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Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών
Μήνυμα του Κοσμήτορα Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή κ. Γ. Κοχιαδάκη
Αγαπητές νέες φοιτήτριες και αγαπητοί νέοι φοιτητές,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σας συγχαίρουμε για την
επιτυχία σας και σας ευχόμαστε μια όμορφη και εποικοδομητική ακαδημαϊκή χρονιά, συνεχή πρόοδο και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις σας.
από σημαντικά επιτεύγματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στην Κρήτη και γενικότερα στη χώρα. Οι επιτυχίες της αποτυπώνονται ανάγλυφα τόσο στις
κατατάξεις διεθνών οργανισμών που αξιολογούν ακαδημαϊκά ιδρύματα, όσο και στην πρόσφατη πιστοποίηση

του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από διεθνή επιτροπή, κατά την οποία η Σχολή αξιολογήθηκε με
άριστα. Η Ιατρική Σχολή του Π. Κ. στοχεύει στην αξιοποίηση της παράδοσης που έχει δημιουργήσει η ποιότητα της ακαδημαϊκής της δραστηριότητας και του κλινικού της έργου, της αριστείας στην έρευνα σε τομείς
αιχμής καθώς και της σύνδεσης έρευνας, εκπαίδευσης και κοινωνικών υγειονομικών αναγκών. Η στρατηγική
αυτή θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον διεθνή προσανατολισμό της και την ανάπτυξη συνεργασιών με
κορυφαία ιδρύματα στον κόσμο, την προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού καθώς και άριστων προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών καθιστώντας την ως μία από τις κορυφαίες Ιατρικές Σχολές
στον διεθνή ακαδημαϊκό στίβο. Για όλους μας οι σημερινές συνθήκες, που επικρατούν με την πανδημία της
COVID-19, είναι πολύ δύσκολες. Αναγκαστήκαμε να αναπροσαρμόσουμε μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, να ανακαλύψουμε νέες τεχνικές μετάδοσης και εμπέδωσης της γνώσης.
Οι συνθήκες αυτές απέχουν αισθητά από τη φοιτητική ζωή που ονειρευτήκατε όταν κοπιάζατε προετοιμαζόμενοι για την Ιατρική Σχολή στα σχολικά σας χρόνια.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκίνησε με κάθε δυνατή προσπάθεια να εφαρμοστούν τόσο τα υγειονομικά μέτρα που επιβάλλει η πανδημία όσο και η ισχύουσα νομοθεσία.
Επιδίωξη μας είναι να συμβάλλουμε στην όσο το δυνατόν ομαλή μετάβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία με
φυσική παρουσία των διδασκόντων και των φοιτητών. Με τη διαδικασία του επείγοντος σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα υποστήριξης των διαδικασιών ελέγχου πιστοποιητικών στα αμφιθέατρα κατά το πρότυπο της εξεταστικής διαδικασίας.
Θα εκτιμούσαμε τη βοήθεια όσων από εσάς θα ήθελαν να υποστηρίξουν τη διαδικασία στο πλαίσιο του προ-

γράμματος που έχει καταρτιστεί. Γιατί οι σπουδές δεν είναι μία σειριακή ακολουθία παραδόσεων, εργαστηρίων, εξετάσεων που παράγει πτυχιούχους. Είναι και η παρέα, η αλληλεπίδραση με συμφοιτητές και δασκάλους, είναι μία πολυδιάστατη διαδικασία που δημιουργεί κριτικά σκεπτόμενους, κοινωνικά ευαίσθητους επιστήμονες και υπεύθυνους πολίτες.
Έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι σπουδές σας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης θα δικαιώσουν την
επιλογή σας, να σπουδάσετε κοντά μας.
Εύχομαι υγεία, καλές σπουδές και αισιοδοξία προσβλέποντας σε καλύτερες μέρες.

Ακαδημαϊκά Νέα

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει μια πορεία σχεδόν σαράντα χρόνων η οποία χαρακτηρίζεται
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Τελετή ορκωμοσίας
Mια ακόμη τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 7.30 μ.μ.
στο ανοικτό αμφιθέατρο της Σχολής με τη συμμετοχή 107 αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής.
Με την τελετή ορκωμοσίας της 29ης Ιουλίου, η Ιατρι-

κή Σχολή ολοκλήρωσε αισίως 36 χρόνια προσφοράς στην προπτυχιακή εκπαίδευση, καταγράφοντας 2540 αποφοίτους καθώς και 902 ενεργούς
φοιτητές στο ενεργητικό της.
Η πραγματοποίηση της τελετής των αποφοίτων με
φυσική παρουσία

προανήγγειλε τη μετάβαση σε

μια νέα εποχή δίνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για
την πορεία της πανδημίας και την άρση των υγειονομικών περιορισμών.

Η τελετή μεταδόθηκε μέσω livestreaming και έτσι
είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν οι οικογένειες των πτυχιούχων αλλά και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
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Συνάντηση υποδοχής πρωτοετών
To νέο ακαδημαϊκό ΄Ετος ξεκίνησε με αισιοδοξία αλλά και
με την επιφύλαξη της πανδημίας που όπως φαίνεται δεν
έχει ολοκληρώσει ακόμη τον κύκλο της…
Η εθιμοτυπική υποδοχή πρωτοετών πραγματοποιήθηκε
με φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο “Δημήτρης Εμμανουήλ” την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:30
Τους πρωτοετείς φοιτητές καλωσόρισέ ο Κοσμήτορας της
Ιατρικής Σχολής κ. Γ. Κοχιαδάκης ο οποίος τους προσκάλεσε να συνδιαμορφώσουν με τους καθηγητές τους ένα
δημιουργικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με αισιοδοξία, υπευθυνότητα και ασφάλεια .
Επιμέρους θέματα ανέπτυξαν οι καθηγητές της Ιατρικής

Σχολής κ.κ . Χρήστος Λιονής , Νικόλαος Τζανάκης.
Σε θέματα προπτυχιακών σπουδών αναφέρθηκαν ο συντονιστής της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών κ. Εμμανουήλ Γαλανάκης και ο Συντονιστής της Επιτροπής Διεθνών Ανταλλαγών κ. Ιωάννης Ζαγανάς,

Την αναγγελία ενός ιατρείου για τις ανάγκες των φοιτητών ανακοίνωσε ο καθηγητής κ. Χ.

Λιονής. Το Ιατρείο αυτό θα λειτουργεί με καθηγητές του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, και θα έχει
ως στόχο την εκτίμηση των αναγκών υγείας των φοιτητών και τη συνεργασία μαζί τους για κάθε
θέμα που αφορά τα μέτρα προστασίας της υγείας τους κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής του.
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Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων Ιατρικής Σχολής
Παρά τις περιοριστικές συνθήκες της Πανδημίας η Ιατρική
Σχολή έχει να καταγράψει ένα σημαντικό έργο μελών της
για το τελευταίο εξάμηνο.
Ημερίδα Αιματολογίας Φοιτητών Ιατρικών Σχολών Ελλά-

δος, "ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ" [16/10/2021, Ηράκλειο]
Στις 16 Οκτωβρίου 2021 διοργανώθηκε Διαδικτυακή Πανελλήνια Ημερίδα Αιματολογίας για προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής με θέμα «ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ». Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από όλες τις Ιατρικές
Σχολές και τα Ιατρικά Τμήματα της χώρας υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και ευελπιστεί να
γίνει διεθνής μελλοντικά. Στόχος ήταν η έκθεση των προπτυχιακών φοιτητών στην Κλινική και Εργαστηριακή Αιματολογία μέσω βασικών διαλέξεων και παρουσιάσεων περιπτώσεων ασθενών, τόσο από μέλη ΔΕΠ/
Αιματολόγους όσο και από τους ίδιους τους φοιτητές σε ομάδες εργασίας (workshops).

1ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Forum Φοιτητών Ιατρικής
Στις 22-23/05/2021 πραγματοποιήθηκε το 1ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Forum
Φοιτητών Ιατρικής με μεγάλη συμμετοχή.

Εβδομάδα Ενημέρωσης για τα Βλαστοκύτταρα
Εβδομάδα ενημέρωσης από τις 15 έως τις 19 Νοεμβρίου για τα Βλαστοκύτταρα διοργανώθηκε για πέμπτη
συνεχή χρονιά - από τη ΔηΤΟΒ Κρήτης της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑ.Γ.Ν.Η., με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Κρήτης. Στις προγραμματιζόμενες δράσεις συμμετείχε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τo
Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου και ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος "Αιματοκρήτης".

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο COST ACTION INNOGLY “Glycosaminoglycanswhat remains to be solved”
Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο COST ACTION INNOGLY “Glycosaminoglycanswhat remains to be solved” πραγματοποιήθηκε στις 27-29 Σεπτεμβρίου
2021 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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3ο Σχολείο Βασικής Ανοσολογίας για Κλινικούς
Το «3ο Σχολείο Βασικής Ανοσολογίας για Κλινικούς» διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8-10 Οκτωβρίου
2021 με διοργανωτές τους κ. κ. Πρόδρομο Σιδηρόπουλο, Καθηγητή Ρευματολογίας και Παναγιώτη Βεργίνη,
Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοχημείας.

Συμμετοχή καθηγητή Χρήστου Λιονή σε ομάδα σχετική με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την πανδημία της
COVID-19
Συμμετοχή καθηγητή Χρήστου Λιονή στην πρόσφατη δημοσίευση μιας Ευρωπαϊκής ομάδας σχετικής με την
Ευρωπαϊκή στρατηγική για την πανδημία της COVID-19.
Mετεκπαιδευτικές εκδηλώσεις του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης Oι μετεκπαιδευτικές εκδηλώσεις του
Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης διανύουν το 32ο έτος εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα φιλοξενείται μια διευρυμένη ομάδα διακεκριμένων ομιλητών από ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, κυρίως από την Ευρώπη, που δέχθηκαν να
μοιραστούν την εμπειρία τους μέσω της πλατφόρμας zoom.Τα Σεμινάρια αυτά, που έχουν ως στόχο τη συστηματική εκπαίδευση των ειδικευομένων στην Ακτινολογία και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.
Tο παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους ακτινολόγους εντός και εκτός Κρήτης και είναι ανοικτό σε όλους τους κλινικούς συναδέλφους και στους φοιτητές της Ιατρικής.

Προσεχείς δραστηριότητες Ιατρικής Σχολής:
Ορκωμοσία
Η Ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους νέους διδάκτορες, αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και
αποφοίτους της Ιατρικής Σχολής, θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ. στο χώρο
του Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης
To Πρόγραμμα της Ορκωμοσίας:
• Χαιρετισμοί: Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης , Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής
• Απονομή «Βραβείου Αριστείας» από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.
• Απονομή υποτροφίας Χ. Σπυράκη
• Καθομολόγηση Διδακτόρων, απονομή Διδακτορικών Διπλωμάτων και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης.
• Ορκωμοσία Αποφοίτων και απονομή Πτυχίων

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
H Iατρική Σχολή φιλοξενεί από τον Δεκέμβριο του 2021 σχολικές μονάδες τη Β΄θμιας Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων. Το έργο συντονίζει η Επιιτροπή Διασύνδεσης με τη β΄θμια Εκπαίδευση της Ιατρικής Σχολής σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.
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Nέα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Τέσσερα είναι τα νέα μέλη ΔΕΠ που ορκίσθηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα στην Ιατρική Σχολή
το τελευταίο εξάμηνο (από τον Απρίλιο του 2021 έως και τον Οκτώβριο του 2021). Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να τους γνωρίσουμε:
Η κ. Μαρία Βασιλακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, μετά την αποφοίτησή της από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999, έλαβε τον τίτλο ειδικότητας
στην Παθολογική Ογκολογία από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών
“Άγιος Σάββας” (2009) και τη διδακτορική της διατριβή από το ΕΚΠΑ
(2011). Στη συνέχεια εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο πανεπιστήμιο
Yale, στο Κονέκτικατ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει μετεκπαιδευτεί σε μεγάλα αντικαρκινικά κέντρα όπως το Institut Gustave- Roussy,
Villejuif, France, Royal Marsden Hospital, London,UK, MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA, και στο Pitié-Salpêtrière Hospital Paris,
France. Πριν την εκλογή της στην παρούσα θέση, εργάστηκε ως Επιμελήτρια (Consultant/Praticien Hospitalier) σε νοσοκομεία σε Αγγλία και Γαλλία.
Έχει αρκετό ερευνητικό και συγγραφικό έργο.
Ο κ. Ηλίας Κεχαγιάς, Επίκουρος Καθηγητής Αγγειακής και Επεμβατικής
Ακτινολογίας, μετά την αποφοίτηση του από την Ιατρική Σχολή του Παν/
μίου Πατρών (1998) έλαβε τον τίτλο ειδικότητας στην Ακτινολογία το
2005. Στη συνέχεια έλαβε το Πανευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης
στην Επεμβατική Ακτινολογία [European Board of Interventional
Radiology, 10/2010) και το Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Επεμβατική
Ακτινολογία (1/2013). Ολοκλήρωσε τη Διδακτορική Διατριβή (PhD), στην
Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης το 2020. Τα κύρια πεδία εξειδίκευσής του
είναι οι περιφερικές διαδερμικές αγγειακές επεμβάσεις καθώς και διαδερμικές μη-αγγειακές επεμβάσεις. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την Διαγνωστική ΥΤ-αγγειογραφία, με ιδιαίτερη εστίαση στις
τεχνικές Αιματικής Διήθησης για την εκτίμηση της Κρίσιμης Ισχαιμίας και
των Ενδοδιαφυγών ύστερα από επεμβάσεις EVAR. Στο πεδίο των επεμβάσεων Αγγειακής Πρόσβασης έχει δημοσιεύσει δύο τεχνικές παραλλαγές,
την «Τεχνική δημιουργίας Τούνελ σχήματος “L”» για την τοποθέτηση πορτ,
το 2016 και την «Τεχνική δημιουργίας Τούνελ από τον Βραχίονα στον Θώρακα», για την τοποθέτηση στον βραχίονα εμφυτευμένων πορτ ή κεντρικών καθετήρων, το 2019. Έχει ερευνητικό και συγγραφικό έργο.
Ο κ. Ευάγγελος Μπλευράκης , Επίκουρος Καθηγητής Παιδοχειρουργικής, αποφοίτησε από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κατάνης το
2000, και στη συνέχεια έλαβε την Ειδικότητα Χειρουργικής Παίδων, το
2011 από το ΠΓΝΗ και την Εξειδίκευση στη ΜΕΘ Παίδων από το ίδιο νοσοκομείο, το 2014. Έχει λάβει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Βιοηθική (2010) και στην Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων (2018) από το Παν/μιο Κρήτης ενώ ολοκλήρωσε τη διδακτορική του
διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Κρήτης (2015). Έχει διατελέσει
πανεπιστημιακός υπότροφος στο Παν/μιο Κρήτης για αρκετά χρόνια καθώς και επιμελητής Παιδοχειρουργικής στο Νοσοκομείο Χανίων από το
2017 έως και πριν την εκλογή του το 2021. Ο κος Μπλευράκης έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα και έχει συνυπογράψει αρκετές
διεθνείς δημοσιεύσεις.
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Ο κ. Εμμανουήλ Παρασκάκης, Αναπληρωτής καθηγητής Παιδιατρικής, αποφοίτησε από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994) και
έλαβε τον τίτλο Ειδικότητας Παιδιατρικής το 2002 από το ΠΑΓΝΗ και τη
Διδακτορική του Διατριβή από το ίδιο Πανεπιστήμιο το 2004. Έχει διατελέσει έμμισθος κλινικός ερευνητικός συνεργάτης (Senior Clinical Research
Fellow) στη παιδοπνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Royal
Brompton London και στο Πανεπιστήμιο Imperial College London από τις
15/2/2003-31/5/2004. Είχε εκλεγεί αρχικά Επίκουρος (2008) και στη συνέχεια Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θράκης
όπου και παρέμεινε μέχρι το 2021 που ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή
Καθηγητή Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας πολλών επιστημονικών περιοδικών και έχει ερευνητικό και
συγγραφικό έργο.
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.

Νέες χρηματοδοτήσεις σε μέλη της Ιατρική Σχολής και επιστημονικούς συνεργάτες
από ανταγωνιστικά προγράμματα
Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών προγραμμάτων, οι νέες χρηματοδοτήσεις που θα «έρθουν» στην Ιατρική
Σχολή και τα μέλη ΔΕΠ ή επιστημονικοί συνεργάτες που τις έλαβαν είναι:
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Επιστήμη στον τομέα του Καπνού-Ανταλλαγή Προσωπικού στην
Έρευνα και την Καινοτομία EUREST-RISE (308.200,00 €) EUROPEAN COMMISSION, Ευρωπαϊκά Έργα, Horizon 2020,
Marie Curie.
Από Ελληνικές πηγές χρηματοδότησης, τα νέα προγράμματα που έλαβαν μέλη της Σχολής είναι:
ΛΙΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης” (94,200.00€) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
& Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΑνΑΔΕΔΒΜ).
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ: “Efficacy optimization of umbilical cord blood banks and marrow donor registries based on HLA profiling”
(199,993.00€) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)-Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς
Πόρους, Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών.

Διακρίσεις– δημοσιεύσεις
Η δημοσίευση στο Nature Regenerative Medicine «Neural stem cell delivery via porous collagen scaffolds promotes neuronal differentiation and locomotion recovery in spinal cord injury» επιλέχθηκε από το περιοδικό Nature στα highlights
της ‘Leading Research in Neuroscience’. Συντελεστές:
Kουργιαντάκη A., Tζεράνης Δ., Kαραλη K., Μπαμπούλα M., Ψιλοδημητρακόπουλος Σ., Γιαννας Γ., Στρατάκης E., Σιδηροπούλου K., Χαραλαμπόπουλος I., Γραβάνης A.

Ασημένιο Βραβείο για το Έργο της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο ΠαΓΝΗ - Δημόσιας
Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης
Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) – Αιματολογική Κλινική απονεμήθηκε το Ασημένιο βραβείο
στην κατηγορία «Ερευνητικό Έργο σε Νοσοκομεία» για το έργο της «Χαρτογράφησης των Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας
του Πληθυσμού της Κρήτης και της αύξησης των μοσχευμάτων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με σπάνιους απλότυπους» στη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης (ΔηΤΟΒ Κρήτης) κατά την τελετή απονομής των βραβείων HealthCare Business Awards 2021, τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.
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H Τρίτη δόση του εμβολίου
Γιώργος Νότας, Παθολόγος, Αναπληρωτής καθηγητής Επείγουσας
Ιατρικής

Τον περασμένο χειμώνα, τα εμβόλια εναντίον της Covid-19 υποσχέθηκαν να είναι επιτυχημένα
παρά τη γενική δυσπιστία. Αν και οτιδήποτε με αποτελεσματικότητα πάνω από το 50% θα ήταν
αποδεκτό οι κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι τα εμβόλια της Moderna και της Pfizer ήταν 95% αποτελεσματικά έναντι μιας συμπτωματικής λοίμωξης και σχεδόν 100 τοις εκατό αποτελεσματικά κατά της
νοσηλείας και του θανάτου από COVID-19, ενώ το εμβόλιο μίας δόσης της Johnson και Johnson
ήταν προστατευτικό σε ποσοστό 67%, αλλά ήταν επίσης 100% αποτελεσματικό κατά της νοσηλείας και του θανάτου.
Δεδομένου ότι τα εμβόλια εγκρίθηκαν μετά από παρακολούθηση ασθενών για μόλις δύο μήνες,
δεν ήταν σαφές πόσο καιρό θα διαρκούσε αυτή η προστασία και αν θα απαιτούνταν επαναληπτική
δόση. Και αυτό γιατί γνωρίζαμε ότι για κάποια εμβόλια, όπως το εμβόλιο της γρίπης, απαιτείται
επαναληπτική δόση κάθε χρόνο, ενώ άλλα εμβόλια παρέχουν δια βίου προστασία.
Να ‘μαστε λοιπόν μόλις λίγους μήνες μετά και ήδη γνωρίζουμε ότι όλοι θα χρειαστούν τελικά επιπλέον δόσεις. Ας δούμε λοιπόν μερικά πιεστικά ερωτήματα στο θέμα.

Ποιός θα χρειαστεί τρίτη δόση και πότε;
Η απόφαση για τη χορήγηση της τρίτης δόσης ήρθε μετά από δύο βασικά ευρήματα. Το πρώτο είναι ότι η ανοσία που αποκτάται από τα εμβόλια φαίνεται να εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου.
Στοιχεία από το Ισραήλ, το οποίο ήταν η πρώτη χώρα που εμβολίασε το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού του με το εμβόλιο της Pfizer δείχνουν ότι πλέον περισσότερες από τις μισές λοιμώξεις
συμβαίνουν σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί και ότι όσο περισσότερος χρόνος έχει περάσει από τη
δεύτερη δόση τόσο υψηλότερες είναι οι πιθανότητες να παρουσιάσει το εμβολιασμένο άτομο λοίμωξη. Το δεύτερο σημαντικό εύρημα είναι ότι ενώ τα εμβόλια εξακολουθούν να προστατεύουν τους
περισσότερους ασθενείς από νοσηλεία και θάνατο, η παραλλαγή Δέλτα μπορεί να μολύνει εμβολιασμένα άτομα και αυτά μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο σε άλλους, αν και για μικρότερο χρονικό
διάστημα από τα μη εμβολιασμένα άτομα που έχουν μολυνθεί. Πρώτη προτεραιότητα για την τρίτη
δόση έχουν άτομα που θεωρούνται μέτρια έως σοβαρά ανοσοκατεσταλμένα. Η τρίτη δόση είναι
ήδη διαθέσιμη από το καλοκαίρι για αυτά τα άτομα. Πολλοί από αυτούς τους ανοσοκατεσταλμένους
ασθενείς δεν παρουσίασαν ποτέ ισχυρή ανοσολογική απόκριση στις δύο πρώτες δόσεις και έτσι
έχουν λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μια λοίμωξη όπως η COVID-19,
που σημαίνει ότι αν μολυνθούν, πιθανότατα θα τα πάνε χειρότερα από κάποιον με άθικτο ανοσοποιητικό σύστημα.
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Μελέτες έχουν δείξει ότι το εμβόλιο ήταν περίπου 60 τοις εκατό αποτελεσματικό σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, ποσοστό πολύ μικρότερο από εκείνο του υγιούς πληθυσμού. .Για τον υπόλοιπο πληθυσμό, για τον οποίο το εμβόλιο χάνει σταδιακά κάποια αποτελεσματικότητα, η τρίτη
δόση άρχισε να προσφέρεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας από τα άτομα που εμβολιάστηκαν νωρίτερα όταν πρωτοκυκλοφόρησε το εμβόλιο (εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας και άτομα
ηλικίας άνω των 65 ετών). Οι υπόλοιποι θα πληρούν τα κριτήρια για την τρίτη δόση έξι με εννιά
μήνες μετά τη λήψη του δεύτερου εμβολίου.

Πως η τρίτη δόση βοηθάει στη δημιουργία ισχυρής ανοσίας;
Το σώμα μας έχει πολλά όπλα για να αντιμετωπίσει μια μόλυνση. Όταν μολυνθούμε για πρώτη φορά με έναν νέο εισβολέα όπως τον Sars-CoV-2, τον ιό που προκαλεί την Covid-19, το ανοσοποιητικό μας σύστημα παράγει μοναδικά ανοσοκύτταρα σχεδιασμένα να σκοτώνουν αυτόν τον ιό. Ωστόσο, αυτό χρειάζεται χρόνο και σε πολλές περιπτώσεις η ασθένεια προκαλεί σοβαρή βλάβη προτού
το ανοσοποιητικό μας σύστημα προλάβει να ανταποκριθεί. Η πρώτη δόση του εμβολίου εισάγει στο

ανοσοποιητικό σύστημα μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στον Sars-CoV-2. Τα κύτταρα αναγνωρίζουν
ότι αυτή η πρωτεΐνη είναι ξένη και δημιουργούν έναν στρατό για να αντιμετωπίσουν τον εισβολέα.
Αυτός ο στρατός περιλαμβάνει αντισώματα που είναι ειδικά προσαρμοσμένα για να εξουδετερώνουν αυτήν την πρωτεΐνη, και Β και Τ κύτταρα που συνεργάζονται για να παράγουν τα εν λόγω αντισώματα. Όμως αν δεν έρθουμε σε επαφή με τον ίδιο ιό για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σώμα μας
μπορεί να αρχίσει να χάνει τα κυκλοφορούντα αντισώματα, αν και τα Β και Τ κύτταρα που συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής τους υπάρχουν ακόμα και είναι ικανά να παράγουν νέα αντισώματα. Με τη δεύτερη δόση του εμβολίου, τα Β και Τ κύτταρα αναγνωρίζουν ξανά την πρωτεΐνη και
μπορούν να επάγουν μια ταχύτερη, ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση, παράγοντας γρήγορα εξουδετερωτικά αντισώματα και απαλλάσσοντας το σώμα μας από τον εισβολέα. Η τρίτη δόση λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, υπενθυμίζοντας στο ανοσοποιητικό μας σύστημα πώς μοιάζει ο ιός, έτσι ώστε
να παραμένει σε εγρήγορση και έτοιμο να ανταποκριθεί αν κάποια στιγμή έρθουμε πραγματικά σε
επαφή με τον ιό.

Υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι;
Για τα περισσότερα άτομα, τα δεδομένα ασφάλειας μιας τρίτης βολής δε διαφέρουν από αυτά της
πρώτης και της δεύτερης. Ο πόνος στο σημείο της ένεσης ήταν εξαιρετικά συχνός και άλλοι εμφάνισαν πυρετό, πονοκεφάλους, μυϊκούς πόνους και άλλα συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη για λίγες ημέρες. Σε επτά γυναίκες ανά ένα εκατομμύριο ηλικίας 18-49 ετών που έλαβαν τα εμβόλια
Johnson & Johnson, το εμβόλιο πυροδότησε επικίνδυνες θρομβωτικές καταστάσεις. Ωστόσο οι πιθανότητες σοβαρών παρενεργειών όπως θρομβώσεις και αναφυλακτικές αντιδράσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες.
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Με δεκάδες εκατομμύρια άτομα να έχουν ήδη λάβει την τρίτη δόση μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί νέα ζητήματα για την ασφάλεια των εμβολίων.

Θα πρέπει να είναι το εμβόλιο της ίδιας εταιρείας με αυτό που έκανα και
τις προηγούμενες δόσεις;
Γενικά συνιστάται επί του παρόντος οι τρίτες δόσεις να είναι με το εμβόλιο της ίδιας εταιρείας με εκείνο που χορηγήθηκε αρχικά. Δεν έχει μελετηθεί ακόμα πώς τα εμβόλια των Pfizer, Moderna και
Johnson & Johnson μπορούν να συνδυαστούν. Γενικά συνιστάται όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλια Pfizer, Moderna ή AstraZeneca να κάνουν αναμνηστική δόση μετά την
παρέλευση τουλάχιστον έξι μηνών, με εμβόλιο Pfizer ή Moderna. Επίσης όσοι έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό τους με εμβόλιο της Johnson & Johnson συνιστάται η αναμνηστική δόση να γίνεται
μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο μηνών, είτε με εμβόλιο Johnson & Johnson, είτε με εμβόλιο
Pfizer ή Moderna. Τέλος, για όσους έκαναν την πρώτη δόση με εμβόλιο Pfizer ή Moderna και τη
δεύτερη δόση με Johnson & Johnson (λίγο σπάνιο στη χώρα μας), δε συστήνεται προς το παρόν

αναμνηστική δόση.

Μπορεί κάποιος να μολυνθεί ακόμα και μετά από μια τρίτη δόση εμβολίου;
Κανένα εμβόλιο δεν είναι 100 τοις εκατό αποτελεσματικό, αλλά τα περιστατικά νόσησης μετά από
τριπλό εμβολιασμό τείνουν να είναι πολύ ήπια σε σύγκριση με τις περιπτώσεις ατόμων που δεν
είναι εμβολιασμένα. Είναι πάντα πιθανό να εμφανίσετε λοίμωξη από COVID-19 ακόμα και μετά από μια τρίτη δόση, αν και γενικά θεωρείται ότι είναι λιγότερο πιθανό.

Ακόμη και μετά από μια τρίτη δόση, ορισμένοι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν μικρή ανοσολογική αντίδραση. Εκτός από τη συνέχιση της λήψης μέτρων ασφαλείας, όπως η χρήση
μάσκας και η τήρηση αποστάσεων, τα άτομα που έρχονται σε στενή επαφή με ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, όπως η οικογένεια και οι φροντιστές τους, θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα και
στον δικό τους εμβολιασμό.
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Moυσείο Ιατρικής Κρήτης
Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
«Ημέρες Λεβήνα : Υγεία - Πολιτισμός - Άνθρωπος - Φύση».
Η εναρκτήρια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου
2021 στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου του Λεβήνα στον Λέντα.
Ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που επισφραγίζει τη συνεργασία του
Μουσείου Ιατρικής Κρήτης με το Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς και την Περιφέρεια Κρήτης για την ανάδειξη των αρχαίων Ασκληπιείων ως τόπων
ίασης. Το έργο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα CLLD/Leader Μεσσαράς αναμένεται να ολοκληρωθεί την Άνοιξη του 2022.

Η ευρύτερη συνάντηση θεσμών, πολιτιστικών φορέων και πολιτών σε ένα
Αρχαίο Ασκληπιείο και μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην οποία το ΜΙΚ θέτει τη δική του σφραγίδα. Στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων του έργου, η περιοδική έκθεση με θέμα
«Ασκληπιεία και αρχαία ελληνική Ιατρική» μεταφέρθηκε και εκτίθεται στο
χώρο του Μουσείου Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή.

PODCAST: Ο ΛΟΙΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»
«ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ», σε μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου
Με την πανδημία να βρίσκεται στο τέταρτο κύμα της, τα ζητήματα της δημόσιας υγείας βρίσκονται
στην κορυφή του ενδιαφέροντος της κοινωνίας μας. Στο πλαίσιο αυτό, το Μουσείο Ιατρικής προχωρά σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Βενιζέλος» και την σκηνοθέτιδα Έμμυ Παπαβασιλείου στη δημιουργία ενός φωνογραφήματος (podcast), με θέμα τον Λοιμό των Αθηνών.
Πρόκειται για την πρώτη πλήρη καταγραφή επιδημίας στην ανθρώπινη ιστορία που έγινε πριν από
24 αιώνες περίπου από τον Θουκυδίδη, ο οποίος την συμπεριέλαβε στην Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Το podcast θα παρουσιάζει το ντοκουμέντο με τη μορφή συνέντευξης, ενώ η θεατρική απόδοση
του κειμένου φωτίζει όλες τις πτυχές των ζητημάτων που αναδύονται από τον Θουκυδίδη. Το κείμενο παρουσιάζεται αυτούσιο από τη μετάφραση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του podcast προγραμματίζεται για το τέλος Νοεμβρίου και θα προσφέρει τη δυνατότητα
για κατ’ επιλογήν ακρόαση, είτε ιδιωτικά, είτε στο πλαίσιο του Μουσείου, σύμφωνα με τις δυνατότητες και την επιθυμία των ακροατών.
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Μουσείο Ιατρικής και ΚΕΜΕ
Συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία του ΜΙΚ με το Κέντρο Μελετών και
Ερευνών (ΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης με 2 ακόμη διαδικτυακές διαλέξεις για το 2021, στο πλαίσιο του Κύκλου Σεμιναρίων «Η συνάντηση της
Ιατρικής με τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες». Ο Νίκος Λίτινας
από το Τμήμα Φιλολογίας θα μιλήσει με θέμα «ἐὰν γάρ τις νοσήσῃ... οὐκ
ἐγείρονται: περιγράφοντας τον άρρωστο στους παπύρους» στις 29 Νοεμβρίου και ο Επίκoυρος Καθηγητής της Πολιτικής Φιλοσοφίας Κων/νος Κουκουζέλης στις 20 Δεκεμβρίου, με θέμα «Δημόσια Υγεία και Ιδιωτικός Βίος».
Με βάση τη θετική αποτίμηση των Σεμιναρίων, έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία του επόμενου κύκλου για το 2022.

Το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό
Επισκέψεις γνωριμίας με ελεύθερη είσοδο για το ευρύ κοινό,
με δράσεις προσανατολισμένες σε διαφορετικές κατηγορίες
και ομάδες επισκεπτών προγραμματίζονται για τον Νοέμβρη και Δεκέμβρη του 2021. Το Μουσείο υποδέχεται ομάδες ενηλίκων, οικογένειες αλλά και άτομα άνω των 65
ετών για ένα ταξίδι στον κόσμο των επιστημών υγείας,
με ενδιαφέρουσες διαδρομές από τη θεραπευτική του παρελθόντος έως τη σύγχρονη εποχή.
Παράλληλα αναμένονται να ξεκινήσουν και τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του ΜΙΚ με την έγκριση του ΥΠΑΙΘ. Για
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουν οργανωθεί και παρέχονται για σχολικές μονάδες 12 προγράμματα ευρύτερης θεματολογίας, μέσα από τα οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν
την εξέλιξη της ιατρικής ως επιστήμης, με αφετηρία τη χρήση ιατρικών εργαλείων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,
και τη σύνδεσή τους με παλιότερα νοσήματα όπως τη λέπρα και τη φυματίωση αλλά και συχνές, καθημερινές παιδικές και εφηβικές ασθένειες.
Οι μαθητές εισάγονται, επίσης, στη φαρμακευτική επιστήμη
μέσα από δράσεις που αναδεικνύουν τη σχέση των φαρμακευτικών φυτών με τη φύση, τη μυθολογία, την ιστορία, την τέχνη, τη λαϊκή παράδοση αλλά και την επιστημονική έρευνα που οδήγησε
στην παρασκευή φαρμάκων από αυτά. Παράλληλα, μαθαίνουν για την ανατομία του ανθρωπίνου
σώματος και τις βασικές αρχές της βιολογίας μέσα από μια βιωματική προσέγγιση μάθησης για την
επιστήμη, την ιστορία και τον πολιτισμό.
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Για την Επιτροπή Ισότητας των φύλων Π.Κ
Κική Θερμού, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας
Αναπληρώτρια της Προέδρου
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΠΚ είναι ένας νέος θεσμός. Η καθηγήτρια της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Κική Θερμού συμμετέχει στην Eπιτροπή
από τη γένεσή της. Την καλέσαμε, λοιπόν, να μας πει μερικά πράγματα για τη σημασία της λειτουργίας αυτής της Eπιτροπής και το τι έχει να προσφέρει στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα και τους φοιτητές της Iατρικής Σχολής.
1. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτήθηκε και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ.) Επιτροπή

Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ). Ποιος είναι ο ρόλος αυτής της Επιτροπής;
Ο ρόλος της Ε.Ι.Φ του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι η διαμόρφωση των πολιτικών και στρατηγικών για
την προώθηση της ισότητας των φύλων και την εμπέδωση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας του Ιδρύματος και σε όλες τις διαδικασίες και πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής, σε συνεργασία με τη διοίκηση του Ιδρύματος, τις διοικήσεις των Σχολών και Τμημάτων, τις υπηρεσίες και δομές του Ιδρύματος,

2. Τι σημαίνει η προώθηση της ισότητας σε “όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες”;
Ως Επιτροπή Ισότητας θέλουμε να καλλιεργήσουμε και να ενισχύσουμε την κουλτούρα της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών και ανδρών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα
προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ισότητα στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες. Να ενισχύσουμε τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στο δημόσιο διάλογο και στα κανονιστικά κείμενα του Π.Κ. Να ενσωματώσουμε τις αρχές ισότητας των φύλων και των μη διακρίσεων σε κεντρικάκανονιστικά κείμενα του Π.Κ ( π.χ. Κανονισμό Δεοντολογίας, Κώδικα Δεοντολογίας για την Ισότητα των
Φύλων στην Έρευνα). Να παρέμβουμε στις διαδικασίες διερεύνησης και αντιμετώπισης όλων των μορ-

φών διακρίσεων με βάση το φύλο, την εθνικότητα, την κοινωνική καταγωγή, την οικονομική θέση, τη
θρησκεία, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Να παρέμβουμε στην
αντιμετώπιση του σεξισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς. Να προωθήσουμε την ενσωμάτωση του φύλου στην έρευνα και την εκπαίδευση.

3. Σε ποιές ενέργειες και δράσεις έχετε προχωρήσει έως τώρα σαν Επιτροπή;
Στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Ι.Φ (10/9/2020), τέθηκαν οι στόχοι και συγκροτήθηκαν Ομάδες Εργασίας,
όπως ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ι.Φ. Η ιστοσελίδα μας, μέσο επικοινωνίας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, δημιουργήθηκε από το Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας και Επικοινωνιών
[Κ.Υ.Υ.Τ.Π.Ε.] σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ομάδα της Ε.Ι.Φ. που είχε αναλάβει τον σχεδιασμό και
την ενημέρωσή της. (https://www.eif.uoc.gr/index.php/el/).
Θα αναφέρω τις κύριες ενέργειες και δράσεις που πραγματοποίησε η Ε.Ι.Φ μέχρι τώρα (αναφέρονται
στην ιστοσελίδα της)
- Για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, του έργου και τρόπου λειτουργίας της έχει συνταχθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ε.Ι.Φ. (έγκριση Συγκλήτου, υπ.αρ.462/17-06-21 Συνεδρίαση, ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου
3395, Αριθμ.13758, 28/07/21),
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-Πραγματοποιήθηκε

η καταγραφή της κατάστασης στο Π.Κ. αναφορικά με την εκπροσώπηση των
φύλων στο ανθρώπινο δυναμικό, στα σώματα διοίκησης και στην έρευνα. Έχει αποτυπωθεί o
έμφυλος χάρτης του ανθρώπινου δυναμικού του Π.Κ για τα ακαδημαϊκά έτη 2015/16-2018/19, με
επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων για τους/τις φοιτητές/τριες (ανά Τμήμα και Σχολή), τα μέλη
ΔΕΠ (ανά βαθμίδα, Τμήμα/Σχολή), ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, το υπαλληλικό προσωπικό και τα μέλη των
οργάνων διοίκησης,
-Συντάχθηκε και πρόσφατα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών
(Αριθμ.Συνεδρίασης 699/2021) και τη Σύγκλητο (Αριθμ. συν. 72/18-11-2021) ο Κώδικας Δεοντολογίας για την Ισότητα των Φύλων στην Έρευνα,
- Συμμετείχαμε θεσμικά στις υφιστάμενες στο Π.Κ. διαδικασίες διερεύνησης περιστατικών διακριτικών συμπεριφορών, σεξιστικών συμπεριφορών και σεξουαλικής παρενόχλησης,
-Για την καλύτερη ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αναφορικά με τις κάθε είδους
διακρίσεις και τις διαδικασίες διαχείρισης από την Ε.Ι.Φ. και το Π.Κ. δημιουργήθηκε η Κατηγορία
«Αναφορές»/«Ορισμοί»/«Διαχείριση των αναφορών»/ «Διαδικασίες» στην ιστοσελίδα της Ε.Ι.Φ.
-Έχουμε προτείνει την εισαγωγή αρχών της ισότητας των φύλων (εισαγωγή σχετικών άρθρων
και διατάξεων) στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (ΟΧΔ) του ΕΛΚΕ, Π.Κ. και στον
Κανονισμό Χρηματοδότησης της Έρευνας. Οι διατάξεις και τα σχετικά άρθρα έχουν ενσωματωθεί στον ΟΧΔ και στον ΚΧΕ (ΦΕΚ 5550, Β/17.12.2020). Η Ε.Ι.Φ. έχει επιμεληθεί γλωσσικά τα
δύο προαναφερθέντα κείμενα ώστε να είναι διατυπωμένα σε ουδέτερη ως προς το φύλο/μη σεξιστική γλώσσα. Ο Κώδικας Δεοντολογίας για την Ισότητα των Φύλων στην Έρευνα αποτελεί
παράρτημα του ΟΧΔ του ΕΛΚΕ του Π.K.
Το τελευταίο διάστημα η Ε.Ι.Φ επεξεργάζεται το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και την
Αποδοχή της Διαφορετικότητας (ΣΔΙΦ/ΑΔ, Gender Equality and Diversity Plan) του Π.Κ., για τα έτη
2022-2024. Το Σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει την υφιστάμενη κατάσταση στο Π.Κ, συμπεριλαμβανομένων των μέχρι τώρα δράσεων της Ε.Ι.Φ, για την ισότητα των φύλων, τους στόχους και σκοπούς για τα επιμέρους πεδία (ανθρώπινο δυναμικό, έρευνα, προγράμματα σπουδών, διοικητικά
όργανα, αντιμετώπιση διακρίσεων κλπ), με βάση συγκεκριμένους δείκτες, στρατηγικές και μέσα για
την επίτευξη των στόχων, μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων. Για την εκπόνηση του σχεδίου δράσης η Ε.Ι.Φ. έχει επιδιώξει συνεργασία για συμβουλές, προτάσεις, και ανατροφοδότηση σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα, με τις διοικητικές αρχές, τα Ακαδημαϊκά Τμήματα
και τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης θα ολοκληρωθεί και
θα κατατεθεί για έγκριση στη Σύγκλητο στο τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
Η συγγραφή του ΣΔΙΦ/ΑΔ πραγματοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και τους Εθνικούς Οδικούς Χάρτες
για την ενίσχυση της ισότητας στο ανθρώπινο δυναμικό, στον ακαδημαϊκό, διοικητικό και ερευνητικό
χώρο και στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Κύριος στόχος της ΕΕ είναι ο εντοπισμός των
εμποδίων, προκαταλήψεων και δυσχερειών στην ισότιμη συμμετοχή στην ακαδημαϊκή γνώση, επαγγελματική εξέλιξη και στην έρευνα. Η ύπαρξη Σχεδίου Δράσης στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα θα θεωρείται πλέον από το 2022 απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση χρηματοδότησης σε
υποβαλλόμενα σε ευρωπαϊκούς φορείς ερευνητικά προγράμματα (ERC, HORIZON Europe).
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4.Τι ισχύει αυτή τη στιγμή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο; Τι γίνεται στα άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια;
Πρέπει να σας δώσω κάποια ιστορικά στοιχεία προκειμένου να απαντήσω την ερώτησή σας. Η ισότητα των φύλων αποτελούσε στόχο του στρατηγικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)
από το 2012. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι στόχοι της ΕΕ ήταν α) η προώθηση της ισότητας στην επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική σταδιοδρομία, β) η διασφάλιση της ισορροπημένης συμμετοχής των φύλων στις διαδικασίες και στα όργανα λήψης αποφάσεων, και γ) η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας. Τις περιόδους 2015-2020/20202025 οι στόχοι εμπλουτίστηκαν, έγιναν ποιο σαφείς και δεσμευτικοί. Η ΕΕ για να υπερβεί τα δομικά
εμπόδια στην επίτευξη του στόχου της προώθησης της ισότητας του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία α) συγκρότησε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας [ΕΧΕ, European Research Area (ERA)] στις
αρχές του οποίου δεσμεύτηκαν τα κράτη μέλη τα οποία , β) προχώρησαν στην κατάρτιση των Εθνικών Οδικών Χαρτών τους (ΕΟΧ) (2015-2020). Επιπλέον, η ΕΕ ενσωμάτωσε τις αρχές αυτές στον
καθορισμό των χρηματοδοτικών της εργαλείων (Horizon2020, Horizon Europe).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών για την πορεία του ΕΧΕ, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και οι συνεργαζόμενες χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο, όσον αφορά στην εφαρμογή των
σχετικών πολιτικών και πρωτοβουλιών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. Όμως, η πρόοδος αυτή
είναι αργή. [βλ. European Commission, ERA Monitoring Handbook, Research and Innovation, 2018,
https://ec.europa.eu/info/ sites/default/files/research_and_innovation/era/era_progress_report_2018handbook.pdf].

Τι ισχύει αυτή τη στιγμή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο;
Στην κλίμακα των δεικτών ισότητας των φύλων με όριο το 100, έντεκα (11) χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι πάνω από το μέσο όρο (68 μονάδες, 68,0-83,9). Οι πρώτες έξι κάτω από το μέσο όρο
βάση έχουν λάβει 61,6-67,6 μονάδες και οι τελευταίες 10 έλαβαν 52,5-59,9 μονάδες. Η Ελλάδα με
52,5 από 100 μονάδες κατατάχθηκε στην 27η θέση, χωρίς καμία αλλαγή στην κατάταξή της από το
2010. Τα στοιχεία αυτά «Δείκτες Ισότητας των Φύλων» δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (European Institute for Gender Equality, EIGE, (τεύχος
2021, στοιχεία του 2019, https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/country/EL).

Τι γίνεται στα άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια;
Τα περισσότερα Πανεπιστήμια των χωρών κρατών μελών ή συνεργαζόμενων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκινήσει τη συγγραφή του ΣΔΙΦ/ΑΔ την περίοδο 2015-2020 σε συνεργασία με
Πανεπιστήμια άλλων χωρών στο πλαίσιο του Horizon 2020. Τα Πανεπιστήμια που εντάχθηκαν σε
consortia έχουν ήδη αναρτήσει τα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων στις ιστοσελίδες των
Πανεπιστημίων τους. Έχουν ολοκληρώσει τη φάση της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της
αξιολόγησης. Στην τελευταία φάση, αξιολογείται η υλοποίηση του σχεδίου και η πρόοδος σε σχέση
με τους στόχους που έχουν τεθεί. Η συνεχής αυτή ανασκόπηση των ευρημάτων και της προόδου θα
παρέχει χώρο για ανατροφοδότηση ώστε να επιτραπούν προσαρμογές και βελτιώσεις στις παρεμβάσεις. Έτσι επαναδιατυπώνεται το ΣΔΙΦ/ΑΔ για τη νέα χρονική περίοδο εφαρμογής και υλοποίησής
του, το οποίο θα αξιολογηθεί εκ νέου με τη λήξη του, μέχρι να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα
σύμφωνα με τους στόχους που έθεσε κάθε Πανεπιστήμιο για την Ισότητα των Φύλων για την κοινότητά του.
Το γεγονός ότι κανένα Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα δεν έχει συγκροτήσει ΣΔΙΦ/ΑΔ μέχρι σήμερα οφείλεται στο ότι οι επιτροπές ισότητας των φύλων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια συστήθηκαν και λειτουργούν μετά την ψήφιση του Ν. 4589/2019, άρθρο 33 (Α’ 13).
Η Ε.Ι.Φ. του Π.Κ συγκροτήθηκε στην 434η/18-06-2020 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου, η οποία
τροποποιήθηκε στην 442η/24-09-2020 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου.
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5. Ασχολείται η Επιτροπή με ζητήματα διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού;
Τα ζητήματα διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού είναι θέμα που
εντάσσεται στο πλαίσιο ζητημάτων αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης και συμπεριφοράς, με τα οποία η Ε.Ι.Φ έχει ασχοληθεί όπως σας ανέφερα παραπάνω (φόρμα αναφοράς για διακρίσεις). Ειδικότερα για κάθε πτυχή των θεμάτων αυτών η Ε.Ι.Φ θα ασχοληθεί στη συνέχεια της υλοποίησης του ΣΔΙΦ/ΑΔ. Θα το εντάξει στις δραστηριότητες της νέας
χρονιάς.
Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Ε.Ι.Φ έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στις βασικές αρχές στην
πολιτική της για την οργάνωση, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου της και στις
κύριες πτυχές όλων αυτών των θεμάτων συγκροτώντας τα βασικά καταστατικά κείμενα και αντιμετωπίζοντας τις κύριες πτυχές των ζητημάτων που εντάσσονται στις αρμοδιότητες της.

6. Πού θα θέλατε να φτάσει κάποια στιγμή το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε αυτό το θέμα;
Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά στόχος μας είναι να έχουμε καταφέρει τα ακόλουθα:


Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα να διακρίνεται από την κουλτούρα υπεράσπισης της αρχής της
ισότιμης συμμετοχής των γυναικών και ανδρών σε όλες τις διαδικασίες και πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής.



Να αυξηθεί το ποσοστό των καθηγητριών σε κάθε βαθμίδα στα Τμήματα του Π.Κ και στα Διοικητικά Όργανα στα οποία υποεκπροσωπούνται, σύμφωνα με την αποτύπωση του Έμφυλου
Χάρτη του Π.Κ. Καταρχάς να ενδυναμωθούν οι γυναίκες επιστημόνισσες (και εδώ το Π.Κ. μπορεί να αναλάβει δράση στην κατεύθυνση αυτή) ώστε να φτάσουν να αποτελούν τουλάχιστον το
40% των μελών ΔΕΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (σύμφωνα με την προαναφερόμενη
μελέτη: Έμφυλος χάρτης ΠΚ) υπηρετούν στο πανεπιστήμιο 460 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά το 70,2%
είναι άνδρες και μόνον το 29,8% είναι γυναίκες.



Να ενσωματωθεί η διάσταση της ισότητας του φύλου στην εκπαίδευση, σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.



Η ενίσχυση της εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στην έρευνα με στόχο το 1:1. Η εκπροσώπηση των γυναικών στο Πανεπιστήμιό μας είναι χαμηλή (συνολικά οι γυναίκες ΕΥ σε ερευνητικά προγράμματα την περίοδο 2018-2021 αποτελούν περίπου το 27-28% του συνόλου των μελών-ΕΥ χρηματοδοτούμενων έργων.



Να χρησιμοποιείται μη σεξιστική/ουδέτερη γλώσσα ώστε να αποφεύγεται ο γλωσσικός σεξισμός
και η γλωσσικά διακριτική μεταχείριση των φύλων στον γραπτό και προφορικό λόγο καθώς και
σε όλα τα κανονιστικά κείμενα του Π.Κ.

Tα νέα μας
Σελίδα 19



Η συμμετοχή σε Επιτροπές αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων ή/και πρόσληψης ερευνητών και ερευνητριών να είναι ίση αριθμητικά ανάμεσα στα φύλα ή το υποεκπροσωπούμενο
φύλο να αποτελεί τουλάχιστον το 40% των μελών των Επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής
ερευνητών και ερευνητριών.



Να μας εμπιστεύεται η Πανεπιστημιακή Κοινότητα και να μας ενημερώνει για κάθε είδους διακρίσεις/παρενοχλήσεις μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ι.Φ [Κατηγορία
«Αναφορές»/«Ορισμοί»/«Διαχείριση των αναφορών»/ «Διαδικασίες].

7.

Ποια ήταν η δική σας εμπειρία σε αυτό το θέμα μετά από τα τόσα χρόνια
ακαδημαϊκής καριέρας;

Όπως γνωρίζετε σύντομα θα αφυπηρετήσω. Δε θέλω να πω ότι βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας
μου. Αν κάνω μια «βουτιά στο παρελθόν», μπορώ να αναφέρω ότι έχω εκπαιδευτεί σε αρκετά Ιδρύματα του εξωτερικού (ΗΠΑ), πριν να εκλεγώ και να αναλάβω καθήκοντα ως Επίκουρη Καθηγήτρια
Φαρμακολογίας στο τότε Τμήμα Ιατρικής του Π.Κ. το 1988. Σε όλα τα στάδια της μεταπτυχιακής μου
εκπαίδευσης (ΜSc, Ph.D., Postdoc, Instructor) με απασχολούσε το θέμα της ισότητας των φύλων.
Υπήρξα μέλος σε γυναικείες ομάδες (π.χ 1980-1988, Women in Neuroscience, American Society for
Neuroscience, κ.α.). Γνώριζα καλά τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο των ΗΠΑ αλλά καθόλου της
Ελλάδας. Στην πρώτη πενταετία της θητείας μου στο Τμήμα Ιατρικής ξαφνιάστηκα όταν αναρωτήθηκα για πρώτη φορά «αν ήμουν άνδρας θα είχα την ίδια μεταχείριση;».
Την ίδια ερώτηση έκανα ξανά και ξανά για εμένα αλλά και για άλλες συναδέλφισσες τόσο στο Τμήμα
μου όσο και σε άλλα Τμήματα του Π.Κ. Θα ήθελα να δω μια πιο ενθαρρυντική μεταχείριση του γυναικείου φύλου στην ακαδημαϊκή του παρουσία, ιδιαίτερα στις φάσεις της επιλογής/μονιμοποίησης/
εξέλιξης του. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάριν, να κριθεί υποχρεωτική η αναλογία 1:1 ανδρών/
γυναικών στα εκλεκτορικά σώματα εφ’ όσον αυτό είναι ακαδημαϊκά επιτρεπτό (ύπαρξη του επιστημονικού δυναμικού), η ίδια αναλογία θα είναι επιθυμητό να ισχύει για τους εκλεγόμενους/ες.
Η συμπεριφορά αυτή δεν θα πρέπει να είναι απλά ένα αποτέλεσμα συμμόρφωσης προς τους νόμους ή τους εσωτερικούς κανονισμούς των Πανεπιστημίων αλλά θα πρέπει να είναι συνέπεια της
βαθιάς συνείδησης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για την Ισότητα των Φύλων.
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Ένα ιστορικό κτίριο στο έλεος των καιρών
και των φυσικών καταστροφών…
Συνεχίζοντας τις περιηγήσεις μας σε γνωστές –άγνωστες γωνιές της πόλης, αναζητούμε ίχνη και
μνήμες από τόπους που λειτούργησαν ως υγειονομικές δομές...
Μια συγκυρία των καιρών μας οδηγεί στην πλατεία Καλλεργών.
Η πλατεία οφείλει το όνομα της στην ομώνυμη μεγάλη μεσαιωνική οικογένεια της Κρήτης. Στην περίοδο της Βενετοκρατίας θα
την αναγνωρίσουμε σαν PIAZZA DEI SIGNORI, πλατεία των
Αρχόντων.Στη δυτική γωνία ενός τριγώνου, απέναντι από τη
Λότζια, θα συναντούσαμε το μέγαρο του μεγάλου Ναυάρχου, το
PALAZZO DEL CAPITANO GRANDE όπως μνημονεύεται για πρώτη φορά το 1297.
Το κτίριο στα χρονια της οθωμανικής κυριαρχίας μετατρέπεται σε κατοικία του defterdar Ebu Bekir
Efendi.
Η ιστορία θέλει το κτίριο να καταστρέφεται από το μεγάλο σεισμό του 1856 και να παίρνει νέα ζωή
σαν οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο.
΄Ομως ας ανοίξουμε μια παρένθεση μια που οι καιροί το επιβάλλουν:
Στη μακραίωνη ιστορία της πόλης οι φυσικές καταστροφές και κυρίως οι σεισμοί έπαιξαν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Η σημερινή πολεοδομική ταυτότητα της πόλης δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας συνεχούς προσπάθειας ανοικοδόμησης μέσα από αντίξοες συνθήκες.
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Το οικοδομικό συγκρότημα του άλλοτε φημισμένου μεγάρου θα αγοράσει και θα αξιοποιήσει ένας
Ρεθυμνιώτης , ο Γεώργιος Τρανταλλίδης ο οποίος εγκαθίσταται στο Ηράκλειο το 1923. Το ακίνητο
παραμένει στην ιδιοκτησία του ως τον θάνατο του το 1947. Η ανατολική πλευρά λειτουργεί ως ιδιωτική κλινική για 36 περίπου χρόνια. Παράλληλα ,για αρκετά χρόνια ένα δημοτικό σχολείο φιλοξενείται στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου.
Στη διαθήκη του ο Γεώργιος Τρανταλλίδης δωρίζει το κτιριακό συγκρότημα στο Δημοτικό Νοσοκομείο του Δήμου Ρεθύμνης με την υποχρέωση να αξιοποιηθεί ως νοσηλευτικό ίδρυμα. Η επικαρπία
παραμένει στην αδερφή του η οποία και μισθώνει το κτίριο της κλινικής στον ιατρό Γ. Κριτσωτάκη
και στη συνέχεια στον χειρουργό Εμμανουήλ Λίτινα. Η κλινική διατηρεί τη φήμη της και τη σημαντική
προσφορά της ως το 1993 με τον θάνατο του Εμμανουήλ Λίτινα.
Το 2017 το κτίριο της κλινικής παραδίδεται οριστικά από τους κληρονόμους του Εμμανουήλ Λίτινα
προς αξιοποίηση ή μάλλον…σε μια ακόμη αβεβαιότητα.
Στη βόρεια πλευρά της κλινικής το παλιό σχολείο έχει ήδη από καιρό ερειπωθεί.
Σήμερα, 4 χρόνια μετά, με την επέλαση ενός ακόμη ισχυρού σεισμού, τα σημάδια του χρόνου και
της εγκατάλειψης δείχνουν περισσότερο παρά ποτέ απειλητικά. Οι αρμόδιοι φορείς κινητοποιούνται
για μια ακόμη φορά, σε μια ύστατη προσπάθεια να αρθούν τα γραφειοκρατικά αδιέξοδα μιας ανεκπλήρωτης διαθήκης και να αποκατασταθεί η τύχη των μνημείων που ψυχορραγούν.
Η ιστορία των φυσικών καταστροφών εγείρει μνήμες και κάποιες φορές φαίνεται να αφυπνίζει συνειδήσεις, να κινητοποιεί.
Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να γίνει ο σεισμός ο καταλύτης για την αξιοποίηση ενός ακόμη εγκαταλελειμμένου ιστορικού κτιρίου στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου…

Επιμέλεια άρθρου: Μ. Τσαγκαράκη, ΕΤΕΠ Ιατρικής

Πηγές:
φωτογραφικό αρχείο: Μουσείο Ιατρικής Κρήτης, Συλλογή Ε. Λίτινα
Σ. Σπανάκη, μνημεία της Κρήτης
Λ. Σταρίδα, Υπήρχε μια πόλη
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Φοιτητικά Νέα
Ο.Φ.Ε.Α.Κ

Φοιτητικά Νέα

Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί ξανά θυμίζοντας (σχεδόν) τη ζωή όπως ήταν πριν 2
χρόνια και μαζί επιστρέφουν οι δραστηριότητες, και κατά συνέπεια και οι αιμοδοσίες, της Ομάδας Φοιτητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
(ΟΦΕΑΚ). Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησε με την πρώτη αιμοδοσία της νεοσύστατης ομάδας εθελοντών αιμοδοτών εργαζομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης
«ΕΛΛΩΤΙΣ» στην οποία συμμετείχε και η ΟΦΕΑΚ με υποστηρικτικό ρόλο. Την
Τετάρτη 3 Νοεμβρίου η ΟΦΕΑΚ πραγματοποίησε την πρώτη της για φέτος αιμοδοσία στους χώρους του Πανεπιστημίου στο Φοιτητικό Κέντρο όπως γινόταν κατά
παράδοση τα προηγούμενα χρόνια. Στην αιμοδοσία τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα με τη βοήθεια πάντα και των γιατρών του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ).
Η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης στην οποία ο αιμοδότης δίνει το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει,
το ίδιο του το αίμα και με αυτό σώζει έως και 3 συνανθρώπους του. Γιατί τρεις; Επειδή το αίμα δύναται να διαχωριστεί στα 3 συστατικά του – ερυθροκύτταρα, αιμοπετάλια, ορός – και κάθε ένα από αυτά
να μεταγγιστεί σε διαφορετικό ασθενή.
Πέρα όμως από την αιμοδοσία, το γραφείο της ΟΦΕΑΚ στον πρώτο
όροφο του Φοιτητικού Κέντρου είναι και πάλι ανοιχτό κάθε Τετάρτη
στις 18.30. Εκεί συζητιούνται και οργανώνονται τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις μέσα σε ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα. Κι επειδή η ΟΦΕΑΚ είναι μια παρέα που θέλει να μεγαλώνει, αναζητεί νέα μέλη (ή
όπως τους αρέσει να το λένε: φρέσκο αίμα) για να συμμετέχουν στις
δράσεις που προγραμματίζονται μέσα στο ακαδημαϊκό έτος. Η οργάνωση των αιμοδοσιών απαιτεί χρόνο και δε θα ήταν δυνατή χωρίς
τους φοιτητές-μέλη. Μέλη της ομάδας μπορούν να γίνουν άτομα από
όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου και από οποιοδήποτε έτος φοίτησης, χωρίς καμία προϋπόθεση. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα μέλη
της ΟΦΕΑΚ δεν είναι απαραιτήτως αιμοδότες, αλλά άτομα που θέλουν
να διοργανώνουν δράσεις με επίκεντρο την αιμοδοσία. Αν και οι απαιτήσεις της ομάδας δεν είναι μεγάλες, όσοι περισσότεροι ανήκουν στην
ΟΦΕΑΚ, τόσο πιο εύκολα μπορούν να μεταδώσουν την ιδέα της αιμοδοσίας.

Κάθε Τετάρτη οι πόρτες της ομάδας της ΟΦΕΑΚ είναι ανοιχτές και σας περιμένουν να έρθετε να τους
γνωρίσετε και από κοντά!

Εναλλακτικά, η ΟΦΕΑΚ στα social media:
Facebook: facebook.com/ofeak.pk
Instagram: @ofeak_uoc
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HelMSIC
Συναντήσαμε τη HelMSIC, μια οργάνωση φοιτητών Ιατρικής με έντονη και πολυεπίπεδη δραστηριότητα και ζητήσαμε να μάθουμε για τις πρόσφατες και νέες δραστηριότητες της με το άνοιγμα των Πανεπιστημίων. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα μας:
Τι έκανε η Τοπική Επιτροπή το διάστημα Μαΐου - Οκτωβρίου;
Ο Ιούλιος

ήταν ο μήνας επανέναρξης του Προγράμματος των Ανταλλαγών. Φοιτητές Ιατρικής από
την Ιατρική Σχολή Ηρακλείου συμμετείχαν στο Πρόγραμμα των Ερευνητικών & Κλινικών Ανταλλαγών, πραγματοποιώντας άσκηση διάρκειας ενός μήνα σε Εργαστήρια ή Κλινικές Πανεπιστημίων του
Εξωτερικού. Αντίστοιχα, η Τοπική Επιτροπή Ηρακλείου υποδέχτηκε φοιτητές Ιατρικής από το Εξωτερικό κατά τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο ακολούθως.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμμετοχή μελών της Τοπικής Επιτροπής στη Γενική Συνέλευση της
Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Φοιτητών Ιατρικής (EMSA) αλλά και στην παγκόσμια Γενική Συνέλευση
της IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) που πραγματοποιήθηκε τον
Αύγουστο, δίνοντας το βήμα εκπροσώπησης μας σε διεθνές επίπεδο.
Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε δυναμικά και για την HelMSIC με την εβδομάδα εξωτερίκευσης
Open HelMSIC Week κατά τη διάρκεια της οποίας μέλη της Τοπικής Επιτροπής παρουσίασαν στους
Φοιτητές τον πανελλήνιο, τοπικό και διεθνή χαρακτήρα της και τους ενημέρωσαν για τα προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν τη φετινή χρονιά.

Φοιτητικά Νέα

Τον Ιούλιο η Τοπική Επιτροπή Ηρακλείου διοργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου, την πρώτη
δια ζώσης Πανελλήνια Συνάντηση μετά από σχεδόν ένα χρόνο, στην οποία συζητήθηκαν οι στόχοι
και τα σχέδια της νέας χρονιάς. Στη συνάντηση τα μέλη είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε γενικές δεξιότητες όπως την εξωτερική εκπροσώπηση, τις ηγετικές ικανότητες και σε πολλές άλλες θεματικές.
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Επιπλέον τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν οι Εξετάσεις Ανταλλαγών, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους Φοιτητές Ιατρικής του Ηρακλείου να κατοχυρώσουν ένα συμβόλαιο Ερευνητικής ή Κλινικής Ανταλλαγής σε κάποια χώρα του
Εξωτερικού.
Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές προς όλους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να
γνωρίσουν καλύτερα τη HelMSIC

Τι έγινε τον Νοέμβριο;

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και σε αυτό θα συζητηθούν διάφορα διοικητικά ζητήματα και τα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πολλές
από τις θεματικές ενασχόλησής μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
στο Website της Οργάνωσης www.helmsic.gr, στο Facebook Group της Τοπικής μας Επιτροπής
HelMSIC Herakleion, ή ακόμα και να στείλετε e-mail στο heraklion@helsmic.gr.

Φοιτητικά Νέα

Η Τοπική Επιτροπή πραγματοποίησε τη Διημερίδα “Ιατρική & Έρευνα” στις 13-14 Νοεμβρίου,
ένα πρόγραμμα με στόχο να φέρει πιο κοντά τους φοιτητές Ιατρικής στα ερευνητικά προγράμματα
του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και γενικότερα στις ερευνητικές διαδικασίες καθώς και στη δημοσίευση -παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικών projects. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πολυάριθμοι
καθηγητές τόσο από την Ιατρική Σχολή όσο και από τα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ι.Τ.Ε.
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Φοιτητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κρήτης
Το Φοιτητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης φιλοξενεί τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές ανησυχίες
των φοιτητών του ΠΚ. Εκεί δραστηριοποιούνται πολλές ομάδες και συλλογικότητες.
Σκοπός της λειτουργίας του Φοιτητικού Κέντρου είναι:



Να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη, μέσα από τη συμμετοχή των φοιτητών σε διάφορες εκ-

δηλώσεις και τη συνεργασία άλλων φορέων πολιτισμού



Να συνδράμει και να ενθαρρύνει την πνευματική, ψυχαγωγική και καλλιτεχνική δραστηριότητα των

φοιτητών



Να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, συνδικαλιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες

Να φιλοξενεί και να διοργανώνει καλλιτεχνικές και εν γένει πολιτιστικές δραστηριότητες, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης σε παράγοντα όχι μόνο ακαδημαϊκής αλλά και πολιτιστικής
προσφοράς.

Ιωάννα Λιαδάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 394883
Facebook: Φοιτητικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητικά Νέα

των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας γενικότερα
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Nέα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σημαντικές πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Κρήτης που οφείλουμε να παρουσιάσουμε:
Ελλωτίς, νέα ομάδα εθελοντών αιμοδοτών Πανεπιστημίου Κρήτης
Μια νέα ομάδα εθελοντών αιμοδοτών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη ονομασία
«Ελλωτίς» συστήθηκε με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2021.
Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
στις 20 Σεπτεμβρίου με την υποστήριξη και συνεργασία της Ομάδας Φοιτητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας (ΟΦΕΑΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επικοινωνία: κ. Ελένη Σαλούστρου, συντονίστρια

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο των ενεργειών για την αντιμετώπιση της Covid 19 έχει ξεκινήσει τη λειτουργία Εμβολιαστικών Κέντρων στον χώρο του Φοιτητικού Κέντρου στο Ηράκλειο
(παραπλεύρως από τη λέσχη σίτισης στο Ηράκλειο] και στο Ρέθυμνο (στο ιατρείο, κάτω από τη λέσχη σίτισης)
Η επικοινωνία γίνεται τόσο για τις πρώτες δόσεις όσο και για την τρίτη δόση του εμβολίου : https://
my.forms.app/form/6167e91a612c0404e63747f8

Φοιτητικά Νέα

Εμβολιαστικό Κέντρο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο

Tα νέα μας

Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής:
Γεώργιος Κοχιαδάκης

Συντακτική Επιτροπή
Γιώργος Νότας
Μαρία Bενυχάκη
Αθηνά Γαργανουράκη
Μαρία Τσαγκαράκη

Φιλολογική Επιμέλεια:
Αθηνά Γαργανουράκη
Kαλλιτεχνική επιμέλεια:
Μαρία Τσαγκαράκη

Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, έκδοση,
τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του
Νewsletter χωρίς προηγούμενη άδεια.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: medsec@med.uoc.gr
http://www.med.uoc.gr/?q=sxoli/periodiko

