλλαγές,
Ιατρική Εκπαίδευση, Δημόσια Τγεία, Ανθρώπινα Δικαιώματα & Ειρήνη, εξουαλική και Αναπαραγωγική
Τγεία συμπεριλαμβανομένου του HIV & AIDS.
Σα προγράμματα των ερευνητικών και κλινικών ανταλλαγών που δίνουν την ευκαιρία στους Υοιτητές
να αποκτήσουν εμπειρία ερευνητικής και κλινικής
άσκησης αντίστοιχα, για ένα μήνα σε χώρες του εξωτερικού ενώ παράλληλα Υοιτητές Ιατρικής από τις χώρες
αυτές πραγματοποιούν την άσκησή τους σε εργαστήρια και κλινικές της Ιατρικής χολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης
Η Ημερίδα πρόσβασης στη εξουαλική Τγεία όπου οι
Υοιτητές Ιατρικής θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιό-

τητες με στόχο την παροχή μελλοντικά μιας ολιστικής και απαλλαγμένης από το στίγμα φροντίδας
στους ασθενείς τους.
H Σοπική Επιτροπή Ηρακλείου από την ίδρυσή της
έως σήμερα παραμένει ενεργή οργανώνοντας δράσεις κάθε χρόνο και διατηρώντας σταθερή συμμετοχή σε Πανελλήνιο και Διεθνές επίπεδο! Μερικές από
τις δράσεις που θα δείτε να πραγματοποιούνται φέτος είναι:
Σο 2ο Πανελλήνιο υνέδριο Υοιτητών Ιατρικής για
τη Δημόσια Τγεία με κεντρική θεματολογία τα μεταδιδόμενα νοσήματα και τη μικροβιακή αντοχή
Η Διημερίδα Ειδικοτήτων στην οποία θα παρουσιαστούν τις ευκαιρίες για ποικιλία ειδικοτήτων στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
Σο εμινάριο υρραφής Σραύματος που περιλαμβάνει εκπαίδευση των Υοιτητών Ιατρικής σε βασικές
δεξιότητες συρραφής και περιποίησης τραύματος
Η ημερίδα „Ιατρική & Έρευνα‟ στην οποία θα αναλυθεί ο ρόλος και η αξίας της έρευνας στην Ιατρική,
η ερευνητική μεθοδολογία και θα αναδειχτούν οι
ευκαιρίες ενασχόλησης με την έρευνα εντός της Ιατρικής χολής
Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις την πανδημίας COVID-19 και σεβόμενοι τα μέτρα και τις υποδείξεις του ΕΟΔΤ για την προστασία όλων μας, τα προγράμματα στην πλειονότητά τους έχουν μεταφερθεί
σε online περιβάλλον. Θέτοντας ως προτεραιότητα
την ασφάλεια των Υοιτητών Ιατρικής και οι συνεδριάσεις της Σοπικής Επιτροπής Ηρακλείου πραγματοποιούνται online μέσω της πλατφόρμας του
ZOOM κάθε Σετάρτη στις 14.00, και είναι ανοιχτές
προς όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη HelMSIC μπορείτε
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.helmsic.gr, να κάνεται like
στη σελίδα ‘HelMSIC - Hellenic Medical Students’
International Committee’ και συγκεκριμένα για το Ηράκλειο να
γίνετε μέλος της ομάδας ‘HelMSIC Herakleion | HelMSIC
Ηρακλείου’ στο Facebook, να μας ακολουθήσετε στο Instagram
@helmsic ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο heraklion@helmsic.gr

Υοιτητικά Νέα

Η HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International
Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών χέσεων Υοιτητών Ιατρικής) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη
κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη κομματικού χαρακτήρα που απαρτίζεται από Υοιτητές Ιατρικής και
οργανώνει δράσεις για τους Υοιτητές Ιατρικής και το
ευρύ κοινό.
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Υοιτητικά Νέα

Ο.Υ.Ε.Α.Κ
Αν θέλουμε να μιλήσουμε για φοιτητικές ομάδες που αναδεικνύουν τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη
ως στάση και πράξη ζωής, θα πρέπει να μιλήσουμε για την ΟΥΕΑΚ. Αφήνουμε όμως τα ίδια τα μέλη
της να παρουσιάσουν τις προσπάθειες τους με το δικό τους παραστατικό τρόπο…..
Ο.Υ.Ε.Α.Κ. είναι αυτό που λέει και η λέξη. Ομάδα Υοιτητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας (Πανεπιστημίου)
Κρήτης. Είμαστε δηλαδή μια ομάδα φοιτητών από όλα τα Σμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και σκοπός
μας είναι να προωθήσουμε τα οφέλη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Η ομάδα μας από την ίδρυση της το 2002
(φέτος ενηλικιώθηκε) διοργανώνει ποικίλες δράσεις γύρω από την αιμοδοσία αλλά και όχι μόνο. Η χάρη μας
επεκτείνεται από ομιλίες στο Πανεπιστήμιο μέχρι τη διοργάνωση μη ανταγωνιστικών αγώνων δρόμου και
πάρτι στο Υοιτητικό Κέντρο. το Υοιτητικό Κέντρο μάλιστα υπάρχει και το γραφείο της ΟΥΕΑΚ, το οποίο
για προφανείς λόγους παραμένει προσωρινά κλειστό από την αρχή της πανδημίας. Αν όμως το βρίσκατε ανοιχτό σήμερα, θα αντικρίζατε δύο τοίχους γεμάτους
αφίσες από τις προϊστορικές αλλά και πιο σύγχρονες δράσεις μας, βραβεία, όπως
το πιο πρόσφατο «Βραβείο Εθελοντισμού» από την Αιμοδοσία του ΠΑΓΝΗ, καθώς και καλλιτεχνικά έργα δικά μας αλλά και των αιμοδοτών. το κέντρο βρίσκεται η στρογγυλή τράπεζα επί της οποίας αποφασίζουμε καθοριστικής σημασίας ζητήματα. Χέμματα. το τραπέζι κυρίως απλώνουμε φαγητά όσο κάνουμε τις
συναντήσεις μας και αποφασίζουμε όλοι μαζί τις επόμενες δράσεις μας. Οι συναντήσεις μας είναι εβδομαδιαίες. Και λέμε «είναι» γιατί τις συνεχίζουμε ακόμα, με
τη μόνη διαφορά να είναι πως γίνονται διαδικτυακά. Οι συναντήσεις μας ήταν
και παραμένουν ανοιχτές για όλους και μάλιστα θέλουμε σε κάθε συνάντηση να
έχουμε καινούργια άτομα που ενδιαφέρονται για τον εθελοντισμό. Είναι βαρετό
να είμαστε συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αν κάποια Σετάρτη στις 18.30 δεν έχετε
κάτι καλύτερο να κάνετε, μπορείτε να ψάξετε την ΟΥΕΑΚ στο facebook και να
περάσει η ώρα σας γνωρίζοντας λίγα περισσότερα για εμάς.
Η διοργάνωση αιμοδοσιών είναι η βασική μας δραστηριότητα, αλλά αυτό που
πρωτίστως μας ενδιαφέρει είναι η κινητοποίηση του κόσμου, ειδικά των φοιτητών στους οποίους απευθυνόμαστε, ώστε να δίνουν τακτικά αίμα. Κάθε χρόνο
πραγματοποιούμε ενημερώσεις σε όλα τα Σμήματα, και πιθανόν να μας έχετε συναντήσει σε κάποιο κυλικείο
(είναι ο φυσικός μας χώρος – φοιτητές είμαστε!) ή σε κάποιο αμφιθέατρο πριν από κάποιο μάθημα. Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια είναι και η ενημέρωση και λήψη δειγμάτων
για υποψήφιους δότες μυελού των οστών. Αν το τελευταίο σας ακούστηκε πολύ επώδυνο ή ακατανόητο τότε
ένα μήνυμα στην ΟΥΕΑΚ θα σας έλυνε οποιαδήποτε απορία. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, έχουμε την αμέριστη υποστήριξη της Αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ που είναι και ο σημαντικότερος σύμμαχος μας.
Άμεσος στόχος μας είναι να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους φοιτητές μέσω των κοινωνικών δικτύων για τη δωρεά αίματος και αν είμαστε τυχεροί να οργανώσουμε και μια αιμοδοσία αφού οι ανάγκες του νοσοκομείου δε σταματούν. Μη ξεχνάμε ότι το αίμα δεν παράγεται τεχνητά αλλά δωρίζεται από
όλους εμάς.

Δίνοσμε Αίμα. Χαρίζοσμε Ζωή.
Facebook: Ουεακ Πανεπιστήμιο Κρήτης (https://www.facebook.com/Ουεακ-Πανεπιστήμιο-Κρήτης1374073089368979)
Instagram: ofeak_uoc
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