στὸ Προφὶλ τῆς Καρδιολογίας

Κωνσταντῖνος Τσιούφης
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Καρδιολογίας, Aʹ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική, ΕΚΠΑ,
Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, Πρόεδρος Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, Πρόεδρος
Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ὑπέρτασης
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Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Τσιούφης γεννήθηκε στὸ Αὐλάκι
Βάλτου τῆς Αἰτωλοακαρνανίας καὶ
ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ πρῶτο Λύκειο Ἀρρένων
Ἀγρινίου. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὸ 1987 μὲ βαθμὸ
ΑΡΙΣΤΑ. Ἐκπαιδεύθηκε στὴν εἰδικότητα τῆς
Καρδιολογίας στὴν Aʹ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Ἱπποκράτειου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν, ἐνῶ ὁλοκλήρωσε τὴ διδακτορική του διατριβὴ μὲ βαθμὸ ΑΡΙΣΤΑ στὸ
ἴδιο Πανεπιστήμιο τὸ 1997. Πραγματοποίησε
μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Καρδιολογία
καὶ τὴν Ὑπέρταση ἀρχικῶς στὸ Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν καὶ ἀκολούθως στὸ Veterans Affairs
Medical Center τοῦ Georgetown University στὴ
Washington τῆς Ἀμερικῆς. Ὑπηρέτησε ὡς Ἐπιμελητὴς Βʹ στὴν Καρδιοχειρουργικὴ Κλινικὴ
τοῦ Ἱπποκράτειου Νοσοκομείου, μετὰ ὡς Ἐπιμελητὴς Αʹ στὸ Καρδιολογικὸ Τμῆμα τοῦ Ἱπποκράτειου (Διευθυντὴς κ. Ι. Καλλικάζαρος) καὶ
ἀκολούθως ἐξελέγη τὸ 2007 Λέκτορας Καρδιολογίας στὴν Πανεπιστημιακὴ Κλινικὴ τοῦ Ἱπποκράτειου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν (Διευθυντὴς
καθ. κ. Χ. Στεφανάδης), τὸ 2010 Ἐπίκουρος
Καθηγητὴς καὶ τὸ 2015 Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Καρδιολογίας στὸ ἴδιο ἀκαδημαϊκὸ κέντρο
(Διευθυντὴς καθ. κ. Δ. Τούσουλης).

Τὰ κλινικὰ καὶ ἐρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἑστιάζονται κυρίως στὴν ὑπερτασικὴ νόσο,
στὴν καρδιονεφρικὴ νόσο, στὴν καρωτιδικὴ
ἀθηροσκλήρωση καὶ στὴν Ἐπεμβατικὴ Καρδιολογία. Ἀπὸ σειρὰ ἐτῶν τελεῖ ὑπεύθυνος τῆς
Μονάδας Ὑπέρτασης τῆς Αʹ Πανεπιστημιακῆς
Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Ἱπποκράτειου
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Νοσοκομείου καὶ συμμετέχει ἐνεργὰ στὸ πρόγραμμα τῶν τακτικῶν καὶ ἐκτάκτων περιστατικῶν τοῦ Αἱμοδυναμικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς
Κλινικῆς. Ὁ σπάνιος συνδυασμὸς στὸ πρόσωπό του τῆς κλινικῆς καὶ ἐπεμβατικῆς καρδιολογίας διαφαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀναδειχθεῖ ὡς ἕνας ἐκ τῶν
πρωτοπόρων στὴν ἐπεμβατικὴ ἀντιμετώπιση
τῆς ὑπέρτασης, συμμετέχοντας ὡς κύριος ἐρευνητὴς στὶς μεγαλύτερες διεθνεῖς κλινικὲς μελέτες τῆς νεφρικῆς συμπαθητικῆς ἀπονεύρωσης.
Εἶναι fellow τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Καρδιολογίας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ὑπέρτασης. Ἔχει διατελέσει μέλος τοῦ
πυρῆνα τῆς Ὁμάδας ἐργασίας Hypertension
and the Heart τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, πρόεδρος τῆς Ὁμάδας ἐργασίας Interventional Therapy of Hypertension τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ὑπέρτασης καὶ Πρόεδρος τῆς ὁμάδας Ἐργασίας Ὑπέρταση καὶ Καρδιὰ τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας.
Ὑπηρέτησε στὸ ΔΣ τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιο
λογικῆς Ἑταιρείας μετὰ ἀπὸ ἐκλογὲς ἀρχικὰ
ὡς Μέλος, Γραμματέας, καὶ στὴ συνέχεια ὡς
Ἀντιπρόεδρος καὶ τὴν τρέχουσα διετία 2017-19
ἀσκεῖ τὰ ὑψηλὰ καθήκοντα τοῦ Προέδρου τῆς
Ἑταιρείας. Ὑπηρέτησε στὸ ΔΣ τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑταιρείας Ὑπέρτασης ὡς Μέλος, Γραμματέας
ἐπὶ 2 θητεῖες καὶ πρόσφατα ἐξελέγη στὴ θέση
τοῦ Προέδρου τῆς Ἑταιρείας. Νὰ σημειωθεῖ
ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος Ἕλληνας ποὺ ἐκλέγεται στὴ
θέση τοῦ προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας
Ὑπέρτασης.
Οἱ διακρίσεις τοῦ Ἀν. Καθηγητῆ Κωνσταντίνου Τσιούφη ἄρχονται ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια
τῆς βασικῆς ἐκπαίδευσής του στὴν Καρδιολογία. Τὸ 1996 ἔλαβε τὸ βραβεῖο τοῦ καλύτερου
εἰδικευόμενου τῆς Αʹ Πανεπιστημιακῆς Καρδιο
λογικῆς Κλινικῆς ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Καθηγητῆ Παύλου Τούτουζα. Ὑπότροφος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) γιὰ
περίοδο ἑνὸς ἔτους ἐργαζόμενος στὴν Αʹ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ ὡς ἄμισθος
ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης. Τὸ 2002 ἔλαβε τὸν
τίτλο τοῦ Clinical Hypertension Specialist τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ὑπέρτασης (European
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Society of Hypertension-ESH), ἐνῶ τὸ 2007 ἡ
ὑπὸ τὴν εὐθύνη του Μονάδα Ὑπέρτασης τοῦ
Ἱπποκράτειου Νοσοκομείου ἀναδείχθηκε σὲ
ESH Hypertension Excellence Center. Tὸ 2009
τιμήθηκε μὲ τὸν τίτλο τοῦ Ἐπισκέπτη Καθηγητῆ στὸ Πανεπιστήμιο Georgetown τῆς Ἀμερικῆς.
Ἐργασίες του ἔχουν ἐπανειλημμένα βραβευθεῖ
σὲ Πανελλήνια Καρδιολογικὰ Συνέδρια, καθὼς
καὶ σὲ διεθνῆ Συνέδρια, ὅπως τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Καρδιολογίας.
Ὁ Ἀν. Καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Τσιούφης ἔχει νὰ παρουσιάσει ἔντονη καὶ σημαντικὴ ἐρευνητικὴ δραστηριότητα καθ’ ὅλη τὴ
διάρκεια τῆς ἰατρικῆς του πορείας. Ἔχει ἄνω
τῶν 300 δημοσιεύσεων σὲ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ
περιοδικά, μὲ συνολικὸ συντελεστῆ ἀπήχησης
ἄνω τοῦ 950. Τὸ δημοσιευμένο του ἔργο φέρει
ἄνω τῶν 4.000 βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν, μὲ
συντελεστῆ Η-index ἄνω τοῦ 30. Συμμετέχει
συγγραφικὰ στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ
τὴ διαχείριση τῆς ὑπέρτασης τῆς ESH (2013,
2017-8), ἀλλὰ καὶ στὰ κύρια διεθνῆ ἔγγραφα ὁμοφωνίας στὸ χῶρο τῆς ὑπέρτασης καὶ
τῆς νεφρικῆς συμπαθητικῆς ἀπονεύρωσης.
Εἶναι συγγραφέας κεφαλαίων σὲ πολλαπλᾶ
βιβλία -ἑλληνικὰ καὶ ξενόγλωσσα- στὸ χῶρο
τῆς καρδιολογίας, καὶ ἔχει ἐκδώσει μονογραφίες μὲ θέματα ὑπέρτασης. Τὸ 2016 ἐξέδωσε
σὲ συνεργασία μὲ τοὺς διακεκριμένους καθηγητὲς Giuseppe Mancia καὶ Roland Schmieder
τὸ πρωτοπόρο βιβλίο Interventional Therapies
for Secondary and Essential Hypertension (Ἐκδόσεις Springer). Εἶναι μέλος τῆς συντακτικῆς
Ἐπιτροπῆς πολλῶν περιοδικῶν ὅπως HJC. JH,
Clinical Cardiology κλπ.
Ἡ ἀκαδημαϊκὴ καὶ ἐρευνητική του πορεία
ἀποτυπώνεται στὴ συμμετοχή του ὡς προσκεκλημένος ὁμιλητὴς σὲ Ἑλληνικὰ (>300) καὶ διεθνῆ (>180) συνέδρια. Ὁ ἴδιος ὀργανώνει στὴν
Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 2009, μὲ ἐπιτυχία, τὸ πρωτοπόρο συνέδριο Καρδιαγγειακὲς Παθήσεις καὶ
Νεφρικὴ δυσλειτουργία, τὸ ὁποῖο ἔχει σταθερὴ διεθνῆ συμμετοχή, καὶ ἀπὸ τὸ 2014 τὸ διεθνὲς δορυφορικὸ συνέδριο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Συνεδρίου Ὑπέρτασης Update on Resistant
Hypertension and related comorbidities.
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Πέρα ἀπὸ τὸ πλούσιο ἐρευνητικὸ καὶ κλινικὸ ἔργο ὁ Κωνσταντῖνος Τσιούφης χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑψηλὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν ἰατρῶν στὸ χῶρο τῆς Καρδιολογίας.
Ὡς ἐπιβλέπον μέλος ΔΕΠ ἢ ὡς μέλος τριμελῶν
ἐπιτροπῶν ἔχει συμβάλει στὴν ἐκπόνηση μεγάλης σειρᾶς διδακτορικῶν διατριβῶν, οἱ ὁποῖες
κρίθηκαν ὡς ἄριστες. Στὴ Μονάδα Ὑπέρτασης
τοῦ Ἱπποκράτειου Ἀθηνῶν, τὴν ὁποία διευθύνει, ἐκπαιδεύονται μὲ ἐπιτυχία τόσο σὲ κλινικὸ
ὅσο καὶ σὲ ἐρευνητικὸ ἐπίπεδο ἰατροὶ ἀπὸ τὸ
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χῶρο τῆς Καρδιολογίας, τῆς Παθολογίας καὶ
λοιπῶν συναφῶν εἰδικοτήτων. Πολλοὶ ἐκ τῶν
ἐκπαιδευόμενων ἰατρῶν ἔχουν στὴ συνέχεια
σημαντικὴ πορεία καὶ περαιτέρω ἐπιστημονικὴ
ἐξέλιξη στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό. Σημαντικὸ βῆμα ἀποτελεῖ ἐπίσης καὶ ἡ ἐνεργοποίηση
στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν ἴδιον, μέσῳ τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, τῶν ἐξετάσεων
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διπλώματος στὴν Καρδιολογία (European Accreditation in Cardiology) τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας.

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.

