
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Ονομάζομαι Παναγιώτης Ευστρατίου και έχω ολοκληρώσει το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στο
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Γνωρίζω άπταιστα Αγγλικά και έχω έντονο ενδιαφέρον για την
ιατρική έρευνα. Το κύριο κίνητρό μου είναι να βελτιώσω την ανθρώπινη ποιότητα ζωής
ανακαλύπτοντας καινοτόμους τρόπους για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενειών. Αν και αυτήν
τη στιγμή έχω περιορισμένη εργασιακή εμπειρία, πιστεύω ότι διαθέτω τα κατάλληλα προσόντα. Σε
βάθος χρόνου επιθυμώ να γίνω επιστήμονας ιατρικής έρευνας.

Εργαστηριακή Εμπειρία
Λήψη και ταξινόμηση δειγμάτων
Προετοιμασία δειγμάτων για έλεγχο και ανάλυση
Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το δείγμα
Εισαγωγή δεδομένων και πληροφοριών δείγματος
Ρύθμιση, εκτέλεση, ανάλυση και αναφορά σχετικά με τους ελέγχους που εκτελέστηκαν
Τήρηση λειτουργικών διαδικασιών και καλή κλινική & εργαστηριακή πρακτική

Τεχνικές Δεξιότητες
Γνώση διαφόρων πακέτων λογισμικού που σχετίζονται με τους εργαστηριακούς ελέγχους καθώς και
το Microsoft
Office
Ικανός στο χειρισμό εργαστηριακού εξοπλισμού δοκιμών και παρατήρησης
Έλεγχος και ανάλυση ιατρικού εξοπλισμού
Ακριβής σύνοψη και αναφορά
Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας ιατρικού εργαστηρίου

Διαπροσωπικές Δεξιότητες
Ομαδική εργασία κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών προγραμμάτων και των εργαστηρίων
Επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς και την ευρύτερη κοινότητα
Ικανότητα διαχείρισης του φόρτου εργασίας μέσα από ένα ομαδικό περιβάλλον
Ενεργός ακροατής που κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις
Ουδέτερη και αμερόληπτη προσέγγιση για τον εντοπισμό της ρίζα των προβλημάτων
Ήρεμη και μεθοδική εργασία σε όλες τις καταστάσεις

Ηγετικές Ικανότητες
Διαχείριση επιμέρους έργων στο πλαίσιο κύριων ερευνητικών έργων
Καθοδήγηση και παρακίνηση ομάδας κατώτερων τεχνικών εργαστηρίων
Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
Ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας
Διοίκηση εργαστηρίου
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Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
Εκπαίδευση στο χώρο των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων
στελεχώνοντας το μικροβιολογικό–ιολογικό τμήμα, το βιοχημικό τμήμα,
το αιματολογικό τμήμα, το τμήμα αιμοδοσίας‑τράπεζας αίματος, το
ανοσολογικό τμήμα ‑ιστοσυμβατότητος, το τμήμα πυρηνικής ιατρικής για
εκτέλεση των εξετάσεων RIA, το τμήμα ορμονολογικό‑ενδοκρινολογικό,
το τοξικολογικό τμήμα, το παθολογοανατομικό τμήμα, το κυτταρολογικό
τμήμα, το τμήμα μοριακής βιολογίας – γενετικής και το τμήμα
πειραματοζώων.
Σωστή εκτέλεση όλων των εργαστηριακών τεχνικών
Καθοδήγηση και επίβλεψη εφαρμογής τεχνικών από κατώτερης
εκπαίδευσης προσωπικό του χώρου
Βιοϊατρική έρευνα
Διερεύνηση παθοφυσιολογίας νόσων / νέων βιολογικών δεικτών με
διαγνωστική αξία.
Έλεγχος βιολογικής δράσης ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον
(αναστολείς ενζύμων)
Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεχνικών
Έλεγχος λοιμογόνων παραγόντων
Γενετική προδιάθεση και παθολογικές καταστάσεις.

Σεπ 2004 - Σεπ
2010

Απόφοιτος Λυκείου
Γενικό Λύκειο Λάρισας, Λάρισα

Σεπ 2001 - Σεπ
2004

Βοηθός Εργαστηρίου
Ιδιωτικό Νοσοκομείο (Μερική Απασχόληση), Λάρισα
Λήψη και προετοιμασία δειγμάτων για ανάλυση
Βοηθός στη διοίκηση κατώτερων τεχνικών σε υπηρεσία
Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
Ανάλυση και αναφορά
Ποιοτικός έλεγχος

Δεκ 2010 - Δεκ 2014

Βοηθός Γραμματείας Πανεπιστημίου
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
Γραμματειακής υποστήριξη σε θέματα σπουδαστών
Δημιουργία και παρακολούθηση αιτημάτων σπουδαστών
Οργάνωση και έλεγχος εγγράφων
Τηλεφωνική ενημέρωση σπουδαστών και αποστολή ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας

Σεπ 2008 - Σεπ
2010

 ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΌΝΤΑ

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ



Microsoft Office      
Λογισμικό Ιατρικού
Εργαστηρίου      

Εργαστηριακός Έλεγχος      

Εξοπλισμός Παρατήρησης      
Εργαστηριακοί Έλεγχοι και
Ανάλυση      

Σύνοψη και αναφορά      

Ελεγχος ποιότητας      

Διαπροσωπικές Δεξιότητες      

Ηγετικές Ικανότητες      

Δρ Γεώργιος Δημητρίου
0100 200 3000
gdimitriou@deigma.com.gr

Διεθνές
Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος

Δρ Μαρίνα Πετροπούλου
0200 300 4000
mpetropoulou@deigma.com.gr

Ιδιωτικό Νοσοκομείο

 ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ

 ΑΝΑΦΟΡΈΣ
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