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ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της Ε.Ε.Ε.Ι.

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου : ΒΕΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ειδικότητα – εξειδίκευση : ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Θέση εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΓΝ
«ΑΤΤΙΚΟΝ»
Δηλώνω υποψηφιότητα *: Για το Δ.Σ …Χ… Για την εξελεγκτική Επιτροπή ……….

*Σημειώστε με Χ που θέλετε να είστε υποψήφιος (έχετε μία επιλογή)

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου:
Ο Βέρρας Χρήστος είναι ειδικευμένος ιατρός στην Γενική/Οικογενειακή Ιατρική από
το 2015, έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο του προγράμματος «Καρδιοαναπνευστική
Αναζωογόνηση» της Ιατρική Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ, το 2021 και είναι υποψήφιος
διδάκτορας στο ΕΚΠΑ.
Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί σε ιδιωτικές κλινικές, ενώ από το 2015 εργαζόταν
αποκλειστικά στον χώρο της επείγουσας ιατρικής ως ιπτάμενος ιατρός, Αρχίατρος

Υ.Γ : Συμπληρώστε το Δελτάριο Υποψηφιότητας και στείλτε το στο info@hesem.gr,
μέχρι τις 4 Απριλίου 2022. Θα πρέπει να έχετε καταβάλει τη συνδρομή μέλους της
Ε.Ε.Ε.Ι. για το 2022

σε εταιρεία υπηρεσιών ιατρικής βοήθειας με σκοπό την επείγουσα αεροδιακομιδή
ασθενών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Αναζητώντας περαιτέρω εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική, από τον Σεπτέμβριο
του 2020 εργάζεται στην Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών στο
ΠΓΝ Αττικόν, ως εξειδικευομένος στην Επείγουσα Ιατρική ενώ από τον Μάρτιο του
2022 διορίστηκε με βαθμό επιμελητή Β’ στην Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων
Περιστατικών στο ΠΓΝ Αττικόν. Παράλληλα είναι συντονιστής ιατρός στο Κέντρο
Επιχειρήσεων Υγείας στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ) για τη
διαχείριση περιστατικών COVID-19.
Είναι μέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής συνεδρίων, συμμετέχει ως
προσκεκλημένος ομιλητής σε πανελλήνια συνέδρια όπου η πλειοψηφία των
ομιλιών του αφορούν θέματα επείγουσας ιατρικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, στην οργάνωση και διαχείριση περιστατικών
και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των ΤΕΠ σε καταστάσεις
έκτακτων μαζικών συμβάντων.
Είναι εκπαιδευτής σε σεμινάρια επείγουσας υπερηχογραφίας, σε σεμινάρια
υποστήριξης ζωής, στο μάθημα κορμού «Επείγουσα Ιατρική» στην Ιατρική Σχολή
του ΕΚΠΑ, σε σεμινάρια διαχείρισης βαρέως πάσχοντος ασθενούς σε ιατρούς του
ΤΕΠ που διοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας, διδάσκων στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ και στην
Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική του ΕΚΑΒ.

Υ.Γ : Συμπληρώστε το Δελτάριο Υποψηφιότητας και στείλτε το στο info@hesem.gr,
μέχρι τις 4 Απριλίου 2022. Θα πρέπει να έχετε καταβάλει τη συνδρομή μέλους της
Ε.Ε.Ε.Ι. για το 2022

