Βιογραφικό

Ο Γιάννης Μπαγέρης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 1980. Ο τόπος
καταγωγής του είναι τα Τρόπαια Αρκαδίας, τα οποία επισκέπτεται συχνά.
Αποφοίτησε το 1998 από το Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης με Βαθμό Απολυτηρίου 19 2/11.
Η ενασχόλησή του με την Ιατρική ξεκινά ένα χρόνο αργότερα, οπότε και εγγράφεται
στο Πανεπιστήμιο της Βόνης στο τμήμα της Ιατρικής Σχολής. Το 2000 επιστρέφει
στην Ελλάδα για τη συνέχιση των ιατρικών του σπουδών στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Πατρών, απ’ όπου και αποφοιτεί το 2006 με Βαθμό Πτυχίου
7,20/10. Με την περάτωση των σπουδών του, ξεκινά την άνοιξη του 2008 το
Αγροτικό του (Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου) στο Γενικό Παναρκαδικό
Νοσοκομείο Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια”, το οποίο και ολοκληρώνει την άνοιξη του
2009 στο Π.Ι. Καλλιανίου / Κ.Υ. Τροπαίων. Λίγους μήνες μετά, αρχίζει την Ειδίκευσή
του στην Παθολογία στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η
Ευαγγελίστρια”. Το καλοκαίρι του 2010 εργάζεται ως Ειδικευόμενος Ιατρός
Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”, ενώ το 2012 στρέφεται
στον κλάδο της Ιατρικής που θα καθορίσει την μετέπειτα εξέλιξή του· συνεχίζει
λοιπόν την Ειδίκευσή του στη Νευρολογία πλέον στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής
“ΚΑΤ”. Από το 2013 έως και το τέλος του 2015 εξακολουθεί να εργάζεται ως
Ειδικευόμενος Ιατρός στη Νευρολογία στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο
Ευαγγελισμός”, στη Νευρολογική Κλινική του οποίου παραμένει και μετά το πέρας
της Ειδικότητάς του με παράταση έως και τον Ιούνιο του 2016. Από τον Ιούλιο του
2016 έως και σήμερα είναι

Υπεύθυνος Νευρολογικού Τομέα στο “Κέντρο

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης - ΑΝΑΠΛΑΣΗ”. Ο Γιάννης Μπαγέρης επιπλέον
από το φθινόπωρο του 2015 κάνει Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Βιοϊατρικού
Βελονισμού, την οποία πρόκειται να ολοκληρώσει το καλοκαίρι του 2017.
Περαιτέρω, έχει παρακολουθήσει πλήθος ιατρικών σεμιναρίων και συνεδρίων, ενώ
ο ίδιος με συναδέλφους του έχει εκπονήσει ορισμένες εργασίες, ανάμεσα στις
οποίες και την τιτλοφορούμενη: «From basilar artery dolichoectasia to basilar artery
aneurysm: natural history in images.», που δημοσιεύθηκε στο Ιατρικό Επιστημονικό
Περιοδικό PubMed. Τέλος, ο Γιάννης Μπαγέρης γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά και
έχει άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

