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Καθηγητὴς Λάμπρος Κ. Μιχάλης γεννήθηκε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1960 στὴν
Ἄρτα, ὅπου καὶ ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδές του στὴν πρωτοβάθμια καὶ δευτεροβάθμια
ἐκπαίδευση. Τὸ 1978 εἰσήχθη 5ος στὴν Ἰατρικὴ
Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπὸ ὅπου ἀποφοίτησε
τὸ 1984 μὲ Ἄριστα. Ἔλαβε ὑποτροφίες ἀπὸ τὸ
Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν γιὰ ὅλα σχεδὸν
τὰ ἔτη φοίτησης στὴν Ἰατρικὴ Σχολή. Τὸ 1989
ἔλαβε τὴ διδακτορική του διατριβὴ ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν μὲ Ἄριστα, ἐνῶ τὸ 1992
ἔγινε μέλος τοῦ Royal College of Physicians τοῦ
Λονδίνου, μετὰ ἀπὸ ἐξετάσεις. Ὁ κ. Μιχάλης
ἐκπαιδεύθηκε στὴ Γενικὴ καὶ Ἐπεμβατικὴ Καρδιολογία στὴ Μεγάλη Βρετανία. Μετὰ τὸ τέλος
τῆς ἐκπαίδευσής του ἐκλέχθηκε Λέκτορας στὴ
Σχολὴ Μεταπτυχιακῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Keele στὴ Μεγάλη Βρετανία, ὅπου καὶ
ἐργάστηκε ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1993 ἕως
τὸν Μάιο τοῦ 1995. Τὸν Μάιο τοῦ 1995 ἐκλέχτηκε Λέκτορας Καρδιολογίας στὴν Ἰατρικὴ
Σχολὴ Ἰωαννίνων καὶ ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα.
Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1999 ἐκλέχτηκε Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Καρδιολογίας καὶ τὸν Μάιο
τοῦ 2005 Καθηγητὴς Καρδιολογίας στὴν ἴδια
Ἰατρικὴ Σχολή. Ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2014 διευθύνει τὴ Β΄ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Ἰωαννίνων.

Ὁ κ. Μιχάλης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σταδιο
δρομίας του ἔλαβε διάφορες τιμητικὲς διακρίσεις μὲ σημαντικότερη τὸ Βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τὸ 2013 γιὰ πρωτότυπη ἐργασία
ἐπὶ τῆς θεραπείας τῶν παθήσεων τῆς καρδιᾶς
(Βραβεῖα Βασιλικῆς χήρας Γερασίμου Νοταρᾶ).
Ἔχει ὑπηρετήσει σὲ διάφορες διοικητικὲς θέσεις, ὅπως Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς
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τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Ἀντιπρόεδρος
καὶ Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Ἰωαννίνων,
Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, Πρόεδρος τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας Ἐπεμβατικῆς Καρδιολογίας τῆς Ἐλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, Πρόεδρος τῆς
Ὁμάδας Περιφερικῶν Ἀγγείων τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ Μέλος τῆς
Ἐπιτροπῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ ΚΕΣΥ. Εἶναι ὁ
Ἐκλεγεὶς Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου
Καρδιολογίας, ἐνῶ διατελεῖ ἀπὸ ἐτῶν Πρόεδρος
της Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Μιχαηλιδείου
Κληροδοτήματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Ἐπίσης εἶναι Ἐκπρόσωπος τῶν Ἑλλήνων
Καρδιολόγων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ὀργάνωση
UEMS (Union of European Medical Specialists)
ἀπὸ τὸ 1999 ἕως σήμερα καὶ ἀπὸ τὸ 2013 Γραμματέας τοῦ UEMS Cardiology Section καὶ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς
Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Ἐκπαίδευσης γιὰ
τὴν Καρδιολογία.
Ὁ κ. Μιχάλης καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς
σταδιοδρομίας του προσπάθησε νὰ συνδυά
σει τὴν ἔρευνα μὲ τὴν κλινικὴ ἀριστεία. Στὰ
πλαίσια αὐτὰ ὀργάνωσε τὴν ἐπεμβατικὴ καρδιολογία κλινικὰ καὶ ἐρευνητικὰ στὴ ΒΔ Ἑλλάδα, ἐνῶ ὑπῆρξε πρωτοπόρος στὴν ὀργάνωση
τῆς ἐπεμβατικῆς καρδιολογίας στὴν Ἑλληνικὴ
Περιφέρεια γενικότερα. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς
τῆς πρωτοπορίας ἦταν ὅτι τὸ Πανεπιστημιακὸ
Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων ὑπῆρξε ἴσως τὸ πρῶτο
περιφερειακὸ κέντρο στὴν Ἑλλάδα, στὸ ὁποῖο
πραγματοποιήθηκαν συστηματικὰ ἐπεμβατικὲς
καρδιολογικὲς πράξεις καὶ τὸ ὁποῖο ἀντιμετώπισε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀντιμετωπίζει ἐντοπίως τὸ σύνολο τῶν ἀσθενῶν τῆς ΒΔ Ἑλλάδας μὲ
καρδιαγγειακὰ νοσήματα. Σήμερα, στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων, πραγματοποιεῖται σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν ἐπεμβατικῶν
πράξεων στὴν Καρδιαγγειακὴ Ἰατρικὴ καὶ
ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πρωτοπόρα Ἑλληνικὰ
Δημόσια Νοσηλευτικὰ Ἱδρύματα στὸν τομέα
αὐτό. Ταυτόχρονα μὲ τὴν κλινικὴ ὀργάνωση
προσπάθησε νὰ δημιουργήσει τὶς προϋποθέσεις
γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἔρευνας. Στὰ πλαίσια
αὐτὰ λειτούργησε ἐργαστήριο πειραματόζωων,
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ἐργαστήριο μεγάλων ἀγγείων καθὼς καὶ ἐργαστήριο βιοϊατρικῆς τεχνολογίας, ἐνῶ ἐνέπνευσε
συνεργάτες γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἔρευνας.
Ἡ ἔρευνα, ποὺ πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴν
καθοδήγησή του στὰ Ἰωάννινα, ἀπέδωσε 232
δημοσιευμένες ἐργασίες με συνολικὸ h-index
32 μέχρι σήμερα. Ἀκόμη, ἐξαιτίας τῶν ἐρευνητικῶν, ἀλλά καὶ κλινικῶν και ἐκπαιδευτικῶν
ἐνδιαφερόντων του ὁ καθηγητής κ. Μιχάλης
ἔχει παρευρεθεῖ ὡς προσκεκλημένος ὁμιλητὴς
σὲ πολλὰ ἐθνικὰ καὶ διεθνῆ συνέδρια, ἐνῶ εἶναι
κριτής σὲ 15 διεθνῆ ἰατρικά περιοδικά. Τὸ κύριο
ἐρευνητικό του ἔργο ἀφορᾶ (1) κλινικὲς καὶ
πειραματικὲς μελέτες στὴν Καρδιολογία, στὴν
Ἐπεμβατικὴ Καρδιολογία καὶ στὴν Περιφερικὴ
Ἀρτηριοπάθεια, (2) τὴν ἀνάπτυξη λογισμικῶν
συστημάτων γιὰ τὴν ἐπεξεργασία μακρᾶς διάρκειας σημάτων ἀπὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα
γιὰ τὴ διάγνωση ἰσχαιμίας καὶ ἀρρυθμιῶν,
καθὼς καὶ νεότερες τεχνικὲς ὑβριδικῆς ἀπεικόνισης τῶν στεφανιαίων καὶ περιφερικῶν ἀρτηριῶν, (3) τὴ συσχέτιση τῆς αἱματικῆς ροῆς μὲ
τὴν ἀθηροσκλήρωση καὶ τὴν πρόβλεψη κλινικῶν συμβαμάτων, καθὼς καὶ (4) μελέτες σχετικὲς μὲ τὴν προ-κλινικὴ ἀθηροσκλήρωση. Τὰ
περισσότερα ἐρευνητικὰ προγράμματα, μὲ τὰ
ὁποῖα ἀσχολεῖται, ἐκπονοῦνται σὲ συνεργασία μὲ μεγάλα ἐρευνητικὰ κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἔχουν λάβει χρηματοδότηση ἀπὸ τὸ
Ὑπουργεῖο Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας, ἀπὸ τὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἄλλους ὀργανισμούς.
Ἀπὸ τὴν ἀρχή τῆς σταδιοδρομίας του ὁ
καθηγητὴς κ. Μιχάλης ἔχει ἐπιδείξει ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς ἐκπαίδευσης
κατὰ τὴν εἰδικότητα, καθὼς καὶ τὴ συνεχιζόμενη ἰατρικὴ ἐκπαίδευση σὲ ἐθνικὸ καὶ εὐρωπαϊκὸ
ἐπίπεδο. Ὡς ἀποτέλεσμα ἔχει διατελέσει μέλος
τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ ΚΕΣΥ, ὑπῆρξε διοργανωτὴς ἤ συν-διοργανωτὴς ἑλληνικῶν
συνεδρίων ἐπεμβατικῆς καρδιολογίας, καθὼς
καὶ εὐρωπαϊκῶν συνεδρίων σχετικὰ μὲ τὴ συνεχιζόμενη ἐκπαίδευση. Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὁδηγοῦ Ὀργάνωσης
Ἐκπαίδευσης στὴν Εἰδικότητα τῆς Καρδιολογίας (Training Requirements for the Specialty of
Cardiology. European Standards of Postgraduate
Medical Specialist Training. UEMS 2013/24).
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Ὁ ὁδηγὸς αὐτὸς ἀποτελεῖ τὸν πρότυπο ὁδηγὸ
ὀργάνωσης τῆς εἰδικότητας τῆς Καρδιολογίας
γιὰ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
καὶ σκοπεύει στὴ δημιουργία εὐρωπαϊκοῦ τίτλου εἰδικότητας στὴν Καρδιολογία. Ἐπίσης ὁ
κ. Μιχάλης εἶναι ὁ ἐκδότης τοῦ διεθνοῦς ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ Continuing Cardiology
Education, ποὺ ἀνήκει στὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο
Καρδιολογίας. Τὸ περιοδικὸ αὐτὸ ἔχει ἐπίσημη
γλῶσσα τὴν ἀγγλική, τὰ ἄρθρα συγγράφονται

«Ἡ Λεωφόρος τῶν Καπουτσίνων»

ἀπὸ ἔγκριτους συναδέλφους ἀπὸ τὴν ἀλλοδαπὴ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Τὸ περιοδικὸ εἶναι ἀφιερωμένο ἀποκλειστικὰ στὴν ἐκπαίδευση καὶ
δίνει τὴ δυνατότητα γιὰ ὅσους συναδέλφους
ἐνδιαφέρονται να συμμετάσχουν σὲ δραστηριότητες συνεχιζόμενης ἰατρικῆς ἐκπαίδευσης,
ποὺ ἔχουν ἐγκριθεῖ καὶ μοριοδοτοῦνται ἀπὸ
τὴν EBAC (European Board of Accreditation in
Cardiology).

Claude Monet

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.

