
Προσωπικες πληροφοριες: 

ονοματεπωνυμο:Σιττα Ουρανια 

διευθυνση:ζαφειρακη 12 θρακομακεδονες 

τηλεφωνο:2102432493-6973535722 

mail:raniasitta@gmail.com 

υπηκοοτητα:ελληνικη 

οικογενειακη κατασταση:εγγαμη με τρια παιδια 

ημερομηνια γεννησης:19/11/1977 

Επαγγελματικη εμπειρια: 

10/9/2012 εναρξη ιδιωτικου ιατρειου γενικης ιατρικης εως σημερα.    
11/01/2008 εως 11/05/2012:ειδικευομενη γενικης ιατρικης στο Τζανειο 
νοσοκομειο 

20/06/2008εως 06/01/2008:ιατρος σε ασφαλιστικη εταιρεια(ασπις 
προνοια) 

01/03/07εως10/09/07:συμμετοχη ως ιατρος σε μαθητικους 
ποδοσφαιρικους αγωνες του δημου Περιστεριου 

22/02/2006εως 21/02/2007:αγροτικος ιατρος στο Π.Ι Γεωργαναδων 
φαρκαδονας  

21/11/05εως 21/02/06:υποχρεωτικη τριμηνη εκπαιδευση στο τμημα 
επειγοντων περιστατικων κ στα τακτικα εξωτερικα 
ιατρεια(χειρ/κο,παθολογικο,καρδιολογικο,αναισθησιολογικο)του 
Γενικου Νοσοκομειο Τρικαλων. 

Εκπαιδευση κ καταρτιση: 

Απριλιος 2005:πτυχιο ιατρικης σχολης πανεπιστημιου Πατρων 

Ιουνιος 2010:πτυχιο παραδοσιακης κινεζικης ιατρικης κ ιατρικου 
βελονισμου(2ετης εκπαιδευση)                                               



Ιουνιος 2011:BLS/AED PROVIDER COURSE 

Δεκεμβριος 2015:ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  ΕΚΠΑ(Διετης εκπαιδευση) 

Συνεδρια/σεμιναρια: 

11/10/03:επιστημονικη ημεριδα του ΚΨΥ Πατρων με θεμα 
"Ψυχαναγκαστικη Καταναγκαστικη Διαταραχη-Αιτιοπαθογενετικη 
Προσεγγιση-Θεραπευτικες Εφαρμογες",υπο την αιγιδα του ιατρικου 
συλλογου Πατρων 

11/12/04-12/12/04:μετεκπαιδευτικο παιδιατρικο διημερο,νοσοκομειο 
Παιδων Αγ.Σοφια. 

18/02/2005-19/02/2005:εκπαιδευτικο σεμιναριο με θεμα"εξελιξεις 
στην ογκολογια" 

31/03/2005-02/04/2005:32ºπανελληνιο συνεδριο ενδοκρινολογιας και 
μεταβολισμου 

12-14/09/08:μετεκπαιδευτικο σεμιναριο με θεμα"διαγνωση κ θεραπεια 
νοσηματων του πεπτικου συστηματος για τον ειδικο κ μη ειδικο ιατρο" 

11-15/02/2008:εκπαιδευτικες ημεριδες πρωτοβαθμιας φροντιδας 
υγειας "Γ.Παπαδακης" 

11-13/04/2008:εαρινο εκπαιδευτικο σεμιναριο πρωτοβαθμιας 
φροντιδας υγειας  

30/04-04/05/2008:20ºπανελληνιο συνεδριο γενικης ιατρικης 

15/11/2008:παιδιατρικη πειραικη ημεριδα της παιδιατρικης κλινικης 
"Τζανειου"Γενικου Νοσοκομειου 

16-21/02/2009:εκπαιδευτικες ημεριδες πρωτοβαθμιας φροντιδας 
υγειας "Γ.Παπαδακης" 

20-22/02/2009:συμποσιο"ημερες ποιοτικης εξασφαλισης" 

18-21/03/2009:ninth European congress on clinical and economic 
aspects of osteoporosis and osteoarthritis 



24-27/09/2009:5ºεπιστημονικο συμποσιο γεν.ιατρικης  

8-11/11/2009:tenth congress of the international federation of infection 
control organized at the reval hotel Lietuva 

23-25/11/2009:κλινικο φροντιστηριο"συνδυαζοντας τη θεωρια με την 
κλινικη πραξη" 

5-6/12/2009:σεμιναριο με θεμα:"εκπαιδευση στη διακοπη 
καπνισματος" 

12-13/03/2010:15ºελληνικο συνεδριο για το ελικοβακτηριδιο του 
πυλωρου 

26/09/2010:διωρο διαδραστικο φροντιστηριο:international rapid 
response workshop 2010 

10-12/12/2010:2º πανελληνιο συνεδριο προνοσοκομειακης 
καρδιολογιας  

29-30/01/2010:2ºπανελληνιο συμποσιο γεν.ιατρικης  

29-30/01/2010:κλινικο φροντιστηριο με τιτλο:"το επειγον στην 
πρωτοβαθμια φροντιδα υγειας 2010" 

7-11/04/201-:22ºπανελληνιο συνεδριο γεν.ιατρικης  

25/09/2010:κλινικο φροντιστηριο 4 ωρων"τεκμηριωμενη ιατρικη 
πρακτικη-στα βηματα του Σερλοκ Χολμς" 

31/01-4/02/2011:εκπαιδευτικες ημεριδες πρωτοβαθμιας φροντιδας 
υγειας "Γ.Παπαδακης" 

27/04-01/05/2011:23ºπανελληνιο συνεδριο γενικης ιατρικης  

30/06-02/07/2011:4ºπανελληνιο συνεδριο καρδιομεταβολικων 
παραγοντων κινδυνου 

Ατομικες δεξιοτητες κ ικανοτητες: 

Μητρικη γλωσσα:ελληνικη 

Αλλες γλωσσες:αγγλικη(lower) 



Γαλλικη(certificat) 

Τεχνικες δεξιοτητες κ ικανοτητες:χρηση Η/Υ 

 

 


