Δρ. Μιχάλης Κωνσταντινίδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γεννημένος στην Αθήνα , απόκτησα το απολυτήριο λυκείου από την’’ Ευαγγελική Σχολή της Νέας
Σμύρνης .
•

Σπούδασα στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Κραιοβας στην Ρουμανία(1981-1986).

•

Απόκτηση ειδικότητας στην ουρολογία στο ΄΄Ιπποκρατειο΄΄Νοσ.Αθηνων (1990-1994)

•

Έφεδρος αξιωματικός ιατρός του ελλην. Στρατού (1988-1989) σαν ειδικευόμενος στον χειρουργικό
τομέα.

•

Εργάστηκα σαν αγροτικός ιατρός στον νόμο Βοιωτίας και μετέπειτα εργάστηκα στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Αθηνών σαν ειδικευόμενος της ουρολογίας ,από όπου και μετά από επιτυχείς εξετάσεις
έλαβα τον τίτλο ειδικότητας της ουρολογίας .

•

Εργάστηκα σαν ιδιώτης ουρολόγος στο ιδιωτικό μου ιατρείο από το 1995 μέχρι πρότινος ,καθώς
επίσης και σαν θεράπων ιατρός επί 20τια στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στα πολυιατρεία του ΙΚΑ
Ελλάδας στην Λιβαδειά Βοιωτίας και στα ιατρεία του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ επίσης.

•

Έχω πολυετή κλινική εμπειρία ,στην πρόληψη ,διάγνωση ,θεραπεία και αποθεραπεία των νοσημάτων
του ουρογεννητικού συστήματος .

•

Έχω συμμετάσχει σε παρά πολλά διεθνή ,πανευρωπαϊκά παγκόσμια ουρολογικά συνέδρια ,καθώς
επίσης και σε πλείστα πανελληνιά συμπόσια και σεμινάρια .

•

Μέλος της Πανευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας ,της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, της
Κυπριακής Ουρ. Εταιρείας ,του Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου .καθώς και του Ιατρικού Συλλόγου
Λεμεσού .

•

Γνωρίζω άπταιστα αγγλικά και ρουμανικά , αρκετά καλά τα γαλλικά και λίγα σουηδικά .

•

Είμαι παντρεμένος με την επίσης γενική οικογενειακή ιατρό Βασω Ζητουνιατου από το 1989 και έχουμε
αποκτήσει 2 κόρες 27 και 25 ετών αντίστοιχα οι οποίες σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ,η
πρώτη ιατρική μετά από σπουδές στην Σκωτία στα οικονομικά της υγείας και η δεύτερη νομική μετά
από σπουδές στις πολιτικές επιστήμες του Ρέθυμνου Κρήτης.

•

Διατηρώ συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς με την όμορφη Κύπρο.

•

Συνεχίζω την ιατρική μου καριέρα στο ιατρικό δυναμικό του ‘’ Δικταίου Ιατρικού Κέντρου ‘’ .
Τηλ. Επικοινωνίας : 96076053 , 22325252
Ε-mail: mixaliskonstantinidis@hotmail.com

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡA:
•
•

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

