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Καρδιολόγος Ἰωάννης Μπαρμπετσέας
κατάγεται ἀπὸ τὴ Στούπα τῆς Δυτικῆς
Μάνης. Μεγάλωσε στὴν Καλαμάτα,
ὅπου ὁ πατέρας του δίδασκε μαθηματικὰ ὡς
Καθηγητὴς Μέσης Ἐκπαίδευσης. Φοίτησε στὸ
3ο Δημοτικὸ Σχολεῖο καὶ στὸ 2ο Γυμνάσιο καὶ
Λύκειο τῆς Καλαμάτας. Ἀποφοίτησε μὲ βαθμὸ
«Ἄριστα» τὸ 1974. Τὴν ἴδια χρονιὰ εἰσήχθη
μετὰ ἀπὸ πανελλήνιες ἐξετάσεις στὴν Ἰατρικὴ
Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὴν
ὁποία ἔλαβε τὸ πτυχίο του μὲ βαθμὸ «Λίαν
Καλῶς».
Ἀπὸ τὸ 1986 ἕως τὸ 2009 ἐργάστηκε στὴν
Α΄ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ
στὸ Γ.Ν.Α. «Ἱπποκράτειο», μὲ Διευθυντὲς τὸν
Καθηγητὴ κ. Π. Τούτουζα καὶ ἀκολούθως τὸν
Καθηγητὴ κ. Χ. Στεφανάδη, ὡς Ἐπιστημονικὸς
Συνεργάτης, Εἰδικευόμενος Καρδιολόγος, Ἐπιμελητὴς καὶ Ἀναπληρωτὴς Διευθυντής. Διετέλεσε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ὑπεύθυνος τοῦ Ὑπερηχοκαρδιογραφικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς Κλινικῆς.
Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2009 ἀποχώρησε ἀπὸ
τὴν Πανεπιστημιακὴ Κλινικὴ λόγῳ τῆς ἐκλογῆς
του, μετὰ ἀπὸ κρίση, σὲ Συντονιστὴ Διευθυντὴ
Καρδιολογίας στὴν «Πολυκλινικὴ» τοῦ Γ.Ν.Α.
«Ὁ Εὐαγγελισμὸς – Ὀφθαλμιατρεῖο Ἀθηνῶν –
Πολυκλινική». Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2014
ἕως σήμερα εἶναι Συντονιστὴς Διευθυντὴς στὸ
Καρδιολογικὸ Τμῆμα τοῦ Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».

Διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὸ 1991, μὲ βαθμὸ «Ἄριστα».
Μετεκπαιδεύτηκε δύο φορὲς στὸ Νοσοκομεῖο Methodist τοῦ Baylor College of Medicine
στὸ Houston, Texas, ὅπου συνεργάστηκε μὲ
τοὺς Καθηγητὲς M.A. Quinones, W.A. Zoghbi,
S.F. Nagueh, S.E. Crawford.
Τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1997–1998 δίδαξε ὡς
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Ἐπισκέπτης Καθηγητὴς Καρδιολογίας στὸ
Baylor College of Medicine (Visiting Professor in
the Department of Cardiovascular Diseases at
the Baylor College of Medicine, Houston, Texas).
Ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα μὲ τὴν ὑπερηχοκαρδιολογία, τὶς βαλβιδοπάθειες καὶ τὶς προσθετικὲς βαλβῖδες. Τὸ ἔργο του στὶς προσθετικὲς
βαλβῖδες ἔχει λάβει διεθνῆ ἀναγνώριση. Ἦταν ὁ
πρῶτος πρόεδρος τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας Βαλβιδοπαθειῶν τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς
Ἑταιρείας, μεταξὺ τῶν πρώτων στὸν Ἑλληνικὸ
χῶρο ποὺ ἐφήρμοσαν στὴν κλινικὴ πράξη τὴ
διοισοφαγικὴ καὶ τὴ δυναμικὴ ὑπερηχοκαρδιο
γραφία, εἰσάγοντας τὶς δύο μεθόδους στὴν Α΄
Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική.
Τὸ ἐρευνητικό του ἔργο ἀποτυπώνεται
σὲ 176 πλήρεις δημοσιεύσεις σὲ διεθνῆ περιοδικά, Ἑλληνικὰ περιοδικὰ καὶ κεφάλαια σὲ
διεθνῆ καὶ Ἑλληνικὰ βιβλία (101 στὴ διεθνῆ
βιβλιογραφία). Οἱ ἐργασίες του ἔχουν πολυάριθμες βιβλιογραφικὲς ἀναφορές. Συνέγραψε
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σὲ δύο διαδοχικὲς ἐκδόσεις τὸ κεφάλαιο γιὰ
τὶς «Προσθετικὲς βαλβῖδες» στὸ Adult Clinical
Cardiology Self-Assessment Program (ACCSAP
version 6, 2006 καὶ version 7, 2009) τοῦ
American College of Cardiology. Τὸ ACCSAP
εἶναι βιβλίο ἀναφορᾶς γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς
Καρδιολόγους, ἀλλὰ καὶ διεθνῶς.
Εἶναι μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς
καὶ κριτὴς σὲ Ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ περιοδικά.
Ἔχει λάβει ὑποτροφία ἀπὸ τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. καὶ
ἔχει βραβευθεῖ γιὰ τὶς ἐργασίες του σὲ πολλὰ
Ἰατρικὰ Συνέδρια.
Ὡς Συντονιστὴς Διευθυντὴς ἔδειξε σημαντικὸ ἔργο στὴν ὀργάνωση, τὴν ἀνάπτυξη τῶν
Κλινικῶν του καὶ στὴν ἐκπαίδευση τῶν νέων
ἰατρῶν. Στὰ πλαίσια τοῦ μετεκπαιδευτικοῦ
προγράμματος τοῦ Καρδιολογικοῦ Τμήματος
τοῦ Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», μεταξὺ τῶν ἄλλων διοργανώνει καὶ δύο Ἐκπαιδευτικὰ Σεμινάρια κάθε
ἔτος.

Σημείωση: Τὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα, τὰ δεδομένα καὶ οἱ ἀξιολογήσεις ποὺ περιέχονται στὸ προφὶλ τῶν προβαλλόμενων προσώπων τῆς παρούσας στήλης, παρέχονται μὲ ἀποκλειστική εὐθύνη τῶν ἰδίων γιὰ τὴν ἀκρίβειά τους.

