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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ειδικός παιδίατρος,παιδοογκολόγος,παιδοαιματολόγος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

15/04/2015–Σήμερα

Άσκηση της Παιδιατρικής – Συμβουλευτικής
Παιδοογκολογίας/Παιδοαιματολογίας στον Ιδιωτικό Τομέα
 Διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση όλων των
ασθενειών που αφορούν την Παιδιατρική
 Παρακολούθηση της ανάπτυξης των παιδιών καθώς και
εμβολιασμοί και άλλα μέτρα πρόληψης ασθενειών
 Διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση παιδιών από 0 – 18
ετών με αιματολογικές και άλλες ογκολογικές κακοήθειες
καθώς επίσης και καλοήθεις καταστάσεις που εμπίπτουν στα
ίδια πλαίσια όπως αναιμίες, θρομβοπενίες, ουδετεροπενίες,
λεμφαδενοπάθιες, διαταραχές πήξης κ.α.

05/05/2014–Σήμερα

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Παιδοογκολογίας,
Παιδοαιματολογίας στην Ιατρική Σχολή St. George – Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας
St. George Medical School – University of Nicosia, Λευκωσία
(Κύπρος )
Διδασκαλία Παιδιατρικών, Παιδοογκολογικών και
Παιδοαιματολογικών Θεμάτων σε φοιτητές Ιατρικής

04/05/1999–14/04/2015

Ειδικός Παιδίατρος, Παιδοογκολόγος, Παιδοαιματολόγος στην
Παιδοογκολογική, Παιδοαιματολογική Κλινική στο Νοσοκομείο
Αρχιεπίσκοπος Μακαρίος ΙΙΙ
Κυπριακή Δημοκρατία, Λευκωσία (Κύπρος)
 Διάγνωση παιδιών από 0-18 ετών με αιματολογικές και
ογκολογικές κακοήθειες μέσω κλινικής εξέτασης,
αναλύσεων, απεικονιστικών εξετάσεων, λήψης μυελού των
οστών και οστεομυελικών βιοψιών
 Θεραπεία όλων των κακοηθειών που αφορούν το παιδί μέσω
χημειοθεραπείας και χρήσης μονοκλονικών αντισωμάτων








10/1994–06/1995

Παρακολούθηση όλων των παιδιών κατά τη διάρκεια της
θεραπείας τους, καθώς και μετά το τέλος αυτής, για
τουλάχιστον 5 χρόνια.
Συγγραφή ιατρικών εκθέσεων και πιστοποιητικών που
αφορούσαν τους ασθενείς
Καθημερινή ενασχόληση στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής
με εξέταση παιδιών που απέστελναν συνάδελφοι από όλη την
Κύπρο για αποκλεισμό ή διάγνωση κάποιας κακοήθειας ή/και
αιματολογικής ή /και ογκολογικής κακοήθειας
Σχεδόν καθημερινή επικοινωνία/συνεργασία με διάφορες
υποειδικότητες της παιδιατρικής και άλλες ειδικότητες για
εξέταση των ασθενών για άλλα θέματα που προέκυπταν από
τη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία των παιδιών (π.χ
ακτινολογία, παιδοκαρδιολογία, παιδοενδοκρινολογία,
παιδονευρολογία, παιδογενετική, παιδοπνευμονολογία,
εντατική κ.α)

Γιατρός στο Πρόγραμμα “Υγεία του Παιδιού” για την εξέταση/
αξιολόγηση παιδιών Δημοτικών Σχολείων
Δήμος Στροβόλου, Πρόγραμμα “Υγεία του Παιδιού”, Λευκωσία
(Κύπρος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Εξειδίκευση/εργασία στην
Παιδοογκολογική/Παιδοαιματολογική κλινική
01/09/1998–30/04/1999
Πανεπιστημιακή Παιδοογκολογική, Παιδοαιματολογική κλινική
Α.Χ.Ε.Π.Α Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

01/09/1997–31/08/1998

Συμπλήρωση ειδικότητας στην Παιδιατρική και
Παιδοογκολογία, Παιδοαιματολογία
Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική, Παιδοογκολογική,
Παιδοαιματολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονικής

01/09/1994–31/08/1997

Ειδίκευση στην Παιδιατρική
Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ,
Λευκωσία (Κύπρος)

01/03/1994–31/08/1994

Άσκηση στη Γενική Χειρουργική
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Χειρουργική Κλινική, Λευκωσία
(Κύπρος)

01/09/1993–28/02/1994

Άσκηση στην Παθολογία
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Παθολογική Κλινική, Λευκωσία
(Κύπρος)

01/03/1991–30/06/1993

Διδακτορικό με αντικείμενο το Ηλεκτροκαρδιογράφημα
και Υπερηχογράφημα καρδιάς με εμβάθυνση στο
συγκεκριμένο θέμα
Πανεπιστήμιο Βιέννης, Βιέννη (Αυστρία)

01/03/1985–28/02/1991

Πτυχίο Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Βιέννης, Βιέννη (Αυστρία)

07/1985–02/1993

Πρακτική Εξάσκηση σε διάφορες κλινικές σε Αυστρία
και Κύπρο κατά τις διακοπές (π.χ ιστοπαθολογία,
ακτινολογία, παιδιατρική, γυναικολογία κλπ)

01/09/1984–28/02/1985

Εκμάθηση Γερμανικής και Λατινικής Γλώσσας
Πανεπιστήμιο Βιέννης, Βιέννη (Αυστρία)

11/07/1982–31/08/1984

Στρατιωτική Θητεία – Ανθυπολοχαγός Πεζικού
Εθνική Φρουρά, Λευκωσία (Κύπρος)

03/01/1983–31/03/1983

Δόκιμος Ανθυπολοχαγός Πεζικού
Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, Ηράκλειο, Κρήτη (Ελλάδα)

08/09/1977–19/06/1982

Απολυτήριο Γυμνασίου με βαθμό 18 7/14 (άριστα) με
διαγωγή κοσμιοτάτη
Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία (Κύπρος)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μητρική(ές)
γλώσσα(ες)

Ελληνικά

Λοιπές γλώσσες

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Γραπτή
Προφορική
(ανάγνωση)

ΟΜΙΛΙΑ
Επικοινωνία

ΓΡΑΦΗ
Προφορική
έκφραση

αγγλικά
Επίπεδα: Α1 και A2: Βασικός χρήστης – Β1 και B2: Ανεξάρτητος
χρήστης – C1 και C2: Έμπειρος χρήστηςΚοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για Γλώσσες





Επικοινωνιακές
δεξιότητες



καλές επικοινωνίακες δεξιότητες που αποκτήθηκαν λόγω της
καθημερινής μου συνεργασίας και επικοινωνίας με τους
συνεργάτες μου (ιατρικό, παραϊατρικό και εργαστηριακό
προσωπικό) στην Παιδοογκολογική, Παιδοαιματολογική
κλινική στο Μακάρειο Νοσοκομείο
καλές επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν λόγω της
καθημερινής μου επικοινωνίας με γονείς παιδιών με
αιματολογικά και ογκολογικά προβλήματα όσο αφορά
ενημέρωση τους και επεξήγηση των διαφόρων λεπτομερειών
της ασθένειας, της θεραπείας αλλά και της εξέλιξης της
υγείας των παιδιών τους
καλές επικοινωνιακές δεξιότητες με τα ίδια τα παιδιά που
νοσηλεύονταν στην κλινική και ψυχολογική στήριξή τους





Οργανωτικές /
διαχειριστικές δεξιότητες





Ψηφιακή δεξιότητα

Συντονισμός όλων των ενεργειών που επιβάλλονταν να
γίνουν σε καθημερινή βάση για τη διαγνωστική προσπέλαση
όλων των νεοδιάγνωστων περιστατικών καρκίνου και
λευχαιμίας στο παιδι
Συμμετοχή με δικαωμα/υποχρέωση υπογραφής ως ένα από
τα δύο μέλη της Επιτροπής Ειδικών Παιδοογκολογίας και
Παιδοαιματολογίας του Υπουργείου Υγείας για αξιολόγηση
περιπτώσεων παιδιών που έχρηζαν ή μη αποστολή στο
εξωτερικό ή και άλλων θεμάτων (π.χ εξετάσεις και
αναλύσεις που δεν γίνονται στην Κύπρο)
Τοποθέτηση στην αναθεωρητική αρχή Παιδοογκολογίας και
Παιδοαιματολογίας ως μέλος με δικαίωμα υπογραφής μετά
την αποχώρησή μου από το Δημόσιο (με πρόταση του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου)
Συνδιοργανωτής του Προγράμματος “Υγεία του Παιδιού”
κατά την έναρξή του αρχικά σε δημοτικά σχολεία στο Δήμο
Στροβόλου που αφορούσε εξέταση και συμβουλές για παιδιά
όσο αφορά το λιπιδικό τους προφίλ και τη φυσική τους
κατάσταση

Καλός χειρισμός του Η/Υ (Microsoft Office, Διαδίκτυο και
Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης)

Δημοσιεύσεις
Πορφύρα Henoch
Ποια παιδιά πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης
Κουνούπια
Καύσωνας
Θηλασμός
Αλλεργίες στα παιδιά το καλοκαίρι
Τι είναι η λεμφαδενοπάθεια
Σχολείο και λοιμώξεις

