ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο πλαστικός χειρουργός Θάνος Κοντογιάννης τελείωσε την Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, ως σπουδαστής της Στρατιωτικής Ιατρικής και εκπαιδεύτηκε στην ειδικότητα της Πλαστικής
Χειρουργικής στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου απέκτησε και γνώσεις μικροχειρουργικής.
Υπήρξε διευθυντής της πλαστικής χειρουργικής κλινικής του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου και του ΝΙΜΤΣ
αντίστοιχα.
Μετεκπαιδεύτηκε στις νεώτερες εφαρμογές της αισθητικής χειρουργικής στις ΗΠΑ και συνεργάζεται με την
ομάδα των πλαστικών χειρουργών του Christ Hospital of Cincinnati.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•

Εκπαιδεύτηκε στη Μικροχειρουργική το διάστημα 1988-89 στο ερευνητικό κέντρο «Θ.
Γαρυφαλλίδης» στο ΚΑΤ.
• Συμμετοχή ως εκπαιδευτής με παρουσίαση θεμάτων σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια της Πλαστικής
Χειρουργικής Κλινικής του ΚΑΤ τα έτη 1988, 1989, 1990.
• Συμμετοχή με εργασία στο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής το 1988 με θέμα: «Η συμβολή της
παρεντερικής διατροφής στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων».
• Συμμετοχή με εργασία στο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής το 1986 με θέμα: «Τραυματικές
κακώσεις γεννητικών οργάνων άρρενος από την άποψη της Πλαστικής Χειρουργικής».
• Συμμετοχή στο Ελληνοτουρκικό συνέδριο Πλαστικής – Επανορθωτικής Χειρουργικής στην Αθήνα το
Σεπτέμβριο του 1988.
• Συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Πλαστική και Επανορθωτική
Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «ο Άγιος Σάββας» με θέματα: Όγκοι του δέρματος.
• Συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής και Επανορθωτικής
Χειρουργικής με θέματα «Σχιστίες Προσώπου», «Κακοήθη Νεοπλάσματα Δέρματος», «Χειρουργική
Αντιμετώπιση Εγκαυμάτων».
• Συμμετοχή με παρουσίαση εργασίας του στο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων το 1992 με θέμα:
«Χειρουργική Αποκατάσταση Μελατινικής Νεκρωτικής Βλάβης Με Μονοδερματικό Κρημνό Από Τον
Τείνοντα Στην Πλατεία Περιτονία Μυ».
• Εισηγητής στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Χειρουργικής το Νοέμβριο του 1993 με θέμα
«Νεώτερες ΑπόψειςΣτην Τοπική Θεραπεία Του Εγκαυματικού Τραύματος».
• Συμμετοχή στο προεδρείο του συνεδρίου, που οργάνωσε το 6ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ το 1997 με θέμα
τις εφαρμογές των Laser στην Πλαστική Χειρουργική.
• Ομιλίες σε ημερίδες του 6ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ με θέματα: «Πολεμικό τραύμα», «Laser»,
«Έγκαυμα».
• Ομιλίες σε ημερίδες του 401 ΓΣΝΑ και ΝΙΜΤΣ με θέματα: «Εγκαύματα – Τοπική θεραπεία»,
«Επανορθωτική Χειρουργική στο Πολεμικό Τραύμα», «Καρκίνος του Δέρματος», «Μελάνωμα»,
«Νεώτερες εξελίξεις στην Αισθητική Χειρουργική», «Παχυσαρκία και Αισθητική Χειρουργική».
• Συμμετοχή στις εργασίες μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου, που έγινε στο 6ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ το
Μάιο του 1996 για τιςεφαρμογές του Laser CO2.
• Συμμετοχή στις εργασίες εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο 6ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ το 1997 για τις
εφαρμογές του Laserστην Αισθητική Χειρουργική.

• Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα «Τα Laser στην Ιατρική», που οργάνωσε η Γενική Κλινική Αθηνών
το 1995.
• Συμμετοχή σε σεμινάριο μικροχειρουργικής, που οργάνωσε η Ορθοπεδική Κλινική του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το καλοκαίρι του 1992 στη Ρόδο.
• Συμμετοχή στο Ιατρικό συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων το 1994.
• Συμμετοχή σε διεθνές σεμινάριο με θέμα οι εφαρμογές των εξελιγμένων Laser CO2 και ER. YAG
Laser, που έγινε στο Νοσοκομείο Υγεία το 1999.
• Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, που έγινε το
1996 στην Αθήνα.
• Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εγκαυμάτων, που έγινε στην Αθήνα το 1999 ως πρόεδρος
σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Reconstruction of the joints».
• Παρακολούθησε τις νεότερες εφαρμογές στο ενδοσκοπικό Face Lifting στο Cyryl Hospital of
Cincinnati και συνεργάστηκε με το γκρουπ των Πλαστικών Χειρουργών της Κλινικής, με τους οποίους
διατηρεί τακτική επαφή.
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας συμμετέχει στα Πανελλήνια Συνέδρια της Πλαστικής Χειρουργικής ως
πρόεδρος σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.
• Παρουσίασε εργασία με θέμα «Το Botox από την πλευρά του Πλαστικού Χειρουργού» στο
Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας το 2007.
• Παρακολουθεί τακτικά τα ετήσια Πανευρωπαϊκά Συνέδρια της IMCAS στο Παρίσι, με αντικείμενο
την Αισθητική Χειρουργική, καθώς και Διεθνή Συνέδρια με γνωστικό αντικείμενο την Πλαστική και
Αισθητική Χειρουργική καισυμμετέχει σε πολλά walkthrough με γνωστικό αντικείμενο νεώτερης
τεχνικής στην αισθητική χειρουργική.

