Task Force on Education
An EFIS Initiative

Alexandros Sarantopoulos

HSI Secretary General

SATURDAY 1 DECEMBER 20 18
«Immunological promenades ...

10.00 - 11.00

... with MD students» (in association with the Aristotle
University of Thessaloniki)
Chair: D. Papakosta, A. Garyfallos
Teaching of Immunology in the academic program of Medical
Schools
(with the participation of HelMSIC)

11.00 - 12.30

... in the Lab» (in association with the Hellenic
Society of Medical Biopathology)
Chair: Α. Tsirogianni, Ε. Fotiadou- Pappa
-

EASI and ICAP guidelines
D. Bogdanos

-

Dilemmas and prospectives in the assessment of ANA’s

Α. Tsirogianni

Algorithm in the assessment of ANCA’s

Α. Giannakou

Biomarkers in Idiopathic Inflammatory Myopathies

Ε. Fotiadou- Pappa
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Ερωτηματολόγιο - Η Ανοσολογία στις προπτυχιακές σπουδές
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Α ☐

Θ☐

1.

Φύλο

2.

Τρέχον έτος σπουδών: 4ο ☐

3.

Ο γενικός σας μέσος όρος μέχρι τώρα είναι
5-6,5 ☐
6,5-8,5 ☐

4.

Ο βαθμός σας στο μάθημα της Ανοσολογίας ήταν: (η ερώτηση αφορά μόνο όσους
φοιτητές διδάχθηκαν την ανοσολογία ως αυτόνομο μάθημα)
5☐
7☐
6☐
8☐
9☐
10 ☐

5.

6.

6ο ☐

Είστε φοιτητής στην Ιατρική Σχολή
Αθήνας ☐
Πατρών ☐
Θεσσαλονίκης ☐
Ιωαννίνων
☐
Ηρακλείου ☐

Πτυχίο ☐

8,5+ ☐

Αλεξανδρούπολης ☐

Πόσες διαλέξεις παρακολουθήσατε κατά τη φοίτησή σας στο σχετικό εξάμηνο?
(ποσοστό επί του συνολικού προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος)
0-20% ☐

7.

13.

5ο ☐

20-40% ☐

40-60% ☐

60-80% ☐

>80% ☐

Για το διάβασμά μου χρησιμοποίησα (επιλέξτε όσες απαντήσεις θέλετε)
Α. Το σύγγραμα που προτείνει το Τμήμα
☐
Β. Τις διαφάνειες και κείμενα του e-learning
☐
Γ. Άλλες πηγές (internet, άλλα βιβλία)
☐

8.

Πόσο χρόνο (σε ημέρες) αφιερώσατε στο διάβασμα για το μάθημα ανά εξεταστική?
0-2 ☐
2-4 ☐
4-6 ☐
6-8 ☐
8-10 ☐
>10 ☐

9.

Πόσες φορές έχετε εξετασθεί στο μάθημα?
1☐
2☐
3☐

10.
11.

12.

4☐

Υπήρχε πρόβλεψη για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ?
Αν ναι, συμμετείχατε σε κάποια από αυτές?

5☐

>5 ☐

ΝΑΙ ☐
ΝΑΙ ☐

ΟΧΙ ☐
ΟΧΙ ☐

Αν συμμετείχατε σε κάποια ομάδα εργασίας, σας βοήθησε η εργασία στην καλύτερη
προσέγγιση του μαθήματος
α. γενικά
ΝΑΙ ☐
ΟΧΙ ☐
β. ειδικά στο κεφάλαιο που σχετιζόταν με την εργασία;
ΝΑΙ ☐
ΟΧΙ ☐
Η διδασκαλία του μαθήματος πρέπει να γίνεται με
Α. με διαλέξεις αμφιθεάτρου
Β. με διαλέξεις αμφιθεάτρου και υποχρεωτική συμμετοχή σε ομάδα εργασίας
Γ. Με διαλέξεις αμφιθεάτρου και προαιρετική συμμετοχή σε ομάδα εργασίας
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

☐
☐
☐

Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος θα ήθελα να δίνεται έμφαση
Α. στη Βασική ανοσολογία (ωρίμανση, οργάνωση και λειτουργία του ανοσιακού
συστήματος)
Β. στην Κλινική Ανοσολογία (νοσήματα)
Γ. Στη Βασική Ανοσολογία με παραδείγματα Κλινικών προεκτάσεων
Δ. ΔΞ/ΔΑ

☐
☐
☐
☐

14.

Σε ποιό έτος σπουδών θα θέλατε να διδάσκεσται Ανοσολογία;
3ο ☐
4ο ☐
5ο ☐
6ο ☐

15.

Σκοπεύω να ασχοληθώ περαιτέρω με την επιστήμη της Ανοσολογίας
ΝΑΙ ☐
ΟΧΙ ☐

16.

Αναθεώρησα τη γνώμη μου για τη θέση της Ανοσολογίας στην ιατρική επιστήμη?
ΝΑΙ ☐
ΟΧΙ ☐

17.

Θεωρώ πως η Ανοσολογία αφορά
Α. όλες σχεδόν τις ιατρικές ειδικότητες
Β. ορισμένες μόνο ιατρικές ειδικότητες
Γ. μόνο τη βασική έρευνα

18.

Σχετικά με την εξέλιξή σας σκέφτεστε να ειδικευθείτε στην
Α. Παθολογία
☐
Β. Παιδιατρική
☐
Γ. Ρευματολογία
☐
Δ. Βιοπαθολογία
☐
Ε. Αλλεργιολογία
☐
ΣΤ. Άλλη Κλινική ειδικότητα
☐

19.

Θα με ενδιέφερε να εξειδικευθώ σε ειδικότητα που άπτεται της Κλινικής Ανοσολογίας
(Παθολογία-Ρευματολογία-Παιδιατρική-Ογκολογία)

ΙΣΩΣ ☐

☐
☐
☐

ΝΑΙ ☐

ΟΧΙ ☐

ΙΣΩΣ ☐

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ
* Το ερωτηματολόγιο διεξάγεται σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της επικράτειας με την
υποστήριξη της HelMSIC
** Τα αποτελέσματα θα συζητηθούν στο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής
Εταιρείας Ανοσολογίας, 09/11 – 01/12 2018, Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στην
ενότητα των φοιτητών με τίτλο “Η διδασκαλια της Ανοσολογίας στα προπτυχιακά
προγράμματα σπουδών”
www.helsim.gr

HSI

Draft proposal to EFIS Board
Task Force on Education
- Academic teaching of Immunology in Medical Schools -

Context
Across Europe, a great heterogeneity on how medical schools appreciate, approach and implement
immunology teaching is encountered. Characteristically in Greece, among the 7 state universities
only 1 implements immunology a separate autonomous course, in 3, immunology is partially taught
in the context of microbiology and in the rest, immunology is not even included in the
undergraduate program of compulsory disciplines.
In an era of intense scientific research and knowledge acquisition, it is essential for all scientists to
communicate in a homogeneous language regarding immunology. The first step of conquering this
universal vocabulary is the introduction in universities of a consortium-based academic plan of
immunology teaching so that students from different universities become familiar with the same
principles of immunology, rendering much more easy, rapid and efficient next generation of
immunologists inter-communication.

HSI action
On this regard, the Hellenic Society of Immunology (HIS - https://www.facebook.com/helsim.gr/)
conducted a strategic campaign promoting teaching of immunology in medical schools. A
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In an era of intense scientific research and knowledge acquisition, it is essential for all scientists to
communicate in a homogeneous language regarding immunology. The first step of conquering this
universal vocabulary is the introduction in universities of a consortium-based academic plan of
immunology teaching so that students from different universities become familiar with the same
principles of immunology, rendering much more easy, rapid and efficient next generation of
immunologists inter-communication.

HSI action
On this regard, the Hellenic Society of Immunology (HIS - https://www.facebook.com/helsim.gr/)
conducted a strategic campaign promoting teaching of immunology in medical schools. A
questionnaire was generated and distributed to medical students around Greece; Aim of the
questionnaire was to address: 1. The differences of immunology training between medical schools.
2. How this different approach contributes into shaping different views on the impact of
immunology in current medical science. 3. The needs of medical students on immunology teaching.
Following a constructive discussion between students and academic teachers, it was concluded that
in the context of current academic institutes’ organization, the most appropriate teaching of
immunology should consist of basic mechanisms, followed by clinical paradigms of immunological
mechanisms implementation, in patients with infections, autoimmune diseases and cancer.

EFIS action
The same, or even greater heterogeneity on immunology teaching across medical schools is
encountered across Europe. Therefore, a similar action would give the opportunity to immunology
teachers across Europe to come together, exchange ideas, and ultimately work under a joint task
group in order to propose, in the form of a memorandum, a basic skeleton of immunology teaching
for medical schools.
For the realization of such a project in Greece, HSI refereed to HelMSIC (Hellenic Medical Students’
International Committee – www.helmsic.gr) for distribution and elaboration of the questionnaires’
results. On the same way, EFIS could address a letter of partnership to EMSA (https://emsaeurope.eu/), the European organization that HelMSIC refers to. A joint work between a task group of

The Education Task Force will assess the regional differences
in immunology teaching in medical schools across Europe,
with the aim of ensuring a consensus of high quality
immunology teaching to be included in the curriculum
across all European medical schools.

Greece

Europe

GREECE
✓ National Students’ societies
✓ Immunology National Societies
✓ Lack on feedback
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ΟΧΙ ☐
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Refining Proposal
Preparations of the 1st meeting

Ελευθερία (Freedom)

Αφθονία (abundance, welth)

Αλήθεια (Truth)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Hel l enic Societ y of Immunol ogy

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY

Ηριδανός ποταμός:
Αντ ικατοπτ ρισμοί

“A Fibonacci guided t our
acr ossThessal y”
ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

“Ανοσολογικοί περίπατοι...”
... στ η σύγχρονη Θεσσαλονίκη

«Ανοσολογικοί Περίπατοι...»

«A Fibonacci guided tour across Thessaly »
Inspiration for the motto and logo of this booklet has been the organization

www.helsim.gr

www.hel
sim.gr
to develop a historical promenade across Thessaly, ancient
committee’s invitation

Τίτλος που αρχικά εμπνεύστηκε από την πόλη-σύμβολο που φιλοξενεί το φετινό

homeland of the Olympus Gods and one of the most touristic places of modern Greece.

«Ηριδανός ποτ αμός: αντ ικατοπτ ρισμοί»
www.helsim.gr
www.helsim.gr
Για το δημιουργικό του εξωφύλλου χρησιμοποιήθηκε η βάση της αφίσας του 11ου

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΕΑ, τη Θεσσαλονίκη. Πέραν της ευρηματικότητας, ο

Guide to our tour is the seashell spiral, a marvel example of nature’s applied

Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανοσολογίας. Μια αφίσα που αρχικά μας ικανοποιούσε μόνο

τίτλος εξυπηρετεί, σε δεύτερη ανάγνωση, την παράλληλη περιπλάνηση στην

biophysics, whose geometry was ﬁrst described by Fibonacci's sequence (Fn). This

αισθητικά, εντούτοις, με το πέρασμα του χρόνου, συνδέθηκε με τη δημιουργική

επιστημονική γνώση και στην ιστορία της πόλης. Και όχι μόνο: δίνει την αφορμή να

brilliant mathematical equation describes the formation of some of nature’s most

αλληλεπίδραση όλων όσων ενεπλάκησαν ενεργά στην οργάνωση του παρόντος

συνειδητοποιήσουμε για ακόμα μια φορά πως το μακροπεριβάλλον, ο τρόπος που

sophisticated shapes and to the authors’ perception represents the guided, rational

συνεδρίου. Και αναδείχθηκε σε πηγή έμπνευσης * – σημείο αναφοράς των πολλών,

αλληλεπιδρούμε και χτίζουμε την καθημερινότητά μας θα ήταν πιο ανθρώπινο αν

thinking as the only way to approach and eventually engage scientiﬁc Knowledge.

ετερόκλητων σε ένα κοινό όραμα. Σημειωτέων, ποτέ δεν αποτέλεσε έμβλημα ή

ακολουθούσε τους νόμους του μικροπεριβάλλοντος, εκεί που το ανοσιακό σύστημα

Fibonacci’s and other scientists’ description of nature laws thru mathematical

σύμβολο – λέξεις εσωστρεφείς, που τις οικειοποιούνται συχνά οι «βάρβαροι», όσοι

φροντίζει καθημερινά για την ομοιόσταση του ανθρώπου. Με αυτό το σκεπτικό,

language, consist one of our most valuable heritage. And the most precious aspect of

στερούνται έμπνευσης.

παρουσιάζονται ιστορικά σημεία-σταθμοί της σύγχρονης πόλης, όπου οι

their paradigm is reminding to us that nature, and one of its most reﬁne creation, the

Και η έμπνευση οδήγησε από την αφίσα στο παρόν πόνημα: «Ηριδανός –

παραλείψεις και τα εσκεμμένα λάθη του παρελθόντος άφησαν ανεξίτηλο το

human being, are part of a universe overruled by mathematical laws. The more

αντικατοπτρισμοί» Η έμπνευση αυτή τη φορά ήταν αντίστροφη: σε αντίθεση με τον

αποτύπωμά τους μέχρι σήμερα.

knowledge we produce on unlocking the mysteries of the universe, the most evident

ποταμό της Αθήνας που στέρεψε, ο ποταμός της ΕΕΑ εμπλουτίσθηκε από νέες πηγές

becomes a simple fact; the Human mind, is the only pragmatic holy spirit in our lives

και άνοιξε νέες διαδρομές. Και όπως όλοι οι ποταμοί, σε πολλά σημεία του παραμένει

that above religions, races and ethnicities represents nature’s ultimate gift, worth of

γαλήνιος ήρεμος και ειδυλλιακός – σημείο προσέγγισης, ενώ σε άλλα ρέει άγρια,

worshiping…

ορμητικά παραμένοντας απρόσιτος. Όμως αυτές οι εναλλαγές αναδεικνύουν στο

Ξεκινάμε λοιπόν την περιπλάνησή μας σε μια βόλτα... «πιο τέχνης!!»

σύνολο τους τη δύναμη του: όχι μόνο σε σημείο αναφοράς, αλλά σε πηγή έμπνευσης
Εκ Μέρους του ΔΣ της ΕΕΑ

Safety Note: For a better understanding of our journey, it is essential to

για τους Ανοσολόγους.

unfasten the seat belts restraining our minds..!

Πλέον το ποτάμι θα αναζητήσει νέες πηγές. Και δεν έχει σημασία αν αυτές οι πηγές
θα είναι άγριες ή ήρεμες. Αρκεί να ενωθούν κάτω από κοινό όραμα και έμπνευση,

Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη

On behalf of the HIS’s Board

Αλέξανδρος Σαραντόπουλος

ώστε να αναδειχθούν νέες, ακόμα μεγαλύτερες διαδρομές,

Εκ Μέρους του ΔΣ της ΕΕΑ
Alexandra Tsirogianni

Πρόεδρος ΕΕΑ

Alexandros Sarantopoulos

Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη

Αλέξανδρος Σαραντόπουλος

Πρόεδρος ΕΕΑ

Γ. Γραμματέας ΕΕΑ

Γ. Γραμματέας ΕΕΑ

HIS President

HIS Secretary General

