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Ο Στέφανος-Μιχαλάκος είναι παιδίατρος-παιδοενδοκρινολόγος, συντονιστής διευθυντής στο Τμήμα
Αύξησης και Ανάπτυξης, του Νοσοκομείου Παίδων « Π.& Α. Κυριακού». Είναι επιστημονικά υπεύθυνος
του παρόντος προγράμματος.
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια εξειδικεύθηκε στην Παιδιατρική στο
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Εργάσθηκε ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στο εργαστήριο
φαρμακολογίας και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα τις ιογενείς λοιμώξεις. Διορίσθηκε ως
Επιμελητής Β΄ στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Μετεκπαιδεύθηκε στην παιδοενδοκρινολογία στο
Great Ormond Street Hospital του Λονδίνου, στη Μ. Βρεττανία . Διορίσθηκε ως Επιμελητής Β΄ στο
Ενδοκρινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων ‘Π.& Α. Κυριακού» και στη συνέχεια ως επιμελητής
Α. Μετά τη σύσταση του Τμήματος Αύξησης και Ανάπτυξης εκλέχτηκε διευθυντής και οργάνωσε τη
λειτουργία του νεοσυσταθέντος τμήματος στο οποίο παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται
θεραπευτικά , ασθενείς με χαμηλό ανάστημα, ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, παχυσαρκία, υψηλό
ανάστημα, πρώιμη ήβη και παραλλαγές αυτής, σκελετικές και μεταβολικές διαταραχές, διαταραχές του
φύλου, καθυστέρηση εφηβείας, απώτερες επιπλοκές μετά από θεραπείες για κακοήθη νοσήματα. Στο
τμήμα εξετάζονται περισσότερα από 500 παιδιά το μήνα. Συμμετείχε σε προληπτικούς ελέγχους σε
σχολεία επί μια δεκαετία όπου εξετάζονταν περισσότερα από 3000 παιδιά τον χρόνο.
Έχει περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εκ των οποίων 10 πλήρη
άρθρα και 15 δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά. Συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια με περισσότερες
από 50 ανακοινώσεις και σε ελληνικά συνέδρια με περισσότερες από 150 ανακοινώσεις. Έχει ενεργό
ρόλο σε ελληνικά συνέδρια ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής, με εισηγήσεις ως προσκεκλημένος
ομιλητής και ως προεδρείο. Επίσης ήταν αξιολογητής κριτής εργασιών για επιστημονικά συνέδρια και
περιοδικά . Συμμετέχει σε διεθνείς επιστημονικές εταιρείες και σε ελληνικές σε δύο εκ των οποίων ήταν
ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. επί σειρά ετών. Συμμετέχει σε διεθνή πολυκεντρικά ερευνητικά
προγράμματα και τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης
και η παιδική παχυσαρκία.

