στὸ Προφὶλ τῆς Καρδιολογίας

Γεώργιος Ν. Χάχαλης
Καθηγητὴς Καρδιολογίας & Διευθυντὴς τῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν

Ο

Καθηγητὴς Γεώργιος Χάχαλης ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση μὲ βαθμὸ “ἄριστα”. Τὸ 1970
εἰσήχθη στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τὸ 1976 ἀποφοίτησε μὲ βαθμὸ
“Λίαν Καλῶς”. Στὴ συνέχεια εἶχε ἐπιτυχεῖς ἐξετάσεις στὸ Ἰατρικὸ Τμῆμα ECFMG. Στὴ Δυτικὴ
Γερμανία, τὸ διάστημα 1977-1987, εἰδικεύθηκε στὴν Παθολογία καὶ τὴν Καρδιολογία. Τὸ
1987 ἔλαβε διδακτορικὸ δίπλωμα ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο MUNSTER μὲ θέμα “Ἡ Ἐπίδραση
τῆς δακτυλίτιδας στὸ Ἠλεκτροκαρδιογράφημα
Ἠρεμίας καὶ Κόπωσης σὲ Καρδιολογικῶς ὑγιῆ
ἄτομα”. Ὁ κ. Χάχαλης ἔχει ἄριστη γνώση τὴ
Γερμανικῆς καὶ πολὺ καλὴ γνώση τῆς Ἀγγλικῆς
γλώσσας.
Ἀπὸ τὸ 1987 ἕως τὸ 1992 ἐργάσθηκε ὡς
Ἐπιμελητὴς Α΄ στὸ Γ.Ν. Πατρῶν “Ἅγιος Ἀνδρέας”. Στὴ συνέχεια, ἀπὸ τὸ 1992 ἕως καὶ τὸ
2006 ἐργάσθηκε ὡς Ἐπιμελητὴς Α΄ καὶ τὸ διάστημα 2001-2006 ὡς Ἀν. Διευθυντὴς στὴν Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ Πατρῶν.
Τὸ 2006 ἀπέκτησε τὸν τίτλο τοῦ Ἐπίκουρου
Καθηγητῆ Καρδιολογίας καὶ τὸ 2011 τὸν τίτλο
τοῦ Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ Καρδιολογίας τῆς
Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2016 εἶναι Διευθυντὴς τῆς
Πανεπιστημιακῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ
Π.Γ.Ν.Π. Στὶς 9 Μαΐου 2017 ἀπέκτησε τὸν τίτλο
τοῦ Τακτικοῦ Καθηγητῆ Καρδιολογίας τῆς Ἰα-

τρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
Τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τοῦ κ. Χάχαλη ἔχει
ὡς ἑξῆς:
• Συμμετοχὴ σὲ 139 πρωτότυπες ἐργασίες
δημοσιευμένες σὲ διεθνῆ περιοδικά.
• Διερεύνηση τῶν καρδιολογικῶν προβλημάτων σὲ ἀσθενεῖς μὲ μεσογειακὴ ἀναιμία. Ἡ
ἐνασχόλησή του μὲ τὸ συγκεκριμένο θέμα ἔχει
διάρκεια περίπου μία 15ετία.
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• Ἐρευνητικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀλλεργικὴ προδιάθεση καὶ τὴ συσχέτισή της μὲ ὀξέα
στεφανιαῖα ἐπεισόδια (σὲ συνεργασία μὲ τὸν κ.
Νικ. Κούνη).
• Διερεύνηση τοῦ ρόλου τῆς κερκιδικῆς καὶ

τῆς ὠλένιας ἀρτηρίας στὶς στεφανιαῖες ἐπεμβάσεις μὲ ἀρκετὲς πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες.
• Ἐρευνητὴς καὶ Ἐπιστημονικὰ Ὑπεύθυνος σὲ πολλὲς πολυκεντρικὲς διεθνεῖς μελέτες.
• Διερεύνηση τῆς δράσης τῶν ἀντιαιμοπεταλιακῶν φαρμάκων στὰ ὁξέα στεφανιαία
σύνδρομα.

Κλινικὸ ἔργο: Ἔχει ἐργαστεῖ ὡς Ὑπεύθυνος τοῦ Τμήματος Ὑπερήχων Καρδιᾶς (1995-

2000). Ἔχει ἐξειδικευθεῖ στὴν Ἐπεμβατικὴ
Καρδιολογία. Τὸ 2008 εἰσήγαγε τὴν διακερκιδικὴ προσπέλαση στὶς στεφανιαῖες ἐπεμβάσεις.
Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013 εἰσήγαγε τὴν διαδερμικὴ ἐμφύτευση ἀορτικῆς βαλβίδας στὴν Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ Π.Γ.Ν.Π.
Ἐπίσης, μία ἀπὸ τὶς ἁρμοδιότητές του εἶναι ἡ
ἐμφύτευση βηματοδοτῶν. Ὁ κ. Χάχαλης εἶναι
ἀπὸ τοὺς πρώτους στὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἰσήγαγε
τὴ θρομβόλυση στὸ STEMI ἀπὸ τὸ ἔτος 1997,
τὸ διοισοφάγειο ὑπέρηχο καρδιᾶς ἀπὸ τὸ ἔτος
1992, τὸ stress-echo ἀπὸ τὸ ἔτος 1997, τὴν πρωτογενῆ ἀγγειοπλαστικὴ ἀπὸ τὸ ἔτος 2004 καὶ
τὶς κερκιδικὲς στεφανιαῖες ἐπεμβάσεις ἀπὸ τὸ
ἔτος 2008.

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.

