Ο Χαράλαμπος Θαμνόπουλος
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στην Ιατρική Σχολή του Δ. Π. Θ. εισήλθε ύστερα από πανελλήνιες εξετάσεις
το 1989 και αποφοίτησε το 1995. Έλαβε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Πιερίας το 1995.
Μετά τη στρατιωτική του θητεία, υπηρέτησε ως αγροτικός Ιατρός στο περιφερειακό ιατρείο Άνω Πορροΐων
Σερρών από το 1997 ως το 1999.
Από το 1999 έως το 2001 εργάσθηκε ως ειδικευόμενος Ιατρός στη Χειρουργική Κλινική του Γενικού
Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κατερίνης. Από το 2001 έως το 2005 εργάσθηκε ως ειδικευόμενος Ιατρός στην
Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».
Στις 05/10/2005, μετά από επιτυχημένες εξετάσεις, έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο ειδικότητας Ουρολογίας.
Από το 2006 έως και το 2007 εργάσθηκε ως Επικουρικός ιατρός Ουρολογίας με βαθμό Επιμελητού Β΄ στην
Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». Από το 2007 ως το 2008
εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και ελεγκτής ιατρός στον Ο.Α.Ε.Ε.
Από 01/04/08 ως και 30/09/08 μετεκπαιδεύτηκε στο Saint Augustin στο Bordeaux Γαλλίας στην
Λαπαροσκοπική-Ρομποτική Ουρολογία. Εν συνεχεία, έως και το 2009, εργάσθηκε ως Επικουρικός ιατρός
Ουρολογίας με βαθμό Επιμελητού Β΄ στην Ουρολογική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».
Στις 09/07/2009, μετά από επιτυχημένες εξετάσεις, έλαβε τον τίτλο F.E.B.U. (Fellow of European Board of
Urology).
Από τον Νοέμβριο 2009 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος,
διατηρώντας ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην Οδό Τσιμισκή 126.
Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.

Ειδικότερη Ουρολογική Ενασχόληση
Μετά την μετεκπαίδευσή του στη Ρομποτική χειρουργική στο Bordeaux της Γαλλίας αλλά και την εμπειρία
του στο ¨Θεαγένειο¨ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, ιδιαίτερη είναι η ενασχόληση του με τις χειρουργικές
επεμβάσεις με τη χρήση ρομποτικού συστήματος, που, πολύ πρόσφατα, είναι διαθέσιμο στην πόλη μας π.χ
ρομποτική ριζική προστατεκτομή για καρκίνο προστάτη, νεφρεκτομή, στένωση πυελοουρητηρικής
συμβολής κ.λ.π.
Η ανδρολογία, η λιθίαση του ουροποιητικού και οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που εφαρμόζονται για
την αντιμετώπισή της καθώς και η εξωσωματική λιθοτριψία αλλά και η αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων
αποτελούν άλλα πεδία δραστηριοποίησής του.
Τίτλοι
Πτυχίο Ιατρικής (1995).
Τίτλος ειδικότητας Ουρολογίας (2005).
F.E.B.U (Fellow of European Board of Urology) (2009)
Μέλος επιστημονικών εταιριών
Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Ουρολογική Εταιρεία Β. Ελλάδος
European Association of Urology
Endourological Society
British Medical Association

Επιστημονικό έργο
Συμμετοχή σε 35 ελληνικά και 13 διεθνή σεμινάρια, συνέδρια, συμπόσια
24 ανακοινώσεις σε ελληνικά και 18 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
5 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και 12 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

