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                                        ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Η Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου γεννήθηκε στην Καλαμάτα, αποφοίτησε από το 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε την ειδικότητα της Αιματολογίας στο ΠΓΝ 
Πατρών, στο οποίο και εργάζεται από το 1995. (2003: Υπεύθυνη της Μονάδας Μεσογειακής 
Αναιμίας, 2010: Διευθύντρια ΕΣΥ). Από το 1997 συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος της 
Αιματολογίας και επιλεγμένων αιματολογικών θεμάτων στους φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος 
του Πανπεπιστημίου Πατρών.  

Έχει περίπου 210 ανακοινώσεις σε ελληνικά  συνέδρια, και 170 σε διεθνή (12 με τιμητικές 
διακρίσεις). Έχει πραγματοποιήσει περίπου 45 εισηγήσεις/ομιλίες σε διάφορες επιστημονικές 
εκδηλώσεις και έχει συμμετάσχει σε προεδρεία συνεδριάσεων, επιτροπές κρίσης εργασιών, 
επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές διαφόρων Συνεδρίων, και του Διεθνούς Συνεδρίου των 
Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων το 2009. 

Συμμετέχει σε 65 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε αγγλόφωνα περιοδικά, ΜΕ Συνολικό Δείκτη 
Απήχησης 233.76, πού έχουν λάβει περίπου 2500 αναφορές, με Δείκτη Η 24. Είναι κύριος 
ερευνητής/συνερευνητής σε >50 κλινικές μελέτες και σε 9 επιδοτούμενα ερευνητικά 
προγράμματα. Έχει συγγράψει με τον Νικόλαο Ζούμπο το κεφάλαιο «ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ» στο βιβλίο 
«Αναιμίες-Διάγνωση και θεραπεία» (1999) και με τον Αργύρη Συμεωνίδη το κεφάλαιο “Immune 
Dysregulation in MDS” στο βιβλίο «Myelodysplastic Syndromes” (2017). Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα αφορούν την μελέτη της φυσιολογικής και παθολογικής αιμοποίησης με 
καλλιέργειες αιμοποιητικών κυττάρων, και τα μυελοδυσπλαστικά, μυελοϋπερπλαστικά και 
θαλασσαιμικά σύνδρομα. Στη διδακτορική της διατριβή μελέτησε την διαταραχή της αιμoπoίησης 
στα μυελoδυσπλαστικά σύνδρoμα με μακράς διάρκειας καλλιέργειες μυελoύ. 

Είναι μέλος της Ελληvικής Αιματoλoγικής Εταιρείας [του ΔΣ (2017-2018), του τμήματος 
Μυελικής Ανεπάρκειας-ΜΔΣ (Πρόεδρος μεταξύ 2002-2004) και του τμήματος Αιμοσφαιρινοπαθειών], 
μέλoς της Iατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδoς, της European Hematology Association, (εκπαιδευτής 
στο Master Class την τελευταία 4ετία), του Myelodysplastic Syndromes Foundation, της American 
Society of Hematology και του EΒΜΤ. Διετέλεσε μέλος του Editorial board του περιοδικού 
Haema/Αίμα και κριτής σε 8 διεθνή περιοδικά. Είναι τακτικό μέλος της εξεταστικής επιτροπής Πάτρας 
για την ειδικότητα της Αιματολογίας, της Επιτροπής του ΚΕΣΥ για Μεσογειακή Αναιμία και 
Αιμορροφιλία, και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, και των Επιτροπών: Μεταγγισιοθεραπείας, 
Δεοντολογίας, Φαρμάκων και Φαρμακοεπαγρύπνησης  του ΠΓΝ Πατρών.  


