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Η Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε το 1983 και έλαβε τους πρώτους φοιτητές το 1984.Αποτελεί ένα
από τα νεότερα ιατρικά και ερευνητικά συγκροτήματα στην Ελλάδα ( http://www.med.uoc.gr
).
Κατά τη διάρκεια των είκοσι πέντε χρόνων της ύπαρξής της, έχει δημιουργήσει πολλαπλές
δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της υγειονομικής
περίθαλψης και έχει συνεργαστεί με επιστημονικούς και κοινωνικούς τομείς στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Πενήντα τοις εκατό των καθηγητών που υπηρετούν στην Ιατρική Σχολή
δημοσιεύουν εκθέσεις
με περισσότερα από 1.700 αναφορές και h-factor πάνω από 19.
Η Σχολή αποτελείται από δέκα Τμήματα: Βασικών Επιστημών, Μορφολογία
ς
, Εργαστηριακή
ς
Ιατρική
ς
, Ακτινολογία
ς
, Παθολογία
ς
, Χειρουργική
ς
,
Παιδιατρικής
Υγεία, Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων, Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς,
και Κοινωνική
ς
Ιατρική
ς
.
Το διδακτικό προσωπικό
αποτελείται από
π
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ερισσότερα
από 130 μέλη ΔΕΠ.
Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (ΚΚΟΙ) στο Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής
του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχει εστιάσει την έρευνά της και
το
ακαδημαϊκ
ό
ενδιαφέρον
της
σ
την ενίσχυση της ποιότητας της περίθαλψης σ
τη
Γενική / Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
.
Αυτή η εστίαση της έρευνας μεταφράζεται σε περίπου 25 Ph.D.
διατριβές (εκ των οποίων 8 έχουν ήδη ολοκληρωθεί),
περισσότερες από
177 Medline
δημοσιεύσεις
και μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα (π.χ. FP6, FP7, DG SANCO, COST).
Η KKOI συμμετέχει σ
τα
προπτυχιακ
ά και
μεταπτυχιακ
ά προγράμματα
και
στη
συνεχή διαδικασία εκπαίδευσης των γενικών ιατρών και, γενικότερα, στην ακαδημαϊκή
ανάπτυξη της Γενικής Ιατρικής στην Ελλάδα.
Η Κλινική είναι ο συντονιστής του δικτύου των γενικών γιατρών που εργάζονται στα Κέντρα
Υγείας και Περιφερειακά
Ιατρεία
στην Κρήτη και είναι συνδεδεμένη με μια σειρά από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
του εξωτερικού (Ευρώπη και ΗΠΑ).
Η Κλινική συντονίζει επίσης μια κύρια μονάδα Φροντίδα Υγείας στην πόλη του Ηρακλείου,
το οποίο αποτελεί
μία
συνεργατική
πρωτοβουλία της Ιατρικής Σχολής, το
υ
Πανεπιστημιακ
ού
Νοσοκομείο
υ
και το
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υ
Δήμο
υ
Ηρακλείου.
Η ομάδα του RESTORE στην Κρήτη έχει επικεφαλή τον Καθηγητή κ. Χρήστο Λιονή, ο
οποίος είναι καθηγητής της Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο
Διευθυντής
της
Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής
.
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας στη Γενική Ιατρική (
http://www.egprn.org
) για αρκετά χρόνια και σήμερα εμπλέκεται σε ορισμένα δίκτυα της ευρωπαϊκής έρευνας
για
γιατρούς, καθώς
επίσης διαθέτει
ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο έρευνας
σε
κλινικά θέματα, όπως η καρδιαγγειακή νόσος, ο διαβήτης, ψυχιατρικές διαταραχές και
ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος.
Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:
- C. Lionis, E. Symvoulakis, A. Markaki, C. Vardavas, M. Papadakaki, N. Daniilidou, K.
Souliotis, I. Kyriopoylos. Integrated primary health care in Greece, a missing issue in the current
health policy agenda: a systematic review.
International Journal of Integrated
Care 2009; 9: e88.
- S. Aniphantaki, T. M. Filiz, A. Alegakis, P. Topsever, A. Markaki, N. D. Cinar, F. Sofras, C.
Lionis
. Does urinary incontinence affect quality of life of Greek women RESTORE Description of Work
24 less severely? A cross-sectional study in two Mediterranean settings. Quality of Life
Research 2009; 18: 1311-1319.
- C. Lionis, E. Symvoulakis, K. Vardavas. Implementing family practice research in
countries with limited resources and capacity: A stepwise model experienced in Crete, Greece.
Family Practice 2009; 27: 48-54.
- DR. Pavlic, P. de Graaf, F. Buntinx F, C. Lionis. Primary care and care for chronic cancer
patients in Europe: position paper of the European Forum for Primary Care.
Quality Primary Care 2009; 17: 431-443.
- E. Hummers-Pradier, M. Beyer, P. Chevallier, S. Eilat-Tsanani, C. Lionis, L. Peremans,
D. Petek, I. Rurik, J.K. Soler, H.E. Stoffers, P. Topsever, M. Ungan, P. van Royen. The
research agenda for general practice/family medicine and primary health care in Europe.
Part 1. Background andmethodology. European Journal of General Practice 2009; 15: 243-250.
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Εμπειρογνωμοσύνη με ομάδες μεταναστών

1. Κατά τη διάρκεια του 1997 και το 1998 μια ομάδα που συστάθηκε από την Κλινική
Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, και αποτελ ούνταν από έναν γιατρό της
Κοινωνικής Ιατρικής, μια μαία,
μια επισκέπτρια
, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και φοιτητές της Ιατρικής, εφάρμοσε μια
παρέμβαση προαγωγής της υγείας σε καταυλισμό τσιγγάνων στην
Ηράκλειο.
Πιο συγκεκριμένα η παραπάνω ομάδα πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:
- Στην εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στο σχολείο τσιγγάνων στον Πόρο,
Ηράκλειο.
Τα προγράμματα
αυτά
εστιάζοντα
ν
στα ζητήματα διατροφής και της σωματικής
υγιεινής
.
- Στον καταυλισμό τσιγγάνων, η ομάδα έλεγξε την κατάσταση εμβολιασμού των
παιδιών τσιγγάνων.
- Στον καταυλισμό τσιγγάνων, προώθησαν την εφαρμογή προγραμμάτων της υγείας για
τον ενήλικο πληθυσμό
με
επίκεντρο το κάπνισμα,
τ
η διατροφή,
τ
η
ν
αντισύλληψη,
τον καρκίνο
του μαστού και του τραχήλου της μήτρας.
- Μια πρακτική της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ιδρύθηκε μέσα στον καταυλισμό
τσιγγάνων.
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2. Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Κοινωνικής Ιατρικής, της
οποίας η
Κλινική είναι μέλος, δύο μεταπτυχιακές
εργασίες έχουν υλοποιηθεί
με στόχο το
ν
μεταναστευτικό πληθυσμό του Γαζίου, Κρήτης.
Τα Μεταπτυχιακά είναι τα ακόλουθα
:
- Evlabidou, I. 2005. Immunization status of migrant children at an urban site of Crete. Ma
ster's
thesis, Medical School, University of Crete.
- Koutra, K. 2005. The subjective assessment of health status and satisfaction from health
services among migrant mothers in a Cretan township. Master's thesis, Medical School,
University of Crete. Dr. A. Koutis, Director at the Clinic of Social and Family Medicine, was
co-supervisor in both the theses above.
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