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Γιατροί

Νικόλαος Γιωργάκης
Ειδικός Γαστρεντερολόγος - Ηπατολογικό Ιατρείο
Λεμεσού 43, 85133, Ρόδος

Σχετικά με Εμένα

42 Ετών
Ειδικός Γαστρεντερολόγος Ηπατολογικό Ιατρείο

ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


Ρόδος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


6948526194



2241401695



giorgakisn@hotmail.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Οισοφάγος Barrett



Καρκίνος Οισοφάγου



Καρκίνος Στομάχου



Παλινδρόμηση



Δυσφαγία



Γαστρίτιδα



Πεπτικό Έλκος



Δυσπεψία



Ιογενής Γαστρεντερίτιδα



Νόσος Crohn



Ελκώδης Κολίτιδα



Ηπατίτιδα



Κίρρωση Ήπατος



Οξεία Παγκρεατίτιδα

Αποφοίτησα την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Καρόλου Πράγας το 2003.
Αφού ολοκλήρωσα τη στρατιωτική μου θητεία και το αγροτικό μου ως ιατρός, το
2007 ξεκίνησα την ειδικότητα της Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με
κατεύθυνση την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας. Το 2011 μετέβη στο Λονδίνο
ως μεταπτυχιακός φοιτητής στην Ιατρική Σχολή Barts and the London School of
Medicine and Dentistry του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου και το 2012
μου απονεμήθηκε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης: «Master of Science (MSc)
in Gastroenterology (Neurogastroenterology).
Το 2013 μετέβη στη Θεσσαλονίκη όπου ανέλαβα τα καθήκοντα Ειδικευόμενου
Ιατρού Γαστρεντερολογίας στο τμήμα Γαστρεντερολογίας της Β‘ Πανεπιστημιακής
Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και το
2017 μου απονεμήθηκε ο τίτλος της Ιατρικής Ειδικότητας της Γαστρεντερολογίας.
Μετά την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας παρέμεινα στη Θεσσαλονίκη
με την ιδιότητα του ειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη, συμμετέχοντας στο
κλινικό και ερευνητικό έργο του τμήματος και στην εκπαίδευση των νέων
ειδικευόμενων γαστρεντερολογίας.
Από το 2018 ασκώ ιδιωτικά την ιατρική
ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας στο νησί της Ρόδου.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Παρέχεται διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση νοσημάτων του οισοφάγου,
στομάχου, λεπτού εντέρου, παχέος εντέρου, πρωκτού, ήπατος, χοληφόρων,
παγκρέατος, όπως και διενέργεια ενδοσκοπήσεων ανώτερου και κατώτερου
πεπτικού.
Γαστροσκόπηση: Με την γαστροσκόπηση εξετάζουμε το εσωτερικό τοίχωμα του
ανώτερου πεπτικού σωλήνα, δηλαδή του οισοφάγου, του στομάχου και του
12δακτύλου.
Κολονοσκόπηση: Με την κολονοσκόπηση εξετάζουμε το εσωτερικό τοίχωμα του
παχέος εντέρου που περιλαμβάνει το τυφλό με τη σκωληκοειδή απόφυση, το ανιόν,
το εγκάρσιο, το κατιόν, το σιγμοειδές και το ορθό.
Ενδοσκόπηση λεπτού εντέρου: H ενδοσκόπηση λεπτού εντέρου με ασύρματη
κάψουλα είναι η εξέταση του εσωτερικού του τοιχώματος με τη βοήθεια μίας
κάψουλας η οποία φέρει πηγή φωτός και κάμερα.
Ψηφιακή Χρωμοενδοσκόπηση: Η ψηφιακή χρωμοενδοσκόπηση αναφέρεται σε
σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης, εναλλακτικές έναντι της χρωμοενδοσκόπησης
με χρωστικές ουσίες. Σε συνδυασμό με την ύψηλης ανάλυσης εικόνα που τα
συστήματα τέτοιου τύπου υποστηρίζουν, το όφελος είναι η απεικόνιση ανωμαλιών
του βλεννογόνου μέσω οπτικοποίησης της αρχιτεκτονικής των μικροαγγειακών
δομών του.
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