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Τρεις λέξεις που με 
χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο 
και ως επαγγελματία:
Αγάπη, συνέπεια και 
δημιουργία.
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Το σπουδαιότερο επίτευγμά 
μου σε επαγγελματικό 
επίπεδο έως σήμερα:
Η συμβολή μου στην πρώτη 
διαστοματική επέμβαση 
αφαίρεσης όγκου από το 
λάρυγγα με το σύστημα 
ρομποτικής χειρουργικής 
Da Vinci, που στέφθηκε με 
απόλυτη επιτυχία.

-3-
Τι λατρεύω περισσότερο 
στη δουλειά μου: 
Το γεγονός ότι η χειρουργική 
ειδικότητα προσφέρει στο 
γιατρό ένα συγκλονιστικό 
στοιχείο αμεσότητας στην 
παροχή βοήθειας τόσο σε 
ενήλικες όσο και σε παιδιά 
μέσα από μια επέμβαση.
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Η πιο ευτυχισμένη στιγμή 
της καριέρας μου:
Όταν πριν από πολλά χρόνια 
ξεκίνησα να ασχολούμαι με 
την ενδοσκοπική χειρουργική 
τόσο στην περιοχή της 
ρινός όσο και του λάρυγγα. 
Ο ενθουσιασμός μου 
οφείλεται στο γεγονός ότι, 
χάρη στη μεγέθυνση και στο 
φωτισμό, οι ενδοσκοπικές 
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ΑΝΑΤΟΛΉ ΠΑΤΑΡΊΔΟΥ

ΣΦΑΙΡΙΚΗ  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ανατολή Παταρίδου είναι 
μία διαπρεπής γιατρός και 
επιστήμονας, που συνέ-
βαλε με απόλυτη επιτυχία 
στην πρώτη διαστοματική 

επέμβαση αφαίρεσης όγκου από το λάρυγγα 
στην Ελλάδα με το σύστημα ρομποτικής χει-
ρουργικής Da Vinci στο νοσοκομείο Υγεία, και 

ταυτόχρονα είναι ένας βαθιά συναισθηματικός 
καθώς και ευαισθητοποιημένος άνθρωπος. 
Άλλωστε, όπως δηλώνει και η ίδια, «ο γιατρός 
δεν καλείται απλώς να θεραπεύσει ένα πάσχον 
σώμα. Πολλές φορές το σώμα πάσχει διότι 
επηρεάζεται από μια πάσχουσα ψυχή, και αυτό 
είναι ένα πρόβλημα που με απασχολεί ιδιαίτερα 
στην ιατρική μου πορεία». 
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ΔΡΑ ΠΑΤΑΡΊΔΟΥ

Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο 
παιδιών, ενώ στον ελεύθερο χρόνο 
της ασχολείται με το θαλάσσιο σκι, 
το windsurfing, το TRΧ, το CrossFit, 

το χορό, τη μουσική, τα ταξίδια, 
τον κινηματογράφο και το θέατρο.

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΑ ΜΟΥ 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΣΠΟΥΔΕΣ

Είμαι χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος, πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής 
του Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

και επιστημονική συνεργάτιδα του νοσοκομείου Υγεία.
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ΣΤΟΊΧΕΊΑ ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑΣ:  WWW.PATARIDOU.GR

ΜΕΡΊΚΕΣ ΑΠΟ ΤΊΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΊΣ ΣΤΊΣ ΟΠΟΊΕΣ ΕΞΕΊΔΊΚΕΥΟΜΑΊ ΕΊΝΑΊ: 
Ενδοσκοπική χειρουργική, laser ρινός-παραρρινίων-λάρυγγος, 

ρομποτική χειρουργική.

τεχνικές δίνουν τη δυνατότητα 
στο χειρουργό να προσφέρει 
οριστική λύση στον ασθενή 
με εξαιρετική επούλωση και 
μετεγχειρητική ανάρρωση. 
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Η μεγαλύτερη παρεξήγηση που 
υπάρχει στην ειδικότητά μου: 
Υπάρχουν άνθρωποι που 
νομίζουν πως οι επεμβάσεις που 
αφορούν το διάφραγμα, τους 
πολύποδες, τις αμυγδαλές ή τα 
κρεατάκια συνοδεύονται από 
πόνο και ταλαιπωρία. Σήμερα, 
χάρη στις εξελιγμένες τεχνικές, 
έχει αλλάξει η μετεγχειρητική 
ανάρρωση και ο ασθενής 
επανέρχεται άμεσα στην 
καθημερινότητά του.
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Απέναντι σε κάθε ασθενή μου 
έχω την υποχρέωση:
Να δημιουργώ αμφίδρομες 
σχέσεις σεβασμού και συνέπειας, 
ώστε να επιτύχουμε θεραπεία 
ψυχής και σώματος. 
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Η καινοτομία που ονειρεύομαι 
στο πεδίο της ειδικότητάς μου:
Να χειρουργώ ρομποτικά μέσα 
από έναν αυλό από όπου θα 
περνούν η κάμερα και τα εργαλεία.


