
Dr. Marc Levitt, MD 
 

 
 

Ο Dr. Marc Levitt είναι Χειρουργός Παίδων που εκπαιδεύτηκε και εργάζεται στις ΗΠΑ. 
Εξειδικεύεται στις παθήσεις του παχέος εντέρου και του ορθού στα παιδιά, και είναι 
επικεφαλής αντίστοιχου εκπαιδευτικού και ερευνητικού προγράμματος. Είναι επίσης 
επικεφαλής εκπαιδευτικού προγράμματος για την αποκατάσταση του πυελικού εδάφους 
σε παιδιά και ηγείται του Κέντρου Χειρουργικής  Αποκατάστασης παθήσεων παχέος 
εντέρου, ορθού και πυελικού εδάφους στο νοσοκομείο Nationwide Children’s Hospital 

(Columbus, OH, USA). Συνεργάζεται επίσης με το James Cancer Hospital and Solove 

Research Institute (Ohio State University, Columbus, OH, USA). Έχει διοργανώσει 
πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια Χειρουργικής Παίδων σχετικών με το αντικείμενο των 
διαταραχών και συγγενών διαμαρτιών του παχέος εντέρου παγκοσμίως, και έχει μεγάλο 

συγγραφικό έργο. O Dr. Marc Levitt προσφέρει επίσης εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε 
παιδιά αναπτυσσόμενων χωρών μέσω των οργανισμών CTO (Colorectal Team Overseas) και 
Mending Kids. 

 https://www.nationwidechildrens.org/find-a-doctor/profiles/marc-a-levitt  

 https://cancer.osu.edu  

 https://www.ctoverseas.org/our-mission?fbclid=IwAR2JeVI7ReX-

x5GqN94WEw6Uu6XlpSDVTh4fsZM6ucClyhJqpbl64JJQIF0  

 https://www.mendingkids.org 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=levitt+MA  
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Dr. Timothy Lee, MD 
 

 
 

Ο Dr. Timothy Lee είναι Χειρουργός Παίδων που εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε στις ΗΠΑ. 
Εξειδικεύεται στις παθήσεις παχέος εντέρου, ορθού και πυελικού εδάφους στα παιδιά, 
καθώς και στον τομέα της Εμβρυϊκής Χειρουργικής. Έχει αξιόλογο κλινικό κι ερευνητικό 
έργο. Εργάζεται στο νοσοκομείο Texas Children’s Hospital (Houston, TX, USA), και είναι 
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής στο Baylor College of Medicine (Houston, TX, USA).  

 https://www.texaschildrens.org/find-a-doctor/timothy-c-lee-md  

 https://www.bcm.edu/people/view/timothy-lee-m-d/b26c40fd-ffed-11e2-be68-

080027880ca6  

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=lee+timothy+c  
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Prof. Dr. med. Stuart Hosie 
 

 
 

Ο Καθηγητής Stuart Hosie είναι Χειρουργός Παίδων που εκπαιδεύτηκε και εργάζεται στη 
Γερμανία. Είναι Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και 
εργάζεται στο νοσοκομείο München Klinik Schwabing (Munich, Germany). Έχει ευρύτατο 
κλινικό κι ερευνητικό έργο. O Prof. Stuart Hosie προσφέρει επίσης εθελοντικά τις 
υπηρεσίες του σε παιδιά αναπτυσσόμενων χωρών μέσω του οργανισμού CTO (Colorectal 

Team Overseas).  

 https://www.muenchen-

klinik.de/krankenhaus/schwabing/kinderkliniken/kinderchirurgie-kinder-op-

zentrum/kinderchirurg-facharzt-kinderchirurgie/stuart-hosie/  

 https://www.ctoverseas.org/our-mission?fbclid=IwAR2JeVI7ReX-

x5GqN94WEw6Uu6XlpSDVTh4fsZM6ucClyhJqpbl64JJQIF0  

 https://www.researchgate.net/profile/Stuart_Hosie/research  
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Julie M. Choueiki, MS, RN, CPEN 
 

 
 

H κυρία Julie Choueiki είναι Νοσηλεύτρια ΠΕ, Υπεύθυνη του Κέντρου Χειρουργικής  

Αποκατάστασης παθήσεων παχέος εντέρου, ορθού και πυελικού εδάφους στο νοσοκομείο 

Nationwide Children’s Hospital (Columbus, OH, USA). Κατέχει τίτλο Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Νοσηλευτική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Cincinnati (OH, USA). Έχει 
λάβει αρκετές επαγγελματικές και ακαδημαϊκές διακρίσεις στον τομέα της Νοσηλευτικής. 

 https://www.nationwidechildrens.org/find-a-doctor/profiles/julie-m-choueiki  
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