Ο ηαηξόο Χαράλαμπος Στρατόποσλος είλαη Χειροσργός.
Σπνύδαζε ζηελ Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη έιαβε ηελ
εηδηθόηεηα ηεο Γεληθήο Χεηξνπξγηθήο από ηελ Α΄ Χεηξνπξγηθή Κιηληθή &
Μνλάδα Μεηακνζρεύζεσλ Οξγάλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκόο.
Σπλεξγάδεηαη κε ηνλ Όκηιν Ιαηξηθνύ Αζελώλ (Κιηληθέο Ακαξνπζίνπ - Ψπρηθνύ
- Πεξηζηεξίνπ). Δκθαλίδεη θιηληθό θαη εξεπλεηηθό έξγν ζηε γεληθή ρεηξνπξγηθή,
ηε ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή, ηε ρεηξνπξγηθή νγθνινγία, ηε ρεηξνπξγηθή
ήπαηνο-ρνιεθόξσλ-παγθξέαηνο, ηε ρεηξνπξγηθή ηεο παρπζαξθίαο θαη ηηο
κεηακνζρεύζεηο νξγάλσλ.
Δίλαη Γηδάθησξ ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Η
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ έρεη ζέκα ‘Ιζηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο κεηαβνιέο
ήπαηνο κεηά από θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή θαηά Mason γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
λνζνγόλνπ παρπζαξθίαο’ θαη έιαβε βαζκό άξηζηα.
Μεηεθπαηδεύηεθε κε ηνλ ηηκεηηθό ηίηιν ηνπ Honorary Specialist Registrar ζην
Nuffield Department of Surgery ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο ζηελ Αγγιία.
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Ννζνθνκείνπ John Radcliffe θαη ζην Κέληξν Μεηακνζρεύζεσλ Οξγάλσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ Churchill.
Έρεη δηαθξηζεί κε ην πξώην γεληθό βξαβείν θαηά ηηο εμεηάζεηο ηνπ έηνπο 2001
ηεο

Διιεληθήο

Χεηξνπξγηθήο

Δηαηξείαο,

κε

ππνηξνθία

ηεο

Διιεληθήο

Χεηξνπξγηθήο Δηαηξείαο ην έηνο 2002 θαη κε βξαβείν θαιύηεξεο επηζηεκνληθήο
εξγαζίαο ζηηο επηζηεκνληθέο ζπλεδξίεο ηεο Διιεληθήο Χεηξνπξγηθήο Δηαηξείαο
θαηά ην έηνο 2004. Δκθαλίδεη δηνηθεηηθό θαη νξγαλσηηθό έξγν σο γεληθόο
γξακκαηέαο θαη κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μεηακνζρεύζεσλ, γξακκαηέαο,
ηακίαο, θαη κέινο ζε Παλειιήληα Σπλέδξηα Χεηξνπξγηθήο θαη Παλειιήληα
Σπλέδξηα Χεηξνπξγηθήο ηεο Παρπζαξθίαο. Δπίζεο, έρεη δηαηειέζεη 2 θνξέο
πξόεδξνο ζε ειεύζεξεο αλαθνηλώζεηο θαη 4 θνξέο εηζεγεηήο ζε ζηξνγγπιέο
ηξάπεδεο Παλειιήλησλ Χεηξνπξγηθώλ Σπλεδξίσλ θαη Παλειιήλησλ Σπλεδξίσλ
Χεηξνπξγηθήο ηεο Παρπζαξθίαο.
Δκθαλίδεη πινύζην ζπγγξαθηθό έξγν κε 18 πιήξεηο δεκνζηεύζεηο ζηε μέλε
βηβιηνγξαθία ζε πεξηνδηθά κε θξίζε (peer review), 127 βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
(citation index), 43 πιήξεηο δεκνζηεύζεηο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, 28
αλαθνηλώζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, 106 αλαθνηλώζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα θαη 6

εθπαηδεπηηθέο ηαηλίεο (video) ζε ειιεληθά ζπλέδξηα. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε
ζπγγξαθή βηβιίσλ ηεο Διιεληθήο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξείαο. Έρεη επίζεο
ζπκκεηάζρεη ζε 29 Μεηεθπαηδεπηηθά Σεκηλάξηα (9 δηεζλή, 20 ειιεληθά) θαη ζε 58
Σπλέδξηα (22 δηεζλή, 36 ειιεληθά). Δίλαη κέινο ζε 13 Ιαηξηθέο Δηαηξείεο (5
δηεζλείο, 8 ειιεληθέο). Έρεη δηδαθηηθό έξγν ζε θνηηεηέο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζε πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ
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λνζειεπηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο νγθνινγίαο ηεο Διιεληθήο Αληηθαξθηληθήο
Δηαηξείαο.
Γηαηεξεί ηδησηηθό ηαηξείν ζηελ νδό Γξάκκνπ 18 θαη 28εο Οθησβξίνπ, Πι.
Δι.Βεληδέινπ, ζηα Βξηιήζζηα.

