ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Χειρουργός οφθαλμίατρος (ενηλίκων - παίδων)
ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ


Παιδοοφθαλμολογία



Στραβισμολογία παίδων – ενηλίκων



Οφθαλμολογική χειρουργική (Καταρράκτης,
Γλαύκωμα)



Διαθλαστική χειρουργική (Lasik, PRK, Crosslinking)



Παθήσεις ώχρας κηλίδας - οπίσθιου ημιμορίου
οφθαλμού

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος - παιδοοφθαλμίατρος Δρ. Γεώργιος Λασπιάς εισήχθη με
πανελλαδικές εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία
και αποφοίτησε.
Εξειδικεύτηκε στην χειρουργική οφθαλμολογία στο “Οφθαλμιατρείο Αθηνών”, όπου και
παρέμεινε ως διορισμένος οφθαλμίατρος στο τμήμα “Βυθού και Οπίσθιου ημιμορίου”
της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής, επεκτείνοντας την κλινική του εμπειρία στην
διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων της ώχρας κηλίδας και της διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας.
Παράλληλα, μετά από επιτυχείς εξετάσεις, ήταν ανάμεσα στους πρώτους
οφθαλμιάτρους που απέκτησαν την επίσημη άδεια από το Υπουργείο Υγείας, ως προς
την “Διενέργεια εκτέλεσης διαγνωστικών υπερήχων” στην ειδικότητα της
Οφθαλμολογίας.
Έχει εργαστεί ως οφθαλμίατρος στο τμήμα “Οφθαλμικών φλεγμονών, Ραγοειδίτιδας και
Ανοσολογίας” της Κρατικής Οφθαλμολογικής Κλινικής Αθηνών, αποκτώντας σημαντική
εμπειρία πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο των οφθαλμικών φλεγμονών.
Πέραν από τον Ελληνικό τίτλο της ειδικότητας του Χειρουργού Οφθαλμιάτρου, κατέχει
και αυτόν του Διπλωματούχου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας (FEBO),
απονεμηθείς στο Παρίσι της Γαλλίας, μετά από επιτυχείς γραπτές και προφορικές
εξετάσεις.

Ολοκληρώνοντας και αριστεύοντας στην διδακτορική του διατριβή (PhD), με πρωτότυπο
θέμα πάνω στην χειρουργική επιπλεγμένων περιπτώσεων καταρράκτη, συνέχισε την
μετεκπαίδευση του στην Μεγάλη Βρετανία.
Ως επιμελητής στην Πανεπιστημιακή κλινική του Royal Victoria Infirmary (Newcastle
Upon Τyne,NHS) και υπό την καθοδήγηση του διεθνώς καταξιωμένου καθηγητή M.P
Clarke, υπό-εξειδικεύτηκε σε όλους τους τομείς της “Παιδοοφθαλμολογίας και
Στραβισμολογίας παίδων-ενηλίκων” , αποκτώντας τον ανάλογο, αναγνωρισμένο τίτλο
(Fellow of Paediatric Ophthalmology and Strabismus) από το Βασιλικό Κολέγιο
Οφθαλμολογίας της Μεγάλης Βρετανίας.
Μετά το τέλος της υπό-εξειδίκευσης του, συνέχισε να απασχολείται, ως επιμελητής,
χειρουργός οφθαλμίατρος, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS), εξετάζοντας
παιδιά και ενήλικες και επεκτείνοντας ταυτόχρονα την εμπειρία του, κυρίως στους
χειρουργικούς τομείς του καταρράκτη και του γλαυκώματος.
Επίσης, έχει διατελέσει επιμελητής στο τμήμα επειγόντων οφθαλμολογικών
περιστατικών του Western Eye Hospital (Imperial College Healthcare, NHS), το οποίο
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οφθαλμολογικά νοσοκομεία του Λονδίνου.

Ο ιατρός έχει εξειδικευτεί στο Βαρδινογιάννειο Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο του
Πανεπιστημίου της Κρήτης καθώς και σε διεθνή κέντρα του εξωτερικού, στις σύγχρονες
μεθόδους laser (Femtosecond Lasik, trans-PRK, Xtra,Crosslinking) και
μικροχειρουργικής (Toric & Multifocal IOL) διόρθωσης της μυωπίας, υπερμετρωπίας,
αστιγματισμού, πρεσβυωπίας και του κερατοκώνου.
Όσον αφορά την κοινωνική του προσφορά, ο Δρ. Γεώργιος Λασπιάς έχει διατελέσει
άμισθο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), ενώ παράλληλα προσφέρει αφιλοκερδώς τις
υπηρεσίες του σε ιατρικές πρωτοβουλίες υποστήριξης οικονομικά ευπαθούντων
ομάδων.
Τα τελευταία έτη συμμετέχει ανελλιπώς, ως ομιλητής, στα προγράμματα συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης των Ελλήνων ειδικευόμενων οφθαλμιάτρων, προσκεκλημένος της
Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας.

Είναι συγγραφέας πρωτότυπων (peer-review) οφθαλμολογικών άρθρων σε
αναγνωρισμένα ιατρικά περιοδικά του εξωτερικού και ενεργό μέλος σε σημαντικές
οφθαλμολογικές ενώσεις της Ευρώπης και της Αμερικής (Fellow of Royal College of
Ophthalmologists, International Member of American Association of Paediatric
Ophthalmology and Strabismus, Member of European Strabismology Association).

