
.	Π	Α	Ν	Α	Γ	Ι	Ω	Τ	Η	Σ		Β	Α	Σ	Ι	Λ	Ο	Π	Ο	Υ	Λ	Ο	Σ		

		ΧΕΙΡΟΥΡΓΌΣ	ΟΦΘΑΛΜΊΑΤΡΟΣ,	MD	

.	Ε	Κ	Π	Α	Ι	Δ	Ε	Υ	Σ	Η		Κ	Α	Ι		Α	Κ	Α	Δ	Η	Μ	Α	Ι	Κ	Ο	Ι		Τ	Ι	Τ	Λ	Ο	Ι:	

● Certificate of Good Medical Practice: Clinical	Governance	Department	Moorfields	Eye

Hospital	(2017) 

● Moorfields Macular Course: 	Moorfields	NHS	Foundation	Trust	(2014)

● Λέκτορας MBBS τρίτου έτους στην Οφθαλμολογία: St	Barts	Medical	School (2013)

● Moorfields Uveitis Course:  Moorfields	NHS	Foundation	Trust	(2013)

● Cataract Surgery & Clinical Attachment: Dr	A.	Agarwal’s	Eye	Hospital,	Chennai,	India

(2013)	

● Retinal Laser Course:		Dr	A.	Agarwal’s	Eye	Hospital,	Chennai,	India	(2013)

● Instructional Course:		Hellenic	Society	of	Intraocular	Implant	and	Refractive	Surgery

(Member	of	ESCRS),	(2011)

● Πτυχίο Ιατρικής Σχολής:  University	Emergencies	Hospital	of	Bucharest	(SUUB),

Romania	(2010) 

● Ειδικότητα στην Οφθαλμολογία:  University	Emergencies	Hospital	of	Bucharest

(SUUB),	Romania	(2010) 

● Instructional Course:		Hellenic	Society	of	Intraocular	Implant	and	Refractive	Surgery

(Member	of	ESCRS),	(2009)

.	P	R	O	F	E	S	S	I	O	N	A	L		A	F	F	I	L	I	A	T	I	O	N	S:	

-Μέλος του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου ως εξειδικευμένος οφθαλμίατρος 

[General	Medical	Council:	Αριθμός	Αδείας:	GMC	7221521]	

-Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ως εξειδικευμένος οφθαλμίατρος 

[Ιατρικός	Σύλλογος	Αθηνών:	Αριθμός	Αδείας:	ΑΡ067168]	

-Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ρουμανίας 

[The	Bucharest	College	of	Physicians:	Αριθμός	Αδείας:	B09‐5681] 



.	Κ	Λ	Ι	Ν	Ι	Κ	Η		Ε	Μ	Π	Ε	Ι	Ρ	Ι	Α:		

● 05/2019	 ‐	 09/2020: Vitreoretinal	 Research	 Fellow,	 Moorfields	 Eye	 Hospital,	

London,	UK:	 

- 2 κλινικές χειρουργικής υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς  

- Retinal Lasers on demand 

- 6 Ερευνητικές Συνεδρίες Guy’s and Thomas University Hospital, Responsible for 

the testing and direct liaison with engineers for the head tracking robot and 

deployment for initial testing in the operating theatre 

 

● 01/2018	 ‐	03/20019:	 	Cataract	Fellow, Royal	London	Hospital,	Barts	Health	NHS,	

UΚ: 

- Εξέταση ασθενών σε 6 κλινικές και 2 χειρουργικές λιστες 

συμπεριλαμβανομένων  των επειγόντων περιστατικών, λίστες καταρράκτη και 

τραυμάτων  

- Κλινικές Γενικής Οφθαλμολογίας, αμφιβληστροειδούς, γλαυκώματος και 

επειγόντων οφθαλμολογικών περιστατικών 

- Συνυπεύθυνος ενδοτμηματικών Audits 

 

● 10/2017	–	01/2018:	Medical	Retina	Fellow, Western	Eye	Hospital,	 Imperial	NHS	

Trust,	UK: 

- Δέκα εβδομαδιαίες κλινικές συνεδρίες καθώς και μεγάλου όγκου κλινικών 

ενδουαλοειδικών ενέσεων 

 

● 10/2016	 –	 10/2017: Medical	 Retina	 Fellow, Moorfields	 Eye	 Hospital	 ,	 NHS	

Foundation	Trust,	London,UK 

                - 2 εβδομαδιαίες κλινικές συνεδρίες 

                -2 κλινικές συνεδρίες Medical Retina, 1-2 συνεδρίες λέιζερ αμφιβληστροειδούς  

                -6 Ερευνητικές Συνεδρίες 

                -Επιβλέποντες : Καθηγητής  Sobha Sivaprasad,  Mr Philip Hykin 

 

● 09/2015	–	09/2016	 :	Medical	Retina	Fellow,	Barts	Health	NHS	Foundation	Trust,	

Whipps	Cross	University	Hospital,	London,UK 

- 3 κλινικές συνεδρίες σε εβδομαδιαία βάση, συμπεριλαμβανομένων 2 συνεδριών για                          

ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και μία στα επείγοντα του 

οφθαλμολογικού τμήματος 



- 4 κλινικές στο τμήμα αμφιβληστροειδούς και στο τμήμα υαλώδους, παρακολούθηση 

μετεγχειρητικών  περιστατικών, μία συνεδρία στην έρευνα και μία στο τμημα 

Φλουοροαγγειογραφίας 

- 2-3 κλινικές ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων εβδομαδιαίως, 2  συνεδρίες λέιζερ 

αμφιβληστροειδούς, και επεμβάσεις καταρράκτη 

- Εφημερίες  1:6  

- Προϊστάμενος Κλινικών  ενδουαλοειδικών εγχύσεων  Σαββάτου-Κυριακής 

- Συνεδρίες διδασκαλίας  στο Οφθαλμολογικό Τμήμα 

 

● 09/2014	–	09/2015	:	Εξειδικευμένος	Οφθαλμίατρος, James	Paget	Hospital,	Great	

Yarmouth,	UK 

- 2 χειρουργικές κλινικές εβδομαδιαίως  και 6 συνεδρίες στα επείγοντα, συνεδρίες 

ενδοϋαλοειδικη εγχύσεων και Argon/Yag  

- Διαχείριση κλινικών στα επείγοντα, στο τμήμα χειρουργικής του αμφιβληστροειδούς, 

γλαυκώματος, κερατοειδούς και γενικής οφθαλμολογίας  

 

● 08/2013	–	08/2014	:	Επιμελητής	Οφθαλμολογίας,	North	Middlesex	Hospital	NHS	

Foundation	Trust, London,	UK 

	

● 09/2013	:	Ιδιώτης	Οφθαλμίατρος,	8	Διαφορετικές	Κλινικές,	Αθ	

Εξέταση ασθενών σε 8 κλινικές συμπεριλαμβανομένων  των επειγόντων περιστατικών, 

επεμβάσεις στραβισμού και καταρράκτη, επεμβάσεις γλαυκώματος, 	 

               -Οφθαλμός, Ερευνητικό και Θεραπευτικό Ινστιτούτο, Αθήνα 

               -Κλινική Υπαπαντή, Αθήνα για εγχειρήσεις καταρρακτη 

               -Athens Διαθλαστικό Κέντρο, Αθήνα για διαθλαστικες επεμβασεις 

 

Γενική Οφθαλμολογία, Διαθλαστικές Επεμβάσεις LASIK, PRK, Transepithelial PRK, 

επεμβάσεις καταρράκτη με φακοθρυψία 

 

● 10/2005	 –	 09/2010:	 Ειδικευόμενος	 Οφθαλμολογίας,	 Spitalul	 Universitar	 de	

Urgenta	 Bucharest	 (SUUB),	 (University	 Emergencies	 Hospital	 of	 Bucharest), 

Romania 

 

● 09/2003	–	09/2005:	Στρατιωτική	θητεία,	Ελλάδα 

 

 



.	Χ	Ε	Ι	Ρ	Ο	Υ	Ρ	Γ	Ε	Ι	Α:		

-Επεμβάσεις Καταρράκτη/ Υαλοειδεκτομές  

-Διαθλαστικές Επεμβάσεις LASIK/PRK/Transepithelial 

-Laser Αμφιβληστροειδούς, Argon/Pascal/Indirect  

-Επεμβάσεις Στραβισμού 

-Yag Laser 

-Ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις 

-Αντιμετώπιση τραυμάτων και μικροεπεμβάσεις 

	

.	Ε	Ρ	Ε	Υ	Ν	Α:	

-LEAVO Study (01/2016	–	Σε	εξέλιξη)		

Μία	 πολυκεντρική,	 διπλά‐τυφλή,	 τυχαιοποιημένη,	 μη	 ήσσονος	 δραστικότητας	 κλινική	 δοκιμή	 η	

οποία	 συγκρίνει	 	 την	 κλινική	 και	 	 οικονομική	 αποδοτικότητα	 των	 ενδοϋαλοειδικών	 εγχύσεων	

ranibizumab	(Lucentis),	aflibercept	(Eylea)	and	bevacizumab	(Avastin)	σε	περιπτώσεις	οιδήματος	

της	ωχράς		μετά	από	απόφραξη	της	κεντρικής	φλέβας	αμφιβληστροειδούς.	

	

-Παρουσίαση στο ARVO (2017)  

Recurrence	 of	 Choroidal	 Neovascularization	 after	 Cataract	 Operation	 in	 Age	 Related	Macular	

Degeneration	

	

 -STAR Study (11/2015	–	Σε	εξέλιξη)	

-RECEPTOS Study (11/2015	–	Σε	εξέλιξη)  
 
 
.	C	L	I	N	I	C	A	L		A	U	D	I	T	S:	
-Audit θεραπείας με Lucentis της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς υγρού τύπου (05/2014	‐	Σε	

εξέλιξη)	

-Audit θεραπείας με Lucentis του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας (09/2013	‐	Σε	

εξέλιξη)	

-Audit χρήσης 5FU σε οφθαλμούς στους οποίους έγινε τραμπεκουλεκτομή (05/2015)	

-Blind Registration: Συλλογή στατιστικών δεδομένων για την εγγραφή τυφλών στο εθνικό 

μητρώο (05/2014)		

 

	


