
Δρ. Κώστας Φιλίππου 

Ο Δρ. Κώστας Φιλίππου είναι χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος με πτυχίο (2006) από το 
Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκπαιδεύτηκε στην ειδικότητα της Ουρολογίας-
Ανδρολογίας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Umeå στη Σουηδία. 

Επιπλέον, εργάσθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Örebro ( ενδοουρολογία ) και στο 
πανεπιστημιακό νοσοκομείο Akademiska Uppsala ( παιδοουρολογία) , καθώς επίσης και στο 
Sankt Göran hospital Stockholm ( γυναικοουρολογία ). Τέλος, εργάστηκε ως associate 
consultant urologist στο Örnsköldsvik hospital. 

Ο Δρ. Κώστας Φιλίππου καθοδηγείται από ηθικές αρχές και διακατέχεται από σεβασμό στα 
ιατρικά ιδεώδη. Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του για όλες τις εξελίξεις στις μεθόδους 
και τεχνικές στον κλάδο του έχουν «επισφραγίσει» την άρτια επιστημονική κατάρτισή του 
καθώς έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιστημονικών και πρακτικών σεμιναρίων στο εξωτερικό. 
Στο ιατρείο παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στη διάγνωση και θεραπεία των 
παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος στον άνδρα και στη γυναίκα, καθώς επίσης και του 
γεννητικού συστήματος στον άνδρα, όπως : 

• ουρολοιμώξεις 
• λιθίαση ουροποιητικού συστήματος 
• παθήσεις προστάτη ( καλοήθης υπερπλασία, καρκίνος, προστατίτιδα ) 
• νεοπλασίες – όγκοι ( καρκίνος νεφρού, ουροδόχου κύστης, πέους, όρχεως ) 
• στυτική δυσλειτουργία, ανδρική υπογονιμότητα 
• φίμωση, παραφίμωση 
• κύρτωμα πέους, πριαπισμός, κάταγμα πέους 
• υδροκήλη, κιρσοκήλη 
• συστροφή όρχεως, κρυψορχία 
• ακράτεια ούρων, πρόπτωση πυελικών οργάνων 
• αιματουρία, αιμοσπερμία 
• συχνουρία, κάψιμο στην ούρηση, νυχτουρία 
• πρόωρη εκσπερμάτιση 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

08/2007-05/2016: Εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και ειδικευομένων στην Ουρολογία- 
Ανδρολογία, Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Umeå, Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Örebro, 
Σουηδία. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

1. Annual EAU Congress, 18-22 March 2011, Vienna Austria. 
2. EUREP – 11th European Urology Residents Education Programme, 13-18 September 2013. 
3. 10th Meeting of the EAU Section of Oncological Urology, 18-20 January 2013, Rome, Italy. 
4. The 1st Course for Nordic Residents in Urology: Benign Urology, Copenhagen 25-26 January 
2013. 



5. 16th Copenhagen Symposium On Endoscopic Urological Surgery,Herlev, Denmark 25-27 
January 2012. 
6. Ureterorenoscopy, University Hospital Orebro, Sweden 26-28 October 2012. 
7. The 2nd Nordic Course on Urodynamics and LUTD, Copenhagen 24 January 2012. 
8. Bipolar TUR, 3-4 February 2011, Soder hospital Stockholm, Sweden. 
9. Treatment ideas and strategies in prostate cancer, 24-25 April 2008, Stockholm, Sweden. 
10. Infections and inflammatory conditions of the urinary tract and male genitalia, 23-24 Maj 
2013, Stockholm, Sweden. 
11. Symptoms and diseases of the genital organs of men, 23-24 Maj 2013. 
12. Overactive bladder and LUTD, 14 April 2011, Umea, Sweden. 
13. Bladder cancer, 3 Maj 2011, Umea, Sweden. 
14. Acute abdominal surgery, 4-8 Maj 2013, Ostra hospital, Gothenburg, Sweden. 
15. Surgical pathophysiology, 15-18 April 2013, Skane University hospital, Malmo, Sweden. 
16. Course in County Council’s finance, organization , management , leadership, communication 
, medical insurance, , medical law, supervision, 2012-2013, Umea, Sweden. 
17. Trauma, 4-6 Maj 2011, Umea university hospital, Sweden. 
18. Suturing course, 11-13 March 2009, University hospital Linkoping, Sweden. 
19. Certificate in laparoscopy, 24 September 2010, Umea university hospital, Sweden. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : 
Παθήσεις του προστάτη: προστατίτιδα, καλοήθης υπερπλασία, καρκίνος προστάτη, βιοψία 
προστάτη. 
Ενδοουρολογία: διουρηθρική θεραπεία στενωμάτων ουρήθρας, διουρηθρική προστατεκτομή 
TURP, εξάχνωση προστάτη με TURis, διουρηθρική εκτομή θηλωμάτων ουροδόχου κύστης. 
Ουρολιθίαση: εξωσωματική λιθοτριψία, διουρηθρική λιθοτριψία λίθου ουροδόχου κύστης, 
εύκαμπτη και άκαμπτη ουρητηροσκόπηση, Laser λιθοτριψία. 
Γυναικοουρολογία: ακράτεια, τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης TVT-O, πρόπτωση 
πυελικών οργάνων,κυστεοκήλη,ορθοκήλη. 
Ακράτεια: τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης, ενδοκυστική έγχυση Botox, εμφύτευση 
τεχνητού σφιγκτήρα. 
Ανδρολογία: υπογονιμότητα, κιρσοκήλη, βιοψία όρχεως, υπογοναδισμός, έλλειψη 
τεστοστερόνης, ανδρική αντισύλληψη, βασεκτομή, κύρτωμα πέους (νόσος Peyronie), πρόωρη 
εκσπερμάτιση, ανδρική δυσλειτουργεία, ενδοπεικές ενέσεις, πεική πρόθεση, πρόθεση όρχεως 
μετά από ορχεκτομή, φίμωση, βραχύς χαλινός πέους, υδροκήλη,αιματοσπερμία. 
Παιδοουρολογία : συστροφή όρχεως, φίμωση, κρυψορχία. 

 


