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Πουλάκης Βασίλης
Θ.: Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Giessen Γερμανίας - Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου
Φρανκφούρτης

-

Γ.: Πειραιάς, 27.04.1965 - ΟΣ.: Καλλιόπη Ξυπολιτά - Παι.: Νομική (1995), Ελευθερία (1998) - Γο.: Σωτήριος (Καπετάνιος), Ελευθερία ΣΠ.:
Κατάγεται από οικογένεια ναυτικών, οι παππούδες του είχαν δικά τους εμπορικά καΐκια στα Δωδεκάνησα - Ε.: 1991 αποφοίτηση από την
Ιατρική
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έπειτα εκπαιδεύτηκε στην ειδικότητα της Ουρολογίας στην Γερμανία. Στο τελευταίο έτος
ειδικότητας λαμβάνει τον τιμητικό τίτλο Επικεφαλής Ειδικευομένων. 2001 χορήγηση κατόπιν εξετάσεων του τίτλου της ειδικότητας της Ουρολογίας
στη Γερμανία. Το 2006 απέκτησε το δίπλωμα του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Ουρολόγων (FEBU). Τα έτη 1998-99 εκπαιδεύτηκε και στην
ειδικότητα
της Γενικής Χειρουργικής με εξειδίκευση στην κολοπρωκτολογική και λαπαροσκοπική χειρουργική - K.: 1992 εκπλήρωση στρατιωτικής
θητείας

και

την περίοδο 1993-95 ιατρικής υπηρεσίας υπαίθρου στη Λίνδο. Την περίοδο 2001-2006 ήταν διευθύνων επιμελητής της Ουρολογικής και
Παιδουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Nordwest της Φρανκφούρτης. Ήταν ο πρώτος που πραγματοποίησε στην Φρανκφούρτη λαπαροσκοπική

ριζική προστατεκτομή και είχε μέχρι και που επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά από 11 χρόνια επιτυχημένης σταδιοδρομίας στην Γερμανία, τον
μεγαλύτερο αριθμό λαπαροσκοπικών ριζικών προστατεκτομών στην πόλη της Φρανκφούρτης. Έχει χειρουργήσει ζωντανά σε πολυάριθμα
λαπαροσκοπικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Γερμανία. Έχει εκπαιδεύσει πολλούς Έλληνες ουρολόγους στην λαπαροσκοπική
ουρολογία,
τους οποίους και φιλοξένησε σαν επισκέπτες ιατρούς για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο στην Φρανκφούρτη. Πραγματοποίησε τον
Οκτώβριο του 2006 την πρώτη στην Ελλάδα ρομποτική ριζική προστατεκτομή και έχει σήμερα, με βάση τα στατιστικά δεδομένα της εταιρείας, που
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το ρομποτικό σύστημα da Vinci, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, την μεγαλύτερη σειρά, σε αριθμό και
επιτυχίες,
ρομποτικών ουρολογικών επεμβάσεων. Από τον Σεπτέμβριο του 2006, που επέστρεψε στην Ελλάδα, ίδρυσε και διεύθυνε τις ουρολογικές κλινικές
στο
Ιατρικό Αθηνών και στο Doctors' Hospital, παρέχοντας σε τεράστιο αριθμό ασθενών τις πιο σύγχρονες ουρολογικές τεχνικές όπως προχωρημένη
λαπαροσκοπική ουρολογία, ενδοουρολογία, μικροχειρουργική, Laser και τελευταία ρομποτική ουρολογία. Στο διδακτικό του έργο έχει να επιδείξει
διδασκαλία σε φοιτητές Ιατρικής, Νοσηλευτές, ειδικευόμενους Ιατρούς. Εκπαιδευτής σε λαπαροσκοπικές, ρομποτικές και laser δραστηριότητες της
ουρολογίας - ΙΕ.: Η γερμανική του εκπαίδευση, η ειδίκευση του στην Γερμανία, η μετέπειτα εργασία του ως επιμελητής στο Νοσοκομείου
Nordwest
της Φρανκφούρτης και η ακαδημαϊκή του καριέρα στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης - Δ.: 35 δημοσιεύσεις στο MEDLINE, κριτής σε διεθνή
ουρολογικά περιοδικά. Πρόεδρος ιατρικών συνεδρίων και ημερίδων, συγγραφή ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, προσκεκλημένος ομιλητής
σε
Ελλάδα και εξωτερικό - Δι.: 1990 Βραβείο "Νικολάου Σμπαρούνη Τρίκορφου" - πρώτη πτυχιακή εργασία ακαδημαϊκού έτους 1989-90,
υποτροφία
Εστίας Ναυτικών για αριστεύσαντες φοιτητές, βράβευση καλύτερου πόστερ στο Συνέδριο της Γερμανικής Ουρολογικής Εταιρείας, αποφοίτηση με
άριστα από Α.Π.Θ. - M.: Μέλος επιστημονικών εταιρειών: Ελληνική και Γερμανική Ουρολογική Εταιρεία, Ακαδημία Γερμανών Ουρολόγων,
Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία, Ελληνογερμανική Ουρολογική Εταιρεία, Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ουρολογική Εταιρεία, Γερμανική
Ανδρολογική Εταιρεία, Ενδοουρολογική Εταιρεία - Χ.: Γυμναστική, θέατρο, να γνωρίζει κόσμο και άλλες κουλτούρες κάνοντας ταξίδια - Γλ.:
Γερμανικά, Αγγλικά - E-Mail: info@poulakis-urology.com - Ιστοσελίδα: www.poulakis-urology.com

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:
Θέση/Επάγγελμα (Θ), Όνομα Εταιρείας (ΟΕ), Διεύθυνση εταιρείας (υπηρεσίας) (ΔΥ), Διεύθυνση οικίας (ΔΟ), Τόπος και ημερομηνία
γέννησης (Γ), Οικογενειακή κατάσταση (Πατρώνυμο συζύγου)

(ΟΣ), Παιδιά (μικρό όνομα και έτος γέννησης)

(Παι), Γονείς

(Γο),

Σημαντικοί πρόγονοι (ΣΠ), Εκπαίδευση (Ε), Καριέρα (Κ), Ιδιαίτερα Επιτεύγματα (ΙΕ), Δημοσιεύσεις (μεγ. 5 τίτλοι) (Δ), Διακρίσεις (Δι),
Μέλος ενώσεων και οργανώσεων (Μ), Χόμπι (Χ), Γλώσσες για διεθνή επικοινωνία (Γλ), Email, Ιστοσελίδα (URL)

