Ο Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Νικόλαος Δουβλέτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα. Η
ιατρική αποτελούσε ανέκαθεν το όνειρό του. Το 1997 αποφοίτησε από την ιατρική σχολή και έκανε
το αγροτικό του στον Προμαχώνα Σερρών. Αμέσως μετά ξεκίνησε την ειδικότητά του στη γενική
χειρουργική, ενώ το 2005 άρχισε την ειδικότητά του στη μαιευτική γυναικολογία.
Το 2009 πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
απέκτησε την ειδικότητα του μαιευτήρα-γυναικολόγου. Την ίδια περίοδο από το 2009 έως το 2010
εργάστηκε ως επικουρικός Μαιευτήρας Γυναικολόγος στο Γ.Ν.Ν. Καβάλας. Το
2011 εξειδικεύτηκε στον προγεννητικό έλεγχο, στο υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου, στην αυχενική
διαφάνεια και στο υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου. Το 2012 μετά από εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών απέκτησε την πιστοποίηση της εξειδίκευσης. Το 2013 εξειδικεύτηκε στην Ρομποτική
Γυναικολογική Χειρουργική στην Ευρωκλινική Αθηνών.
Το 2014 ξεκίνησε η εξειδίκευση του στην Μαστολογία, στην Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας που
εδρεύει στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ στην Αθήνα.
Το 2015 συμμετείχε στο International Oncoplastic Breast Surgery Seminar στην Αθήνα υπό την
αιγίδα του IBOHC.
Είναι συνδρομητής στα πιο έγκυρα ελληνικά και διεθνή συγγράμματα ιατρικής. Έχει συμμετάσχει
σε πολλά επιστημονικά συνέδρια σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει λάβει μέρος σε πολλές
ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες επιστημονικές ανακοινώσεις και ημερίδες και έχει συμμετάσχει
σε πολλές επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά. Επίσης,
συμμετείχε στα σεμινάρια και workshops ATLS, ALSO και ACET. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί
στον ηλεκτρονικό και γραπτό Ελληνικό τύπο και συμμετέχει στις επιστημονικές ομάδες
διαδικτυακών forum για ενημέρωση των γυναικών σε θέματα Μαιευτικής – Γυναικολογίας.
Είναι μέλος επιστημονικών συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της Ένωσης Μαιευτήρων
Γυναικολόγων Ελλάδος, τηςΕλληνικής Εταιρείας Μελέτης της Κλιμακτηρίου και της
Εμμηνόπαυσης, θέμα το οποίο πραγματεύεται και η Διδακτορική του διατριβή. Επιπλέον είναι
υποψήφιος διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενώ έχει ήδη εργαστεί ως
καθηγητής στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ με θέμα την επείγουσα γυναικολογία και μαιευτική. Έχει επίσης διδάξει
στο ΤΕΕ νοσηλευτικής με κύριο αντικείμενο την γυναικολογία και μαιευτική, καθώς επίσης και την
ανατομία και φυσιολογία του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας.
Συνεχίζει να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της γυναικολογίας, παρακολουθώντας
σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες ιατρικού ενδιαφέροντος.
Ενδεικτικά έχει παρακολουθήσει:
Pre-congress course “ultrasound of 11-13 weeks gestation” by Kypros Nikolaidis tou Fetal
Medicine Foundation of London (2008)
Ninth world congress in fetal medicine by Kypros Nikolaidis, Fetal Medicine Foundation of
London (2010)
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο υπέρηχων στη μαιευτική και γυναικολογία (Θεσσαλονίκη 2013)
Σήμερα, διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Καβάλας, είναι εξειδικευμένος συνεργάτης
του Βιογένεσις Θεσσαλονίκης, του Μαιευτηρίου Λητώ στην Καβάλα, καθώς και σε άλλες κλινικές
της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας. Παράλληλα μαζί με τηνΠαιδίατρο Μαρία
Λιάρου δημιούργησαν το Πολυιατρείο Θάσου, ένα εξειδικευμένο χώρο όπου προσφέρουν
ολοκληρωμένες και συνδυαστικές υπηρεσίες σε ότι αφορά τη μητέρα και το παιδί.

