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Ποιος Eίμαι

I

Τρεις λέξεις που με χαρακτηρίζουν
απόλυτα ως άνθρωπο
και ως επαγγελματία:
Συνεπής, επαγγελματίας,
αποτελεσματικός.

II

Το σπουδαιότερο επίτευγμα
στην καριέρα μου:
Η εμπιστοσύνη, η αγάπη και η εκτίμηση
των ασθενών μου από την πρώτη μέρα
έως και σήμερα. Ο μόνος δρόμος
για να κάνεις εξαιρετική δουλειά
είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις,
γιατί η επιτυχία δεν είναι κάτι
ετοιμοπαράδοτο.
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ΔΡ. ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΉΣ είναι χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος, ειδικευθείς στην Α' Ουρολογική Κλινική του ΓΚΝ Aθηνών «Γ. Γεννηματάς». Από το
2004 διατηρεί δύο ιατρεία, ενώ εργάζεται και στο «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center ως Α' Επιμελητής. Είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), της
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, της Ευρωπαϊκής Ρομποτικής Ουρολογικής Ένωσης και της Διεθνούς Ενδουρολογικής Εταιρείας. Έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες
σειρές από ουρολογικές επεμβάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία τον ευρωπαϊκό
τίτλο ουρολογίας «Fellow of the European Board of Urology» (FEBU).
Παράλληλα, παρουσιάζει ένα πλούσιο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και
συγγραφικό έργο, με πάνω από 25 αρθρογραφήσεις ιατρικού ενδιαφέροντος σε επιστημονικά περιοδικά και ΜΜΕ μεγάλης εμβέλειας.
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III

Τι αγαπώ περισσότερο
στο αντικείμενο όπου εξειδικεύομαι:
Το ότι μπορώ να βάζω διαρκώς
νέους στόχους και να καταφέρνω
να εξελίσσομαι διαρκώς, με τα
αποτελέσματα της εν λόγω εξέλιξης
να είναι ορατά όχι μόνο σε
επαγγελματικό, αλλά και σε προσωπικό
επίπεδο με τους ασθενείς μου.

IV

Σε ποιον οφείλω πολλά
από τα πράγματα για τα οποία
σήμερα μπορώ να υπερηφανεύομαι
ότι έχω πετύχει ως γιατρός:
Στους γονείς μου, που με στήριξαν
από την πρώτη στιγμή, αλλά και στους
δασκάλους μου, που πίστεψαν σ’ εμένα
και μου μετέδωσαν την αγάπη και τις
γνώσεις για τη χειρουργική ουρολογία.

V

Ποια ήταν η πιο ευτυχισμένη
στιγμή της καριέρας μου:
Το χαμόγελο του πρώτου μου
ασθενούς μετά την πραγματοποίηση
μιας από τις μείζονες επεμβάσεις
στη χειρουργική ουρολογία.

VI

Η καινοτομία που ονειρεύομαι
στο πεδίο της ειδικότητάς μου:
Να κάνω καθημερινή πράξη τις
πρωτοποριακές τεχνικές της σύγχρονης
ουρολογίας με στόχο τη βελτίωση των
υπηρεσιών ώστε να είναι εφάμιλλες των
πιο σύγχρονων ευρωπαϊκών κέντρων.
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ΟΙΚΟΓΕΝE ΙΑ ΚH ΚΑΤΆΣΤΑ ΣH:

Παντρεμένος με την πνευμονολόγοεντατικολόγο Μαρία Κόνογλου
και πατέρας δύο κοριτσιών.
Χ ΌΜΠΙ :

Τον ελεύθερο χρόνο του
τον περνά με τα παιδιά του,
ταξιδεύει και διαβάζει.
ΜEΡΙΚE Σ ΑΠΌ ΤΙ Σ ΕΠ Ε ΜBΆΣEΙ Σ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΊEΣ ΕΞΕ Ι ΔΙ ΚEΎΕ ΤΑ Ι :

˙ Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση παθήσεων του
ουροποιητικού, η λιθίαση του ουροποιητικού,
η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη.
˙ Η ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της
αντρικής και της γυναικείας ακράτειας.
˙ Η κλασική καθώς και η ελάχιστα επεμβατική
αντιμετώπιση ουρολογικών όγκων, με
εξειδίκευση στον καρκίνο της ουροδόχου
κύστης, του προστάτη και των νεφρών.
˙ Η ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της
αντρικής στυτικής δυσλειτουργίας.
ΣΤΟΙΧ ΕΊΑ Ε ΠΙ ΚΟΙ ΝΩΝΊΑ Σ:

www.kalantzis-urology.com

