Λίγα λόγια για μένα
Γεννήθηκα στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας το 1973 και είμαι παντρεμένος με ένα
παιδί. Είμαι απόφοιτος της Ιατρικής σχολής Ιωαννίνων.
Το γενικό μέρος της ειδικότητας μου (Παθολογία) το διατέλεσα στο γενικό
νοσοκομείο Αθηνών ‘’Ερυθρός Σταυρός’’ ενώ το ειδικό μέρος (Καρδιολογία) στο
γενικό νοσοκομείο Αθηνών ‘’Γ. Γεννηματάς’’. Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας
μου ήμουν υπεύθυνος για το πρόγραμμα εφημεριών των ειδικευομένων καθώς
και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής. Τον τίτλο της ειδικότητας το
έλαβα το 2010.
Έκτοτε έχω υπηρετήσει στο εθνικό σύστημα υγείας ως επιμελητής στο
καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου Χαλκίδας και στο ‘’Γ. Γεννηματάς’’. Ως
επιμελητής Α΄ΕΣΥ εργάστηκα σχεδόν 4 χρόνια στο περιφερειακό νοσοκομείο
Λήμνου. Στα 6 αυτά χρόνια έγινα δέκτης μιας τεράστιας γκάμας καρδιολογικών
περιστατικών, μια συσσωρευμένη εμπειρία που δυστυχώς δεν έχει ο ιδιώτης που
ξεκινάει ελεύθερο επάγγελμα από την αρχή της καριέρας του. Παράλληλα με
το κλινικό έργο ήμουν επιφορτισμένος και με την εκπαίδευση των ειδικευομένων
καρδιολόγων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γεννήθηκε το εγχειρίδιο καρδιολογίας,
ένα manual που απευθύνεται σε ειδικευόμενους καρδιολόγους (και όχι μόνο) που
δίνουν εξετάσεις ειδικότητας, την επιμέλεια του οποίου ανέλαβε ο καθηγητής
καρδιολογίας Κος Δευτεραίος. Αυτή λοιπόν η πλούσια κλινική εμπειρία
μεταφράζεται προφανώς σε αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα στην διάγνωση
και στη θεραπεία. Στο εξωτερικό εργάστηκα για περίπου 6 μήνες ως Cardiology
Consultant στο HMG, KSA όπου ασχολήθηκα κυρίως με χρόνια περαστικά
στεφανιαίας νόσου και καρδιακής ανεπάρκειας.
Έχω συμμετάσχει σε πληθώρα καρδιολογικών συνεδρίων στην Ελλάδα αλλά και
στο εξωτερικό καθώς και σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα Το πρώτο
εξάμηνο του 2017 συμμετείχα ενεργά σε ένα από τα μεγαλύτερα σεμινάρια
προχωρημένης ηχοκαρδιογραφίας παγκοσμίως
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πιστοποιημένο από το

πανεπιστήμιο Βιέννης και την ευρωπαϊκή καρδιολογική εταιρία - όπου και
απέκτησα περαιτέρω εξειδίκευση στην υπερηχοκαρδιογραφία.
Παράλληλα με την λειτουργία του ιατρείου είμαι επιμελητής στο Ιατρικό Όμιλο
Αθηνών και συμμετέχω στο επιστημονικό πρόγραμμα του καρδιολογικού
τμήματος του ΓΝΑ ‘’Γ. Γεννηματάς’’ ως επιστημονικός συνεργάτης. Είμαι μέλος
της ελληνικής και ευρωπαϊκής καρδιολογικής εταιρίας καθώς και της
ευρωπαϊκής
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