Εμμανουήλ Ξυδάκης - Βιογραφικές πληροφορίες
Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1953, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του το 1971. Την ίδια
χρονιά άρχισε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης από όπου απεφοίτησε τον Οκτώβριο του 1978. Έλαβε άδεια ασκήσεως του ιατρικού
επαγγέλματος στις 23 Φεβρουαρίου 1981. Υπηρέτησε σαν Αγροτικός Ιατρός στις Πρασσές Ρεθύμνου
από 9 Απριλίου 1980 έως 8 Φεβρουαρίου 1982. Υπηρέτησε ως ειδικευόμενος στην Παθολογία στο Γ.Ν.
Ρεθύμνου από 8 Φεβρουαρίου 1982 έως 11 Αυγούστου 1983 και στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. από 12 Σεπτεμβρίου 1983
έως 26 Μαρτίου 1987. Την 21η Μαΐου 1987 και μετά από επιτυχείς εξετάσεις απέκτησε την ειδικότητα
της Εσωτερικής Παθολογίας. Την 1η Ιουλίου 1999 του απενεμήθη η ειδικότητα της Παθολογίας
Ογκολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 204/1998.
Από την 10η Ιουλίου 1987 έως την 15η Ιανουαρίου 1988 εργάσθηκε στο 3ο Θεραπευτήριο Ι.Κ.Α. Αθηνών,
σαν βοηθός της Παθολογικής Κλινικής. Από την 18η Ιανουαρίου 1988 μέχρι την 29η Αυγούστου 1988
υπηρέτησε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων σε θέση Επιμελητή Β’ Ε.Σ.Υ. της Παθολογικής Κλινικής.
Την 1η Σεπτεμβρίου 1988 κατέλαβε θέση Επιμελητή Β' Ε.Σ.Υ. στο Β’ Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας
του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Την 15η Σεπτεμβρίου 1998
προήχθη σε Επιμελητή Α' του Τμήματος, και την 24η Μαΐου 2006 του απενεμήθη ο τίτλος του
Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος, στοοποίο συνεχίζει να ργάζεται αδιακόπως από την 1η
Σεπτεμβρίου 1988 μέχρι σήμερα. Από τον Ιανουάριο 1990 είναι υπεύθυνος του προγράμματος
εκπαίδευσης των ειδικευομένων του Τμήματος.
Είναι μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
(Ε.Ο.Π.Ε.), της Νοτιοκεντρικής Ελληνικής Ογκολογικής Ομάδας, της Ένωσης Επιστημονικού
Προσωπικού του Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», και της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων
Ογκολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ο.Ε.) της οποίας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι μέλος της
Συντακτικής Επιτροπής του βιβλίου “Κλινική Ογκολογία” που ο πρώτος τόμος (Γενικό μέρος) εκδόθηκε
από την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος τον Μάρτιο του 2007.
Συμμετέχει σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες της European Organization for the Research and
Treatment of Cancer (EORTC), της Νοτιοκεντρικής Ελληνικής Ογκολογικής Ομάδας, της Ελληνικής
Ομάδας Μελέτης Λεμφωμάτων, της Ελληνικής Συνεργατικής Ομάδας για την Θεραπεία των
Λεμφωμάτων, της Ελληνικής Συνεργατικής Ομάδας για την μελέτη του Καρκίνου του Πνεύμονα, της
Ελληνικής Συνεργατικής Ομάδας για την μελέτη του Καρκίνου του Μαστού και της Ελληνικής
Συνεργατικής Ομάδας για την μελέτη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου. Έχει συμμετάσχει ως κύριος
ερευνητής ή συν-ερευνητής σε 20 εγκεκριμένα και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στο
γνωστικό αντικείμενο της ογκολογίας (διαγνωστική και θεραπευτικής) και της πρόληψης του καρκίνου.
Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 3 κεφάλαια σε βιβλία, 15 πρωτότυπες εργασίες που
δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά (4) και ξένα (11) ιατρικά περιοδικά (1 πρώτος συγγραφέας, 2 δεύτερος και
3 τρίτος συγγραφέας), και 38 πρωτότυπες εργασίες που ανακοινώθηκαν σε εθνικά (20) και διεθνή (18)
ιατρικά συνέδρια (3 πρώτος συγγραφέας, 4 δεύτερος και 6 τρίτος συγγραφέας), ενώ έχει συμμετάσχει
στην ερευνητική ομάδα σε 9 δημοσιευμένες σε ξένα ιατρικά περιοδικά πολυεθνικές – πολυκεντρικές
μελέτες. Επτά πρωτότυπες εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε ξένα ιατρικά περιοδικά έχουν 165
αναφορές σε ξένα ιατρικά περιοδικά. Εννέα πρωτότυπες εργασίες που συμμετέχει στην ερευνητική
ομάδα και έχουν δημοσιευθεί σε ξένα ιατρικά περιοδικά έχουν 1.053 αναφορές σε ξένα ιατρικά
περιοδικά. Έξη πρωτότυπες εργασίες που έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια έχουν 24 αναφορές,
23 σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και μία στο διεθνώς αναγνωρισμένο σύγγραμα «Αρχές και Πράξη της
Ογκολογίας» (V.DeVita, S.Hellman, S.Rosenberg: Principles and Practice of Oncology, 6th edition).
Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει 23 διαλέξεις που έχει δώσει μετά από πρόσκληση σε Νοσοκομεία
και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον ελληνικό χώρο. Έχει συμμετάσχει σε 32 Σεμινάρια και
Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα ως ομιλητής, σε 33 Συνέδρια, Σεμινάρια, Εκπαιδευτικά Μαθήματα και
Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια ως εισηγητής, σε 28 Συνέδρια, Σεμινάρια και Εκπαιδευτικά Μαθήματα
ως συντονιστής. Έχει συμμετάσχει σε 96 ελληνικά και διεθνή ιατρικά Συνέδρια.
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