Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ειδικός Καρδιολόγος Aπόστολος Αλεξούδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης γεννήθηκε το
1976. Ζει μόνιμα στην Ορεστιάδα, είναι παντρεμένος με την αναισθησιολόγο Σπυριδωνίδου Αλίκη
επιμελήτρια του νοσοκομείου Διδυμοτείχου και είναι πατέρας τριών παιδιών.
Αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Λύκειο Ορεστιάδας το 1994. Την ίδια χρονιά εισήχθη στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Insubria στο Βαρέζε της Βόρειας Ιταλίας απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του σε 6
χρόνια με γενικό βαθμό “Άριστα”. Στο έκτο έτος συμμετείχε, κατά την εκπόνηση της πτυχιακής
εργασίας, στην ερευνητική δραστηριότητα του αρρυθμιολογικού κέντρου της κλινικής Humanitas
Mater Domini, υπό το φημισμένο αρρυθμιολόγο De Ponti Roberto.
Στη συνέχεια, υπηρέτησε ως οπλίτης ιατρός στην μονάδα 618 ΜΚΤ στην Πλάτη του Έβρου για 14
μήνες και ακολούθως εκπλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου στη Νέα Σάντα του νομού Ροδόπης, κατά
τη διάρκεια της οποίας ήταν επιστημονικός συνεργάτης της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου
Κομοτηνής.
Από το 2005 έως το 2008 εργάστηκε ως ειδικευόμενος ιατρός την Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου καθηγητή Γεωργίου
Καρτάλη. Εκείνη τη περίοδο θήτευσε στο υπερτασιολογικό ιατρείο όπου εκπαιδεύτηκε στη διάγνωση
και θεραπεία της ανθεκτικής υπέρτασης.
Από το 2008 έως το 2012 εργάστηκε ως ειδικευόμενος ιατρός την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Κωνσταντινίδη
Σταύρου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του πραγματοποίησε πάνω από 1000 διαθωρακικές
υπερηχογραφικές μελέτες σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς.
Από το Νοέμβριο του 2012 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Ορεστιάδα στον ίδιο χώρο που στεγαζόταν
μέχρι πρόσφατα το ιατρείο του πατέρα του, επίσης καρδιολόγου για 38 και πλέον έτη.
Το ενδιαφέρον του εστιάζεται κυρίως στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της αρτηριακής
υπέρτασης, τη διαθωρακική υπερηχογραφία καθώς και την προεγχειρητική καρδιολογική εκτίμηση.
Συμμετείχε σε πολλά διεθνή συνέδρια και είναι συγγραφέας ως τώρα 12 άρθρων δημοσιευμένων
στη διεθνή ιατρική βάση Medline ,καθώς και ενός κεφαλαίου σε εγχειρίδιο προνοσομειακής
καρδιολογίας.

