Personlig presentation för SSDF
Stockholm, den 12:e mars 2019.
Georgios Sidiras heter jag och jag har med glädje fått besked att
SSDF:s styrelsen har godkänt min ansökan för tjänsten som
förbundsläkare.
Jag kommer från Grekland, utexaminerad läkare 1997 från
Aristoteles Universitet i Thessaloniki, legitimerad 1998 i
Grekland och 2006 i Sverige, tidigare fastanställd som Medicinsk
Officerare på den Grekiska Marinen. Jag har jobbat på Akuten på
Marinens Sjukhus i Aten i et år, som Frigatsläkare i 2 år, på
Marinens Helikopterbas i nästan 2 år. December 2003 började
jag specialisera mig på Hyperbarmedicin, som är en
huvudspecialitet inom Försvarsmakten i Grekland. Den 5-åriga utbildningen innehåller 2 år på
Internmedicin, 6 månader på Neurologi, 6 månader på IVA (alla utförda på Marinenssjukhus i Aten),
samt 2 sista år på Hyperbarmedicin, som jag utförde på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm
(Solna), inom HBO avdelningen på AnOpIVA. Min specialisering avslutades augusti 2008 med en
Specialist titel i Hyperbarmedicin enligt ECHM/EDTC nivå III. Direkt efter detta började jag jobba
som specialist på Dykeri- & Hyperbar- Medicin Enhet, på Marinenssjukhus i Aten, Grekland.
I augusti 2015 flyttade familjen till Stockholm. Jag har jobbat på Skärholmens VC i 9 månader, 3
månader på Akutkliniken (numera ”Funktion Akut”) på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge,
och numera är jag anställd på Fisksätra VC som ST-läkare i Allmänmedicin. Så länge
Hyperbarmedicin inte är godkännt som basspecialitet, är Allmänmedicin en av dem närmaste
specialiteterna för mig. Min tjänst för den Grekiska Marinen avslutades november 2017.
Liksom många andra läkare var det dykningen som introducerade mig till Hyperbarmedicin. Min
första dykcertifikat fick jag i Grekland, kopplad till Marinens Kurs 1999. Jag har klarat
dykerimedicinska kurser i Grekland 1999, i USA 2001 (som inkluderade mix-gas och ”surface
supplied” dykning), samt i Sverige 2006. Från och med 2003 blev jag integrerad på joursystemet för
dykolyckor på Marinens HBO enhet i Aten, med 30-40 dykolyckor per år i snitt. Parallellt hade jag
samarbete med en privat tryckkammare i Aten som hyperbarmedicinsk biträdande läkare med ansvar
för dyk-hälsokontroller. Jag har varit en ständig instruktör på den Grekiska Marinens årliga
dykerimedicinska kursen, samt några gånger på liknande kurs i Wroclaw, Polen.
Jag är gift och har två barn, födda 2002 och 2007. Min hustru är idrottslärare, friidrottstränare samt f.d.
maraton löpare i det Grekiska landslaget, och behåller en PhD på Physiologi. Nuförtiden bor familjen i
Stockholm.
Det som jag brinner för är att förebygga dykolyckor genom en ökad kunskapsnivå. Det blir min ära att
sätta min kliniska erfarenhet under SSDFs tjänst, medveten att Hans Örnhagens plats kan man inte så
lätt fylla.
Med dykliga hälsningar,
Georgios Gr. Sidiras, läk.

