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Χαράλαμπος Βλαχόπουλος εἶναι Καθηγητὴς
Καρδιολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Γεννήθηκε τὸ 1966
στὴν Πάτρα, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ι.Π. Μεσολογγίου
καὶ φοίτησε στὴ Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολὴ Ἀθηνῶν.
Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν τὸ 1989,
ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1988 ξεκίνησε ἡ ἐπιστημονικὴ συνεργασία
του μὲ τὴν Aʹ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Καθηγητῆ Χριστόδουλου
Στεφανάδη καὶ τοῦ Διευθυντῆ αὐτῆς, Καθηγητῆ Παύλου
Τούτουζα. Στὸ ἴδιο ἀκαδημαϊκὸ κέντρο ἐκπόνησε καὶ ὁλοκλήρωσε τὸ 1998, μὲ βαθμὸ «Ἄριστα», τὴ διδακτορική
του διατριβή, ἐνῶ τὸ 1997 ἔλαβε τὸν τίτλο εἰδικότητας
τῆς Καρδιολογίας. Mετεκπαιδεύτηκε στὸ Sydney τῆς
Αὐστραλίας τόσο σὲ κλινικὸ ὅσο καὶ σὲ ἐρευνητικὸ
ἐπίπεδο στὸ διεθνοῦς φήμης, ὅσον ἀφορᾶ στὴ μελέτη
τῶν ἀγγείων, Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο St. Vincent’s
(Πανεπιστήμιο τοῦ New South Wales) ὑπὸ τὴ Διεύθυνση τοῦ Prof. Michael F. O’Rourke, ἑνὸς ἐκ τῶν ὀλίγων
αὐθεντιῶν διεθνῶς στὴ μελέτη τῆς λειτουργικότητας τῶν
ἀγγείων. Ἡ διαρκὴς συνεργασία τους ἀπέδωσε, μεταξὺ
ἄλλων, καὶ τὴ συμμετοχή του ὡς Editor-Συγγραφέα στὴν
6η ἔκδοση τοῦ ἐμβληματικοῦ βιβλίου αἱμοδυναμικῆς καὶ
κυκλοφορίας «McDonald’s Blood Flow in Arteries», ἐνῶ
ἤδη ἑτοιμάζεται ἡ 7η ἔκδοση. Ὠς εἰδικὸς καρδιολόγος
διετέλεσε, κατὰ σειρά, ἐπὶ διετίας Ἐπιμελητὴς τῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομεῖου «Ἐρρῖκος Ντυνάν»,
ὅπου ἦταν Ὑπεύθυνος τοῦ Ἀντιϋπερτασικοῦ Ἰατρείου,
καὶ Ἐπιμελητὴς Βʹ στὴν Α΄ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τοῦ Ἱπποκρατείου ΓΝΑ (11/20024/2006). Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2006 ἐξελέγη Λέκτορας τῆς Α΄
Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τὸ
2010 Ἐπίκουρος Καθηγητὴς καὶ ἀκολούθως, τὸ 2014,
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Καρδιολογίας. Πρόσφατα
ἐξελέγη Καθηγητὴς Καρδιολογίας τῆς Α΄ Καρδιολογικῆς
Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (2018).
Τὰ κλινικὰ καὶ ἐρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἐντοπίζονται κυρίως στὴ λειτουργικότητα τῶν ἀρτηριῶν (ἐλαστικότητα – ἐνδοθήλιο), τὴν ὑπέρταση, τὴ δυσλιπιδαιμία
καὶ γενικὰ τὴν καρδιαγγειακὴ πρόληψη καὶ πρόγνωση
τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, τὴ σχέση καρδιαγγειακῶν
νοσημάτων καὶ σεξουαλικῆς ὑγείας, τὴν ἐξέλιξη ἐνδοαγγειακῶν ναρθήκων (stent) μὲ τὴ χρήση αὐτόλογων
φλεβικῶν καὶ ἀρτηριακῶν μοσχευμάτων καὶ τὴ μελέτη
τῆς εὐάλωτης ἀθηρωματικῆς πλάκας (θερμομέτρηση
στεφανιαίων ἀγγείων). Ἐπὶ αὐτῆς τῆς βάσεως, διετέλεσε
καὶ διατελεῖ ὑπεύθυνος πολλῶν Μονάδων τῆς Α΄ Πανεπιστημιακῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Ἱπποκρατείου
ΓΝΑ, ὅπως τῆς Μονάδας Ὑπέρτασης, τῆς Μονάδας
Ὑπέρτασης καὶ Καρδιομεταβολικοῦ Συνδρόμου, τῆς
Μονάδας Περιφερικῶν Ἀγγείων, τῆς Μονάδας Διακοπῆς
Καπνίσματος, καὶ τῆς Μονάδας Καρδιαγγειακῶν Νόσων καὶ Σεξουαλικῆς Ὑγείας. Εἶναι, ἐπίσης, ὑπεύθυνος
τοῦ Εἰδικοῦ Κέντρου Καρδιᾶς Ἀθλητῶν καὶ Νέων. Οἱ
ἀνωτέρω μονάδες παρακολουθοῦν ἕνα πολὺ μεγάλο
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ὄγκο ἀσθενῶν ἐτησίως καὶ ἀποτελοῦν πρότυπα λειτουργίας τόσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ διεθνῶς. Ἐπίσης,
συμμετέχει ἐνεργὰ στὸ κλινικὸ ἔργο τῆς Κλινικῆς, ἐνῶ
στὸ Αἱμοδυναμικό της Ἐργαστήριο εἶναι ὑπεύθυνος
συγκεκριμένης ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος.
Παράλληλα, τὸ ἐρευνητικό του ἔργο ἔχει ἀποτυπωθεῖ σὲ 271 πλήρεις δημοσιεύσεις σὲ ἔγκριτα διεθνῆ
ἐπιστημονικὰ περιοδικά, μὲ συνολικὸ Impact Factor 1728
(750 ὡς πρῶτος ἤ τελευταῖος συγγραφέας). Ἰδιαίτερης
μνείας χρήζει ἡ συμμετοχή του ὡς βασικοῦ μέλους τῆς
συγγραφικῆς ὁμάδας τῶν Κατευθυντήριων Ὁδηγιῶν
τῆς European Society of Cardiology γιὰ τὴ Δυσλιπιδαιμία
(2016) καὶ τὴν Περιφερικὴ Ἀρτηριακὴ Νόσο (2017). Ἐπίσης,
ὑπῆρξε ὁ lead-author τοῦ Consensus Document τῆς
European Society of Cardiology γιὰ τοὺς Ἀγγειακοὺς
Βιοδεῖκτες (2015) καὶ μέλος τῆς συγγραφικῆς ὁμάδας
τοῦ Consensus Document τῆς European Society of
Cardiology γιὰ τὴν Deep Vein Thrombosis (2017). Ὁ συνολικὸς συντελεστὴς ἀπήχησης τῶν δημοσιεύσεών του
εἶναι 1728 καὶ ὁ μέσος συντελεστὴς ἀπήχησης εἶναι 6,8.
Ἔχει ἄνω τῶν 35,000/18,700/(Google Scholar/SCOPUS)
ἀναφορὲς καὶ h-index: 64/55 (Google Scholar/SCOPUS).
Ἐπίσης, ἔχει συμμετάσχει μὲ συγγραφὴ κεφαλαίων σὲ 22
ἑλληνικὰ καὶ 21 ξενόγλωσσα ἐπιστημονικὰ βιβλία. Ἔνδειξη
τῆς ἀπήχησής του ὡς ἐρευνητῆ εἶναι ἡ συμπερίληψή
του στοὺς 714 (26 ἀπὸ τὸ ΕΚΠΑ) πιὸ ἐπιδραστικοὺς στὴ
διεθνῆ βιβλιογραφία Ἕλληνες ἐπιστήμονες, τὴν ὁποία
κατήρτισε ὁ Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Stanford
J. Ioannides, βάσει ἑνὸς σύνθετου δείκτη ἀποτίμησης
τοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου (ἔτος 2016).
Τὸ ἀναγνωρισμένο διεθνῶς ἐπιστημονικό του ἔργο
εἶχε ἄλλωστε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ συμπεριληφθεῖ καὶ
ἀκολούθως νὰ διέλθει ὅλες τὶς βαθμίδες μέχρι καὶ τῆς
Προεδρίας τοῦ Working Group on Peripheral Circulation
τῆς European Society of Cardiology. Ἐπίσης, διετέλεσε
μέλος τοῦ Board καὶ Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας
Μελέτης τῶν Ἀγγείων ARTERY Society. Ὑπῆρξε Πρόεδρος
τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας Μελέτης Ἀορτῆς καὶ Περιφερικῶν
Ἀγγείων τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, κατὰ
τὴ διετία 2002-2004, καὶ συμμετεῖχε στὴν ὀργάνωση (ὡς
ὀργανωτὴς ἤ συνοργανωτὴς) περισσοτέρων ἀπὸ 15
διεθνῶν συνεδρίων καὶ πολυάριθμων ἑλληνικῶν. Συνολικά, ἔχει συμμετάσχει σὲ πλειάδα διεθνῶν (American
Heart Association, American College of Cardiology,
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European Society of Cardiology, British Cardiac Society,
Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac
Surgery, κ.ἄ.) καὶ ἑλληνικῶν ἐπιστημονικῶν συνεδρίων
ὡς ὁμιλητής, σχολιαστὴς ἤ συντονιστὴς στρογγυλῶν
τραπεζῶν.
Ἡ ἐπιδραστικότητα τοῦ ἐρευνητικοῦ του ἔργου ἔχει
μεταφραστεῖ πολλάκις καὶ σὲ διακρίσεις σὲ ἐγχώριο
καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο. Τὸ 1993 τιμήθηκε μὲ τὸ 3ο Βραβεῖο
Νέου Ἐρευνητῆ κατὰ τὸ 6th Annual Meeting of the
Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac
Surgery, καὶ τὸ 1997 τιμήθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία (18ο Πανελλήνιο Καρδιολογικὸ Συνέδριο)
μὲ τὸ βραβεῖο νέου ἐρευνητῆ “Χ. Αραβανῆς”. Τὸ 1998,
ἐπίσης ἔλαβε ὑποτροφία ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ
Ἑταιρεία γιὰ μετεκπαίδευση στὸ ἐξωτερικό. Συμμετεῖχε
στὶς ὁμάδες τῶν ἐρευνητῶν ποὺ βραβεύτηκαν μὲ τὸ 1ο
Βραβεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντιϋπερτασικῆς Ἑταιρείας γιὰ
τὰ ἔτη 1996 καὶ 1998. Τὸ 2006 ἡ πρωτότυπη ἐρευνητικὴ
ἐργασία του, ὅσον ἀφορᾶ στὴ συσχέτιση Στεφανιαίας
Νόσου καὶ Στυτικῆς Δυσλειτουργίας, πῆρε τὸ βραβεῖο
καλύτερης δημοσιευθεῖσης ἐργασίας, γιὰ τὸ 2005, γιὰ
τὸ περιοδικὸ European Urology (IF=16,265). Οἱ ἐρευνητικὲς ἐργασίες τῆς ὁμάδας του ἔχουν βραβευθεῖ στὰ
σημαντικότερα ἐγχώρια καὶ διεθνῆ συνέδρια.
Παράλληλα, τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν νέων ἐπιστημόνων παραμένει ἀμείωτο.
Στὸ πλαίσιο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος τῆς Α'
Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ἐκπαιδεύει εἰδικευόμενους ἰατρούς, φοιτητὲς ἰατρικῆς
καὶ νοσηλευτὲς συνεχῶς ἀπὸ τὸ 1997. Εἶναι ὑπεύθυνος
τοῦ κατ᾽ ἐπιλογήν μαθήματος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν «Γενικὴ Ἰατρικὴ» καὶ διδάσκει
σὲ πληθώρα κατ᾽επιλογήν μαθημάτων τῆς Ἰατρικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, σὲ Προγράμματα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ
ΕΚΠΑ, καθὼς καὶ στὸ πλαίσιο τοῦ βασικοῦ προγράμματος σπουδῶν τῆς Ὀδοντιατρικῆς, τῆς Φαρμακευτικῆς καὶ τῆς Νοσηλευτικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν. Ἐπιπλέον, εἶναι ἤ ὑπῆρξε ἐπιβλέπων/μέλος τῆς
τριμελοῦς ἐπιτροπῆς σὲ 25 διδακτορικὲς διατριβὲς καὶ
μέλος τριμελοῦς ἐπιτροπῆς σὲ 1 διδακτορικὴ διατριβὴ
ἐξωτερικοῦ (Βέλγιο).
Εἶναι ρέκτης τῆς τέχνης καὶ μεταξὺ ἄλλων ἀσχολεῖται
μὲ τὴ φωτογραφία. z

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.

