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Καθηγητὴς Βασίλειος Βασιλικὸς γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1959, ὅπου
καὶ κατοικεῖ. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὸ 1983. Στὴ διάρκεια τῶν
σπουδῶν του ὑπῆρξε τιμητικὸς ὑπότροφος τοῦ
ΙΚΥ. Ὑπηρέτησε στὸν στρατὸ ξηρᾶς καὶ στὴ
συνέχεια ἐκπλήρωσε τὴν ὑπηρεσία ὑπαίθρου.
Ὡς εἰδικὸς μεταπτυχιακὸς ὑπότροφος (ΕΜΥ)
ἐκπόνησε τὴ διαδακτορική του διατριβὴ καὶ
ἀναγορεύθηκε Διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς
ΑΠΘ τὸ 1989 μὲ βαθμὸ Ἄριστα. Ἐκπαιδεύτηκε στὴν Καρδιολογία ἀρχικὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ
στὴ συνέχεια στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ ἔλαβε
τὸν τίτλο εἰδικότητας τὸ 1992 μετὰ ἀπὸ ἐξετάσεις. Παρέμεινε σὲ ἔμμισθη θέση στὸ νοσοκομεῖο St. Bartholomew’s, London, ὅπου ὁλοκλήρωσε τὴν μετεκπαίδευσή του στὴν Ἐπεμβατικὴ
Καρδιολογία καὶ Ἡλεκτροφυσιολογία. Τὸν
Σεπτέμβριο τοῦ 1993 διορίσθηκε ὡς Ἐπιμελητὴς Β´ στὸ Ὠνάσειο Καρδιοχειρουργικὸ Κέντρο, ὅπου καὶ παρέμεινε μέχρι τὸν Δεκέμβριο
τοῦ 1999. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2000 ἐξελέγη Λέκτορας Καρδιολογίας καὶ τοποθετήθηκε στὴν
Α´ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ ΑΠΘ. Τὸ 2004
ἐξελέγη Ἐπίκουρος Καθηγητὴς καὶ τὸ 2009
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Καρδιολογίας. Τὸν
Σεπτέμβριο τοῦ 2013 ἀνέλαβε τὴ διεύθυνση
τῆς Γ´ Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ ΑΠΘ στὸ
Ἱπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης, πού διατηρεῖ
μέχρι σήμερα. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2014 ἐξελέγη Κα-

θηγητὴς Α´ Βαθμίδας στὸ ΑΠΘ.
Συμμετεῖχε στὴν ὁμάδα Ἠλεκτροφυσιολογίας τοῦ Νοσοκομείου St. Bartholomew’s,
London, πού διενήργησε τὴν πρώτη ἐπέμβαση
κατάλυσης ἀρρυθμιῶν μὲ ὑψίσυχνο ρεῦμα στὸ
Ἡνωμένο Βασίλειο τὸ 1990, καθὼς καὶ στὶς
πρῶτες ἐμφυτεύσεις διαφλέβιων ἀπινιδωτῶν.
Μὲ τὴν ἐπάνοδό του στὴν Ἑλλάδα εἶχε σημαντικὴ ἐνασχόληση μὲ ὅλες τὶς ἐπεμβατικὲς
αἱμοδυναμικὲς καὶ ἡλεκτροφυσιολογικὲς πρά-

224

ξεις στὸ Ὠνάσειο Καρδιοχειρουργικὸ Κέντρο.
Ἀκολούθως ὀργάνωσε τὸ Ἠλεκτροφυσιολογικὸ Ἐργαστήριο τῆς Α´ Καρδιολογικῆς Κλινικῆς στὸ Νοσοκομεῖο ΑΧΕΠΑ. Στὸ Νοσοκομεῖο Ἱπποκράτειο Θεσσαλονίκης ἐξέλιξε καὶ
ἀναβάθμισε τὰ Ἐργαστήρια Ἀναίμακτης καὶ
Ἐπεμβατικῆς Ἠλεκτροφυσιολογίας τῆς Γ´ Καρδιολογικῆς Κλινικῆς ΑΠΘ, ὀργάνωσε τὸ Τμῆμα
Συγκοπῆς, Καρδιακῆς Ἀνεπάρκειας, Μυοκαρδιοπαθειῶν καὶ σπανίων παθήσεων, βαλβιδοπαθειῶν κ.ἄ. Ἐντὸς τοῦ ἔτους ἀναμένεται ἡ
ἐγκατάσταση καὶ ἔναρξη λειτουργίας νέας πτέρυγας Αἱμοδυναμικῶν ἐργαστηρίων (3 αἴθουσες), νέας Στεφανιαίας Μονάδας καὶ Τμήματος
Κλινικῶν Μελετῶν, μὲ τὴ σημαντικὴ ὑποστήριξη τοῦ Ἱδρύματος «Σταῦρος Νιάρχος», τοῦ
Ὑπουργείου Ὑγείας καὶ ἰδιωτῶν.
Διετέλεσε ἀντιπρόεδρος καὶ στὴ συνέχεια
πρόεδρος τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας Ἠλεκτροφυσιολογίας καὶ Βηματοδότησης τῆς Ἑλληνικῆς
Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας (2007-2011). Στὴ
διάρκεια τῆς θητείας του ὀργάνωσε τὴν Πανελλήνια βάση καταγραφῶν τῶν ἐπεμβάσεων
κατάλυσης ἀρρυθμιῶν, καὶ στὴ συνέχεια τὴν
ἀντίστοιχη καταγραφὴ τῶν συσκευῶν διαχείρησης ρυθμοῦ. Συμμετεῖχε σὲ Ἐπιτροπὲς ποὺ
ἀφοροῦν στὴν Προπτυχιακὴ καὶ Μεταπτυχιακὴ Ἐκπαίδευση στὴν Ἰατρικὴ καὶ τὴν ἀναδιάρθρωση τῆς Εἰδικότητας τῆς Καρδιολογίας.
Ἔχει πάρει μέρος ὡς κύριος ἐρευνητὴς
σὲ πολλὲς Ἑλληνικὲς καὶ Διεθνεῖς μελέτες καὶ
εἶναι ὁ Ἐθνικὸς συντονιστὴς τῆς πολυκεντρικῆς μελέτης “Atrial Fibrillation Registry III”
τοῦ EURObservational Research Programme
(EORP) τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, καθὼς καὶ τῆς διεθνοῦς μελέτης GLORIA.
Τὴν τελευταία τετραετία διοργανώνει τὸ ἐτήσιο συνέδριο «Arrhythmias Update» μὲ διεθνῆ
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συμμετοχή, καθὼς καὶ ἡμερίδες ἐνημέρωσης καὶ
εὐαισθητοποίησης τοῦ κοινοῦ σὲ σχετικὰ θέματα. Ἔχει συμμετάσχει ὡς προσκεκλημένος ὁμιλητὴς καὶ πρόεδρος στρογγυλῶν τραπεζῶν σὲ
πολλὰ Ἑλληνικὰ καὶ Διεθνῆ συνέδρια (μεταξὺ
τῶν ὁποίων καὶ τὸ ESC Congress). Εἶναι κριτὴς
καὶ σύμβουλος σύνταξης σὲ Ἑλληνικὰ καὶ Διεθνῆ περιοδικά.
Τὸ ἐρευνητικό του ἔργο περιλαμβάνει 112
πλήρεις δημοσιεύσεις σὲ διεθνῆ περιοδικά, ποὺ
περιλαμβάνονται στὸ PubMed. Μελέτες του
ἔχουν βραβευθεῖ σὲ Ἑλληνικὰ καὶ Διεθνῆ Συνέδρια. Εἶναι συγγραφέας 2 βιβλίων, ἐπιμελητὴς ἔκδοσης σὲ ἕνα βιβλίο καὶ ἔχει συμμετοχὴ
μὲ μονογραφία σὲ πολλὰ ἐπιστημονικὰ συγγράμματα. Μεταξὺ τῶν ἐρευνητικῶν ἐνδιαφερόντων του περιλαμβάνεται ἡ ἀνάλυση τῶν
ἠλεκτρικῶν σημάτων τοῦ καρδιακοῦ κύκλου
μὲ τὴ μέθοδο τῶν κυματιδίων. Σὲ συνεργασία
μὲ τὸ Τμῆμα Ἰατρικῆς Πληροφορικῆς τοῦ ΑΠΘ
ἔχουν ἐξελίξει μία ἀναίμακτη τεχνικὴ ἀνάλυσης
τοῦ ΗΚΓραφήματος, πού συμβάλλει σημαντικὰ
στὴν πρόγνωση τῶν ἐπεισοδίων τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς.
Εἶναι Fellow τοῦ American College of
Cardiology καὶ τῆς European Society of
Cardiology, καθὼς καὶ μέλος πολλῶν Ἑλληνικῶν καὶ Διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν Ἑνώσεων
σχετικῶν μὲ τὴν Ἀρρυθμιολογία, Ἐπεμβατικὴ
Καρδιολογία, Θρόμβωση κλπ.
Ἄλλες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν
τὴν ἱστιοπλοΐα (προεθνικὴ ὁμάδα κατηγορίας
470), τὴν ὀρειβασία καὶ τὴν φωτογραφία. Συμμετεῖχε σὲ ὁμαδικὲς ἐκθέσεις φωτογραφίας στὴν
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, εἶχε ἀτομικὴ ἔκθεση
στὴ «Μικρὴ Πινακοθήκη Διαγώνιος» τοῦ Ντίνου Χριστιανόπουλου καὶ συμμετεῖχε στὴ 2η
Biennale τῶν Νέων καλλιτεχνῶν τῆς Μεσογείου.

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.

