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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, MD, PhD, FACS 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Καθηγητής Χειρουργικής και Διευθυντής του Τμήματος Τραύματος, 

Επείγουσας Χειρουργικής και Μονάδος Εντατικής Θεραπείας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 

Νοτίου Καλιφόρνιας (Keck School of Medicine, University of Southern California, USC), στο Los Angeles, 

κατάγεται από την Κύπρο. 

Το 1976 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την 

ειδικότητα της χειρουργικής στο νοσοκομείο του Baragwanath, του Πανεπιστήμιου του Witwatersrand, στο 

Johannesburg της Νοτίου Αφρικής, και το 1985 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου. 

Όσον αφορά την Ακαδημαϊκή του καριέρα:  

Το διάστημα 1985-1991 ήταν Διευθυντής του Χειρουργικού Τμήματος και της Μονάδας Εγκαυμάτων του 

νοσοκομείου του Baragwanath. 

Την ακαδημαϊκή χρονιά 1991-1992 εκλέχθηκε Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Witwatersrand και Πρόεδρος 

του Τομέα της Χειρουργικής στο νοσοκομείο του Baragwanath, το οποίο είναι το μεγαλύτερο Ακαδημαϊκό 

Κέντρο Τραύματος παγκοσμίως (3700 κλίνες). Ανέπτυξε μια μεγάλη και σύγχρονη μονάδα εγκαυμάτων, με 40 

και πλέον κλίνες, ένα ερευνητικό εργαστήριο καλλιέργειας κερατινοκυττάρων, με δυνατότητα λειτουργίας ως 

τράπεζα χοιρείου δέρματος και μια νέα, καλά εξοπλισμένη, με 12 κλίνες, μονάδα αναζωογόνησης τραυματιών. 

 

Το 1992 μετά από διεθνή προκήρυξη εκλέχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Νοτίου Καλιφόρνιας (USC) ως 

Διευθυντής του προγράμματος Τραύματος και Εντατικής Χειρουργικής Φροντίδας (Trauma and Surgical Critical 

Care program) στο Ιατρικό Κέντρο της κομητείας του Los Angeles (LAC + USC Medical Center), του μεγαλυτέρου 

κέντρου τραύματος στις ΗΠΑ. Από τη θέση αυτή, στην οποία παραμένει ως σήμερα, καλλιέργησε ένα πνεύμα 

ομαδικής εργασίας, σεβασμού και συναδελφικότητας, με την έρευνα και την εκπαίδευση να είναι οι 

ακρογωνιαίοι λίθοι του προγράμματος. Αυτό οδήγησε σε βελτίωση των αποτελεσμάτων και της έρευνας, τόσο 

στην κλινική πράξη, όσο και στις βασικές επιστήμες, με αποτέλεσμα τη μείωση της θνητότητας από το τραύμα, 

κάτι που τονίσθηκε ιδιαίτερα από τον τύπο και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Los Angeles. Το εν λόγω 

κέντρο, μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα κλινικής έρευνας στις ΗΠΑ, έχει περισσότερες 

δημοσιεύσεις από κάθε άλλο κέντρο στις ΗΠΑ ή στο κόσμο, ενώ ο υποδειγματικός τρόπος διδασκαλίας, 

αναγνωρίσθηκε κατ’ επανάληψη από το Πανεπιστήμιο της Νοτίου Καλιφόρνιας και έχει αποδώσει μεγάλο 

αριθμό αποφοίτων του προγράμματος, οι οποίοι διαπρέπουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο πεδίο του 

τραύματος και της εντατικής φροντίδας. Το Πανεπιστήμιο της Νοτίου Καλιφόρνιας, αναγνωρίζοντας αυτή την 

μεγάλη προσπάθεια του κ. Δημητριάδη, του απένειμε 23 βραβεία, καθώς και το βραβείο του "Μέγα 

Δάσκαλου" (MasterTeacher). 

 

Επιπλέον, συνεχίζοντας το εκπαιδευτικό του έργο, εγκαθίδρυσε το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο τραύμα του 

Αμερικανικού Ναυτικού, στο κέντρο τραύματος του  LAC + USC Medical Center, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο 

10ο χρόνο λειτουργίας του και μέχρι στιγμής έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 2000 μέλη του Αμερικανικού 

Ναυτικού. Για το λόγο αυτό τιμήθηκε από το Αμερικανικό Ναυτικό το 2002 και το 2010. 

 

Έχει επιτελέσει μέλος πολυαρίθμων εθνικών επιτροπών, όπως:  

- Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Τραύματος και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Τραύματος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών. Με τις ιδιότητες αυτές διεύθυνε και οργάνωσε το 
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εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ετήσιου κλινικού συνεδρίου, καθώς και άλλων εκπαιδευτικών συνεδριάσεων του 

Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών και συνέβαλε ουσιαστικά στη συγγραφή των δημοσιευμένων οδηγιών για 

την πιστοποίηση των κέντρων τραύματος.  

- Διετέλεσε Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου των Χειρουργών της Καλιφόρνιας, καθώς και μέλος 

πολυαρίθμων επιτροπών του Αμερικανικού Κολλεγίου των Χειρουργών (ACS) και του Αμερικανικού Συλλόγου 

της Χειρουργικής Τραύματος (AAST).  

- Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με τα προϊόντα αίματος του Αμερικανικού Εθνικού 

Οργανισμού Φαρμάκων (FDA), ο οποίος αποφασίζει την έγκριση οποιουδήποτε νέου φαρμάκου ή εξέτασης, 

άμεσα ή έμμεσα συσχετιζόμενου με τις μεταγγίσεις αίματος και με τις ασθένειες που μεταδίδονται με το αίμα 

ή τα παράγωγα του.  

 

Ο κ. Δημητριάδης είναι ο χειρουργός με τις περισσότερες δημοσιεύσεις μεταξύ των χειρουργών τραύματος στις 

ΗΠΑ, καθώς έχει 475 πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 8 βιβλία, 1 Άτλαντα τραύματος, 

85 κεφάλαια σε βιβλία, 210 παρουσιάσεις σε συνέδρια τραύματος, 320 ομιλίες ως προσκεκλημένος καθηγητής 

(σε 30 χώρες και πολυάριθμα αμερικανικά πανεπιστήμια), ενώ είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής 

πολυαρίθμων επιστημονικών περιοδικών. 

 

Με τη συνολικά μεγάλη προσφορά του στην εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση του τραύματος  

εκλέχθηκε  

Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επίτιμο μέλος της ΑΟΑ, Επίτιμο μέλος σε χειρουργικές 

εταιρείες σε 10 διαφορετικές χώρες, Foundation Professor του Αυστραλιανού Κολλεγίου των Χειρουργών, 

Visiting Professor του Βασιλικού Κολλεγίου των Χειρουργών της Αγγλίας, του Κολλεγίου των Χειρουργών της 

Ταϊλάνδης, των Φιλιππίνων, του Μεξικού, της Βραζιλίας, του Κολλεγίου της Χειρουργικής της Ισπανίας και 

Visiting Theodore Kocher Professor στην Ελβετία.  

Τιμήθηκε 

το 2011 από το Αμερικανικό Κολλέγιο των Χειρουργών και ανακηρύχτηκε ομιλητής Scudder του κλινικού 

συνεδρίου ACS. Τιμήθηκε επανειλημμένως από την κομητεία του Los Angeles και παρουσιάστηκε στο Discovery 

Channel και στο CBS News. 

 

Εν κατακλείδι, ο Καθηγητής Δημήτριος Δημητριάδης διευθύνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα τραύματος στις 

ΗΠΑ και έχει συνεισφέρει σημαντικά στο πεδίο του τραύματος και χειρουργικής εντατικής φροντίδας με την 

εισαγωγή νέων μεθόδων και αντιλήψεων στην αντιμετώπιση του σοβαρού τραύματος. Έχει πολύ μεγάλο 

ερευνητικό έργο, παίζει μείζονα ρόλο στην εκπαίδευση σχετικά με το τραύμα, τόσο εθνικά όσο και διεθνώς. 

Οργάνωσε ένα διεθνές πρόγραμμα ερευνητικών υποτροφιών, μέσω του οποίου ιατροί από όλο τον κόσμο 

έρχονται στο Los Angeles για εκπαίδευση και έρευνα στις αρχές της σύγχρονης φροντίδας του τραύματος.  

 

Παρά τη μακρόχρονη απουσία του από τη γενέθλια χώρα του διατηρεί στενούς δεσμούς, τόσο με την Ελλάδα 

όσο και με την Κύπρο, αφού πάνω από 100 Έλληνες ιατροί εκπαιδεύτηκαν στο πρόγραμμα που διευθύνει στο 

Κέντρο του. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει υποστηρίξει ετήσια συνέδρια στην Κύπρο και στην Ελλάδα σε θέματα 

τραύματος. Επί του παρόντος συνεργάζεται με την κυπριακή κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, για να 

εγκαταστήσει ένα μοντέρνο σύστημα αντιμετώπισης τραύματος στη Κύπρο. 


