Δρ. Παναγιώτης Σακκάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ο Δρ Παναγιώτης Σακκάς γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου το 1979 στην Λάρνακα από πρόσφυγες γονείς
με καταγωγή από την κατεχόμενη Λύση.
Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο των Λιβαδιών και αργότερα στο Β Δημοτικό Σχολείο Ξυλοτύμπου από
όπου και αποφοίτησε. Συνέχισα στο Γυμνάσιο Φανερωμένης και αργότερα στο Περιφερειακό Γυμνάσιο
Ξυλοτύμπου από όπου και αποφοίτησε με βαθμό άριστα.
Αργότερα φοίτησε στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας στον κλάδο του πρακτικού και αποφοίτησε με
βαθμό άριστα το 1997.
Ακολούθως υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά από την θέση του δόκιμου αξιωματικού και απολύθηκα με
τον τίτλο του έφεδρου ανθυπολοχαγού.
Άρχισε τις σπουδές μου στην Ιατρική Σχολή Κρήτης το 1999 από όπου και αποφοίτησε το 2005 με
βαθμό άριστα και την τιμή να απαγγείλει τον όρκο του Ιπποκράτη ως ο πρώτος φοιτητής του έτους.
Συνέχισε ως εκπαιδευόμενος ιατρός (preregistration) στο Γ.Ν.Λάρνακας από τον Μάρτιο του 2006 εως
και τον Μάρτιο του 2007. Ακολούθως εργάστηκε στο Γ.Ν.Αμμοχώστου ως γενικός ιατρός στο Τμήμα
Πρώτων Βοηθειών και στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων από τον Ιούνιο του 2007 εως και τον
Φεβρουάριο του 2008 όπου μετά από επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις ειδικότητας Κύπρου
εισήχθητε στην ειδικότητα της Ουρολογίας. Ξεκίνησε στο Γ.Ν.Λάρνακας στο τμήμα της Γενικής
Χειρουργικής από τον Φεβρουάριο του 2008 εως και τον Φεβρουάριο του 2009 και συνέχισα στο
Ουρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας εως και τον Αύγουστο του 2012.
Αργότερα συνέχισε στο Ουρολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου από
όπου και απόκτησε τον τίτλο της ειδικότητας της Ουρολογίας τον Μάρτιο του 2013 μετά από την
επιτυχία του στις εξετάσεις ειδικότητας.
Ακολούθως επέστρεψε στην Κύπρο και έκτοτε ιδιωτεύει ως Χειρουργός Ουρολόγος/Ανδρολόγος στην
Χειρουργική Κλινική Σίμος Κυριακίδης στην Λάρνακα και στο Δικταίον Ιατρικό Κέντρο στην Λευκωσία.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
•

Παθήσεις προστάτη(Καλοήθης υπερτροφία, καρκίνος, φλεγμονές / προστατιτιδες…

•

Παθήσεις νεφρών(Λιθίαση, καρκίνος, φλεγμονές / πυελονεφρίτιδες, τραυματισμό ς/ ρήξη

•

Παθήσεις αποχετευτικού συστήματος ουροποιητικού , ουρητήρες(λιθίαση/πέτρες, στενώματα,
καρκίνος, τραυματισμός/ρήξη…

•

Ουροδόχος κύστη (λιθίαση, καρκίνος, φλεγμονές / κυστίτιδες / ουρολοιμώξεις, τραυματισμός/ρήξη,….

•

Ουρήθρα (στένωμα, καρκίνος, φλεγμονές / ουρηθρίτιδες / σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα,
τραυματισμός / ρήξη,…

•

Παθήσεις όρχεων(κιρσοκήλη,υδροκήλη,καρκίνος,φλεγμονές/ορχεοεπιδιδυμιτιδες,τραυματισμός/ρήξη

•

Παθήσεις πέους (φίμωση /περιτομή, βραχύς χαλινός, τραυματισμός / κάταγμα πέους, κάμψη
πέους/νόσος Peyronies

•

Υπογονιμότητα στον άντρα

•

Σεξουαλικές διαταραχές άντρα(Στυτική δυσλειτουργία, Πρόωρη εκσπερμάτιση

