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Συστατική επιστολή
για τον κύριο Dr. med. Γεώργιο Μητράκο, γεν. στις 07/05/1976, διεύθυνση κατοικίας: οδός
Kühlwetterstraße 12, 40239 Ντύσσελντορφ
Ο Δρ. Μητράκος υπηρέτησε στο χρονικό διάστημα από τις 01/02/2009 έως τις 31/03/2021 στην
Κλινική Δερματολογίας, Αφροδισιολογίας και Αλλεργιολογίας του Νοσοκομείου HELIOS St.
Elisabeth στο Ομπερχάουζεν (Oberhausen), Πανεπιστήμιο Βίττεν/Χέρντεκε (Witten/Herdecke),
αρχικά ως ειδικευόμενος ιατρός και στη συνέχεια ως επιμελητής και διευθύντής του Τμήματος
Χειρουργικής Δερματολογίας.
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ως ειδικευόμενος ιατρός, ο Δρ. Μητράκος εκπαιδεύτηκε σε
όλους τους τομείς της Δερματολογικής Κλινικής. Εργάστηκε σε διάφορα δερματολογικά τμήματα
των τομέων της Δερματο-ογκολογίας, αυτοάνοσων νοσημάτων του δέρματος και χρόνιων ελκών,
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως προσωπικός βοηθός του διευθυντή της κλινικής καθώς και
στο δερματοχειρουργικό τμήμα. Κατά την υπηρεσία του στα εξωτερικά ιατρεία, ο τομέας
αρμοδιοτήτων του περιλάμβανε την Αλλεργιολογία, τη Φλεβολογία, τη Φωτοδερματολογία και την
Πρωκτολογία.

Ήδη κατά την εκπαίδευσή του, ο Δρ. Μητράκος διακρινόταν για τον εξαιρετικό ζήλο και το
ενδιαφέρον του, την υποδειγματική και πολύ ενσυναισθητική συμπεριφορά απέναντι στους
ασθενείς, την πολύ υψηλή αντοχή και τις εξαιρετικές ειδικές γνώσεις εν όψει του σταδίου της
εκπαίδευσής του.
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Για τους λόγους αυτούς είναι εντελώς κατανοητό ότι ο Δρ. Μητράκος διορίστηκε Επιμελητής Α της
κλινικής αμέσως μετά τις εξετάσεις του για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας, τις οποίες
πέρασε το Μάρτιο του 2015 με έπαινο. Λόγω του καλά δομημένου τρόπου εργασίας του και των
οργανωτικών ικανοτήτων του ο Δρ. Μητράκος διορίστηκε ταυτόχρονα και Επιμελητής του τομέα
Ομοιογενών Διαγνωστικά Ομάδων (DRG- Diagnosis Related Group) της κλινικής και φρόντιζε
εδώ ιδίως για τις εργασίες κωδικοποίησης και κρυπτογράφησης του τμήματος.

Ο Δρ. Μητράκος είχε την εποπτεία ως Επιμελητής Α στον τομέα εσωτερικής νοσηλείας για τους
ασθενείς της πτέρυγας Rochus και ως αναπληρωτής για τους ασθενείς στις πτέρυγες Maria και
Barbara. Το πρωτεύον πεδίο αρμοδιοτήτων του ήταν ωστόσο αυτό της Δερματοχειρουργικής. Σ΄
αυτόν τον τομέα πραγματοποίησε κατά το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του στη
Δερματολογική Κλινική του Ομπερχάουζεν πολύ περισσότερες από 5000 εγχειρήσεις. Ο Δρ.
Μητράκος εξελίχθηκε σε εξαιρετικό δερματοχειρουργό, ο οποίος κατέχει όλο το φάσμα της
Δερματοχειρουργικής. Στους τομείς χειρουργικής εξειδίκευσης ανήκουν εκτός της Βιοψίας
Λεμφαδένα Φρουρού (SLNB) στο κακοηθές μελάνωμα, η σύνθετη πολυπλοκή χειρουργική του
προσώπου καθώς και η κάλυψη βλαβών του προσώπου. Ως Επιμελητής Α και Διευθυντής του
δερματοχειρουργικού τμήματος απέκτησε φήμη πέραν από την ευρύτερη περιοχή μας και
μετέδιδε ευχαρίστως τις γνώσεις και ικανότητές του στα πλαίσια ιατρικών εκδηλώσεων και
σεμιναρίων για ειδικευόμενους ιατρούς.

Αξιοσημείωτη είναι η άριστης ποιότητας διδακτορική διατριβή, την οποία συνέταξε ο Δρ.
Μητράκος υπό την εποπτεία μου. Η δερματολογική πολυκεντρική εργασία για τη γραμμική
εντοπισμένη σκληροδερμία του προσώπου δημοσιεύθηκε ήδη σε ένα από τα πιο ευυπόληπτα
δερματολογικά περιοδικά (Acta-Dermato-Venerologica).

Περιληπτικά, ο Δρ. Μητράκος εκτελούσε τις εργασίες που του ανατέθηκαν πάντα με μέγιστη
προσοχή, ακρίβεια, αξιοπιστία και με μεγάλες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα. Διαθέτει τόσο
ευρείες δερματολογικές γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει ολόκληρη την ειδικότητά του
με όλους τους επιμέρους τομείς εξειδίκευσής της. Τον χαρακτηρίζω πολύ έμπειρο ιατρό, ο οποίος
εκτελεί την εργασία του προσηλωμένος στο στόχο και με μεγάλη προσοχή επιδεικνύοντας μεγάλη
αφοσίωση για τους ασθενείς που του εμπιστεύθηκαν. Απέναντι στο νοσηλευτικό προσωπικό,
στους ιατρικούς συναδέλφους της κλινικής καθώς και στον προϊστάμενό του ο Δρ. Μητράκος
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υπήρξε πάντα ένας πολύ αξιόπιστος και συνεργάσιμος συνάδελφος. Στις σχέσεις του με τους
ασθενείς που του εμπιστεύθηκαν και με τους συγγενείς τους διακρινόταν πάντα ως ευαίσθητος
ιατρός με κατανόηση και ως εκ τούτου έχαιρε μεγάλης εμπιστοσύνης εκ μέρους των ασθενών
του.

Ο Δρ. Μητράκος συνέβαλε ουσιαστικά στην εξέλιξη της Δερματολογικής Κλινικής από το
2012/2013 έως και σήμερα. Η στρατηγική και κλινική ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού της Δερματολογικής κλινικής σίγουρα δεν θα ήταν εφικτή χωρίς αυτόν.

Αρχές του 2021 ο Δρ. Μητράκος απεφάσισε να συνεχίσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία
στην πατρίδα του. Λυπάμαι βαθύτατα για την απόφαση του κυρίου Μητράκου να εγκαταλείψει την
Κλινική μας.

Έχει τις καλύτερες ευχές μου για την περαιτέρω προσωπική του ζωή και του εύχομαι πολλές
επιτυχίες στην περαιτέρω επαγγελματική του σταδιοδρομία.

[Υπογραφή]

Καθηγητής Dr. med. Alexander Kreuter
Διευθυντής της Δερματολογικής Κλινικής Helios "St. Elisabeth" Ομπερχάουζεν, Πανεπιστήμιο
Βίττεν/Χέρντεκε (Witten/Herdecke),
ένας εκ των ηγητών της ευρωπαϊκής οδηγίας (guidelines) για την Εντοπισμένη Σκληροδερμία και
Τομεάρχης Δερματολογίας του Ομίλου HELIOS.
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Πιστοποιείται η ακρίβεια και ορθότητα της άνω μεταφράσεως από τη γερμανική γλώσσα.
Ντύσσελντορφ, 28/04/2021
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