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Επάγγελμα/Θέση/Τίτλοι: Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Διευθυντής Ρομποτικού Ουρολογικού Κέντρου και Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan, Νέο
Φάληρο
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Giessen, Γερμανίας - Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης,
Γερμανίας
Τόπος/Ημερομηνία Γέννησης: Πειραιάς, 27.04.1965
Όνομα Συζύγου: Καλλιόπη Ξυπολιτά (τουριστικές επιχειρήσεις)
Παιδιά (όνομα, ημερομηνία γέννησης και σπουδές): Νομική (γεν. 1995, σπουδάζει Νομική στο
Ludwigs-Maximilians-University of Munich, Μόναχο/Γερμανίας) και
Ελευθερία (γεν. 1998, σπουδάζει Οδοντιατρική στο Ludwigs-Maximilians-University of Munich,
Μόναχο/Γερμανίας)
Γονείς: Σωτήριος (Καπετάνιος Εμπορικού Ναυτικού) και Ελευθερία
Καταγωγή/Πρόγονοι: Κατάγεται από οικογένεια ναυτικών, οι παππούδες του είχαν δικά τους
εμπορικά καΐκια στα Δωδεκάνησα (Σύμη και Κω/Κάλυμνο). Ο παππούς του, από την πλευρά της μητέρας
του, ήταν από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας και πέρασαν μαζί με την οικογένειά του απέναντι στη
Κω το 1912, στον λεγόμενο "πρώτο διωγμό", και αργότερα εγκαταστάθηκαν στη Κάλυμνο.
Εκπαίδευση: 1991 αποφοίτηση από 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.
Kαριέρα: 1992 εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας και την περίοδο 1993-95 ιατρικής υπηρεσίας υπαίθρου
στη Λίνδο. Την περίοδο 2001-2006 ήταν διευθύνων επιμελητής της Ουρολογικής και Παίδο-Ουρολογικής
Κλινικής του Νοσοκομείου Nordwest της Φρανκφούρτης/Γερμανίας. 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 με τα αντίστοιχα Ρομποτικά Ουρολογικά Κέντρα 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 ρομποτική
ουρολογία.
Από τον Νοέμβριο του 2011, αποδεχόμενος πρόσκληση της διοίκησης του
νοσοκομείου Metropolitan, μετά την εγκατάσταση του πιο καινούργιου ρομποτικού συστήματος
"da Vinci Si HD", οργάνωσε και διευθύνει το πρώτο εξειδικευμένο Ρομποτικό Ουρολογικό
Κέντρο και την αντίστοιχη Γενική Ουρολογική Κλινική στο παρών ιδιωτικό νοσοκομείο και
κατ' επέκταση στα νότια προάστια του νομού Αττικής.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των εκτελούμενων ρομποτικών ουρολογικών επεμβάσεων
(περισσότερες από 750 τον χρόνο κατά μέσο όρο) αλλά και για να καλυφτούν οι
μελλοντικές διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες, η διοίκηση του Νοσοκομείου Metropolitan προβαίνει,
τον Ιούνιο του 2017, στην αγορά και ενός δεύτερου πιο εξελιγμένου ρομποτικού συστήματος,
του "da Vinci Xi HD". Με αυτόν τον τρόπο το Νοσοκομείο Metropolitan γίνεται το πρώτο και
μοναδικό Νοσοκομείο της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης που διαθέτει δύο πλέον σύγχρονα και
ταυτόχρονα λειτουργώντα ρομποτικά συστήματα και ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης καθίσταται ο
πρώτος και μοναδικός Ρομποτικός Χειρουργός-Ουρολόγος που έχει στη διάθεσή του δύο
ρομποτικά συστήματα για καλύτερη, πιο άνετη και γρηγορότερη αλλά και πιο αποτελεσματική
διεκπεραίωση των καθημερινών ρομποτικών χειρουργείων.
Στο διδακτικό έργο του έχει να επιδείξει διδασκαλία σε φοιτητές Ιατρικής, Νοσηλευτές, ειδικευόμενους
Ιατρούς. Εκπαιδευτής σε λαπαροσκοπικές, ρομποτικές και laser δραστηριότητες της Ουρολογίας
Ιδιαίτερα Επιτεύγματα: Η γερμανική εκπαίδευση, η ειδίκευση στην Γερμανία, η μετέπειτα εργασία του
ως επιμελητής στο Νοσοκομείου Nordwest της Φρανκφούρτης και η ακαδημαϊκή του καριέρα στο
Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης, την οποία συνεχίζει ακόμη και σήμερα, αφού 3-4 τον χρόνο
επισκέπτεται την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης και κάνει τακτικά μαθήματα
στους φοιτητές Ιατρικής όπως επίσης εκπαιδεύει και φοιτητές Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Φρανκφούρτης στην Ουρολογική Κλινική που διευθύνει στο Νοσοκομείο Metropolitan, στην Ελλάδα.
Τρία είναι πάντως τα κυριότερα και μοναδικά επιτευγματα, που κανένας άλλος Έλληνας
Ουρολόγος δεν έχει να επιδείξει:
1. Έχει πραγματοποιήσει πρωτοπορειακές και πολυσύνθετες ρομποτικές επεμβάσεις ιδιαίτερης
δυσκολίας και πολυπλοκότητας που κανένας άλλος όχι μόνο Έλληνας αλλά και ξένος Ουρολόγος δεν
έχει πραγματοποιήσει, όπως για παράδειγμα ρομποτική κυστεοπροστατεκτομή με εκτεταμένο
λεμγαδενικό καθαρισμό και ενδοσωματική δημιουργίας νεοκύστης σε ασθενείς μεταμοσχευμένους με
νεφρό, ρομποτική αφαίρεση πολλαπλών όγκων νεφρού (τουλάχιστων πέντε, από 2 έως 4 εκατοστά) σε
ασθενείς με έναν μόνο νεφρό, ρομποτική μερική νεφρεκτομή μεγάλου όγκου σε ασθενείς με
πεταλοειδείς νεφρούς, ταυτόχρονη ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή και κυστεκτομή με ενδοσωματική
δημιουργία νεοκύστης ή κύστης Bricker, ταυτόχρονη ρομποτική ριζική προστατεκτομή με εκτεταμένη
λεμφαδενεκτομή και μερική νεφρεκτομή, ρομποτική αφαίρεση υποτροπής καρκίνου του νεφρού μετά
από ανοιχτή μερική νεφρεκτομή στον ίδιο νεφρό, ρομποτική αφαίρεση γιγαντιαίων εκκολπωμάτων
ουροδόχου κύστεως (>40cm) με ταυτόχρονη ρομποτική διακυστική προστατεκτομή, ρομποτική
πυελοπλαστική σε υποτροπή στενώματος πύελο-ουρητηρικής συμβολής μετά από ανοιχτό ή ρομποτικό
χειρουργείο, ρομποτικές ουρολογικές επεμβάσεις σε εξαιρετικά παχύσαρκους ασθενείς (>160 κιλά) κτλ.
Αυτά είναι λίγα μόνο παραδείγματα από την πλούσια εμπειρία του Δρ. Βασίλη Πουλάκη.
2. Διοργανώνει από το 2014 ένα ετήσιο διεθνές ρομποτικό συνέδριο-διημερίδα (Athens Forum
on Robotic Surgery in Urology) στο Νοσοκομείο Metropolitan με ζωντανά ρομποτικά
χειρουργεία και συμμετοχή έμπειρων Ευρωπαίων ρομποτικών χειρουργών. Το επιστημονικό επίπεδο
του συνεδρίου είναι πολύ υψηλό και οι ρομποτικές επεμβάσεις πρωτοποριακές και εφάμιλλες αναλόγων
διεθνών συνεδρίων του εξωτερικού. Σημειωτέον, είναι το μοναδικό ελληνικό συνέδριο στην ρομποτική
χειρουργική που διενεργούνται ζωντανά ρομποτικά χειρουργεία και επιπλέον με υψηλό δείκτη
δυσκολίας. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά διενεργήθηκε ζωντανά σε Ελληνικό Ουρολογικό συνέδριο
ρομποτική ριζική κυστεκτομή με εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή και με ενδοσωματική δημιουργία
νεοκύστης από Έλληνα ρομποτικό χειρουργό (από τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη) και επιπλέον σε χρόνο
λιγότερο από 4,5 ώρες.
3. Το σημαντικότερο πάντως επίτευγμα είναι η καθιέρωση του ανάμεσα στους πιο έμπειρους
Ρομποτικούς Χειρουργούς-Ουρολόγους του κόσμου, έχοντας πραγματοποιήσει ο
ίδιος περισσότερες από 6.500 ρομποτικές ουρολογικές επεμβάσεις (κατάσταση μέχρι τον Απρίλη
2018), αριθμό που ελάχιστοι μόνο Ουρολόγοι στο κόσμο μπορούν να πιστοποιήσουν.

Δημοσιεύσεις: 44 δημοσιεύσεις στο MEDLINE, κριτής σε διεθνή ουρολογικά περιοδικά. Πρόεδρος
ιατρικών συνεδρίων και ημερίδων, συγγραφή ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, προσκεκλημένος
ομιλητής σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Διακρίσεις: 1990 Βραβείο "Νικολάου Σμπαρούνη Τρίκορφου" - πρώτη πτυχιακή εργασία ακαδημαϊκού
έτους 1989-90, υποτροφία Εστίας Ναυτικών για αριστεύσαντες φοιτητές, αποφοίτηση με άριστα από
την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., βράβευση καλύτερης αναρτημένης εργασίας στο Συνέδριο της
Γερμανικής Ουρολογικής Εταιρείας, βράβευση καλύτερου χειρουργικού ρομποτικού βίντεο στο Συνέδριο
της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
Επιλογή του Δρ. Βασίλη Πουλάκη από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία στην Επιτροπή Εξετάσεων
(Examination Committee) και σαν εξεταστή στους γερμανικά ομιλούντες Ουρολόγους στις εξετάσεις για
την απόκτηση του τίτλου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου των Ουρολόγων (Fellow of European Board of
Urology, FEBU).
Τρεις είναι πάντως οι πιο σημαντικές και μοναδικές διακρίσεις, που κανένας άλλος Έλληνας
Ουρολόγος δεν κατέχει:
1. Επίσημα αναγνωσισμένος εκπαιδευτής νέων στην ρομποτική χειρουργική Ουρολόγων από
την κατασκευάστρια εταιρεία του ρομποτικού συστήματος da Vinci (Official Proctor for
Robotic Urological Surgery by Intuitive Surgical). Έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την
κατασκευάστρια εταιρεία για υποστήριξη νέων στην ρομποτική χειρουργική Ουρολόγων ήδη από τον
Ιανουάριο του 2011 (contract of proctorship with Intuitive Surgical since January 2011)
2. Βράβευση από την εταιρεία "SOFMEDICA", η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα την Intuitive
Surgical, την κατασκευάστρια εταιρεία του ρομποτικού συστήματος da Vinci, και από την da Vinci
Surgery, τον επίσημο ιστότοπο της ρομποτικής χειρουργικής με το σύστημα da Vinci, για τις
ανεκτίμητες υπηρεσίες του Δρ. Βασίλη Πουλάκη στην εδραίωση και ανάπτυξη της ρομποτικής
χειρουργικής στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη (Απρίλιος 2016)
3. Απονομή του τίτλου του "Eπίτιμου Διδάκτορα" (Doctor Honoris Causa, Dr. h.c.) από το
Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρας της Ρουμανίας για την ανεκτίμητη προσφορά του Δρ. Βασίλη
Πουλάκη στην ανάπτυξη της τοπικής Ουρολογικής Κλινικής αλλά και στην εδραίωση της
ρομποτικής χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τιμισοάρας (Ιανουάριος 2017).
Ιατρικές - Επιστημονικές Συνεργασίες: Τρεις σημαντικές διεπιστημονικές συνεργασίες, μοναδικές
και πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα:
1. Συνεργάτης - Διευθυντής (Co-Director) του Ρομποτικού Ουρολογικού Κέντρου στο
Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λευκωσία της Κύπρου. Απο το 2008 επισκέπτεται, μαζί με
συνεργάτες του, συστηματικά, σχεδόν κάθε μήνα, την Κύπρο και χειρουργεί ρομποτικά στο
συγκεκριμένο Νοσοκομείο. Είναι ο Ουρολόγος που καθιέρωσε και έκανε γνωστή την ρομποτική
χειρουργική στη Κύπρο και έχει χειρουργήσει ρομποτικά περιισσότερους από 700 ασθενείς με
διάφορα, απλά και σύνθετα προβλήματα (από την συνηθισμένη ρομποτική ριζική προστατεκτομή με ή
χωρίς εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή μέχρι την ρομποτική ριζική κυστεκτομή με ενδοσωματική δημιουργία
νεοκύστης) έχοντας την μεγαλύτερη ρομποτική εμπειρία και στη Μεγαλόνησο. Είναι εντυπωσιακό ότι
δέκα χρόνια μετά την πρώτη φορά που ο Δρ. Πουλάκης χειρουργησε στη Κύπρο συνεχίζει και χειρουργεί
σχεδόν στους ίδιους ρυθμούς και στο ίδιο περιβάλλον, γεγονός που δείχνει τις άριστες και αδιατάρακτες
από τον χρόνο σχέσεις του με τους Κύπριους Ιατρούς και με τους Κύπριους ασθενείς!
2. Ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας "Κοινοπραξίας" για την Ρομποτική Ριζική Κυστεκτομή
(International Robotic Radical Cystectomy Consortium, IRRCC), μία παγκόσμια επιστημονική
συνεργασία των πιο έμπειρων ρομποτικών χειρουργών στην ριζική κυστεκτομή για την μελέτη,
αξιολόγηση και βελτίωση των δεδομένων της συγκεκριμένης επέμβασης. Από την συνεργασία αυτή
έχουν προκύψει 6 δημοσιεύσεις στο MEDLINE (PubMed). Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι ο Δρ. Πουλάκης
με περισσότερες από 700 ρομποτικές ριζικές κυστεκτομές έχει μία από τις μεγαλύτερες
εμπειρίες παγκοσμίως σε αυτού του είδους τις ρομποτικές επεμβάσεις!
3. Ιδρυτικό μέλος των "Φίλων της Ρομποτικής" (Friends of Robotics), μία συνεργασία του
Ρομποτικού Ουρολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου Metropolitan, του Κέντρου με την μεγαλύτερη
ρομποτική εμπειρία την Ελλάδα, με την Ουρολογική Κλινική του Ευρωπαϊκού Ουρολογικού Ινστιτούτου
(European Institute of Oncology) στο Μιλάνο της Ιταλίας, η Ουρολογική Κλινική με την μεγαλύτερη
ρομποτική εμπειρία στην Ιταλία, και με την Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο
Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας, την Ουρολογική Κλινική με την μεγαλύτερη ρομποτική εμπειρία στην
Ρουμανία. Μέσω διοργάνωσης ετήσιων συνεδρίων με ζωντανά ρομποτικά χειρουργεία των
πιο έμπειρων ρομποτικών χειρουργών σε Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία προωθείται η
ανταλλαγή εμπειρίας και η ανάπτυξη της Ρομποτικής Ουρολογίας και στις τρεις χώρες.
Mέλος επιστημονικών ενώσεων και οργανώσεων: Ελληνική και Γερμανική Ουρολογική Εταιρεία,
Ακαδημία Γερμανών Ουρολόγων, Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία, Ελληνο-Γερμανική Ουρολογική
Εταιρεία, Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ουρολογική Εταιρεία, Γερμανική Ανδρολογική Εταιρεία,

Ενδοουρολογική Εταιρεία, Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής, ιδρυτικό μέλος και γραμματέας της
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ρομποτικής
Χειρουργικής της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, Γερμανικής Εταιρείας Ρομποτικής Ουρολογίας

