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Στην πρώτη γραμμή
οι πανεπιστημιακές
κλινικές ΕΣΥ
Το σημαντικό κλινικό, εργαστη
ριακό και ερευνητικό έργο των
μελών ΔΕΠ ms Ιατρικήε ΣχοAAs Αθηνών σχετικά με τον κορωνοϊό και ττε ανάγκεε των πα
νεπιστημιακών κλινικών στην
καθημερινή αντιμετώπιση ms
πάνδημέ εδώ και ένα χρόνο
παρουσίασε χθε3 ο κ. Κώσταε
Zupryos, καθηγητήε και διευ
θύνω του τομέα Παθολογω
ms Ιατρικήε του Πανεπιστημί
ου Αθηνών, στον νέο υφυπουρ
γό Παιδείαε και υπεύθυνο ms
avcomms εκπαίδευσή (και συνεπώνυμό του) κ. Αγγελο Συρί
γο. «Οι πανεπιστήμια^ κλινιK0S του ΕΣΥ σηκώνουν μεγάλο
Papos στη μάχη κατά του κορωνοϊού», ανέφερε ο κ. Κ. Συρίγοε,
τονίζονταε τη σημασία ms στε
λέχωσα των κλινικών με νέο
προσωπικό. Ο Κ. Συρίγοε είναι
επικεφαλή3 ms Γ' Πανεπιστη
μιακά Mova6as COVID -19 του
νοσοκομείου «Σωτηρία».
Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσίασαν με
άρθρο tous στην «Κ» ο κ. Θάνοε
Δημόπουλθ5, πρύτανα του ΕΚΠΑ και καθηγητή5 Ιατρικά και
ο κ. Πέτροε Σφηκάκηε, πρόεδρο5
ms Ιατρικήε Σχολή5 Αθηνών, τη
διετία 2019-2020 η σχολή βελτί
ωσε τη θέση ms και το 2020 πέ
τυχε πολύ σημαντιω διακρίσειε
σε έξι εκ των πλέον σημαντικών
παγκόσμιων κατατάξεων. Η Ια
τρική ΕΚΠΑ συμπεριλαμβάνεται σε υψηλέ5 Θέσεΐ5 25 φορέε,
σε 17 επιστημονικά αντικείμε
να και ερευνητικούs τομεί3 ms

ιατρική5 επιστήμη, αφήνοντα5
πίσω ms τα 2/3 των αμερικανι
κών ιατρικών σχολών.
Παράλληλα, στη χθεσινή συ
νάντηση συζητήθηκαν και οι
εργασιακέε σχέσε^ των μελών
ΔΕΠ. «Πάγια θέση του ΕΚΠΑ εί
ναι η δυνατότητα των μελών ΔΕΠ
ms Ιατρηω Σχολή5 να επιλέ
γουν πλήρη, μερική απασχόληση
αλλά όχι αποκλειστική», δήλωσε
ο κ. Κ. EupiYOS.
Με αφορμή το νομοθετικό
πλαίσιο που βρίσκεται τώρα στη
Βουλή npos ψήφιση, συζητήθηκε
το θέμα ms αντιμετώπισή ms
βίαΞ σε πανεπιστημιακού5 χώpous και εναντίον μελών ms πα
νεπιστημιακά Koivomras ειαό5
των πανεπιστημιακών χώρων. «Η
βία και οι τραμπουκισμοί δεν γί
νονται ανεκτοί από όπου και αν
προέρχονται ή υποκινούνται. Η
ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων
και ιδεών και η δημοκρατική
αντιμετώπιση των προβλημά
των είναι αδιαπραγμάτευτε5»,
δήλωσε ο YKrtpos του «Σωτηρία»,
με χρόνια εμπειρία στο ΕΚΠΑ.
Τέλοε, συζητήθηκαν και τα θέ
ματα που προκαλεί η πανδημία
στη λειτουργία των ΑΕΙ και τα
διά ζώση5 μαθήματα. Είναι σαφέ5 ότι επηρεάζονται οι κλινικέε
ασκήσει και τα εργαστηριακά
μαθήματα. Πρόθεση είναι, oncos
και να έχει, να γίνουν στα τέλη
του εαρινού εξαμήνου, ώστε να
καλυφθούν οι ακαδημαϊκέε προ
ϋποθέσει για την ολοκλήρωση
του εξαμήνου.
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