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Διευθυντής Καρδιολογίας Πολυχρόνης Δηλαβέρης
του Ευαγγέλου γεννήθηκε στον Πειραιά το 1964,
είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά. Αποφοίτησε
από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή του Πειραιά. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
το 1988 και εκπαιδεύθηκε στην ειδικότητα της Καρδιολογίας στην Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του
Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ ολοκλήρωσε
τη διδακτορική του διατριβή με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ στο ίδιο
Πανεπιστήμιο, το 1998. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές
σπουδές στην Κλινική Ηλεκτροφυσιολογία στο Department
of Cardiological Sciences, St. George's Hospital Medical
School, στο Λονδίνο. Υπηρέτησε ως Επιμελητής Β' στην
Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Θείας
Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος» (Διευθυντής κ. Γ. Τζανετής) και ακολούθως στην Πανεπιστημιακή Κλινική του
Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών (Διευθυντής Καθ. κ.
Χ. Στεφανάδης), μετά ως Επιμελητής Α' και ακολούθως
ως Διευθυντής στην ίδια Κλινική (Διευθυντής Καθ. Κ.
Δ. Τούσουλης).
Τα κλινικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται
κυρίως στην κλινική και επεμβατική ηλεκτροφυσιολογία,
ηλεκτροκαρδιογραφία και γενικότερα στις αρρυθμίες.
Είναι fellow της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
και της International Society for Holter and Noninvasive
Electrocardiology (ISHNE) και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Είναι πιστοποιημένος για την
εμφύτευση βηματοδοτών και απινιδιστών από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αρρυθμιών. Υπηρέτησε ως μέλος στον
πυρήνα της Ομάδας Εργασίας του e-Cardiology στην
Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και εξελέγη στη θέση
του Προέδρου για τη διετία 2020-2022.
Στις διακρίσεις του Διευθυντή Καρδιολογίας Πολυχρόνη
Δηλαβέρη περιλαμβάνεται Τιμητικός Έπαινος από το Ελ-

ληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας το 1998, για τη «Συμβολή
του στη Μελέτη των Αρρυθμιών» και Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Αριθμ. 1003299) από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας το 2000, με τίτλο «Σύστημα δοκιμασίας
κοπώσεως με ταυτόχρονη καταγραφή και των δεξιών
προκάρδιων απαγωγών (προσθήκη δεξιών προκάρδιων
ηλεκτροδίων)». Έχει λάβει υποτροφίες από την Ελληνική
Καρδιολογική Εταιρεία και από το Κοινωφελές Ίδρυμα
«Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».
Ο Διευθυντής Καρδιολογίας Πολυχρόνης Δηλαβέρης έχει
παρουσιάσει έντονη και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ιατρικής του πορείας.
Έχει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με συνολικό συντελεστή απήχησης
μεγαλύτερο από 500. Το δημοσιευμένο του έργο φέρει
περισσότερες από 3.000 βιβλιογραφικές αναφορές, με
συντελεστή h-index 27.
Είναι συγγραφέας κεφαλαίων σε πολλαπλά βιβλία -ελληνικά και ξενόγλωσσα- στο χώρο της καρδιολογίας.
Συμμετέχει συγγραφικά στις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες
Οδηγίες, για τη Θεραπεία της Κολπικής Μαρμαρυγής,
του 2020 (2020 ESC Guidelines for the Management
of Atrial Fibrillation in collaboration with the EACTS). Η
ακαδημαϊκή και ερευνητική του πορεία αποτυπώνεται στη
συμμετοχή του ως προσκεκλημένου ομιλητή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και στην πολυετή συμβολή του
στην εκπαίδευση των φοιτητών και των ειδικευομένων
ιατρών της Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής.
Ως αντιπρόεδρος στην ομάδα εργασίας του e-Cardiology
στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, εισηγήθηκε και
συνέβαλε στη σύσταση της αντίστοιχης ομάδας εργασίας στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Όραμά του
είναι η προαγωγή της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Υγεία
προς όφελος του καρδιοπαθή ασθενή. z

Σημείωση: Τα βιογραφικά στοιχεία, τα δεδομένα και οι αξιολογήσεις που περιέχονται στο προφίλ των προβαλλόμενων προσώπων της παρούσας στήλης, παρέχονται με αποκλειστική ευθύνη των ιδίων για την ακρίβειά τους.

