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Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Χειρουργού Μαστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χειρουργικής
EBSQ European Board of Surgery Qualification in Breast Surgery.
Τέως Επιμελήτρια Α΄Ογκολογικής Χειρουργικής Κλινικής Μαστού του Αντικαρκινικού
Νοσοκομείου «Θεαγένειο» ΑΝΘ.
Συμμετείχε σε πλήθος επιστημονικών ιατρικών συνεδρίων και μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Εκπόνησε 127 επιστημονικές εργασίες από τις οποίες 38 ανακοινώθηκαν σε διεθνή συνέδρια
και 89 σε ελληνικά. Δημοσίευσε 18 επιστημονικές εργασίες από τις οποίες 16 δημοσιεύθηκαν
σε Ελληνικά Ιατρικά περιοδικά και 2 σε διεθνή.
Είναι μέλος της
•
•
•
•
•

Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας,
Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος ΧΕΒΕ
Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργών ISS International Society of Surgeons από το 2007
Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μαστολογίας EUSOMA European Society of
Breast Cancer Specialists από το 2006.
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας ESSO European Society of Surgical
Oncology

Έχει εκτελέσει με επιτυχία πλήθος χειρουργικών επεμβάσεων που αφορούν σε όλη τη γκάμα
της χειρουργικής ( χειρουργική κοιλίας, λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, επείγουσα
τραυματιολογία, θυρεοειδής, αγγεία). Τα τελευταία δέκα χρόνια εξειδικεύεται στη χειρουργική
αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού. Τουλάχιστον 1500 επεμβάσεις, εκ των οποίων 400
μαστεκτομές (τροποποιημένες ριζικές και απλές ή προληπτικές), 750 ογκεκτομές μαστού/
τμηματεκτομές, 80 βιοψίες λεμφαδένα φρουρού και 160 λεμφαδενικούς καθαρισμούς
μασχάλης. Συνεργάζεται με πλαστικό χειρουργό για αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και
ταυτόχρονη πλαστική αποκατάσταση. Επίσης, διενήργησε περισσότερες από 60 βιοψίες
λεμφαδένα φρουρού σε μελάνωμα δέρματος και πάνω από 1500 μικροεπεμβάσεις σε
βλάβες του δέρματος (λιπώματα, καρκίνος δέρματος, κύστεις και μελάνωμα).

Γνωστικό αντικείμενο
-

-

Αρχές διερεύνησης καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του μαστού
Ενδείξεις και περιορισμοί διαγνωστικών και προεγχειρητικών απεικονιστικών
εξετάσεων αναλογα με την ηλικία.
Βαθιά γνώση των αρχών που διέπουν την πρόληψη και την παθολογία του μαστού,
ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού, ορμονικών χειρισμών
και γενετικής συμβουλής σε γυναίκες με κληρονομικό οικογενειακό ιστορικό.
Χειρουργική αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του μαστού και πρωτοπαθούς
καρκίνου του μαστού σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
Άριστη χειρουργική τεχνική.
Άμεση ή καθυστερημένη πλαστική αποκατάσταση μετά μερική ή ολική μαστεκτομή
σε συνεργασία με πλαστικό χειρουργό.

Ιατρικές υπηρεσίες
-

-

2

Διαγνωστική προσέγγιση ( ευρήματα στη μαστογραφία ή το υπερηχογράφημα,
γυναίκες υψηλού κινδύνου, πυκνοί μαστοί, μαστίτιδα λοχείας – θηλασμού, άνδρες με
γυναικομαστία)
Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού
Συμβουλευτική επί γενετικής προδιάθεσης.
Συνταγογράφηση φαρμάκων και παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων.
Ψηφιακός ιατρικός φάκελος και ηλεκτρονική υπενθύμιση ραντεβού με sms.
Σε μια επίσκεψη ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα και κλινική εξέταση.
Βιοψία δια βελόνης FNA ή tru cut ψηλαφητών βλαβών.
Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων του μαστού με βάση τις αρχές της ογκολογικής
χειρουργικής.
Ογκοπλαστική τεχνική με ή χωρίς σήμανση.
Τεχνική φρουρού λεμφαδένα, λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης
Γυναικεία ευαισθησία και πολύχρονη εμπειρία.

