στὸ Προφὶλ τῆς Καρδιολογίας

Εὐστάθιος Ἡλιοδρομίτης
Καθηγητὴς Καρδιολογίας, Διευθυντὴς Βʹ Πανεπιστημιακῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς Γ.Ν.Α.
«Αττικόν»

Ο

Καθηγητὴς Εὐστάθιος Ἡλιοδρομίτης
γεννήθηκε στὶς 15 Σεπτεμβρίου 1953
στὴ Θεσσαλονίκη καὶ μεγάλωσε στὴν

Ἀθῆνα.
Εἶναι παντρεμένος καὶ ἔχει ἕνα γιό.
Πραγματοποίησε τὶς βασικές του σπουδὲς
στὴν Ἀθῆνα, εἰσήχθη μεταξύ των πρώτων στὴν
Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
μετὰ ἀπὸ Πανελλήνιες ἐξετάσεις τὸ 1971 καὶ
ἔλαβε τίτλο ὑποτρόφου. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν
Ἰατρικὴ Σχολὴ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1977 καὶ ὑπηρέτησε τὴ στρατιωτική του θητεία στὸ Στρατὸ
ξηρᾶς.
Εἰδικεύτηκε στὴ Καρδιολογία στὸ Νοσοκομεῖο Εὐαγγελισμὸς καὶ ἔλαβε τὸν τίτλο εἰδικότητας Καρδιολόγου μετὰ ἀπὸ ἐξετάσεις τὸ
1985.
Ἡ διδακτορική του διατριβὴ ἔχει θέμα τὴ
διαστολικὴ λειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
ἀσθενῶν, μετὰ ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
Ἐργάσθηκε ὡς Ἐπιμελητὴς στὴν Καρδιολογικὴ κλινική του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματᾶς» ἀπὸ τὸ 1987, ὡς Ἐπιμελητὴς ἀπὸ τὸ 1993
καὶ ἐν συνεχείᾳ ὡς Ὑποδιευθυντὴς ἀπὸ τὸ 1998
ἕως τὸ 2005 στὸ Ὠνάσειο Καρδιοχειρουργικὸ
Κέντρο.
Τὸ 2004 ἐξελέγη Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς
Καρδιολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστρια-

κοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τὸ 2012 Καθηγητὴς Καρδιολογίας.
Ἀπὸ τὸ 2005 ἐργάζεται στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο «ΑΤΤΙΚΟΝ».
Ἀπὸ τὸ 1988 ἕως καὶ τὸ 2016 ἦταν ὑπεύθυνός των Μονάδων Ἐμφραγμάτων στὰ Νοσοκομεῖα «Γ. Γεννηματᾶς», Ὠνάσειο καὶ «ΑΤΤΙΚΟΝ» μὲ παράλληλο κλινικὸ ἔργο στὴν
Ἠλεκτροφυσιολογία ἕως τὸ 2004 καὶ στὴν ἐμ-
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φύτευση Βηματοδοτῶν καὶ Ἀπινιδωτῶν ἕως τὸ
2012.
Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ τρέχοντος ἔτους εἶναι Διευθυντὴς τῆς Βʹ Πανεπιστημιακῆς Καρδιολογικῆς στὸ Ἀττικὸ Νοσοκομεῖο.
Ἔχει μετεκπαιδευτεῖ στὸ Royal Brompton
καὶ στὸ University College Hospital τοῦ Λονδίνου καὶ στὸ University of South Alabama τῶν
ΗΠΑ σὲ θέματα ἰσχαιμίας καὶ ἐπαναιμάτωσης
τοῦ μυοκαρδίου τόσο σὲ ἐπίπεδο κλινικῆς ἔρευνας ὅσο καὶ σὲ ἐπίπεδο βασικῆς καὶ μοριακῆς
ἔρευνας.
Τὸ ἐρευνητικό του ἐνδιαφέρον ἀφορᾶ κυρίως τοὺς ἐνδογενεῖς μηχανισμοὺς προστασίας
τοῦ μυοκαρδίου, τὶς ἐνδοκυττάριες καὶ ἐξωκυττάριες ὁδοὺς μεταβίβασης κυτταρικῶν σημάτων, τὴν παραγωγὴ καὶ ἐξουδετέρωση τῶν
ἐλευθέρων ριζῶν καὶ τὴν ἀναζήτηση τοῦ τελικοῦ παράγοντα διακοπῆς τῆς νέκρωσης καὶ
ἀπόπτωσης. Τὸ κλινικό του ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται σὲ θέματα στεφανιαίας νόσου καὶ ἀρρυθμιῶν καθὼς καὶ σὲ ὅλα τα θέματα Μονάδων
ἐντατικῆς θεραπείας.
Ἔχει πρωτογενὲς ἐρευνητικὸ ἔργο μὲ μεγάλο ἀριθμὸ δημοσιεύσεων πρωτοποριακῶν
κλινικῶν καὶ πειραματικῶν ἐργασιῶν, εἶναι
κριτὴς σὲ πολλὰ μεγάλα διεθνῆ περιοδικὰ καὶ
ἀνήκει στὸ Editorial Board τοῦ περιοδικού
Basic Research in Cardiology.
Ἔχει πολυετῆ ἐρευνητικὴ συνεργασία μὲ
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τὴ Φαρμακευτικὴ Σχολὴ καὶ τὴ Σχολὴ Βιολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τὴ Σχολὴ Βιολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τὴ
Σχολὴ Ὀργανικῆς Χημείας τοῦ Πανεπιστημίου
Πατρών, τὸ Ἵδρυμα Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ τὸ Ἐθνικὸ
Ἵδρυμα Ἐρευνῶν.
Συνεργάζεται ἐρευνητικά μὲ τὸ Hatter
Institute, London, UK, τὸ Rayne Institute
London, UK, τὸ Institute of Pathophysiology,
Essen, Germany, τὸ University of S. Alabama,
Mobile (Al) USA καὶ τὸ University Szeged,
Szeged, Hungary.
Διδάσκει στοὺς 5ετεις φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς
Σχολῆς Ἀθηνῶν τὸ μάθημα τῆς Καρδιολογίας
καὶ στοὺς φοιτητὲς τοῦ 2ου, 3ου καὶ 4ου ἔτους
μαθήματα τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος.
Συμμετέχει σὲ μεταπτυχιακὰ προγράμματα.
Ἔχει ἐπιβλέψει μεγάλο ἀριθμὸ διδακτορικῶν διατριβῶν καὶ εἶναι ἐξωτερικὸς κριτὴς διατριβῶν ξένων Πανεπιστημίων.
Ἔχει διατελέσει μέλος τοῦ Νucleus τῆς
ὁμαδας ἐργασίας Cellular Biology of the Heart
τῆς Εὐρωπαικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ
ἔχει διατελέσει Πρόεδρος τῆς ὁμάδας ἐργασίας Πειραματικῆς Καρδιολογίας τῆς Ἑλληνικῆς
Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας.
Εἶναι μέλος πολλῶν ἑλληνικῶν καὶ διεθνῶν
ἐπιστημονικῶν ἑταιρειῶν.

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.

