Κανουπάκης Γιώργος
e-mail: gkanoupakis@mediterraneohospital.gr ,
gkanupakis@gmail.com
Σπουδές : Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Βολονίας (BolognaΙt) το 1979.
Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνωστικής από το 1990.
Κλινικό έργο:

1 έτος Μεταπτυχιακή Πρακτική Εκπαίδευση Γενικής Ιατρικής στο
Ospedale Generale di Castel San Pietro (Bologna) το 1980.

2,5 έτη Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Υγειονομικού (Πz) (1981-1984)
εκ των οποίων 1 έτος στην ΝΧ κλινική του 401 ΓΣΝΑ.

1 έτος Υπηρεσία Υπαίθρου (στο ΓΝ Σητείας, Χειρουργική
κλινική) το 1984-85.

Ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής το 1985-1990 (ΝΠ-Αγλαία
Κυριακού, ΓΝΑ-ΕΕΣ, ΓΝΑ-Ασκληπιείο Βούλας, ΓΝΑ-Γεννηματά).

Υπεύθυνος ακτινολόγος του απεικονιστικού τομέα στο «ΔΚΚ»
(Καλλιθέα) από το 1991-2005 (Αξονική Τομογραφία, Μαστογραφία,
Κλασσική Ακτινολογία).

Ακτινολόγος στο «Ακτινολογικό εργαστήριο Κοσμάς Ηλιάδης»
(Πειραιάς) από το 1995-1999 (Αξονική Τομογραφία).

Υπεύθυνος ακτινολόγος στο «Mediterraneo Hospital» (Γλυφάδα)
από το 1997-2005 (Αξονική Τομογραφία, Κλασσική Ακτινολογία και
από το 2000 Μαστογραφία και Μαγνητική Τομογραφία).

Διευθυντής ακτινολογικού εργαστηρίου στο «Mediterraneo
Hospital» από το 2005 έως σήμερα.
Επιστημονική δραστηριότητα:

1 έτος ειδίκευση στην Γενική Χειρουργική το 1984 (ΓΝ Σητείας).

1 έτος ειδίκευση στην Νευροχειρουργική το 1983 (401 ΓΣΝΑ).

4 έτη ειδικότητα ακτινολογίας : ΝΠ-Αγλαία Κυριακού
(παιδοακτινολογία), ΓΝΑ-ΕΕΣ (γενική ακτινολογία), ΓΝΑ-Ασκληπιείο
Βούλας (γενική ακτινολογία, υπερηχογραφήματα), ΓΝΑ-Γεννηματά
(αξονική τομογραφία).

2 έτη μετεκπαίδευση στην επεμβατική ακτινολογία – Νεύροακτινολογία το 1990-1992 (ΓΝΑ-ΑΒ).

3 μήνες μετεκπαίδευση στην κλασσική μαστογραφία το 1992
(ΑΟΝΑ-ΑΣ).


2 έτη μετεκπαίδευση στην Μαγνητική Τομογραφία το 1999-2000
(ΓΚΑ-Γ).
Εκπαιδευτικό έργο:
o
Συνεχόμενη εκπαίδευση τεχνολόγων, των ακτινολογικών
εργαστηρίων ευθύνης, από το 1991 έως σήμερα.
o
Συνεχόμενη εκπαίδευση ακτινοδιαγνωστών του «Mediterraneo
Hospital» στις σύγχρονες τεχνολογίες από το 2005 έως σήμερα.
Ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντος: Εξειδικευμένος και συνεχόμενα
εκπαιδευόμενος, λόγω των θέσεων που κατείχα (Υπεύθυνος
ακτινολογικών εργαστηρίων 1990-2005, Διευθυντής εργαστηρίου 2005σήμερα), τόσο στην διάγνωση όσο και στις τεχνικές και τις τεχνολογίες,
στα πεδία της Αξονικής Τομογραφίας, Μαγνητικής Τομογραφίας,
Μαστογραφίας, Κλασσικής Ακτινολογίας, καλύπτοντας ολόκληρο το
φάσμα δραστηριοτήτων, των αντίστοιχων πεδίων, με τις πιο σύγχρονες
μεθόδους: MRI καρδιάς, MRI μαστού, MRI Q flow, MR ποσοτικοποίηση
σιδήρου στο ήπαρ, Total Body MRI, CT στεφανιογραφία, επεμβατικές
πράξεις υπό καθοδήγηση CT και σε μαστογράφο, εντερογραφίες,
κολονογραφίες, αρθρογραφίες, CT-MR αγγειογραφίες, 3D ανασυνθέσεις,
κλπ

