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Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος – Παράρτημα Αθηνών

Αγαπητοί φίλοι, συμφοιτητές και συμμετέχοντες,
το 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος αποτελεί πλέον έναν από τους πολλούς
επιτυχημένους σταθμούς της ιστορίας της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.. Το συνέδριο αυτό αποτέλεσε πεδίο εξάσκησης
οργανωτικών ικανοτήτων πολλών μελών της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την
οργάνωση των διαφόρων δράσεων του Παραρτήματος Αθηνών της Εταιρείας. Έτσι, πεπειραμένα,
πλέον, μέλη ανέλαβαν το φορτίο αυτής της ημερίδας και το έφεραν με πλήρη επιτυχία, με τις
συμβουλές και την καθοδήγηση πάντοτε παλαιότερων μελών.
Στις 11-13 Δεκεμβρίου 2013 το παράρτημα Αθηνών εγκαινίασε τη συνεργασία του με το Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) διοργανώνοντας τη διημερίδα με τίτλο
«Ημέρες Βλαστικών Κυττάρων» και μία σειρά επισκέψεων σε εργαστήρια του Ιδρύματος στο
πλαίσιο αυτής. Η ημερίδα είχε στεφθεί με την απόλυτη αποδοχή των φοιτητών ιατρικής και είχε
ικανοποιήσει την ανάγκη αυτών για επαφή με την επιστήμη της Μοριακής Βιολογίας. Γρήγορα,
όμως, φάνηκε ότι σε μία εποχή όπου η αντιμετώπιση των ασθενών εξατομικεύεται και
θεραπευτικά (και όχι μόνο ψυχολογικά) η συνέχιση τέτοιου είδους εκπαιδευτικών σεμιναρίων
καθίσταται απαραίτητη. Η Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. αναγνωρίζοντας αυτήν την ανάγκη αποφάσισε να συνεχίσει
αυτή τη συνεργασία διοργανώνοντας τη διημερίδα με τίτλο «Σημερινή Θέση και Προοπτικές της
Μοριακής Ιατρικής», με την οποία επιχειρεί να φέρει τους φοιτητές ιατρικής σε επαφή με την
επόμενη φάση της θεραπευτικής των ανθρώπινων ασθενειών, δηλαδή την εξατομικευμένη
ιατρική, που προκύπτει από τη συνεχή εξέλιξη της μοριακής ιατρικής.
Διαλέξεις από ειδικούς και έμπειρους επιστήμονες αλλά και επισκέψεις σε εργαστήρια του ΙΙΒΕΑΑ
για περιορισμένο αριθμό ατόμων (ώστε να επιτευχθεί και η ικανοποιητική εκπαιδευτική ποιότητα
του εγχειρήματος) αποτελούν τον κεντρικό άξονα της διημερίδας. Στο ίδιο πρόγραμμα η
οργανωτική επιτροπή έχει συμπεριλάβει την προβολή του θεατρικού έργου «Το Προβληματάκι»
του Ρ. Ρώτα προσπαθώντας έτσι να αναδείξει την διαφορετική προσέγγιση που απαιτεί κάθε
ασθενής όχι μόνο μοριακά αλλά και «ψυχολογικά».
Εκ μέρους όλων των μελών του Παραρτήματος Αθηνών της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. θέλω να συγχαρώ τους
Δημήτρη Αλτή, Γιάννη Αποστολάκη, Εύα Γεωργοπούλου, Αντώνη Παλαιό, Μαρία Σφήκα και
Μαρίνο Σωτηρόπουλο που αποτέλεσαν την αρχική ομάδα που δούλεψε για την εκδήλωση, αλλά
και τους υπόλοιπους φοιτητές που συμμετείχαν τις τελευταίες εβδομάδες στην οργανωτική
επιτροπή. Το εγχείρημα αυτό θα ήταν ακατόρθωτο χωρίς τη συμβολή των εκλεκτών καθηγητών
μας, Νικόλαου Ανάγνου, Μαρίας Ρουμπελάκη και Ελένης Παπανικολάου, και την ανεκτίμητης αξίας
συνεργασία με το ΙΙΒΕΑΑ. Τελειώνοντας, θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε την ευκαιρία να
συνεργαζόμαστε με την Έφη Μαλέσιου, παλαίμαχο μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. και απόφοιτη της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών, αλλά πάντοτε πρόθυμη και πολύτιμη συνεργάτιδα, η οποία αποτέλεσε τη ψυχή
της οργανωτικής επιτροπής!
Με τιμή,
Στέφανος Καραμαρούδης.
Πρόεδρος Συμβουλίου Παραρτήματος Αθηνών Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.
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Σημερινή θέση & Προοπτικές της Μοριακής Ιατρικής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος – Παράρτημα Αθηνών

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
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Διαλέξεις: Αμφιθέατρο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σελ. 11-12
Επισκέψεις σε εργαστήρια: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών σελ. 11-12

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικόλαος Π. Ανάγνου [πρόεδρος]
Ομότιμος Καθηγητής Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Μαρία Ρουμπελάκη
Επίκουρη καθηγήτρια Βιολογίας, Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΕΚΠΑ
Ελένη Παπανικολάου
Λέκτορας Βιολογίας, Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΕΚΠΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημήτρης Αλτής (2ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Γιάννης Αποστολάκης (2ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Εύα Γεωργοπούλου (2ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Μαρία Ζούμπου (1ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Φανή Ζούμπου (1ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Νάσια Λιαποδημήτρη (1ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Έφη Μαλέσιου (απόφοιτη Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Δημήτρης Ντεντάκης (6ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)

Αντώνης Παλαιός (2ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Παναγιώτης Παπαδόπουλος (4ο έτος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ)
Θοδωρής Σπίνος (1ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Δωροθέα Σταθάκη (1ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Μαρία Σφήκα (2ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Μαρίνος Σωτηρόπουλος (2ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
Σταματία Τσαμπά (1ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ)
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
o Προπτυχιακούς φοιτητές, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και συναφών
επιστημών
o Μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες των Επιστημών Υγείας
και Θετικών Επιστημών

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατά τη διάρκεια της διημερίδας, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και επισκέψεις σε
εργαστήρια. Τις διαλέξεις είναι δυνατό να παρακολουθήσουν όλοι όσοι έχουν υποβάλει
αίτηση συμμετοχής έως τις 7 Ιουνίου. Ωστόσο, περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (40)
μπορεί να παρακολουθήσει τις επισκέψεις στα εργαστήρια (περισσότερες πληροφορίες στη
σελ. 7). Η επιλογή αυτών που θα παρακολουθήσουν τις επισκέψεις στα εργαστήρια, θα γίνει
από την Επιστημονική Επιτροπή. Τα αποτελέσματα επιλογής, θα ανακοινωθούν έως τις 20
Ιουνίου.
Η συμμετοχή, είναι, δωρεάν.
Οι αιτήσεις συμμετοχής, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας,
http://cppmm2015.eefie.org, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
o Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης: Πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα
χορηγηθεί σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 80% του εκπαιδευτικού
προγράμματος (διαλέξεις ή και επισκέψεις σε εργαστήρια για όσους το επιλέξουν κι
επιλεγούν) και συμμετάσχουν στη δοκιμασία αξιολόγησης (δείτε παρακάτω). Για την
παραλαβή του, είναι υποχρεωτική η παράδοση του φύλλου αξιολόγησης της διοργάνωσης.
o Αξιολόγηση συμμετεχόντων: Στο τέλος, θα αξιολογηθεί η απόκτηση γνώσεων από τους
συμμετέχοντες και θα βραβευθούν, με δίπλωμα, οι τρεις που θα επιτύχουν τις υψηλότερες
βαθμολογίες. Πρόκειται για μια σύντομη δοκιμασία αξιολόγησης (30’), με ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής από τις διαλέξεις. Κύριος σκοπός, είναι, η εκτίμηση της μετάδοσης κι
αφομοίωσης των νέων γνώσεων. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση
πιστοποιητικού παρακολούθησης.

5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή, στέλνοντας το μήνυμά σας στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, cppmm2015+gi@gmail.com ή μέσω της φόρμας
επικοινωνίας της ιστοσελίδας (http://cppmm2015.eefie.org/contact.html).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στα
πλαίσια
της
διημερίδας,
θα
πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε εργαστήρια
του ΙΙΒΕΑΑ (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών).
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι
συμμετέχοντες (40) που θα παρακολουθήσουν
τις επισκέψεις στα εργαστήρια, θα επιλεγούν
από την Επιστημονική Επιτροπή. Τα
αποτελέσματα, θα ανακοινωθούν έως τις 20
Ιουνίου.

ΙΙΒΕΑΑ / Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών

Η παρακολούθησή τους, θα γίνει σε
ομάδες, την Παρασκευή 10 Ιουλίου,
13:30-15:30.
Oι ομάδες, θα παρακολουθήσουν τα
ακόλουθα:
1)
2)
3)
4)

Πρωτεομική
Γενωμική
Κυτταροκαλλιέργειες
Ενεργοποιούμενη με φθορισμό
διαλογή κυττάρων (FACS)
5) Απεικόνιση
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9 Ιουλίου 2015
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1Για

09:00-09:30

Προσέλευση1

09:30-09:45

Χαιρετισμοί

09:45-10:30

Βασικές αρχές της Μοριακής Ιατρικής

10:30-11:15

Εισαγωγή στα βλαστικά κύτταρα

11:15-12:00

Γονιδιακή θεραπεία και γενετικοί χειρισμοί

12:00-12:45

Μοριακός έλεγχος στην πρόληψη και στη διάγνωση των
γενετικών νοσημάτων

12:45-13:30

Διάλειμμα

13:30-14:15

Μοριακή ιατρική του καρκίνου

14:15-15:00

Μοριακή ιατρική και καρδιαγγειακό σύστημα

όσους έχουν επιτυχώς υποβάλει αίτηση συμμετοχής έως τις 7/6.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Ιουλίου 2015

09:00-09:45

Βασικές αρχές Νανοτεχνολογίας

09:45-10:30

Μοριακές προσεγγίσεις νευρολογικών νοσημάτων

10:30-11:15

Σύγχρονα θέματα Βιοηθικής

11:15-11:30

Διάλειμμα

11:30-12:00

Δοκιμασία αξιολόγησης
ΙΙΒΕΑΑ4

Αμφιθέατρο ΕΣΔΥ
12:00-12:15

Διάλειμμα
[Προβολή & συζήτηση]

12:15-13:45

Συμπεράσματα

14:00-14:30

Διανομή
πιστοποιητικών3

Διάλειμμα /
Μετάβαση στο ΙΙΒΕΑΑ5

13:30-14:00

Εργαστήριο 1

14:00-14:30

Εργαστήριο 2

14:30-15:00

Εργαστήριο 3

15:00-15:30

Εργαστήριο 4

«Το

προβληματάκι»,
θεατρικό έργο του Ρ.
Ρώτα

13:45-14:00

12:00-13:10

16:00

Διανομή
πιστοποιητικών3

Λήξη του προγράμματος

2Για

όσους έχουν επιτυχώς υποβάλει αίτηση συμμετοχής έως τις 7/6.
χορήγησης πιστοποιητικού παρακολούθησης: σελ. 5.
4Για όσους έχουν επιλεγεί (περισσότερες πληροφορίες: σελ. 5).
5Έως τις 13:20 θα μπορούν να λαμβάνονται παρουσίες από τους υπεύθυνους των ομάδων.
3Προϋποθέσεις
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[ΠΡΟΒΟΛΗ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ]

«Το προβληματάκι»
θεατρικό έργο του Ρ. Ρώτα
10 Ιουλίου 2015,12:15
Αμφιθέατρο ΕΣΔΥ
Oμιλητής: Παντελής Βασιλείου,
Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Ρένος-Παναγιώτης Ρώτας (1922-2012)

10

«Είμαι το πρώτο από τα τρία παιδιά του ποιητή
και λογοτέχνη Βασίλη Ρώτα. Γεννήθηκα στις 283-1922 στη Γερμανία, όπου ζούσαν οι γονείς
μου. Στα 17 μου χρόνια αντιμετώπισα το
δίλημμα των σπουδών. […] Ο πατέρας μου μ'
έστειλε να συζητήσω το πρόβλημα με τον φίλο
του, διακεκριμένο γιατρό της εποχής, Νικόλαο
Σμπαρούνη. Ο Σμπαρούνης μου’πε: "κοίτα να
δεις, όλες οι επιστήμες είναι ένα σύνολο ειδικών
γνώσεων. Η ιατρική έχει και αυτή τις πολύ
σημαντικές γνώσεις της, ωστόσο προϋποθέτει
και κάτι άλλο: την ανθρωπιά του γιατρού, που
πάνω απ'όλα ενδιαφέρεται για την ατομική
ιδιαιτερότητα, για το γεγονός ότι κανένα
ανθρώπινο άτομο επί της γης δεν είναι ακριβές

αντίγραφο ενός άλλου. Η ανίχνευση αυτής της
ιδιαιτερότητας
είναι
καθοριστική
για
αποτελεσματική θεραπεία της ατομικής
αρρώστιας και ο γιατρός δεν έχει το δικαίωμα να
κουραστεί και να παρατήσει τα πράγματα στη
μέση". Εφυγα χοροπηδώντας από το διαμέρισμα
του εκλεκτού φίλου του πατέρα μου και
ακολούθησα το δρόμο του γιατρού. Δούλεψα
κοντά 70 χρόνια ως γενικός γιατρός και
παθολόγος. Θεωρούσα δουλειά μου όχι να
κρίνω τους α-σθενείς μου, αλλά, όπου μπορώ,
να τους βοηθήσω και με τη δική μου δύναμη, να
δυναμώσουν».
Από το βιβλίο του, «ΜΑΖΙ - παραβάσεις του συλλογικού χαρακτήρα της
ζωής και αρρώστιες των ατόμων» (εκδόσεις «Πορεία», Ιούνιος 2012).

Συνεργάστηκαν:
Δ’ Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»: ΔΕΠ, Ειδικευόμενοι, Φοιτητές
ΕσωΘέατρο: Τάσος Προύσαλης, Χρύσα Διαμαντάκη
Νίκος Λυγερός

cppmm2015.eefie.οrg

Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος – Παράρτημα Αθηνών

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

1

Αμφιθέατρο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα | http://www.esdy.edu.gr
(δείτε τον χάρτη στην επόμενη σελίδα)

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Ερευνών (ΙΙΒΕΑΑ)
Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα | http://bioacademy.gr
(δείτε τον χάρτη στην επόμενη σελίδα)
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Είσοδος
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Σημερινή θέση & Προοπτικές της Μοριακής Ιατρικής ▪

9-10 Ιουλίου 2015

Αθήνα, ΕΣΔΥ & ΙΙΒΕΑΑ

cppmm2015.eefie.οrg

Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος – Παράρτημα Αθηνών

ΕΕΦΙΕ - ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η Ε.Ε.Φ.Ι.Ε ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1993 και αποτελεί Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπική,
μη Κυβερνητική με πολλαπλή δραστηριοποίηση στα πλαίσια του εθελοντισμού. Σκοπός της
Ε.Ε.Φ.Ι.Ε είναι η ενεργοποίηση των φοιτητών ιατρικής και η ενασχόλησή τους με θέματα
επιστημονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού, ενώ στόχος είναι η
παραγωγή έργου επιστημονικής και κοινωνικής φύσεως με άξονα την ανιδιοτελή προσφορά
των φοιτητών και έμφαση στην ανάπτυξη του εθελοντισμού. Στην Επιστημονική Εταιρεία
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος μπορούν να συμμετάσχουν όσοι προπτυχιακοί φοιτητές το
επιθυμούν. Διαθέτει παραρτήματα και στις 7 Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας και αριθμεί πάνω
από 2.500 μέλη.
Το Παράρτημα μας αποτελεί ένα από τα πλέον δραστήρια και μεγαλύτερα σε αριθμό μελών
παραρτήματα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. Έχουμε υλοποιήσει μία πληθώρα επιστημονικών ημερίδων και
workshops.
Συνάμα, έχουμε στο ενεργητικό μας την, πολλάκις, επιτυχή διοργάνωση του μεγαλύτερου
ιατρικού φοιτητικού γεγονότος της χρονίας: το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδος (ΕΣΦΙΕ)! Συγκεκριμένα, έχουμε αναλάβει την διοργάνωση των εξής ΕΣΦΙΕ: 1ο ΕΣΦΙΕ &
1ο Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής (1995), 9ο ΕΣΦΙΕ (2003), 13ο ΕΣΦΙΕ & 1ο
Διεθνές Forum (2007), 14ο ΕΣΦΙΕ & 2ο Διεθνές Forum (2008), 16ο ΕΣΦΙΕ & 4ο Διεθνές Forum
(2010), και τέλος το 18ο ΕΣΦΙΕ & 6ο Διεθνές Forum (2012). Αυτήν τη χρονιά, θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και το 21ο ΕΣΦΙΕ και 9ο Διεθνές Forum (13-15 Μαΐου 2015).
http://eefie.org

ΔΣ ΕΕΦΙΕ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016
Πρόεδρος: Στέφανος Καραμαρούδης
Αντιπρόεδρος: Ραφαήλ Πάτρας
Γραμματέας: Εύα Γεωργοπούλου
Ταμίας: Μαρίνος Σωτηρόπουλος
Μέλος: Ελένη Πουλογιαννοπούλου

13

Αιτήσεις συμμετοχής
έως τις 7 Ιουνίου
Επισκέψεις σε Εργαστήρια
Δωρεάν Συμμετοχή
Πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

cppmm2015.eefie.org
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