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Ταπρώτα 
δείγματα από 
Κρητικούς 
για την οροε
πιδημιολογι- 
κή μελέτη

Η ερευνητική ομάδα της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί αυ
τή την περίοδο την πρώτη στην Ελ
λάδα πληθυσμιακή οροεπιδημιο- 
λογική μελέτη για τον κορωνοϊό, εί
ναι στην ευχάριστη θέση να ανακοι
νώσει ότι μόλις ξεκίνησε η συλλογή 
των δεδομένων, και τα πρώτα δείγ
ματα των Κρητικών που έχουν απο
δεχτεί τη συμμετοχή τους έχουν ήδη 
αποσταλεί στο Εργαστήριο Ιολογίας 
της Σχολής. Την ερευνητική ομάδα α
παρτίζουν οι Χρήστος Λιονής, Γεώρ
γιος Σουρβίνος, Γρηγόριος Χλουβε- 
ράκης, Ευάγγελος Κριτσωτάκης και 
Μαριλένα Αναστασάκη.
Η επιτυχία της μελέτης εξαρτάται 

σε μέγιστο βαθμό από τη συμμετο
χή των τυχαία επιλεγμένων συμπο
λιτών μας. Για τον λόγο αυτό παρα- 
καλούνται θερμά οι συμπολίτες μας 
που θα λάβουν τηλεφωνική πρό
σκληση, εκ μέρους της ερευνητικής 
ομάδας τις επόμενες ημέρες, να α- 
νταποκριθούν σ ' αυτήν, γνωρίζοντας 
ότι θα συμβάλουν ενεργά και καθορι
στικά στην πληροφορία για την έκτα
ση της πανδημίας στο νησί μας, στον 
καλύτερο προγραμματισμό των υπη
ρεσιών Υγείας της Κρήτης, καθώς και 

στην καλύτερη αντιμετώπιση πιθα
νού δεύτερου κύματος.
Η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή 

τη μελέτη απαιτεί λίγο από τον χρό
νο τους και αποτελεί πολύτιμη προ
σφορά για την Κρήτη και τη δημόσι
α Υγεία της.

COVID-19 and the management of Interstitial Lung Diseases patients; challenges and recommendations

A  ERS

Με αφορμή την παγκόσμια υγει
ονομική κρίση από τον COVID-19 
και λόγω της αναβολής των επι
στημονικών συνεδρίων σε όλο τον 
κόσμο, οι περισσότερες επιστημο
νικές εταιρείες δραστηριοποιού
νται με διεθνή διαδικτυακές συνα
ντήσεις - scientific webinars.

Η
 Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημί
ου Κρήτης, παρούσα στην κοινω
νία, στον ιατρικό κόσμο αλλά κυ
ρίως στους φοιτητές μας, οι οποί

οι στερήθηκαν τις συνήθεις κλινικές τους 
δραστηριότητες την περίοδο αυτή, διορ- 
γανώνει σειρά τριών Webinars μέχρι τέ
λος Ιουνίου, με αντικείμενο την ενημέρω
ση των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και των 
γιατρών για τη νόσο COVID-19.
Το πρώτο οργανώθηκε από τις Πανεπι

στημιακές κλινικές Παθολογική και Πνευ- 
μονολογική και αφορά στην επιδημιολο
γία, παθογένεση, διάγνωση, κλινική εικό
να και θεραπεία, υπό τον συντονισμό του 
κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής και του 
καθηγητή Εντατικής Θεραπείας, κ. Γεωρ- 
γόπουλου (Πέμπτη 11 Ιουνίου, ώρα 3 μ.μ. 

έως 5 μ.μ.). Το δεύτερο πραγματοποιήθη- 
κε χθες, από την Πανεπιστημιακή κλινική 
Εντατικής Θεραπείας και αφορούσε στην 
κλινική εικόνα και στην αντιμετώπιση του 
βαρέως πάσχοντα με COVID-19 (Τετάρτη 
17 Ιουνίου, ώρα 3 μ.μ. έως 5 μ.μ.).
Το τρίτο θα οργανωθεί από την Πανεπι

στημιακή Καρδιολογική Κλινική και θα α
φορά στις επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό 
σύστημα από τον ιό SARS-COV2 (Πέμπτη 
25 Ιουνίου, ώρα 4 μ.μ. έως 6 μ.μ.). Όλες οι 
ανωτέρω εκδηλώσεις υποστηρίζονται α
πό τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Οι εν
διαφερόμενοι που επιθυμούν να παρα
κολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 
μπορούν να συνδεθούν στον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://gsk.acms.com/crete.
Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεί

α (ERS), η οποία πολύ έγκαιρα δραστηρι- 
οποιήθηκε στον τομέα της έγκαιρης ενη
μέρωσης με σειρά θεματικών Webinars, 
πραγματοποίησε στις 4 Ιουνίου σεμινά
ριο για τους ασθενείς με πνευμονική ίνω- 
ση, από την Ομάδα Εργασίας των Διαμέ
σων Πνευμονοπαθειών και από τους συ
ντονιστές της Venerino Poletti, Professor 
of Respiratory Medicine, Coordinator 
of expert centre - Head of patient 
organization, Ospedale GB Morgagni,
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Η Κρήτη σιηυ 
πρώτη γραμμή

Επιστημονικά webinars - Σύγχρονη διαδικτυακή 

ιατρικών συνεδρίων - Π ρωτοστατούν Ιατρική Σχολ

εκπαίδευση στη θέση 

ή Κρήτης και Πνευμονολογία

ΔΥΟ WEBINARS ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΘΕ

Με ομιλητές από τη Βραζιλία και την Αργεντινή
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Το 1ο e-conference της Εταιρείας Νοσημάτων Θώ- 
ρακος Ελλάδος (ΕΝΘΕ) πραγματοποιήθηκε με πολύ 
μεγάλη συμμετοχή (1.500 εγγραφές) στις 23 Μαΐου.

Έτσιλοιπόν, ηΕταιρεία ΝοσημάτωνΘώρακοςΕλλάδος 
(ΕΝΘΕ) συνεχίζει τη δραστηριότητα και εκτός της Γη- 
ραιάς Ηπείρου και υπό την αιγίδα Διεθνών και Εθνι
κών Πνευμονολογικών Εταιρειών, μεθαύριο Σάββα
το 20/6, μέσα από δύο 3ωρα Webinars, φ ιλοξενεί με 
ιδιαίτερη χαρά εκλεκτούς πνευμονολόγους από νο
σοκομεία πρώτης γραμμής της χώρας, της Ευρώπης 
και της Λατινικής Αμερικής, οι οποίοι για πρώτη φορά 
θα αναφερθούν στην προσωπική τους εμπειρία και 
θα σχολιάσουν από κοινού την τρέχουσα επικαιρό- 
τητα σχετικά με την αντιμετώπιση και την πρόληψη 
της μάστιγας αυτής. Πρόεδροι της σημαντικής αυτής για την Πνευμονολογία διοργάνωση θα είναι ο πρόεδρος της ΕΝΘΕ, MD, PhD, επεμβατικός πνευμονο
λόγος, διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, ο καθηγητής Πνευμονολογίας Venerino Poletti (Professor of Respiratory 
Medicine, Coordinator of expert centre - Head of patient organization, Ospedale GB Morgagni, Forli, Italy) και η αναπλ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 
Κατερίνα Αντωνίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμέτοχη ομιλητών από τη Βραζιλία και την Αργεντινή, καθώς εκεί βρίσκεται τώρα το επίκεντρο της 
πανδημίας. Οι φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν, και η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα ποσοστά
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, το 96,35% των προ

πτυχιακών μαθημάτων παραδόθηκε μέσω σύγχρονης ε ξ  αποστάσεως εκπαί
δευσης, που σε ορισμένα ΑΕΙ αγγίζει το 99,7%.

Σε Ίδρυμα έχει καταγραφεί μάθημα με συμμετοχή του 99% των εγγεγραμμένων 
φοιτητών. Το υπόλοιπο 3,65% αφορά σε μαθήματα αμιγώς εργαστηριακού ή κλι
νικού χαρακτήρα, των οποίων ξεκίνησε η διά ζώσης διδασκαλία στις 25 Μαΐου.

Forli, Italy, και Κατερίνα Αντωνίου, ανα- 
πληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονολογίας, 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ευ

ρώπη μίλησαν για θέματα της πανδημίας, 
αλλά και ειδικάθέματα διάγνωσης, διαχεί
ρισης και θεραπείας που αφορούν στους 
ασθενείς με διάμεσες πνευμονοπάθειες. 
Επίσης, αναφέρθηκαν μακροπρόθεσμες 
συνέπειες ασθενών με σοβαρή νόσο, που 
πιθανά θα αναπτύξουν πνευμονική ίνω- 
ση, αλλά και πολυκεντρικές μελέτες με α- 
ντιινωτικά φάρμακα που ήδη είναι σε εξέ
λιξη σε εθνικό επίπεδο στη Γαλλία.

https://gsk.acms.com/crete

