Σύντομο βιογραφικό του Γιάννη Περιστέρη
Ο Γιάννης Περιστέρης αποφοίτησε µε άριστα από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το έτος 1980.
•

Πήρε τον τίτλο του Μαιευτήρα – Χειρουργού – Γυναικολόγου από το
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αθηνών « Αλεξάνδρας».

•

Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της UPSALA της Σουηδίας και
εργάσθηκε ως εσωτερικός βοηθός στις Πανεπιστηµιακές κλινικές των
Νοσοκοµείων Orebro και Academiska Hospital της Ουψάλα της Σουηδίας.

•

Μετεκπαιδεύτηκε και εργάσθηκε για 2 χρόνια στο POISON CONTROL CENTER
του DETROIT RECEIVING HOSPITAL των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
[Η.Π.Α.].

•

Έλαβε τον τίτλο Doctor of Philosophy (PhD) [τιµητική απονοµή] από το
Πανεπιστήµιο SAMUEL BENJAMIN THOMAS UNIVERSITY of London.

•

Του απονεµήθηκε ο τιµητικός τίτλος του Ακαδηµαϊκού και εξελέγη στην Ακαδηµία
του Fiorino Ιταλίας.

•

Μεταπτυχιακό ΜASTER στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στο Τµήµα ∆ιοίκησης
και Οικονοµικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή της ∆ηµόσιας Υγείας καθώς και
ΜASTER µε το ίδιο αντικείµενο από οικείο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (London
University).

•

Συγγραφέας πολλών επιστηµονικών άρθρων, εργασιών και πρωτοποριακών
µελετών, σχετικά µε την έρευνα και θεραπεία της υπογονιµότητας στον
επιστηµονικό και περιοδικό τύπο.

•

Έχει εµφανιστεί αρκετές φορές σε ενηµερωτικές ιατρικές εκποµπές στην
τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ως προσκεκληµένος οµιλητής.

Πείρα
•

∆ιαθέτει 25ετή εµπειρία στην παρακολούθηση εγκυµοσύνης, προγεννητικό
έλεγχο, αντιµετώπιση κυήσεων υψηλού κινδύνου, σε τοκετούς, γυναικολογικά και
µαιευτικά χειρουργικά περιστατικά, κυρίως σε ενδοσκοπικά χειρουργεία
(λαπαροσκόπηση, υστεροσκόπηση).

•

Ασχολείται κυρίως µε θέµατα υπογονιµότητας, εξωσωµατικής γονιµοποίησης
καθώς και υστεροσκοπικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

•

Υπήρξε από τους πρώτους συντελεστές δηµιουργίας του Κέντρου Ενδοσκοπικής
χειρουργικής στο µαιευτήριο ΙΑΣΩ.

•

∆ιαθέτει µεγάλη πείρα στην αντιµετώπιση περιστατικών υπογονιµότητας.

•

Έχει αντιµετωπίσει µε εξαιρετική επιτυχία πολυάριθµες περιπτώσεις
εξωσωµατικής γονιµοποίησης και έχει φέρει στο κόσµο αρκετές δίδυµες, τρίδυµες
και δύο τετράδυµες εγκυµοσύνες.

•

Επιστηµονικός συνεργάτης των περισσοτέρων Κέντρων Εξωσωµατικής
Γονιµοποίησης, όπου -σε συνεργασία µε τους Βιολόγους και Γιατρούς των
αντίστοιχων κέντρων- έχει πραγµατοποιήσει εκατοντάδες προκλήσεις ωορρηξίας,
σπερµατεγχύσεις, ωοληψίες, εµβρυοµεταφορές.

•

Επιστηµονικός συνεργάτης των Νοσοκοµείων ΓΑΙΑ, ΛΗΤΩ, ΜΗΤΕΡΑ, ΥΓΕΙΑ,
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, όπου ασκεί την χειρουργική και µαιευτική του ιδιότητα.

•

Επιστηµονικός συνεργάτης των ασφαλιστικών εταιρειών Εθνική Ασφαλιστική,
ING, Medi System, Interamerican, Group ING και Eurolife.
Το ιατρείο βρίσκεται στους Αµπελόκηπους, στη Λ. Κηφισίας 23.

•
•
•

Ο Μαιευτήρας – Χειρούργος – Γυναικολόγος Dr. Γιάννης Περιστέρης ασχολείται
κυρίως µε θέµατα υπογονιµότητας, εξωσωµατικής γονιµοποίησης,
λαπαροσκοπικής χειρουργικής αλλά και µε τον προγεννητικό έλεγχο –
παρακολούθηση εγκυµοσύνης και τον τοκετό. Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας
είναι η 25ετής πείρα και η τακτική ενηµέρωση από διεθνή συνέδρια και
σεµινάρια πάνω στις εξελίξεις της επιστήµης.

•
•
•

Στις θεραπείες χρησιµοποιούνται τεχνικές σύµφωνα µε την πρόοδο της
επιστήµης και της τεχνολογίας.
Τα υλικά, εξαρτήµατα και µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στο ιατρείο
είναι σύγχρονα. Οι µέθοδοι αποστείρωσης είναι σχολαστικές και σύµφωνες µε
τους κανόνες της επιστήµης.

•
•

Τέλος, τόσο το έµπειρο προσωπικό όσο και η κατάλληλη διαµόρφωση των
χώρων στο ιατρείο µας δηµιουργούν µια άνετη ατµόσφαιρα, ώστε κάθε
επίσκεψη των ασθενών µας να είναι ευχάριστη.

•

Για ό,τι έχει να κάνει µε ζητήµατα που σχετίζονται µε λαπαροσκόπηση,
υστεροσκόπηση, κονδυλώµατα, τεστ Παπ και άλλα σηµαντικά γυναικολογικά
θέµατα, ο Μαιευτήρας – Χειρούργος – Γυναικολόγος Dr. Γιάννης Περιστέρης θα
σας προσφέρει ολοκληρωµένες απαντήσεις.
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