ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ
Χειρούργος Γυναικολόγος - Μαιευτήρας, Ειδικός στον Προγεννητικό Έλεγχο
Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1984.
Αποφοίτησα από το 2ο Ενιαίο Λύκειο Σερρών με άριστα το 2001 και πέτυχα
την

εισαγωγή με πανελλαδικές εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και ολοκλήρωσα τις

σπουδές μου με βαθμό «Λίαν Καλώς» το 2007.
Εκπαιδεύτηκα στη Γενική Χειρουργική στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο
Σερρών (9/2009-12/2010).
Υπηρέτησα στα αγροτικά ιατρεία Δραβίσκου (Ν. Σερρών) και Νέας Βύσσας
(Ν. Έβρου) και στα κέντρα υγείας Ροδολίβους (12/2010-4/2011) και Δικαίων
(4/2012-7/2012) αντίστοιχα.
Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία ως οπλίτης ιατρός (5/2011-2/2012) και
κατόπιν ορκίστηκα έφεδρος Ανθυπολοχαγός Υγειονομικού Σώματος (2/2013).
Άρχισα την εκπαίδευσή μου στη Μαιευτική & Γυναικολογία στο Γενικό
Νοσοκομείο

Σερρών

(8/2012-5/2013)

και

την

ολοκλήρωσα

στη

Γ’

Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (5/2013-8/2016).
Μετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας Μαιευτικής & Γυναικολογίας,
εντάχθηκα στην ομάδα του Καθηγητή Κύπρου Νικολαΐδη στο Harris Birthright
Center του πανεπιστημιακού νοσοκομείου King’s College Hospital του
Λονδίνου όπου εξειδικεύτηκα για περισσότερο από δύο χρόνια (11/201612/2018) στον τομέα της ιατρικής εμβρύου (Fetal Medicine), ως επιστημονικός
εκπαιδευόμενος (Research Fellow) με υποτροφία από το Fetal Medicine
Foundation, UK. Κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης μου, εκπαιδεύτηκα και
πιστοποιήθηκα στην τέλεση όλων των μαιευτικών υπερηχογραφημάτων, στις
ενδομήτριες επεμβάσεις (αμνιοπαρακέντηση & λήψη τροφοβλάστης) αλλά και
την εμβρυική υπερηχοκαρδιογραφία. Συμμετείχα ενεργά στην ερευνητική
δραστηριότητα

του

τμήματος

εμβρυομητρική ιατρική.

που

αποτελεί

σημείο

αναφοράς

στην

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση μου, μου απονεμήθηκε από το Fetal
Medicine Foundation, το Diploma in Fetal Medicine, ένα διεθνούς κύρους
πτυχίο που
θεωρητικής

προϋποθέτει
εκπαίδευσης

τόσο τη συμπλήρωση της
όσο και τη δημοσίευση

πρακτικής και

ερευνητικού έργου σε

διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το Diploma in Fetal Medicine αποτελεί μια
από τις μεγαλύτερες διακρίσεις παγκοσμίως στον τομέα της Εμβρυομητρικής
Ιατρικής.
Το 2011 απέκτησα τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Master in Business
Administration (MBA, GwD) από το Kingston University, London, UK.
Το 2012 απέκτησα τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Master of Science in
Surgical Sciences Master (MSc) από το University of Edinburgh, Scotland,
United Kingdom.
To 2015 εκπαιδεύτηκα στο KU Leuven, Belgium καθώς και στο CHU
Brugmann

UVC,

Brussels,

Belgium

στα

γνωστικά

αντικείμενα

του

Γυναικολογικού Υπερηχογραφήματος ( https://iotagroup.org/ ) και Fetal MRI
αντίστοιχα.
Από

το

2018

(12/2018)

είμαι

επιστημονικός

συνεργάτης

στην

Α’

Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική στο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», με ειδικό ενδιαφέρον στην υπερηχογραφική
παρακολούθηση κυήσεων υψηλού κινδύνου.
Έχω δημοσιεύσει σημαντικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (peer
reviewed

journals),

κυρίως

σε

θέματα

εμβρυομητρικής

ιατρικής

(www.pubmed.com , anthoulakis c).
Από το 2019 (1/2019) εργάζομαι στο κέντρο προγεννητικής διάγνωσης
«Εμβρυομητρική»

(Θεσσαλονίκη

και

Γιαννιτσά)

όπου

αποκλειστικά με τη μαιευτική και γυναικολογική υπερηχογραφία.

ασχολούμαι

