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Σχετικά με Εμένα
Είμαι Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, εξειδικευμένος στον τομέα της επεμβατικής
πνευμονολογίας. Έλαβα την ειδικότητα της πνευμονολογίας στην Α’ Πανεπιστημιακή
Πνευμονολογική Κλινική Αθηνών, ενώ εξειδικεύτηκα στον τομέα της επεμβατικής
πνευμονολογίας και βρογχοσκόπησης.

Πιο συγκεκριμένα απέκτησα την εξειδίκευσή μου στην πρότυπη Μονάδα Επεμβατικής
Πνευμονολογίας της Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής Αθηνών, στη
Μονάδα Επεμβατικής Πνευμονολογίας του νοσοκομείου «Lahey Hospital & Medical
Center», στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, όπως και στη Μονάδα Επεμβατικής
Πνευμονολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «University Hospital - Institut d‘
Investigació Biomedica de Bellvitge (IDIBELL)» στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Κατέχω την άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος στην Αμερική και είμαι
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με έρευνα στους ανοσολογικούς και
αγγειογενετικούς μηχανισμούς ανάπτυξης του καρκίνου του πνεύμονα. Παράλληλα,
είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στις τεχνικές της εύκαμπτης βρογχοσκόπησης
από τη Bronchoscopy International και συνιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας
Εκπαίδευσης Επεμβατικής Πνευμονολογίας. Επιπλέον, είμαι ενεργό μέλος των
αντίστοιχων παγκόσμιων και ευρωπαϊκών επιστημονικών εταιρειών, με συμμετοχή
σε διεθνή συνέδρια, καθώς και συγγραφικό έργο σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά
περιοδικά.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Προληπτικός έλεγχος και αντιμετώπιση του συνόλου των αναπνευστικών νοσημάτων.
Διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, θεραπεία για το βρογχικό
άσθμα, αντιμετώπιση πνευμονικών όζων, διάγνωση και θεραπεία της χρόνιας
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

Διάγνωση και αντιμετώπιση του συνδρόμου υπνικής άπνοιας με ιδιαίτερα σημαντικά
αποτελέσματα στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Η διάγνωση του συνδρόμου
πραγματοποιείται με ειδική μελέτη ύπνου και σύνδεση με καταγραφικό μηχάνημα για
ένα βράδυ. Έγκαιρη διάγνωση βλαβώνπου βρίσκονται στην περιφέρεια του πνεύμονα
και είναι ύποπτες για καρκίνο, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών βρογχοσκόπησης.
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ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6945596748

 2107753757

 koufos_nikos@hotmail.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Βρογχοσκόπηση

 Διαβρογχική Παρακέντηση

 Κρυοβιοψία Πνεύμονα

 Διαθωρακικός Υπέρηχος

 Θωρακοσκόπηση

 Έλεγχος Αναπνευστικού

 Σπιρομέτρηση

 Μελέτη Ύπνου

 Καρκίνος Πνεύμονα

 Πνευμονοπάθεια

 Βρογχικό Άσθμα

 Σύνδρομο Απνοιών

 Σαρκοείδωση

 Ίνωση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

 Facebook Σελίδα

 Linkedin Σελίδα

Γιατροί

 https://www.drkoufos.gr 
 https://www.facebook.com/drkoufos.gr 
 https://gr.linkedin.com/in/nikos-koufos-aa655310b 

