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Σχετικά με Εμένα
Αποφοίτησα το 1993 με «άριστα» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού εξέτισα την στρατιωτική μου θητεία
στο Πολεμικό Ναυτικό και το αγροτικό μου στο άγονο περιφερικό ιατρείο της νήσου
Ίου, ειδικεύθηκα στην Γαστρεντερολογία στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπoρίας.

Το 2002 έλαβα υποτροφία από την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και
μετεκπαιδεύτηκα στα Wolfson Digestive Diseases Centre, University of Nottingham
UK ως Advanced Endoscopy Research Fellow και Endoscopy department, University of
Mainz, Germany στις προηγμένες μικροενδοσκοπικές διαγνωστικές και θεραπευτικές
τεχνικές.

Η ομάδα μου πρώτη δημοσίευσε στην Ευρώπη τα αποτελέσματα των μελετών
της σχετικά με την χρήση της μεγεθυντικής ενδοσκόπησης στην διάγνωση των
προκαρκινικών καταστάσεων στο πεπτικό. Χρησιμοποιώ την μέθοδο της υψηλής
ευκρίνειας μεγεθυντικής χρωμοενδοσκόπησης που είναι ουσιαστικά επανάσταση
στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των προκαρκινικών καταστάσεων και
του πρώιμου καρκίνου στο πεπτικό.

Στην Ελλάδα εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα από το 2007, είμαι διευθυντής της
γαστρεντερολογικής κλινικής του νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ», ενώ παράλληλα συνεχίζω
το ερευνητικό και κλινικό μου έργο.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Προσφέρω υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο
φάσμα γαστρεντερολογικών παθήσεων. Από την πρώτη ημέρα της διάγνωσης μέχρι
και το τελευταίο στάδιο της θεραπείας στέκομαι δίπλα στον ασθενή.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μου είναι για εμένα κύριος και
πρωταρχικός στόχος, αφού πάνω απ’ όλα ο ασθενής που με εμπιστεύεται είναι
άνθρωπος. Με όπλα μου τον επαγγελματισμό, την εξειδίκευση και την εμπειρία μου
και με τη χρήση τελευταίου τύπου ιατρικού εξοπλισμού εφαρμόζω αποτελεσματικά
μεταξύ άλλων εξειδικευμένες θεραπείες όπως απολίνωση κιρσών οισοφάγου,
τοποθέτηση γαστροστομίας, ενδοσκοπικό redo γαστρικού bypass, κολονοσκόπηση,
ενδοσκόπηση με κάψουλα, επιπλοκές χειρουργείων παχυσαρκίας, μεγεθυντική
ενδοσκόπηση, γαστροσκόπηση, ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Οισοφάγος Barrett

 Καρκίνος Στομάχου

 Δυσκοιλιότητα
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 Ελκώδης Κολίτιδα

 Αιμορροΐδες

 Αιμορροϊδοπάθεια

 Λειτουργική Δυσπεψία

 Kοιλιοκάκη

 Πολύποδες

 Καρκίνος Παχέος Εντέρου

 Κολονοσκόπηση

 Μεγεθυντική Ενδοσκόπηση

 Γαστροσκόπηση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

 Facebook Σελίδα

 Υoutube Κανάλι
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