
Υ.Γ : Συμπληρώστε το Δελτάριο Υποψηφιότητας και στείλτε το στο info@hesem.gr, 

μέχρι τις 4 Απριλίου 2022. Θα πρέπει να έχετε καταβάλει τη συνδρομή μέλους της 

Ε.Ε.Ε.Ι. για το 2022  
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Αμπελόκηποι, Αθήνα,ΤΚ 11522, τηλ. 6944255156, http://www.hesem.gr  e-mail: 
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ΔΗΛΩΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΕΕΙ ΤΗΣ  04ης 

ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της Ε.Ε.Ε.Ι. 

 

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου : ΚΑΛΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου 

Ειδικότητα – Εξειδίκευση : ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 

Θέση εργασίας: Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ Διοικητικά και Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΠ ΓΝΑ ΚΑΤ  

Δηλώνω υποψηφιότητα *: Για το Δ.Σ … Χ…   

*Σημειώστε με Χ που θέλετε να είστε υποψήφιος  (έχετε μία επιλογή)  

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου:  

Είμαι Γενικός Χειρουργός  .Φέρω την εξειδίκευση στην Εντατικολογία μετά από 

διετή εκπαίδευση και  εξετάσεις .Έλαβα τρίμηνη μετεκπαίδευση ,στις ΗΠΑ,  στην 

Eπείγουσα Ιατρική μέσω του προγράμματος υποτροφίας SNF HAEME . Το κύριο 

ενδιαφέρον μου είναι το τραύμα και η διαχείριση του βαρέως πάσχοντος . 

Υπηρέτησα επί 20 έτη το ΕΣΥ με μεγάλο αριθμό εφημεριών, πολλαπλώς  όλες τις 

προβλεπόμενες θέσεις (Τμήμα Γ/Χ ,ΤΕΠ, πολυδύναμες ΜΕΘ), τις βαθμίδες ΕΣΥ και 

ιδιότητες αναλαμβάνοντας πάντα τις ευθύνες απέναντι στους ασθενείς και τους 

Συναδέλφους μου σε τριτοβάθμιους σχηματισμούς όσο και σε Νοσοκομεία της 

Περιφέρειας .Ειδικά για την Περιφέρεια  όταν έχω υπηρετήσει  σε σειρά  

Νοσοκομείων όπως ΑΝΜ-ΚΥ Πύλου ,ΓΝ Καλαμάτας, ΓΝ Ναυπλίου, ΓΝ Άργους ,ΓΝ 
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Κορίνθου  και στο ΓΝ Παναρκαδικό Τριπόλεως διαθέτω  την εμπειρία  των 

ιδιαίτερων  προβλημάτων  που αφορούν την ανθρωπογεωγραφία των ΤΕΠ στην 

Επείγουσα Ιατρική τόσο στους Υγειονομικούς Σχηματισμούς όσο και στο ΕΚΑΒ. Ως  

Δ/ντής ΕΣΥ ΤΕΠ του ΓΝΑ Σισμανογλείου ,στην κρίση  COVID  οργάνωσα άμεσα την 

Ζώνη ΤΕΠ Πανδημίας .Παράλληλα έλαβα  την   πιστοποίηση ISO 9001 ΤΕΠ  (Το 

πρώτο ΤΕΠ στο Λεκανοπέδιο Αττικής) ομοίως σειρά βραβεύσεων για την 

καινοτομία στο ΤΕΠ με  την   είσοδο εφαρμογής των νέων τεχνολογιών όπως η 

ψηφιοποίηση δεδομένων και το machine learning approach 

(https://www.sismanoglio.gr/DIATOM-TEP/DIATOM-TEPgr.php). Ταυτόχρονα   

ανέλαβα για ένα τρίμηνο ,επιτυχώς, την Διεύθυνση δυο κλινικών  COVID-19 του 

Νοσοκομείου .Το κύριο ενδιαφέρον μου είναι η ολική προσέγγιση στην 

αντιμετώπιση  του  Τραύματος ,η διάγνωση της σήψης,  η εκπαίδευση στο  eFAST 

και γενικότερα η διαχείριση του βαρέως πάσχοντος . Έχω όραμα για την ουσιώδη  

αναβάθμιση των  ΤΕΠ της χώρας  και της Επείγουσας  Ιατρικής . 
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