Δρ. Δέσποινα Αθ. Μαλλέ
Γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1970, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της
αποφοιτώντας από το 2ο Λύκειο. Το 1988 και κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων
εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
από όπου έλαβε το πτυχίο της το 1994 με βαθμό «Λίαν Καλώς». Από το 2000 εργάζεται
ως ειδικευμένη Κυτταρολόγος και από το 2005 είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ.
Επαγγελματική εμπειρία
Ειδικεύθηκε στην Κυτταρολογία υπηρετώντας επί διετία, αρχικά, στο
Παθολογοανατομικό εργαστήριο του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» και επί
τριετία στο Κυτταρολογικό εργαστήριο του Α.Ν. Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».
Εργάστηκε για ένα έτος (2001-2002) στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών οργανώνοντας και
λειτουργώντας για πρώτη φορά το Κυτταρολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου.
Από το 2002-2003 εργάστηκε σαν επικουρική ιατρός, ειδική Κυτταρολόγος στο Γ.Ν.
Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».
Το επόμενο έτος (2003-2004) εργάστηκε ως ιατρος κεντρικης υπηρεσιας του
Πε.Σ. .Π. Κεντρικης ακεδονιας.
Από τις 18-10-2004 έως και τον Νοέμβριο του 2014 εργάστηκε στο Εθνικό Σύστημα
γείας και συγκεκριμένα στο Κυτταρολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης
«Παπανικολάου» απ όπου αφυπηρέτησε με τον βαθμό της Επιμελήτριας Α΄.
Επιστημονική δραστηριότητα.
Απο το 2000 εως το 2004 διετελεσε αμισθη επιστημονικη συνεργατης στο Εργαστηριο
Ιστολογιας- Εμβρυολογιας της Ιατρικης Σχολης Α.Π.Θ., με αποφαση του τομεα
Ανατομικης και Παθολογικης Ανατομικης
Εκπονησε ΔΙΔΑΚΤ

ΙΚ ΔΙΑΤ Ι

με θεμα:

» στο Εργαστηριο Ιστολογιας-Εμβρυολογιας της Ιατρικης Σχολης Α.Π.Θ.
και σε συνεργασια με το Ερευνητικο Τμημα και το Κυτταρολογικο Εργαστηριο του
Α.Ν.Θ. «Θεαγενειο».
Ειναι μελος των παρακατω Επιστημονικων Εταιρειων:





Της Ελληνικης Κυτταρολογικης Εταιρειας,
Της Ευρωπαικης Εταιρειας λεκτρονικης ικροσκοπιας απο το 2001,
Της Εταιρειας ρευνας κατα του Καρκινου και
Της Ελληνικης Εταιρειας ρευνας και Αντιμετωπισης του Ιου των Θηλωματων

έχρι σήμερα έχει λάβει, ενεργά, μέρος σε περισσότερα από 150 διεθνή και ελληνικά
συνέδρια, ημερίδες και workshops.
Συμμετειχε συνολικα σε 127 επιστημονικες εργασιες που ανακοινωθηκαν σε Ελληνικα
(80) και σε Διεθνη (47) Συνεδρια και απο τις οποιες δυο απεσπασαν βραβειο.




πρωτη παρουσιασθηκε στο 34 Πανευρωπαικο Συνεδριο Κυτταρολογιας, 2008
με τίτλο “Fine Needle Aspiration Cytology of Supraclavicular Lymph Node”
ο
δεύτερη παρουσιάσθηκε στο 8 Πανελληνιο Συνεδριο Κυτταρολογιας, 2009
με τίτλο
: Calretinin, HBME-1, CK5/6,
E-cadherin, Ber- EP4, TTF»

Συμμετείχε σε στρογγυλές τράπεζες με ανάπτυξη εισηγήσεων.
49 επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα ξένα ελληνικά
ιατρικά περιοδικά.
Μετεκπαιδεύσεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
ετεκπαιδευτηκε στις τεχνικες h
r p,
βριδισμου και
Ανοσοκυτταροχημειας, στο Κυτταρολογικο Εργαστηριο του Α.Ν.Θ. «Θεαγενειο».
ετεκπαιδευτηκε στις τεχνικες του λεκτρονικου ικροσκοπιου, στο Εργαστηριο
Ιστολογιας- Εμβρυολογιας, του Ιατρικου Τμηματος ΑΠΘ.
Απο το 2003 εως το 2004 διετελεσε υπευθυνη του Τμηματος Συνεχιζομενης
Εκπαιδευσης και Διεθνων Συνεργασιων, του Πε.Σ. .Π. Κεντρικης ακεδονιας.
Απο τις 18-10-2004 εως 2014, εργαζομενη σε θεση Επιμελητριας Α στο Κυτταρολογικο
Εργαστηριο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολαου», συμμετειχε στην εκπαιδευση των
ειδικευομενων ιατρων του τμηματος.
Διδαξε επι 4ετια (2010- 2014) στην Ταξη της Επαγγελματικης Σχολης οηθων
Νοσηλευτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολαου», το μαθημα «Στοιχεια αιευτικηςΓυναικολογιας».
Συμμετεχει ενεργα στην παρουσιαση εισηγησεων – μετεκπαιδευτικων μαθηματων υπο
την αιγιδα της Ελληνικης Εταιρειας Κλινικης Κυτταρολογιας με θεματα οπως:
“
”
“
ing N
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” “
” “
” και “
FNAC”
Άλλες πληροφορίες
ιλά την Αγγλική και την Γαλλική γλώσσα σε επίπεδο “πολύ καλής γνώσης (Γ1/C1)”
(Cambridge – “C r f ca
Adva c d E gl sh” και “C r f ca ra q de langue
Fra ça s – orbo
”) (βάσει της αναγνώρισης γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π.) ενω εχει
επισης ολοκληρωσει το προγραμμα καταρτισης / , της Πανελληνιας Εταιρειας
Ιατρικης Πληροφορικης.

