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Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το μάθημα της Σημειολογίας - Νοσολογίας περιλαμβάνει
εκπαίδευση στους θαλάμους ασθενών και μαθήματα στο αμφιθέατρο ( βλέπε Εβδομαδιαίο
Πρόγραμμα).
Υπεύθυνος εκπαίδευσης είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Μ. Σαμάρκος με συνεργάτη το μέλος ΕΔΙΠ κ. Ρ.
Τζανετέα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ
Πρόγραμμα
Η κλινική εκπαίδευση γίνεται σε 8 ομάδες φοιτητών (με 8 φοιτητές στην κάθε ομάδα). Όλες οι
ομάδες (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή) εκπαιδεύονται στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Κάθε Δευτέρα η
εκπαίδευση περιλαμβάνει μάθημα στο αμφιθέατρο, ενώ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή γίνεται
εκπαίδευση το θάλαμο και στο αμφιθέατρο.
Η εκπαίδευση στο Λαϊκό Νοσοκομείο περιλαμβάνει εκπαίδευση στο θάλαμο και στο αμφιθέατρο
(διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις). Η εκπαίδευση στο Λαϊκό γίνεται κατά κύριο λόγο στην Α’
Παθολογική Κλινική, αλλά κάθε ομάδα θα εκπαιδευθεί μία ημέρα στην Καρδιολογική Κλινική μία
ημέρα στο Πνευμονολογικό Εξωτερικό Ιατρείο και μία ημέρα στη Νεφρολογική Κλινική.
Οι φοιτητές χωρίζονται σε δύο «Κλιμάκια» (Α: Ομάδες 1-4 και Β: Ομάδες 5-8). Τα δύο κλιμάκια
εκπαιδεύονται εναλλάξ: όταν το κλιμάκιο Α έχει μάθημα στο αμφιθέατρο το κλιμάκιο Β έχει
εκπαίδευση στους θαλάμους ασθενών και αντίστροφα (Βλ. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα).
Οι διαλέξεις στο αμφιθέατρο (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή) γίνονται από κοινού με την Α’
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική.

Εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές είναι μέλη ΔΕΠ, ειδικοί ιατροί της Α’ Παθολογικής και άλλων κλινικών του
νοσοκομείου (Ιατροί ΕΣΥ, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι) και
ειδικευόμενοι ιατροί στην Παθολογία. Ο εκπαιδευτής κάθε ομάδας δεν είναι συγκεκριμένος αλλά
αλλάζει σύμφωνα με το πρόγραμμα Ο αριθμός των φοιτητών ανά ομάδα είναι μεγάλος, αλλά
δυστυχώς το διδακτικό προσωπικό δεν επαρκεί ώστε οι ομάδες να γίνουν μικρότερες.
Οι εκπαιδευτές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι ιατροί με μεγάλη διδακτική εμπειρία οι οποίοι
εθελοντικά έχουν αναλάβει ένα μέρος της εκπαίδευσής σας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι
Τα μαθήματα στο αμφιθέατρο αφορούν τη Νοσολογία και έχουν σαν στόχο στο τέλος του εξαμήνου
οι φοιτητές να γνωρίζουν τη βασική παθοφυσιολογία, τα κλινικά ευρήματα και τη διάγνωση των
βασικών νοσολογικών οντοτήτων.
Τα μαθήματα στο θάλαμο έχουν κάθε φορά συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο σχετικά με τη
λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι στο τέλος του
εξαμήνου οι φοιτητές να μπορούν να εφαρμόσουν σωστά τους βασικούς χειρισμούς της κλινικής
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εξέτασης και να αναγνωρίσουν τα μείζονα παθολογικά ευρήματα. Όλοι οι φοιτητές για την άσκησή
στο θάλαμο πρέπει να έχουν ακουστικά, νευρολογικό σφυρί και φακό.

Απουσίες
Η παρακολούθηση των ασκήσεων στο θάλαμο και των φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική.
Επιτρέπονται δύο απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής
απουσιάσει περισσότερες από δύο ημέρες θα πρέπει να αναπληρώσει τις απουσίες αυτές με
παρουσία στην Α’ Παθολογική Κλινική απογευματινές ώρες, αφού γίνει συνεννόηση με τον
υπεύθυνο του μαθήματος. Αν οι απουσίες είναι πάνω από 7 (περίπου το 1/3 των μαθημάτων στο
θάλαμο) ο φοιτητής θα πρέπει να επαναλάβει το εξάμηνο.

Συμπεριφορά στους θαλάμους ασθενών
Επειδή για σχεδόν όλους σας είναι η πρώτη φορά που θα έλθετε σε επαφή με ασθενείς θα θέλαμε
να σας τονίσουμε ορισμένα σημεία που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά σας όταν είστε στους
θαλάμους των ασθενών:
•
•
•

•
•
•

•

•

Πριν ξεκινήσετε την επαφή σας με τον ασθενή (πχ λήψη ιστορικού) συστηθείτε με το όνομα
και την ιδιότητά σας.
Συμπεριφερόμαστε πάντα με ευγένεια στους ασθενείς και στους συνοδούς τους. Ο κανόνας
είναι ότι μιλάμε στον πληθυντικό.
Όταν είμαστε σε θαλάμους ασθενών αποφεύγουμε να αστειευόμαστε μεταξύ μας ή με τους
ασθενείς. Ακόμα και αν ο δικός σας ασθενής είναι σχετικά καλά, κάποιος άλλος ασθενής
στον ίδιο θάλαμο μπορεί να υποφέρει ή να βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ζωής του.
Μη συζητάτε σχετικά με τους ασθενείς σας και μην τους σχολιάζετε σε κοινόχρηστους
χώρους (πχ διάδρομοι, ασανσέρ, κυλικείο).
Αν ένας ασθενής σας φερθεί με αγένεια ή σας μιλήσει άσχημα ή υβριστικά, μην
απαντήσετε. Ενημερώστε άμεσα τον εκπαιδευτή σας και αυτός θα το χειριστεί κατάλληλα.
Στο θάλαμο φοράτε την ιατρική σας μπλούζα. Αν λερωθεί για κάποιο λόγο ή την ξεχάσετε,
ενημερώστε τον υπεύθυνο του προγράμματος για να σας εξασφαλίσουμε μια καθαρή
μπλούζα.
Όταν είμαστε στους θαλάμους των ασθενών φροντίζουμε ώστε η εμφάνισή μας να
ανταποκρίνεται στο περιβάλλον. Έτσι δεν μπαίνουμε στο θάλαμο με βερμούδες, σορτσάκια,
σαγιονάρες κλπ. Αν (κυρίως στο εαρινό εξάμηνο) κυκλοφορείτε πχ με βερμούδα, φέρτε μαζί
σας μια φόρμα ή ρούχα χειρουργείου (scrubs) και αλλάξτε πριν μπείτε στο θάλαμο.
Για λόγους ασφαλείας μη φοράτε υποδήματα ανοικτά στα δάκτυλα (μπορεί να εκτεθείτε σε
βιολογικά υγρά ασθενών). Μπορείτε να φοράτε κλειστά τσόκαρα (Πχ Crocs, αλλά
επιτρέπονται και άλλες μάρκες).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Τα μαθήματα στο αμφιθέατρο γίνονται από κοινού με την Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Η ώρα έναρξης είναι 08:15. Το παρουσιολόγιο κλείνει 15 λεπτά
μετά την ώρα ενάρξεως.
Τα μαθήματα στο αμφιθέατρο βασίζονται σε κλινικά προβλήματα. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση
των ευρημάτων με τη συμμετοχή των φοιτητών και ακολουθεί η διδασκαλία της αντίστοιχης
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νοσολογικής οντότητας. Ο στόχος είναι η ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών. Για το λόγο αυτό
πρέπει οι φοιτητές να προετοιμάζονται για κάθε κλινική άσκηση.
Στο αμφιθέατρο γίνονται επίσης φροντιστηριακές ασκήσεις που αφορούν συζήτηση περιστατικών
και ανάλυση των ιστορικών και των κλινικών ευρημάτων από τους φοιτητές.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Εκτός από τα συγγράμματα που θα σας διανεμηθούν μέσω του «Εύδοξος», μπορείτε να κατεβάσετε
το σύγγραμμα «ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ». (σε μορφή pdf ή epub)
από το e-class του μαθήματος ή από τη διεύθυνση https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4364
Χρήσιμο για την προετοιμασία για τις διαλέξεις στο αμφιθέατρο είναι το ηλεκτρονικό σύγγραμμα
«ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ» το οποίο μπορείτε να
κατεβάσετε (σε μορφή pdf ή epub) από το e-class του μαθήματος ή από τη διεύθυνση
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6115 .
Τέλος στο e-class του μαθήματος μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για την εκπαίδευσή
σας.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι εξετάσεις για το 6ο εξάμηνο θα περιλαμβάνουν προφορική και γραπτή εξέταση.
Η προφορική εξέταση θα γίνει στους θαλάμους των ασθενών και αφορά την αξιολόγηση των
δεξιοτήτων και των γνώσεών σας στην κλινική εξέταση και τη σημειολογία. Η απόδοσή σας
αξιολογείται ως «Επιτυχώς» ή «Ανεπιτυχώς». Η επιτυχία στην προφορική εξέταση είναι
προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στην γραπτή εξέταση. Αν επιτύχετε στην προφορική εξέταση
μπορείτε να εξεταστείτε στη γραπτή εντός του τρέχοντος και του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
Μετά από αυτό το διάστημα θα πρέπει να εξεταστείτε και πάλι τόσο προφορικά όσο και γραπτά.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (μία σωστή απάντηση από 5
επιλογές), χωρίς αρνητική βαθμολογία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα σας ζητηθεί να αξιολογήσετε την εκπαίδευσή σας στην Α΄ Παθολογική.
Η αξιολόγηση γίνεται ανώνυμα μέσω Google Forms ή με έντυπο για όσους δεν συμπαθούν την
Google. Είναι σημαντικό να δώσετε την αξιολόγησή σας αντικειμενικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προσανατολισμός
•

ΓΝ «Λαϊκό»: Η Α’ Παθολογική Κλινική , η Καρδιολογική Κλινική και το Πνευμονολογικό τμήμα
βρίσκονται στον 1ο όροφο στο Κεντρικό Κτίριο του νοσοκομείου. Η Νεφρολογική Κλινική
βρίσκεται στον 3ο όροφο του Κτιρίου Εξωτερικών Ιατρείων. Το αμφιθέατρο «Φ. Φέσσας»
βρίσκεται στον 1ο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου . Υπάρχει άμεση πρόσβαση στον όροφο αυτό
από το προαύλιο της Ιατρικής Σχολής.
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Κάρτα ταυτοποίησης
Ο καθένας σας θα παραλάβει ατομική κάρτα ταυτοποίησης με το όνομά του και κωδικό QR. Πρέπει
να τη φοράτε στους θαλάμους ώστε οι εκπαιδευτές σας να ξέρουν τα ονόματά σας. Επίσης πρέπει
να την έχετε μαζί σας όταν έρχεστε στο αμφιθέατρο ώστε να καταχωρείται ηλεκτρονικά η
παρουσία σας. Αν τη χάσετε ενημερώστε τον υπεύθυνο του προγράμματος ώστε να πάρετε νέα.

Ντουλάπια
Η Α΄ Παθολογική Κλινική διαθέτει ένα αριθμό ντουλαπιών, ώστε να φυλάτε να πράγματά σας στη
διάρκεια των μαθημάτων. Δυστυχώς δεν είναι αρκετά ώστε να έχει ένα ο καθένας σας. Αναλογεί
ένα ντουλάπι ανά 2-3 φοιτητές. Παίρνετε το κλειδί από τη Γραμματεία της κλινικής πριν το μάθημα
και το παραδίδετε στο τέλος του μαθήματος. Προσπαθήστε να μη χάνετε τα κλειδιά γιατί στην
περίπτωση αυτή πρέπει να αλλάξουμε την κλειδαριά και λεφτά ΔΕΝ υπάρχουν.

Ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα
Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με τα μαθήματα αναρτώνται στο e-class. Εφόσον έχετε εγγραφεί στο
e-class του μαθήματος, κάθε φορά που αναρτάται μια ανακοίνωση θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση
στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. Παράκληση να ελέγχετε τακτικά τη διεύθυνση email την
οποία δηλώσατε.
Οι ανακοινώσεις σχετικά με εξετάσεις κλπ θα αναρτώνται και στο site της Γραμματείας της Σχολής
καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Γραμματείας της Α’ Παθολογικής Κλινικής

Επικοινωνία
•
•
•
•

Τηλέφωνο Γραμματείας 213 2061643 (κ. Λ. Διαμαντοπούλου), 213 2061014 (κ. Κ. Ζερβάκη)
Fax Γραμματείας 2132061795
Email Γραμματείας: secretaryapk@med.uoa.gr
Email Υπεύθυνου προγράμματος: msamarkos@med.uoa.gr
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Β

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Β

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Β

08:30-10:00

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΘΑΛΑΜΟΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

10:30-12:00

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΘΑΛΑΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΑΛΑΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 - Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022
ΑΡΓΙΕΣ: Δευτέρα 7 Μαρτίου, Παρασκευή 25 Μαρτίου, Δευτέρα 18 Απριλίου – Κυριακή 1 Μάϊου.
Επίσης αργία είναι η ημέρα των φοιτητικών εκλογών.

e-CLASS
Όλοι οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος: «Σημειολογία - Νοσολογία &
Σημειολογία - Νοσολογία (6ο Εξάμηνο 2021-2 - 7ο Εξάμηνο 2021-22) [MED848].
•
•
•

•
•

Στο e-class υπάρχουν αναρτημένα τα περσινά μαθήματα (σε μορφή pdf) τα οποία θα
ανανεώνονται στη διάρκεια του έτους.
Στο e-class θα βρείτε συνδέσμους που θα σας βοηθήσουν (videos κλινικής εξέτασης, online
εκπαίδευση στην ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων κλπ)
Στο e-class υπάρχουν δύο ηλεκτρονικά συγγράμματα πάνω στα οποία βασίζεται η
διαδασκαλία του μαθήματος:
o Κλινική εξέταση και λήψη ιστορικού στην Παθολογία και
o Ασκήσεις Σημειολογίας και Διαφορικής Διαγνωστικής στην Παθολογία
Οι ανακοινώσεις του μαθήματος θα αναρτώνται στο e-class.
Μέσω του e-class θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του μαθήματος.
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ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α
ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΠΕΡΓΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΙΠΕΡ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΛΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΒΑΤΑ ΟΛΓΑ
ΡΩΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΖΩΗ

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΝΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΑΡΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΜΑΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ 3
ΒΙΛΜΕΖΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΡΕΡΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ
ΠΛΟΥΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΜΑΔΑ 4
ΚΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΡΡΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΑΚΙΟΛΛΑΡΙ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΑΡΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΣΚΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΦΡ

AL HUMADI AHMED

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Β
ΟΜΑΔΑ 5
ΛΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΟΜΑΔΑ 6
ΜΑΥΡΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΟΜΑΔΑ 7
ΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΟΜΑΔΑ 8
ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΑΣΩΝ
ΠΕΤΣΑΝΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΡΙΦΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΑΦΝΗ
ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΗΠΕΡ ΜΕΛΙΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΙΝΑΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΙΡΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΤΑΠΙΑ
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΟΖΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
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Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΝ «ΛΑΪΚΟ»
Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΝ ΛΑΙΚΟ
Γκόγκα Έλενα: Καθηγήτρια, Διεθύντρια Παθολόγος – Ογκολόγος
Αγγελούση Άννα: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ενδοκρινολόγος
Αναστασοπούλου Αμαλία, Επιμελήτρια Β΄ΕΣΥ, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος
Βαϊόπουλος Γεώργιος: Καθηγητής, Παθολόγος - Ρευματολόγος
Βύνιου Νόρα: Καθηγήτρια, Αιματολόγος
Γιαννακοπούλου Νεφέλη, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Αιματολόγος
Διαμαντόπουλος Παναγιώτης: Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Παθολόγος
Ζιώγας Δημήτριος: Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Ογκολόγος
Ζωγράφου Έμιλυ: Εξωτερική Συνεργάτης, Ρευματολόγος
Ηλιάδη Ειρήνη: Επικουρική Επιμελήτρια ΕΣΥ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Θεοχάρη Μαρία: Επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ, Ογκολόγος
Λόντου Σταυρούλα: Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Παθολόγος
Μαντζουράνη Μαρίνα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παθολόγος
Μαστρογιάννη Ελπίδα: Παθολόγος, Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας
Μπασούλης Δημήτρης: Επικουρικός Επιμελητής ΕΣΥ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Μπενοπούλου Όλγα: Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Παθολόγος
Ρόμπος Αντώνιος: Καθηγητής, Νευρολόγος
Σαμάρκος Μιχάλης: Αναπληρωτής Καθηγητής, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος
Σκιαδά Άννα: Επιστημονική Συνεργάτης, Παθολόγος
Στεφάνου Δήμητρα: Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Ογκολόγος
Τζανετέα Ρεβέκκα: Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, Παθολόγος.
Τριανταφύλλου Μαρία: Επικουρική Επιμελήτρια ΕΣΥ, Παθολόγος
Χολόγκιτας Ευάγγελος: Καθηγητής, Παθολόγος - Ηπατολόγος
Ψυχογυιού Μήνα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος
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