στὸ Προφὶλ τῆς Καρδιολογίας

Περικλῆς Α. Νταβλοῦρος
Καθηγητὴς Παθολογίας – Καρδιολογίας Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Πατρῶν

O

Περικλῆς Νταβλοῦρος γεννήθηκε στὴν
Πάτρα τὸ 1968, ὅπου ὁλοκλήρωσε τὴν
ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευση τὸν Ἰούλιο
τοῦ 1985 μὲ βαθμὸ ἀπολυτηρίου 19 & 19/11.
Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1985 εἰσήχθη πέμπτος στὴν
Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
Τὸ 1992 ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ μὲ
βαθμὸ 8,34 (λίαν καλῶς) καὶ μὲ σειρὰ ἀποφοίτησης πρῶτος γιὰ τὸ ἀντίστοιχο ἀκαδημαϊκὸ ἔτος.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἔλαβε τιμητικὴ διάκριση ἀπὸ
τὸ ἰατρικὸ τμῆμα καὶ χρ5ηματικὴ ὑποτροφία
γιὰ σπουδὲς στὸ ἐξωτερικό.
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1992 ἕως τὸν Ἰούλιο τοῦ
1993 ὑπηρέτησε ὡς Ἀγροτικὸς Ἰατρὸς Υ.Σ.
Ἄρνας Λακωνίας, μὲ ἐφημερίες στὸ Κ.Υ. Γυθείου. Τὸ πρῶτο τρίμηνο τῆς ὑπηρεσίας του ἐργάστηκε στὸ Γ.Ν.Ν. Σπάρτης ὡς ἐσωτερικὸς βοηθὸς
τῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς. Στὴ συνέχεια, ὁλοκλήρωσε τὴ στρατιωτική του θητεία, ὡς ὁπλίτης
ἰατρός, στὸ σταθμὸ ἐπανακτήσεως τοῦ 11ου Σ.Π.
Κατόπιν, ὡς εἰδικευόμενος πολίτης, ἐργάστηκε
ὡς ἐσωτερικὸς βοηθὸς στὴν Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ 401-ΓΣΝΑ. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1997
ἕως καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ ἴδιου ἔτους ἐργάστηκε ὡς ἰατρὸς ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας στὴ
μονάδα τεχνητοῦ νεφροῦ τοῦ Νοσοκομείου “Ὁ
Εὐαγγελισμὸς”, μὲ Διευθυντὴ τὸν κ. Κωνσταντῖνο Τρίγκα.
Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2000 ἀπέκτησε τὴν
εἰδικότητα καρδιολογίας. Στὴ συνέχεια, ἐξειδικεύθηκε γιὰ δύο ἔτη στὶς συγγενεῖς καρδιοπά-

θειες καὶ τὸ μαγνητικὸ συντονισμὸ καρδιᾶς, σὲ
ἔμμισθη θέση στὸ νοσοκομεῖο Royal Bromton
& Harefield, στὸ Λονδῖνο (Μάιος 2000 - Μάιος
2002). Κατὰ τὴν παραμονή του στὸ Λονδῖνο, ἀπέκτησε δίπλωμα διασώστη (ALS), στὸ
Imperial College. Ἐπίσης, στὸ Λονδῖνο, διετέλεσε
σύμβουλος καρδιολόγος (part time Consultant)
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στὴν ἑταιρεία QUINTILES στὸ Λονδῖνο, γιὰ παροχὴ ἰατρικῶν συμβουλῶν, μέσῳ τηλεϊατρικῆς,
σὲ καρδιολογικοὺς ἀσθενεῖς. Τὸ Νοέμβριο τοῦ
2000 καὶ γιὰ ἕνα ἔτος, ὑπῆρξε ὑπότροφος τῆς
Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας.
Ὁ κ. Νταβλοῦρος, κατὰ τὴν ἐπιστροφή του
στὴν Ἑλλάδα, ἐργάστηκε ὡς Ἐπιμελητὴς Β´
τοῦ ΕΣΥ, στὸ Καρδιολογικὸ Τμῆμα τοῦ Π.Γ.Ν.
Πατρῶν (Ἀπρίλιος 2002 - Μάρτιος 2006). Ἐξειδικεύθηκε στὴ στεφανιογραφία καὶ ἀγγειοπλαστικὴ τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν, ὑπὸ τὸν
Καθηγητὴ κ. Δημήτριο Ἀλεξόπουλο. Στὴ συνέχεια ἐκπαιδεύθηκε στὴ διαδερμικὴ ἐμφύτευση
ἀορτικῆς βαλβῖδος (TAVI), στὸ ΠΝΓΠ ἀπὸ ἐπισκέπτη εἰδικό, μὲ ὑπεύθυνο προγράμματος τὸν
καθηγητὴ κ. Γεώργιο Χάχαλη (2013 ἔως σήμερα). Ἐκπόνησε τὴ διδακτορική του διατριβή, μὲ
θέμα: Οἱ Μεταβολὲς τῶν Ἐπιπέδων Ἐνδοθηλίνης κατὰ τὴ Διενέργεια Διαδερμικῶν Ἐπεμβάσεων στὴν Καρδιολογία. Δημοσίευση διατριβῆς σὲ
διεθνὲς περιοδικὸ: Release of Endothelin-1 From
Human Endocardium After Radiofrequency
Catheter Ablation and Coronary Angioplasty:
Comparative Results. Periklis A. Davlouros,
Eftihia Simeonidou, Sotiris Tsakas, Ioannis
Vlahojiannis, Dimitrios Alexopoulos and Antonis
S. Manolis. Int J Cardiol. 2005 Jul 10;102(2):18793 Impact Factor: 5,509. Παρουσίαση Φεβρουάριος 2004 – Βαθμὸς Ἄριστα. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ
2006 ἀπέκτησε τὸν τίτλο τοῦ Λέκτορα Παθολογίας – Καρδιολογίας στὸ Π.Γ.Ν.Π., τὸν Ἰούνιο
τοῦ 2010 ἔγινε Ἐπ. Καθηγητής, τὸν Σεπτέμβριο
τοῦ 2014 Ἄν. Καθηγητὴς καὶ τὸν Ἰούλιο τοῦ
2018 ἐλεξέγη Καθηγητὴς στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ
τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
Ὁ κ. Νταβλοῦρος ἔχει συμβάλλει στὴν ἀνάπτυξη νέων κλινικῶν μεθόδων, τεχνολογιῶν καὶ
θεραπειῶν. Συγκεκριμένα:
1. Συγγενεῖς Καρδιοπάθειες: Ἀνάπτυξη τοῦ μοναδικοῦ προγράμματος συγγενῶν καρδιοπαθειῶν ἐφήβων καὶ ἐνηλίκων στὴ νοτιοδυτικὴ
Ἑλλάδα (ἀπὸ τὸ 2003).
2. Καρδιακὴ Μαγνητικὴ Τομογραφία (CMR):
Εἰσαγωγὴ καὶ ἀνάπτυξη τῆς τεχνικῆς τῆς μαγνητικῆς τομογραφίας καρδιᾶς, στὴν περιοχὴ
τῆς Πάτρας, μέσῳ δράσεων (ἐπιμορφωτικὰ
σεμινάρια, διαλέξεις καὶ ἐκπαιδευτικὲς δρα-
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στηριότητες), ἀπὸ τὴ θέση τοῦ προέδρου τῆς
ὁμάδας ἐργασίας μαγνητικοῦ συντονισμοῦ
τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας
(ἀπὸ τὸ 2003).
3. Πρόγραμμα πρωτογενοῦς ἀγγειοπλαστικῆς
στὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου: Ἐνεργὸς
συμμετοχὴ στὸ πρόγραμμα πρωτογενοῦς ἀγγειοπλαστικῆς (σὲ βάση 24/7), μὲ 7 ἐφημερίες
ἑτοιμότητας. Τὸ πρόγραμμα ὀργάνωσε ὁ καθηγητὴς κ. Δ. Αλεξόπουλος καὶ συμμετέχουν 5
καρδιολόγοι. Ἡ θεραπεία αὐτὴ ἐφαρμόζεται
σὲ λίγα κέντρα πανελληνίως (ἀπὸ τὸ 2004).
4. Ἐνδοαγγειακὴ ἀπεικόνιση: Ἀνάπτυξη, ὑπὸ
τὴν καθοδήγηση τοῦ καθηγητῆ κ. Δ. Αλεξόπουλου, νέων τεχνολογιῶν μὲ διαγνωστικὸ
καὶ ἐρευνητικὸ ρόλο στὸ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο τοῦ ΠΓΝΠ, μὲ ἔμφαση στὴν ἐνδοαγγειακὴ ἀπεικόνιση (ὀπτικὴ συνεκτικὴ
τομογραφία-OCT, ἐνδοαγγειακὸ ὑπερηχογράφημα-IVUS, προσδιορισμὸς στεφανιαίας
ἐφεδρείας-FFR), (ἀπὸ τὸ 2005). Εἰδικὲς γνώσεις στὴν OCT, μὲ βράβευση στὸ συνέδριο
EuroPCR 2010 καὶ πρόσκληση γιὰ συγγραφὴ
κεφαλαίου σὲ διεθνὲς βιβλίο (βλ. Ἐπιστημονικὸ ἔργο).
5. Διαδερμικὴ ἐμφύτευση – ἀντικατάσταση
ἀορτικῆς βαλβῖδος (TAVI): Συμμετοχὴ στὸ
πρόγραμμα διαδερμικῆς ἐμφύτευσης ἀορτικῆς
βαλβῖδος (TAVI). Τὸ πρόγραμμα διευθύνεται
ἀπὸ τὸν ἀναπληρωτὴ καθηγητὴ κ. Γ. Χάχαλη,
ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ καθηγητῆ κ. Δ. Ἀλεξόπουλου. Ἡ τεχνικὴ ἐφαρμόζεται σὲ λίγα κέντρα πανελληνίως (ἀπὸ τὸ 2013).
6. Νεφρικὴ ἀπονεύρωση (RDN): Ἀνάπτυξη
τοῦ προγράμματος ἀπονεύρωσης τῶν νεφρικῶν ἀρτηριῶν γιὰ τὴ θεραπεία τῆς ἀνθεκτικῆς ὑπέρτασης (RDN), ὑπὸ τὴν καθοδήγηση
τοῦ καθηγητῆ κ. Δ. Ἀλεξόπουλου. Ἡ τεχνικὴ
ἐφαρμόζεται σὲ τρία μόνο κέντρα πανελληνίως (ἀπὸ τὸ 2013).
Μαθήματα ποὺ διδάσκει:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
2. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Ι
3. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΙ
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΙΙ
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5. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ
6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ/
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ)
7. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)
8. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)
9. ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4ο ΕΤΟΣ)
Ἐκπαίδευση εἰδικευομένων
1. Μαθήματα εἰδικευομένων στὴν καρδιολογία
στὸ ΠΝΓΠΠ (ἀπὸ τὸ 2003).
2. Μαθήματα καρδιολογίας στοὺς εἰδικευόμενους τῆς Παθολογικῆς, Χειρουργικῆς καὶ Ορθοπαιδικῆς.
3. Κλινικὴ ἐκπαίδευση εἰδικευόμενων καρδιολογίας.
Μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς
1. Μαθήματα στὸ μεταπτυχιακὸ πρόγραμμα τῆς
Ἰατρικῆς Φυσικῆς (ἐφαρμογὲς ΗΥ στὴν καρδιολογία).
2. Ἐπιβλέπων σὲ 10 διδακτορικὲς διατριβὲς (3
ὁλοκληρωμένες).
3. Μέλος τριμελοῦς ἐπιτροπῆς σὲ 8 διατριβὲς (2
ὁλοκληρωμένες).
Ἔχει ἐνεργὸ συμμετοχὴ στὴ διαμόρφωση
τοῦ νέου προγράμματος σπουδῶν τῆς Ἰατρικῆς
Σχολῆς Πατρῶν, μὲ τὴ μορφὴ τῆς ἀπαρτιωμένης
διδασκαλίας, δουλεύοντας ἀπὸ φοιτητὴς στὴν
ὁμάδα ἐργασίας γιὰ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν
τοῦ ὁμότιμου πλέον καθηγητοῦ κ. Δ. Μπονίκου. Ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἐκπαίδευση προπτυχιακῶν καὶ μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν καὶ
εἰδικευομένων. Τὰ τελευταῖα 6 ἔτη, ἔχει εἰσάγει
τὴν κάρτα φοιτητῆ κλινικῆς ἄσκησης στὴν καρδιολογία, ἡ ὁποία περιλαμβάνει στοχευμένες
ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητες, μὲ δυνατότητα
ἀντικειμενικῆς ἀξιολόγησης τόσο τοῦ φοιτητῆ
ὅσο καὶ τοῦ διδάσκοντα. Ἐφαρμόζει διαδραστικὴ μέθοδο διδασκαλίας τόσο στὶς μικρὲς ὁμάδες
ὅσο καὶ στὸ ἀμφιθέατρο, μὲ ἐνεργὸ καὶ ἐνθουσιώδη συμμετοχὴ τῶν φοιτητῶν. Οἱ φοιτητὲς ἐνημερώνονται ἐκτενῶς, πρὶν ἀπὸ κάθε διδασκαλία, γιὰ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς στόχους, ἐνῶ τὸ
ὑλικό, ποὺ χρησιμοποιεῖ γιὰ διδασκαλία, ἔχει ὡς
βασικὸ κορμὸ τὰ ἀντίστοιχα συγγράματα πού
διανέμει ἡ σχολὴ στοὺς φοιτητές, ἐμπλουτισμένο
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ἀπὸ πολλαπλὲς πηγὲς τοῦ διαδικτύου. Τὸ ὑλικὸ
αὐτὸ ἀνανεώνεται κάθε ἔτος. Ἡ ἐκπαιδευτικὴ
δραστηριότητά του περιλαμβάνει τὴν ἀνάρτηση σημειώσεων, ἐπεξηγηματικῶν ἐρωταπαντήσεων καὶ παρουσιάσεων στὸν ἱστότοπο e-class
τοῦ Πανεπιστημίου. Ἡ ἐκπαιδευτική του ἱκανότητα ἔχει ἀξιολογηθεῖ ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς τῆς
Ἰατρικῆς Σχολῆς, στὰ πλαίσια τῶν διαδικασιῶν
ἀξιολόγησης, μὲ ὑψηλὸ βαθμὸ (4/5). Τέλος, συμμετέχει ἐνεργὰ στὴ διαμόρφωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος τῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς
τοῦ ΠΓΝΠ, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει καθημερινὲς
πρωινὲς παρουσιάσεις, εἰδικὲς διαλέξεις (grand
rounds) κάθε 15 ἡμέρες καὶ δυὸ ἐτήσια συνέδρια
(μέλος ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς).
Ὁ κ. Νταβλοῦρος διαθέτει πλούσια ἐρευνητικὴ ἐμπειρία καὶ δραστηριότητα, μὲ εἰδικὲς
γνώσεις στὴν ὀργάνωση καὶ συγγραφὴ ἐρευνητικῶν πρωτοκόλλων καὶ πρωτοκόλλων γιὰ
ἐπιτροπὲς ἠθικῆς καὶ δεοντολογίας, ὀργάνωση
καὶ ἐκτέλεση κλινικῶν μελετῶν, ὀργάνωση καὶ
ἀνάλυση βάσεων δεδομένων, συγγραφὴ κλινικῶν ἐργασιῶν, ἀνασκοπήσεων καὶ κεφαλαίων
σὲ βιβλία. Ἐπίσης, ἔχει ἐμπειρία στὴν ὀργάνωση
Εὐρωπαϊκῶν ἐρευνητικῶν προγραμμάτων καὶ
στὴν κατάθεση προτάσεων γιὰ χρηματοδότηση
ἐρευνητικῶν πρωτοκόλλων ἀπὸ μὴ κερδοσκοπικοὺς κοινωφελεῖς ὀργανισμούς. Εἶναι ἐπιβλέπων
καὶ μέλος ἐπιτροπῆς διδακτορικῶν διατριβῶν
(37). Ἔχει πλούσιο συγγραφικὸ ἔργο. Συγκεκριμένα ἔχει 171 ἐργασίες, ἐκ τῶν ὁποίων 162
στὸν ἱστότοπο Pubmed καὶ 9 ἐκτὸς ἱστότοπου
Pubmed. Ἐπίσης, ἔχει συγγράψει κεφάλαια σὲ 5
βιβλία. Ἔχει συμμετάσχει ἤ παρουσιάσει πάνω
ἀπὸ 200 ἀνακοινώσεις σὲ Ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ
συνέδρια ἀπὸ τὸ 2003, ἐκ τῶν ὁποίων 4 ἔχουν
βραβευθεῖ:
1. Optical coherence tomography features of
late-stage recanalised coronary thrombi.
Davlouros PA, Karantalis V, Mavronasiou E,
Damelou A, Alexopoulos D.
Πρῶτο βραβεῖο Best Clinical Case Presentation
EuroPCR 2010, Paris.
2. Α. Ὁ ρόλος τοῦ φαινομένου “R on T”στὴ
γένεση πρώϊμων κοιλιακῶν ταχυαρρυθμιῶν μετὰ ἀπὸ θρομβόλυση. Ἡ ἀξία τῆς διασπορᾶς τοῦ QT.
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Ἰωάννης Χειλαδάκης, Γ. Καραπάνος, Γ. Ἀγγελόπουλος, Περικλῆς Νταβλοῦρος, Δ. Ἀλεξόπουλος, Ἀντώνης Σ. Μανώλης, Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Πατρῶν, Ρίο, Πάτρα.
Πρῶτο Βραβεῖο στὸ σεμινάριο Ὁμάδων Ἐργασίας Ἠλεκτροφυσιολογίας (Ἀθήνα, Μάρτιος 2000).
3. Diagnostic Superiority of ContinuousLoop ECG Recording Over Other Testing
in a Patient With Recurrent Syncope and
Underlying Coronary Artery Disease With
Severe Left Ventricular Dysfunction.
Ἰωάννης Χειλαδάκης, Περικλῆς Νταβλοῦρος,
Ε. Συμεωνίδου, Ἀντώνης Σ. Μανώλης, Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Πατρῶν, Ρίο, Πάτρα.
ADVANCES IN NON-INVASIVE ELECTROCARDIOLOGY (ATHENS 1999).
(Πρῶτο βραβεῖο)
4. Telemedicine application in diagnosis of
congenital heart disease: 18 months experience
from Patras University Hospital.
Ikonomidis, P. A. Davlouros, V. Pavlou, A.
Varvarigou, S. Mantagos, N. Beratis, G. Chachalis,
D. Alexopoulos, A. S. Manolis. Patras University,
Rio, Patras, Greece.
EUROECHO 1999 (Vienna) (Βραβεύτηκε στὶς
ὁμάδες ἐργασίας ὑπερήχων 2000).
Ἐπιπλέον ὁ κ. Νταβλοῦρος εἶναι κριτὴς ἐργασιῶν γιὰ τὰ περιοδικὰ: Pediatric Cardiology,
DRUGS, HEART, International Journal of
Cardiology, Atherosclerosis, Hellenic Journal of
Cardiology, Eurointervention, American Journal
of Cardiology, Anatolian Journal of Cardiology,
Annals Academy of Medicine Singapore. Ἀπὸ
τὸ 1999 ἔχει συμμετάσχει ὡς ὁμιλητὴς σὲ περισσότερα ἀπὸ 300 διεθνῆ καὶ Ἑλληνικὰ συνέδρια, συμπόσια καὶ ἡμερίδες. Ἀπὸ τὸ 2003,
προσκεκλημένος ὁμιλητὴς κάθε χρόνο στὸ
Πανελλήνιο Καρδιολογικὸ Συνέδριο, στὰ Σεμινάρια τῶν Ὁμάδων Ἐργασίας τῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ στὸ Διεθνὲς Συνέδριο
Καρδιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
Συμμετέχει στὴν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ σὲ ὅλα
τὰ Διεθνῆ Συνέδρια Καρδιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν ἀπὸ τὸ 2003. Ἔχει παρουσιάσει ἤ προεδρεύσει σὲ ὅλα τὰ Σεμινάρια
Ὁμάδων Ἐργασίας τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, (Ὁμάδα Ἐργασίας Μαγνητι-
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κῆς Τομογραφίας, Ὁμάδα Ἐργασίας Συγγενῶν
Καρδιοπαθειῶν καὶ Ὁμάδα Ἐργασίας Ἐπεμβατικῆς Καρδιολογίας) ἀπὸ τὸ 2003, καθὼς
καὶ σὲ πολλὰ στρογγυλὰ τραπέζια σὲ Διεθνῆ
συνέδρια ὀργανωμένα στὴν Ἑλλάδα, μὲ θέμα
τὶς συγγενεῖς καρδιοπάθειες, τὴ μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς, τὴν καρδιακὴ ἀπεικόνιση
καὶ τὶς ἐπεμβατικὲς τεχνικές.
Ἔχει συμμετοχὴ σὲ ἐρευνητικὰ προγράμματα. Εἶναι ὑπεύθυνος Τηλεϊατρικῆς (ἀπόφαση
ΣΔ) τοῦ Νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Π. Ὀργανωτὴς τοῦ
προγράμματος TELEREMEDY γιὰ τὸ ΠΠΓΝΠ.
Τὸ τελευταῖο ἀποτέλεσε Πανευρωπαϊκό, χρηματοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση,
ἐρευνητικὸ πρόγραμμα. Σκοπὸ εἶχε τὴ διάδοση
τῆς Τηλεϊατρικῆς στὰ περιφερεικὰ νοσοκομεῖα
γενικά, καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴ διάγνωση-ἀντιμετώπιση παιδιῶν μὲ καρδιολογικὰ προβλήματα. Στὰ πλαίσια αὐτά, ἐξετάσθηκαν 155 παιδιὰ
μὲ καρδιολογικὰ προβλήματα, κατὰ τὴ διετία
1998-2000. Ὡς ἀποτέλεσμα, πολλὰ παιδιὰ μὲ
συγγενεῖς καρδιοπάθειες διαγνώσθηκαν καὶ
ἀντιμετωπίστηκαν ἐγκαίρως στὴν Πάτρα, ἐνῶ
ἄλλα ἀπέφυγαν τὴ διακομιδὴ στὴν Ἀθήνα γιὰ
νὰ ἐξεταστοῦν. Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε
συνεργασία 5 νοσοκομείων ἀνὰ τὴν Εὐρώπη,
μὲ συντονιστὴ τὸ Νοσοκομεῖο Παίδων Ἀθηνῶν
«Ἡ Ἁγία Σοφία». Τὸ ΠΝΓΠΠ ἀπέκτησε γιὰ
πρώτη φορὰ σύστημα τηλεϊατρικῆς μὲ σύγχρονο ἐξοπλισμό, ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ
γιὰ ἰατρικὲς συμβουλὲς ἀπὸ ἀπόσταση, προσφέροντας σημαντικὴ βοήθεια σὲ ἀπομακρυσμένες περιοχὲς τοῦ νομοῦ μας. Ἀποτελέσματα
τοῦ προγράμματος παρουσιάστηκαν σὲ διεθνῆ
καὶ Ἑλληνικὰ συνέδρια.
1. Συντονιστὴς καὶ principal investigator τῆς
πολυκεντρικῆς μελέτης PIATR, ἀπὸ τὸ Royal
Brompton, γιὰ τὰ 13 Εὐρωπαϊκὰ καὶ Ἀμερικανικὰ κέντρα ποὺ συμμετεῖχαν.
2. Συντονιστὴς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος PANACEIA, ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο Royal
Brompton. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει τὴν
παρακολούθηση βαρέως πασχόντων ἀσθενῶν
κατ’ οἶκον, μὲ ἐξοπλισμὸ τηλεϊατρικῆς (Digital
TV remote interaction).
3. Συμμετέχων ἐρευνητὴς σὲ πληθώρα πολυκεντρικῶν μελετῶν τοῦ Καρδιολογικοῦ Τμήμα-
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τος τοῦ ΠΓΝΠ.
Ὑποτροφίες καὶ χρηματοδότηση ἐρευνητικῶν
πρωτοκόλλων
1. Yποτροφία Ι.Κ.Υ. 1985-86.
2. Ὑποτροφία Ι.Κ.Υ. 1987-88.
3. Ὑποτροφία ERASMUS 1990 (τρεῖς μῆνες χειρουργικὴ ὀγκολογία στὸ Νοσοκομεῖο Paul
Lamarque στὸ Montpellier-Γαλλία).
4. Τιμητικὴ διάκριση Ἰατρικοῦ Τμήματος Πατρῶν,
ὡς πρωτεύσας ἀπόφοιτος 1992 καὶ ἀντίστοιχη
χρηματικὴ ὑποτροφία ἀπὸ τὴ φαρμακευτικὴ
ἑταιρεία Glaxo Hellas, γιὰ σπουδὲς στὸ ἐξωτερικό.
5. Ὑποτροφία τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας 2000-2001, γιὰ μετεκπαίδευση σὲ κέντρο
τοῦ ἐξωτερικοῦ, στὶς συγγενεῖς καρδιοπάθειες.
6. Ὑποτροφία τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐρευνῶν τοῦ
Imperial College (Clinical Research Committee
of the National Heart and Lung Institute, Imperial
College, London), γιὰ ἔρευνα στὶς συγγενεῖς καρδιοπάθειες 2000-2001.
7. Ὑποτροφία ἀπὸ τὸ British Heart Foundation
γιὰ τὴ διεξαγωγὴ ἔρευνας, μὲ θέμα: The effect
of ACE inhibitors on pulmonary regurgitation,
biventricular volume, mass and function,
integrated cardiopulmonary exercise and cardiac
autonomic reflexes late after Tetralogy of Fallot
repair. The APROPRIATE study (Ace inhibitors
for PRevention Of the effects of Pulmonary
Regurgitation In Adults with TEtralogy, Μάρτιος 2002).
Ὁ κ. Νταβλοῦρος, στὴ διάρκεια τῆς καριέρας
του, συμμετέχει ἀκόμη στὶς παρακάτω δραστηριότητες:
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1. Ὀργάνωση συνεδρίων.
a. Μέλος τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Διεθνοῦς
Καρδιολογικοῦ Συνεδρίου Πάτρας, τὰ τελευταῖα
10 ἔτη, καὶ τὰ τελευταῖα 2 ἔτη ἀντιπρόεδρος.
b. Μέλος τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου
Patras Radial, Patras Primary, Patras Valves τὰ
τελευταῖα δύο ἔτη.
c. Συμμετοχὴ στὴν ὀργάνωση τοῦ Σεμιναρίου τῶν
Ὁμάδων Ἐργασίας Καρδιολογίας, τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, ὡς ἀντιπρόεδρος
καὶ πρόεδρος τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας Μαγνητικοῦ Συντονισμοῦ, γιὰ τέσσερα ἔτη.
2. Διοίκηση ἐπιστημονικῶν φορέων.
a. Πρόεδρος Ὁμάδας Ἐργασίας Μαγνητικοῦ Συντονισμοῦ (Ἀντιπρόεδρος 2005-2007, Πρόεδρος
2007-2009).
b. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου Καρδιολογίας
Νοτιοδυτικῆς Ἑλλάδας, τὰ τελευταῖα δύο ἔτη.
3. Συνδικαλιστικὴ δράση.
a. Ὑπῆρξε ἐκλεγμένο μέλος γιὰ δυὸ συνεχεῖς τριετίες στὸ διοικητικὸ συμβούλιο τοῦ Ἰατρικοῦ
Συλλόγου Πατρῶν.
b. Ὑπῆρξε πρόεδρος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῶν φοιτητῶν Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Πατρῶν (1998-99).
4. Μέλος Ἑταιρειῶν καὶ Συλλόγων.
a. Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία (μέλος).
b. Ὁμάδα Ἐργασίας Ἐπεμβατικῆς Καρδιολογίας
(μέλος).
c. Ὁμάδα Ἐργασίας Συγγενῶν Καρδιοπαθειῶν
Ἐφήβων καὶ Ἐνηλίκων (μέλος).
d. Διεθνὴς Ἑταιρεία Συγγενῶν Καρδιοπαθειῶν
Ἐνηλίκων (ISACHD), (μέλος).

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.

