H κα Έλενα Δρακωνάκη είναι ιατρός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στη διάγνωση και
θεραπεία Παθήσεων Μυοσκελετικού και Αθλητικών Κακώσεων (Musculoskeletal
Radiology and Sports Imaging). Η ιατρός έχει ιδιαίτερη εκπαίδευση και εμπειρία στη
διάγνωση αθλητικών κακώσεων με δυναμικό υπερηχογράφημα, ελαστογραφία και
μαγνητική τομογραφία και στην εφαρμογή καινοτόμων, ελάχιστα επεμβατικών
τεχνικών υπό την καθοδήγηση υπερήχων για θεραπεία μυικών, τενόντιων και
συνδεσμικών κακώσεων.
Είναι αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έλαβε
την ειδκότητα της Ακτινολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
και ακολούθως ολοκλήρωσε Διδακτορική Διατριβή (PhD) και Μεταδιδακτορική
έρευνα (PostDoc) με θέματα σχετικά με την Μαγνητική τομογραφία στο
Μυοσκελετικό Σύστημα στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Κρήτης.
Έχει ολοκληρώσει τρείς (3) εξειδικεύσεις στην Μεγάλη Βρετανία με θέμα την
Απεικόνιση Μυοσκελετικού στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Birmingham, στο
Ορθοπεδικό Νοσοκομείο Nuffield και στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Churchill- Oxford
University Hospitals. Εργάστηκε στη Μεγάλη Βρετανία ως ειδικευμένη ακτινολόγος
με αντικείμενο την Διάγνωση και Επεμβατική θεραπεία Παθήσεων Μυοσκελετικού
και Αθλητικών Κακώσεων κατά τα έτη 2009 και 2010.
Είναι μέλος της Ευρωπαικής Εταιρείας Μυοσκελετικής Ακτινολογίας (European
Society of Skeletal Radiology-ESSR) με συμμετοχή σε πολλές επιμέρους επιστημονικές
επιτροπές, εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μυοσκελετικής
Ακτινολογίας (E.E.M.A.), ενώ συμμετέχει στην εξεταστική επιτροπή για την χορήγηση
του Ευρωπαικού Διπλώματος Μυοσκελετικής Ακτινολογίας, του οποίου είμαι
κάτοχος.
Έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο με συμμετοχές σε 4 βιβλία
Μυοσκελετικής ακτινολογίας, 48 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες με 1.411
αναφορές σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και συμμετοχή σε 6 guidelines διεθνών
οργανισμών. Έχει συμμετάσχει σε 143 συνέδρια στην Ευρώπη και Ασία με 72
ανακοινώσεις και 63 Προσκεκλημένες ομιλίες και προεδρεία.

Από το 2009 διδάσκει συστηματικά σε εξειδικευμένα σεμινάρια για Απεικόνιση
Μυοσκελετικού και Αθλητικών κακώσεων στην Μ. Βρετανία, στα Παν/μια της Βιέννης
(Αυστρία) και της Αμβέρσας (Βέλγιο) καθώς και στα σεμινάρια της Ευρωπαικής
Εταιρείας Μυοσκελετικής Ακτινολογίας ESSR.
Είναι λέκτορας Απεικονιστικής Ανατομίας στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Επιστημονική Συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής

Κλινικής του

Νοσοκομείου Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη και Διδάσκουσα στα μεταπτυχιακά
προγράμματα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο
Αίγιο.
Κατοικεί στο Ηράκλειο, όπου διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο παροχής εξειδικευμένων
ακτινοδιαγνωστικών υπηρεσιών εξοπλισμένο με τελευταίας γενιάς σύστημα
Υπερήχων με τεχνολογία Fusion - Virtual Navigation (www.drakonaki.gr), ενώ είναι
συνεργάτης στο τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας των ιδιωτικών διαγνωστικών
κλινικών Creta Interclinic και Affidea-Ιατρικό Κρητης.
Είναι

παντρεμένη

με

τον

Δετοράκη

Ευστάθιο,

αναπληρωτή

Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχουν τρία παιδιά.

καθηγητή

