ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΗΣ
Ο Χρήστος Δερβένης είναι συντονιστής Διευθυντής στο Χειρουργικό Τμήμα του
Νοσοκομείο Κωνσταντοπούλειο - Αγία Όλγα στην Αθήνα από το 1999. Έχει διδάξει σαν
επισκέπτης καθηγητής Χειρουργικής σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής
συμπεριλαμβανόμενων της Mayo Clinic Medical School, Rochester, MN και Yale
University, των ΗΠΑ; University of Lund, Σουηδία; University of Verona, Ιταλία;
Karolinska University, Σουηδία και στο University of the Witwatersrand in
Johannesburg, Νοτίου Αφρικής. Επίσης υπήρξε προσκεκλημένος lecturer στο Harvard
Medical School των ΗΠΑ
Ο k. Δερβένης μετά από την αποφοίτηση του από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στην Αθήνα, Λονδίνο – UK, και στο
Αμβούργο – Γερμανία. Είναι διδάκτωρ του ΕΚΠΑ και επίτιμο μέλος του Royal College of
Surgeons της Αγγλίας όπως και της Χειρουργικής Ακαδημίας της Αργεντινής.
Επίσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διοίκησης και οργάνωσης υπηρεσιών υγείας στο
Εδιμβούργο και στη Βαρκελώνη
Είναι μέλος διεθνών ερευνητικών ομάδων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα που
αφορά στην μοριακή διερεύνηση και τη θεραπεία των νεοπλασμάτων του παγκρέατος.

Είναι σήμερα εκλεγμένος πρόεδρος της European Society of Surgery for the Alimentary
Tract, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της European – African Hepato-PancreatoBiliary Association, μέλος του επιστημονικού συμβούλιου της International HepatoPancreato-Biliary Association (IHPBA) και πρ. αντιπρόεδρος του τμήματος χειρουργικής
Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων της European Union of Medical Specialists (UEMS).

Επίσης είναι συνεργάτης έκδοσης στο περιοδικό Digestive Surgery, καθώς και, μέλος
του εκδοτικού συμβουλίου σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το British
Journal of Surgery, Pancreatology, το IHPBA journal HPB, και το HPB Surgery κ.α.
Μέχρι σήμερα έχει δώσει πάνω από 130 διαλέξεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και
έχει κληθεί πολλές φορές ως ομιλητής σε πολλά πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Αμερική.
Ο Καθ. Χ. Δερβένης έχει εκδώσει 3 βιβλία πάνω στο θέμα της χειρουργικής ΉπατοςΠαγκρέατος-Χοληφόρων και έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 εργασίες σε διεθνή
περιοδικά, με αριθμό αναφορών (citations) 8300. Η κύρια επιστημονική του
κατεύθυνση συμπεριλαμβάνει το πάγκρεας, το ήπαρ, τη διατροφή και την ογκολογία.

