
     

Παπαδημητρίου Ιωάννης – Γαστρεντερολόγος .   

Αξιολογήσεις ασθενών.  

Επαληθευμένες αξιολογήσεις από πραγματικούς  ασθενείς 

που επισκέφθηκαν τον γιατρό μέσω Doctoranytime.  

 

 

Παναγιώτης Π 2 Μαρτίου 2019         10/10 

Πολύ φιλικός γιατρός καταρτισμένος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και πολύ 

πρόθυμος να σου εξηγήσει τα πάντα 
 

Krystallia P 9 Φεβρουαρίου 2019          10/10 

Πάρα πολύ καλός γιατρός με κατανόηση και άμεση ανταπόκριση. 

 

ΟΛΓΑ Κ 17 Δεκεμβρίου 2018             10/10 

Πάρα πολύ καλός γιατρός και άνθρωπος. Προσιτός, έμπειρος, εξηγεί τα πάντα. 

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη. 

 

ΗΛΙΑΣ Κ  3 Δεκεμβρίου 2018          10/10 

Πολύ καλός και φιλικός 

 

Άρτεμις Τ 30 Σεπτεμβρίου 2018          10/10 

Επεξηγηματικός και καλός 

 

Άρτεμις Σ 28 Σεπτεμβρίου 2018          10/10 

Προσιτός, φιλικός και κατατοπιστικότατος σχετικά σχετικά με το πρόβλημα μου. 

Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα! 

 

Ροζίνα Κ 28 Αυγούστου 2018          10/10 

Προσιτός, αναλυτικός, συζητήσιμος. Μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη.  

Τον  συνιστώ. 

 

Χαρίλαος Τ 17 Απριλίου 2018          9,8/10 

Έμπειρος & καταρτισμένος 

 

Αννα Κ 17 Ιανουαρίου 2018          10/10 

Προσιτός, επεξηγηματικος. Φαίνεται να γνωρίζει καλά το αντικείμενο του. 

 

 

 

 



 

Νικόλαος Κ 21 Νοεμβρίου 2017                    10/10 

Έμεινα ικανοποιημένος. Ο Ιατρός, ένας νέος άνθρωπος με φανερό ενδιαφέρον για 

την επιστήμη του και τον ασθενή,ανθρώπινος,προσιτός είδε με προσοχή την 

περίπτωση μου , αξιολόγησε τις εξετάσεις μου, απάντησε με ιδιαίτερη υπομονή σε 

όλες μου τις απορίες και συνέστησε όσα προβλέπονται από την Ιατρική επιστήμη. 

 

Ιωάννης Κ 3 Οκτωβρίου 2017          10/10 

Οικείος και προσιτός,σε κάνει να νιώσεις πολύ άνετα και εξηγεί αναλυτικά ό,τι 

πρέπει να μάθει ο ασθενής. Προσωπικά ένιωσα λες και είχα πάει σε ένα φιλικό μου 

πρόσωπο να με εξετάσει, διατηρώντας παράλληλα και μια απολύτως   

επαγγελματική παρουσία. Ειλικρινά προκειται για έναν εξαιρετικό γιατρό και 

άνθρωπο και δίχως καμιά αμφιβολία όταν ξαναχρειαστώ γαστρεντερολόγο, θα τον 

ξαναεπισκεφτώ. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα! 

 

ΟΛΓΑ Κ 14 Ιουλίου 2017           10/10 

Για άλλη μια φορά έμεινα απόλυτα ευχαριστημένη. Τον συστήνω σε όλους. Πολύ 

καλός γιατρός και άνθρωπος που ξέρει να ακούει. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ Δ 19 Ιουνίου 2017          10/10 

Πολύ προσιτός και με γνήσιο ενδιαφέρον για την περίπτωση μου. Μου άφησε τις 

καλύτερες εντυπώσεις! 

 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Χ 2 Ιουνίου 2017          9,8./10 

Ευγενικός. Πρόθυμος να ακούσει τον ασθενή. Κ εξηγεί στον ασθενή την πάθηση 

του κ τον συμβουλεύει. 

 

Γιώργος Δ 27 Φεβρουαρίου 2017          9,2/10 

Πολύ προσιτός, ασχολήθηκε να μάθει το ιστορικό μου και έδωσε βάρος στην 

εξέταση για να βγάλει τη διάγνωση. Από τους πιο επαγγελματίες γιατρούς που έχω 

επισκεφτεί. 

 

Στέλλα Τ 10 Φεβρουαρίου 2017          10/10 

Η εξέταση για μένα ήταν επείγουσα διότι θα έφευγα ταξίδι στο εξωτερικό. Ο 

γιατρός με καθησύχασε δίνοντάς μου σαφείς οδηγίες και εξετάζοντάς με 

σχολαστικά. Έμεινα πολύ ευχαριστημένη διότι η επικοινωνία μας ήταν ουσιώδης 

και μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη. 

 

 

 



Σοφία Μ 27 Ιανουαρίου 2017           10/10    

Αφιέρωσε πολύ χρόνο για την εξέταση.Η φαρμακευτική αγωγή καθώς και οι 

συμβουλές του ήταν αποτελεσματικές. 

 
DEMETRA Y 3 Νοεμβρίου 2016           10/10 

Εξαιρετικός γιατρός. Πολύ φιλικός, πρόθυμος να λύσει όλες σου τις απορίες, 

επεξηγηματικός. Σου εμπνέει εμπιστοσύνη, δίνει σαφή διάγνωση για το πρόβλημά 

σου. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα! 

 

ΟΛΓΑ Κ12 Οκτωβρίου 2016           10/10 

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη απο την επίσκεψη μου. Ο γιατρός άκουσε με μεγάλη 

προσοχή το προβλημά μου. Μου έδωσε και (γραπτές) οδηγίες για το τι πρέπει να 

προσέχω και τι να τρώω. 

 

Ευαγγελια Α 8 Οκτωβρίου 2016           10/10 

Ασκεί εξαιρετικά καλά και γρήγορα τα ιατρικά καθήκοντα. AESSIOS 

 

Αναστασία Σ 12 Σεπτεμβρίου 2016          9,6/10 

Είναι ή δεύτερη φορά που τον επισκέπτομαι!!!Έμεινα ικανοποιημένη!!!Φυσικά τον 

συστήνω!!!!! 

 

Γεώργιος Β 19 Ιουλίου 2016           10/10 

Έχοντας περάσει από άλλους 2 γαστρεντερολόγους που άκουγα αόριστα 

πράγματα για το πρόβλημα μου, μπορώ να πω πως μετά την επίσκεψη μου στον 

κ. Παπαδημητρίου κατάλαβα ακριβώς τι έχω και πως να το αντιμετωπίσω. Φιλικός 

και χαμογελαστός μου εξήγησε αναλυτικά, πολύ αναλυτικά όλα όσα θα πρέπει να 

κάνω για να αντιμετωπίσω σωστά το πρόβλημα μου. Προφανώς και τον συστήνω. 

 

Nicole G 21 Απριλίου 2015           10/10 

Πολύ ευγενικός,αφιέρωσε χρόνο να με εξετάσει και να μου εξηγήσει τί πρέπει να 

κάνω. 

 

Δήμητρα Χ 3 Μαρτίου 2015          10/10 

Επαγγελματίας, προσάρμοσε την προσέγγισή του στην δική μου περίπτωση, μου 

έδωσε μέχρι κι ενημερωτικό υλικό 

 

 


