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Ωτορινολαρυγγολόγος – Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου Ενηλίκων – Παίδων
Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Ο Κωνσταντίνος Ι. Παπακώστας εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1984 και αποφοίτησε το
1990. Επίσης ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ειδικεύθηκε και
εξειδικεύθηκε εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό επί 12ετία και συγκεκριµένα στη Νέα Υόρκη,
Λίβερπουλ και Κάρντιφ Μ. Βρεταννίας. Κατά την ειδίκευσή του εκπαιδεύθηκε στο πλήρες φάσµα
της Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου ερχόµενος σε επαφή µε το
µοντέρνο πρόσωπο της ειδικότητας αυτής.
Στη συνέχεια έλαβε υποτροφία απο το βρεταννικό ίδρυµα ερευνών Wellcome Trust για
πρωτοποριακή έρευνα στο µηχανισµό λειτουργίας του οργάνου της ακοής, την οποία διεκπεραίωσε
επιτυχώς συγγράφοντας µεταπτυχιακή διατριβή στον τοµέα της Νευροεπιστήµης (Neuroscience).
Κατόπιν, µέσω µίας αυστηρής επιλεκτικής διαδικασίας του προσφέρθηκε θέση στο 6ετές
πρόγραµµα ανωτέρας χειρουργικής εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας (Higher Surgical Training) στην
Ωτολαρυγγολογία – Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου.
Σε αυτό το διάστηµα εξειδικεύθηκε στην ωτοχειρουργική και στις παθήσεις ακοής και ισορροπίας,
στην παιδοωτορινολαρυγγολογία, ενδοσκοπική και αισθητική χειρουργική της ρινός καθώς και στη
χειρουργική της δακρυϊκής συσκευής. Καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του συνεχής είναι η
αντιµετώπιση κακοήθων και καλοήθων όγκων του λάρυγγος, προσώπου και τραχήλου µε
χειρουργική αφαίρεση ή/και ακτινοθεραπεία, µε ιδιαίτερη έµφαση στη µεταθεραπευτική
παρακολούθηση και λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών.
Ο Κωνσταντίνος Παπακώστας προχώρησε σταδιακά σε όλες τις βαθµίδες του Βρεταννικού Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και το 2005 ανέλαβε θέση Consultant (Διευθυντής Κλινικής) στο
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Singleton της Ουαλλίας.
Το 2006 αποφασίζει να επιστρέψει στην Αθήνα, όπου έκτοτε ασκεί ιδιωτική ιατρική στο Ιατρικό
και Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών. Συγχρόνως συνεργάζεται µε οµάδα ιατρών διαφόρων
ειδικοτήτων που καλύπτει το πλήρες φάσµα αντιµετώπισης όγκων της κεφαλής και τραχήλου.
Επίσης, ως µέλος ιατρικής οµάδας αντιµετώπισης σχιστιών χείλους και υπερώας είναι υπεύθυνος
για την ενδοσκοπική µελέτη της ανώτερης αναπνευστικής οδού και αποκατάστασης της οµιλίας
στην προσχολική και σχολική ηλικία καθώς και για τη συντηρητική και χειρουργική αντιµετώπιση
συνυπαρχόντων ωτολογικών προβληµάτων και ακοής.
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