στὸ Προφὶλ τῆς Καρδιολογίας

Θωμᾶς Κ. Μακρῆς
Συντονιστὴς Διευθυντὴς Καρδιολογικοῦ Τμήματος Γ.Ν.Μ.Α. “Ἕλενα Βενιζέλου”

O

Συντονιστὴς Διευθυντὴς τοῦ Καρδιολογικοῦ Τμήματος τοῦ ΓΝΜ «Ἕλενα
Βενιζέλου», Θωμᾶς Κ. Μακρῆς, γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα. Ὁλοκλήρωσε τὴν βασικὴ
ἐκπαίδευση στὴ Σκόπελο, ἀπ’ ὅπου κατάγεται,
καὶ τὶς γυμνασιακές του σπουδὲς στὴν Εὐαγγελικὴ Σχολὴ Νέας Σμύρνης. Μετὰ ἀπὸ πανελλήνιες ἐξετάσεις εἰσήχθη στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπ᾽ ὅπου ἀποφοίτησε
μὲ βαθμὸ «λίαν καλῶς». Ὑπηρέτησε τὴν στρατιωτική του θητεία στὴν Ἀεροπορία καὶ τὴν ὑπηρεσία ὑπαίθρου στὴν Τῆνο.
Εἰδικεύθηκε στὴν Καρδιολογία, εἰδικευόμενος Παθολογίας στὴν Παθολογικὴ Κλινικὴ
τοῦ Νοσοκομείου «Μεταξᾶ», εἰδικευόμενος
στὴν Καρδιολογία στὴν Α΄ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ ΓΝΑ «Εὐαγγελισμὸς» καὶ μετὰ ἀπὸ
ἐξετάσεις ἔλαβε τὸν τίτλο εἰδικότητας τῆς Καρδιολογίας. Ἡ διδακτορική του διατριβὴ ἐκπονήθηκε ἀπὸ τὴν Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὑπὸ τὸν Καθηγητὴ
Παῦλο Τούτουζα, ἀναφέρεται στὴν συμφορητικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ ὁλοκληρώθηκε
τὸ 2001 μὲ βαθμὸ ΑΡΙΣΤΑ.
Ἐργάστηκε στὴν Καρδιολογικὴ Κλινικὴ
τοῦ Νοσοκομείου “Λαϊκὸ” ἀπὸ τὸ 1990 ἕως
τὸ 2007 ὡς ἐπιμελητὴς καὶ ἀναπληρωτὴς Διευθυντής. Ὀργάνωσε τὸ Ἰατρεῖο Ὑπέρτασης,
τὸ ὁποῖο, μετὰ ἀπὸ ἀξιολόγηση τοῦ κλινικοῦ
καὶ ἐπιστημονικοῦ του ἔργου ἀπὸ τὴν Εὐρω-

παϊκὴ Ἑταιρεία Ὑπέρτασης, ἀναγνωρίσθηκε ὡς “Hypertension Excellence Center of the
European Society of Hypertension” τὸ 2001. Ὁ
ἴδιος ἔχει, ἀπὸ τὸ 2001, λάβει τὸν τίτλο τοῦ εἰδικοῦ στὴν ΑΥ (Clinical Hypertension Specialist)
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Ὑπέρτασης.
Στὶς 13/9/2007, μετὰ ἀπὸ κρίση, κατέλαβε
τὴν θέση τοῦ Διευθυντῆ (Συντονιστὴς Διευθυντὴς) τοῦ Καρδιολογικοῦ Τμήματος τοῦ ΓΝΜ
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«Ἕλενα Βενιζέλου», θέση τὴν ὁποία κατέχει
μέχρι σήμερα.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας του ἔχει
τὴν ἐπιστημονικὴ καὶ διοικητικὴ εὐθύνη τοῦ
τμήματος, ὀργάνωσε τὴν λειτουργία Ἰατρείων
Ὑπέρτασης, Λιπιδίων, Καρδιακῆς Ἀνεπάρκειας καὶ Ὑπέρτασης τῆς ἐγκυμοσύνης. Ἐπίσης
ὀργάνωσε ἐργαστήριο ὑπερήχων καὶ Δοκιμασίας κοπώσεως γιὰ ἐξωτερικοὺς ἀσθενεῖς καὶ
ἀναβάθμισε τὴν λειτουργία τοῦ Ἐξωτερικοῦ
Καρδιολογικοῦ Ἰατρείου.
Σημειώνεται ἡ ἐμπειρία τοῦ τμήματος στὴν
παιδοκαρδιολογία, τὴν καρδιολογία νεογνῶν
καὶ ἐμβρύων, μὲ σημαντικὸ ἔργο στὸν τομέα
τῶν συγγενῶν καρδιοπαθειῶν. Ἐκπαιδεύει, σὲ
καρδιολογικὰ θέματα, εἰδικευόμενους στὴν ἐνδοκρινολογία, τὴν γυναικολογία καὶ τὴν νεογνολογία.
Στὶς 18/3/2009 τὸ ἰατρεῖο ὑπέρτασης τοῦ
τμήματος, μετὰ ἀπὸ ἀξιολόγηση τοῦ κλινικοῦ
καὶ ἐπιστημονικοῦ του ἔργου ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Ὑπέρτασης, ἀναγνωρίσθηκε ὡς “Hypertension Excellence Center of the
European Society of Hypertension”.
Τὰ κλινικὰ καὶ ἐρευνητικὰ ἐνδιαφέροντα
τοῦ Θωμᾶ Μακρῆ ἑστιάζονται στὴν ἀρτηριακὴ
ὑπέρταση (παίδων, ἐνηλίκων, ἐγκυμοσύνης),
στὴν θρόμβωση καὶ αἱμόσταση σὲ σχέση μὲ τὰ
ὀξέα στεφανιαῖα σύνδρομα καὶ τὴν ΑΥ, τὸ μεταβολικὸ σύνδρομο καὶ τὶς δυσλιπιδαιμίες.
Ἡ κλινικὴ καὶ ἐρευνητική του πορεία ἀποτυπώνεται στὸν μεγάλο ἀριθμὸ ἀνακοινώσεων
καὶ δημοσιεύσεων σὲ ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ συνέδρια καὶ ἐπιστημονικὰ περιοδικά, μὲ πλῆθος
ἐργασιῶν νὰ ἔχουν ἀποσπάσει βραβεῖα.
Εἶναι συγγραφέας κεφαλαίων σὲ ἑλληνικὰ
καὶ ξενόγλωσσα βιβλία στὸ χῶρο τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης καὶ τῆς ὑπερτασικῆς νόσου.
Ἔχει συμμετάσχει σὲ διεθνεῖς ἐρευνητικὲς
μελέτες (ISIS 3, ISIS 4, GISSI 2, EMIPFR, HOT,
COUGH, ARTEMIS). Ἐπίσης ἔχει συμμετοχὴ
σὲ πολλὰ διεθνῆ ἐρευνητικὰ πρωτόκολλα, ποὺ
ἀφοροῦν στὴ θεραπευτικὴ προσσέγγιση τῆς ΑΥ.
Εἶναι μέλος ἐπιστημονικῶν ἑταιρειῶν.
Διεθνῶν:
• Fellow of the American College of
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Cardiology
• Fellow
of the European Society of
Cardiology
• Member of the Mediterranean league
against thromboembolic diseases
• Member of the European Society of
Hypertension
Ἑλληνικῶν:
• Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία
• Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ὑπέρτασης
• Ἑλληνικὴ Λιπιδαιμικὴ Ἑταιρεία
• Ἑλληνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀντιμετώπισης τῆς
Θρομβοεμβολικῆς Νόσου
• Εἶναι Γενικὸς Γραμματέας τῆς Ἑλληνικῆς
Ἑταιρείας Ὑπέρτασης
• Εἶναι μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΠΙΕΔΚΑΡ
• Εἶναι μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Παχυσαρκίας
Ἔχει διατελέσει:
• Πρόεδρος τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας “Ὑπέρταση καὶ Καρδιὰ” τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας (2004)
• Ταμίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὑπέρτασης
Εἶναι μέλος τῆς Συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ
περιοδικοῦ “Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση” καὶ κριτὴς
ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν σὲ ἑλληνικὰ καὶ ξένα
περιοδικὰ καθὼς καὶ σὲ Πανελλήνια Ἰατρικά, Καρδιολογικὰ καὶ Συνέδρια Ἀρτηριακῆς
Ὑπέρτασης.
Εἶναι μέλος τῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν διαμόρφωση θεραπευτικῶν πρωτοκόλλων γιὰ τὴν ἀρτηριακὴ ὑπέρταση μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ ΕΟΦ.
Ἀπὸ τὸ 2008 ἕως σήμερα εἶναι Πρόεδρος
τοῦ ἐπιστημονικοῦ συμβουλίου ἐγκρίσεων
φαρμάκων (ΕΣΕ) Ἀνθρώπινης Χρήσης τοῦ
Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Εἶναι Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβούλιου τοῦ ΓΝΜ «Ἕλενα Βενιζέλου».
Ἔχει διατελέσει πρόεδρος σὲ Στρογγυλὰ
τραπέζια καὶ Συνεδρίες Ἐλευθέρων Ἀνακοινώσεων.
Ἔχει πολυάριθμες ὁμιλίες σὲ στρογγυλὰ
τραπέζια καὶ διαλέξεις (>300).
Χαρακτηρίζεται γιὰ τὴν ἀγάπη, τὸ ἐνδια-
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φέρον καὶ τὴν ἀφοσίωση στὴν ἐπιστήμη του,
ἀλλὰ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον, τὴν προσοχὴ καὶ τὴν
συμπαράσταση στὸν ἀσθενῆ.
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Εἶναι ἐπικοινωνιακός, ἀνοικτὸς στὶς προκλήσεις τῆς εἰδικότητάς του καὶ συμπαραστάτης
καὶ βοηθὸς στοὺς νεότερους συναδέλφους του.

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.

