στὸ Προφὶλ τῆς Καρδιολογίας

Χαράλαμπος Ι. Καρβούνης
Καθηγητὴς Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

Γ

εννήθηκα στὶς Σέρρες τὸ 1955 καὶ μεγάλωσα στὴ Θεσσαλονίκη. Τελείωσα τὸ
Πειραματικὸ Σχολεῖο τοῦ Α.Π.Θ. καὶ
εἰσήχθην στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. τὴν
ὁποία τελείωσα μὲ ἄριστα (βαθμὸς 9,2) τὸ
1979. Παράλληλα μὲ τὴ στρατιωτική μου θητεία, ἔκανα τὸν πρῶτο χρόνο τῆς εἰδικότητάς
μου στὴν Παθολογία στὸ Γ.Σ.Ν.Ε. 424. Μόλις
τελείωσα, τὸ 1982, ξεκίνησα τὴν ἐκπλήρωση
τῆς ὑπηρεσίας ὑπαίθρου. Ἀμέσως μετά, συνέχισα καὶ ὁλοκλήρωσα τὴν εἰδικότητά μου στὴν
Καρδιολογία στὴ Θεραπευτικὴ Κλινική τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐνῶ παράλληλα ἐκπονοῦσα τὴ διδακτορική μου διατριβή, τὴν ὁποία
ὁλοκλήρωσα μὲ βαθμὸ ἄριστα. Ἀπέκτησα τὸ
Diploma in Cardiology τοῦ Πανεπιστημίου
τοῦ Λονδίνου στὸ Νοσοκομεῖο Hammersmith,
ὅπου καὶ παρέμεινα γιὰ ἕνα χρόνο, ἐν συνεχείᾳ
μετεκπαιδεύτηκα στὸ Αἱμοδυναμικὸ Ἐργαστήριο τοῦ Νοσοκομείου Ἀλεξάνδρα, γιὰ ἕξι μῆνες
καὶ ἀργότερα στὸ Ἐργαστήριο Ὑπερήχων τοῦ
Massachussetts General Hospital τῆς Harvard
Medical School, γιὰ ἄλλους ἕξι μῆνες, ὀλοκληρώνοντας ἔτσι μιὰ πολυετῆ ἐξειδίκευση σὲ ὅλο
τὸ φάσμα τῆς ὑπερηχοκαρδιογραφίας.
Ἀπὸ τὸ 1998, ξεκίνησα νὰ ἐργάζομαι ὡς
Ἐπιμελητὴς Β΄ στὴν Α΄ Καρδιολογικὴ Κλινική
τοῦ Νοσοκομείου Εὐαγγελισμός, ἐνῶ τὸ 1991
ἐκλέχτηκα Λέκτορας Καρδιολογίας στὴν Α΄

Καρδιολογικὴ Κλινική τοῦ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
Τὸ 1996 ἔγινα Ἐπίκουρος Καθηγητής, τὸ 2002
Ἀναπληρωτής, ἐνῶ τὸ 2008 ἀναγορεύτηκα σὲ
Τακτικὸ Καθηγητὴ Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Τὸ
2013, ἐκλέχτηκα Διευθυντὴς τῆς Α΄ Καρδιολογικῆς Κλινικῆς Α.Π.Θ., θέση τὴν ὁποία κατέχω
μέχρι καὶ σήμερα.
Ὑπὸ τὴν καθοδήγησή μου ἔχουν γίνει πολλὲς διδακτορικὲς διατριβὲς καὶ διπλωματικὲς
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ἐργασίες στὸ πλαίσιο τῆς μεταπτυχιακῆς ἐκπαίδευσης τοῦ Α.Π.Θ.
Διετέλεσα μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑλληνικῆς
Καρδιολογικῆς Ἑταιρίας, τῆς Καρδιολογικῆς
Ἐταιρίας Β. Ἑλλάδος, ἐνῶ εἶμαι Πρόεδρος τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Καρδιολογίας καὶ μέλος
τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Μ.Ε.Κ.Α.
Ἔχω ὑπάρξει μέλος τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς σὲ πάνω ἀπὸ 50 συνέδρια, ὁμιλητὴς σὲ
περισσότερα ἀπὸ 200 συνέδρια – σεμινάρια.
Ὁμάδα ἰατρῶν τῆς Α΄ Καρδιολογικῆς

«Ἄνθη σὲ Βάζο»

Κλινικῆς, ὑπὸ τὴν καθοδήγησή μου, ἔλαβε τὸ
Πρῶτο βραβεῖο στὸ Διαγωνισμὸ ESC QUIZ,
ποὺ ἔγινε στὸ Πανευρωπαϊκὸ Καρδιολογικὸ
Συνέδριο τὸ 2014 στὴ Βαρκελώνη. Τέλος, ἔχω
βραβευτεῖ μὲ τὸ Βραβεῖο Ἀριστείας ἀπὸ τὴ
Σχολὴ Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ Α.Π.Θ. ὡς κάτοχος ἑνὸς ἀπὸ τὰ εἴκοσι καλύτερα βιογραφικὰ
τῆς Σχολῆς.
Τὸ ἐρευνητικὸ ἔργο μου εἶναι σημαντικὸ
καὶ περιλαμβάνει περισσότερες ἀπὸ 150 δημοσιεύσεις σὲ ξένα peer reviewed ἐπιστημονικὰ
περιοδικά.

August Renoir

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.

