
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Χριστίνα Δημ. Μπαλή 

ΤΙΤΛΟΣ: Αναπλ. Καθηγήτρια Χειρουργικής 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

  45500, Ιωάννινα 

  τηλ. εργασίας: 2651099887, 2651008086 

  κιν: 6972895822 

  E-mail: cbali03@yahoo.com, cbali@cc.uoi.gr 

 

 

1996 Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

1998-2004 Ειδίκευση στην  Χειρουργική Κλινική του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 

λήψη του τίτλου ειδικότητας Χειρουργικής (2004) 

2005 Αναγόρευση σε Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

(θέμα: Συμβολή του διορθικού υπερηχογραφήματος (EUS) στην προεγχειρητική 

τοπική και περιοχική σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού). 

2005-2007 Μετεκπαιδεύθηκα, επί διετία, στη χειρουργική του ανώτερου πεπτικού 

συστήματος (οισοφάγος, στόμαχος, χοληφόρα), στην προχωρημένη λαπαροσκοπική 

χειρουργική των παθήσεων του ΓΕΣ, καθώς και στις μεταμοσχεύσεις νεφρού και 

παγκρέατος,  στο Department of Bio-Surgery and Surgical Technology Imperial 

College of Medicine του νοσοκομείου St Mary’s και στο West London Renal & 

Transplant Centre του νοσοκομείου Hammersmith του Λονδίνου.  

2007-2008 Εργάσθηκα  για ένα έτος, σε θέση Επικουρικού Επιμελητή Β' Χειρουργικής, 

στο Γ.Ν. Φιλιατών.  

2008 Εκλογή ως μέλος ΔΕΠ (Λέκτορας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχω 

εξελιχτεί μέχρι σήμερα στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή.  

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 Έχω παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό Ελληνικών και διεθνών μετεκπαιδευτικών 

σεμιναρίων, με έμφαση στη προχωρημένη λαπαροσκοπική χειρουργική και στην 

τραυματολογία (ALTS COURSE) 

 Αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων στα πλαίσια των αντικειμένων: Χειρουργική 

Σημειολογία, Χειρουργική Παθολογία Ι,  Χειρουργική Παθολογία II, Γενική 

Ιατρική και Εντατική Θεραπεία στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

 Συμμετοχή στη διμηνιαία άσκηση και κλινική/θεωρητική εξέταση των τελειόφοιτων 

φοιτητών 

 Συμμετοχή στη διδασκαλία και εκπαίδευση των ειδικευόμενων χειρουργών των 

άλλων τμημάτων στα οποία εργάσθηκα 

 Συμμετοχή, ως εκπαιδευτής, σε ικανό αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ως 

προσκεκλημένος ομιλητής  σε 26 μετεκπαιδευτικά μαθήματα και στρογγυλές 

τράπεζες συνεδρίων 

  Επιστημονικά Υπεύθυνη και Εκπαιδεύτρια 7 σεμιναρίων με θέμα: Εκπαίδευση στη 

Λαπαροσκοπική Χειρουργική, που διοργανώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Μέλος της Επιτροπής Σπουδών της Ιατρικής Σχολής (2016-2019)  
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ   

 Ενασχόληση σχεδόν  σε όλους τους επιμέρους τομείς της κλασικής εκλεκτικής και 

επείγουσας χειρουργικής, της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, της τραυματολογίας, 

των μεταμοσχεύσεων νεφρού και παγκρέατος, αλλά και της ανοικτής 

αγγειοχειρουργικής.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Χειρουργική Ογκολογία του στομάχου (ριζικές D2 

γαστρεκτομές) και του παχέως εντέρου (κλασική και λαπαροσκοπική κολεκτομή) 

και για την προχωρημένη λαπαροσκοπική  χειρουργική  των επινεφριδίων.  

 Εφαρμογή του διορθικού υπερηχογραφήματος (EUS), για την αντιμετώπιση 

παθήσεων του ορθοπρωκτικού σωλήνα και την σταδιοποίηση των όγκων του ορθού. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  

 Την Διδακτορική της Διατριβή, με θέμα: Συμβολή του διορθικού υπερηχογραφήματος 

(EUS) στην προεγχειρητική τοπική και περιοχική σταδιοποίηση του καρκίνου του 

ορθού.  

 Συμμετοχή σε 3 ερευνητικά πρωτόκολλα:  

 Επιβλέπουσα στην εκπόνηση 3Διδακτορικών Διατριβών,  

 Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην εκπόνηση 4 διδακτορικών 

διατριβών 

 Μέλος 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την υποστήριξη 3 διδακτορικών 

διατριβών.  

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ : 4 βραβεία καλύτερων ανακοινώσεων (2 σε ελληνικά 

και 2 σε διεθνή συνέδρια) 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ  

 79 ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών σε Ελληνικά και 13 σε διεθνή συνέδρια,  

 2 πλήρεις δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών συνεδρίων,  

 51 πλήρεις επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκ των οποίων 16 σε Ελληνικά και 35 σε 

διεθνή περιοδικά.  

 Συγγραφή 3 κεφαλαίων σε βιβλίο (1 σε ξενόγλωσσο και 2 σε ελληνικό βιβλίο) 

 

  372 βιβλιογραφικές αναφορές (Citations) και συνολικό συντελεστή εμβέλειας 

(impact factor) 81,93 


