◗ ΦΛΑΣ!

στο προφίλ της Καρδιολογίας

Λουκιανός Ραλλίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ''Αττικόν''

Ο

καθηγητής Λουκιανός Ραλλίδης γεννήθηκε
στο Sydney της Αυστραλίας, κατάγεται
από τη Λέσβο και μεγάλωσε στην Αθήνα.
Είναι παντρεμένος με 3 παιδιά.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του 1ου πρότυπου
Λυκείου Αρρένων Αθηνών. Φοίτησε στην Ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, στην οποία εισήχθη μεταξύ
των πρώτων μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις, το
1978. Ήταν υπότροφος, λόγω αρίστευσης, του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, καθόλα τα έτη
φοίτησης στην Ιατρική και αποφοίτησε πρώτος
κατά το ακαδημαϊκό έτος 1984.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως
έφεδρος αξιωματικός στο στρατό ξηράς.
Ειδικεύτηκε στην Καρδιολογία στη Β’ Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός" και
έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας μετά από εξετάσεις
το 1994.
Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή «Λιπιδαιμικοί και αιμοστατικοί-θρομβογόνοι παράγοντες
σε παιδιά νεαρών εμφραγματιών» στον Ευαγγελισμό, με βαθμό άριστα. Από τη διατριβή του
προέκυψαν δύο δημοσιεύσεις στο European
Heart Journal.
Εργάστηκε αρχικά ως επιμελητής Β’ και στη
συνέχεια ως επιμελητής Α’ στην Καρδιολογική
Κλινική του Π.Γ.Ν. Νίκαιας "Αγ. Παντελεήμων" (19962003). Το 2003-05 εργάστηκε ως επιμελητής Α’
στη Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο
ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο.
Το 2005 εξελέγη Λέκτορας Καρδιολογίας της

Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και ακολούθως επίκουρος καθηγητής (2009), αναπληρωτής καθηγητής
(2014) και καθηγητής πρώτης βαθμίδας (2019).
Καθόλη τη διάρκεια της πανεπιστημιακής του
θητείας υπηρετεί στη Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο και είναι
υπεύθυνος του Υπολιπιδαιμικού Ιατρείου από το
2003 και της Μονάδας Εμφραγμάτων από το 2016.
Έχει μετεκπαιδευτεί στο Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας στο Selly Oak Hospital στην Επείγουσα Καρδιολογία (1989) και στο Hammersmith
Hospital του Λονδίνου (1994-1996) με την ιδιότητα
του Registar στην Καρδιολογική Κλινική σε όλο το
φάσμα των Ηχωκαρδιογραφικών Τεχνικών (καθηγητές P. Nihoyannopoulos και CΜ. Oakley)
και στην Κλινική των Λιπιδίων (καθηγητής G.
Thompson).
Έχει πρωτογενές ερευνητικό έργο, επικεντρωμένο στη διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου
της στεφανιαίας νόσου, με ιδιαίτερη έμφαση στη
μελέτη γενετικών, λιπιδικών και θρομβογόνων παραγόντων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη πρώιμης στεφανιαίας νόσου. Επίσης, έχει ερευνητικό
ενδιαφέρον στη λειτουργική συμπεριφορά της
HDL και στο ρόλο της φλεγμονής στα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Συνεργάζεται ερευνητικά με το Sanger Institute
του Cambridge, το Βιοχημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, το Βιοχημικό Τμήμα της
Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης,
το Ινστιτούτο Βιoϊατρικών Ερευνών της Ακαδημίας

80
Αθηνών, το Boston University School of Medicine
και το Τμήμα Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πάτρας.
Το ερευνητικό του έργο αποτυπώνεται σε περισσότερες από 180 εργασίες, σε ξενόγλωσσα
επιστημονικά περιοδικά με κριτές, με αριθμό αναφορών (citations) 21.500 και h-index 43 (Google
Scholar). Έχει λάβει περισσότερα από 30 βραβεία
για το ερευνητικό του έργο.
Έχει γράψει το βιβλίο (μονοσυγγραφικό) “Επείγουσα Καρδιολογία” (εκδόσεις Πασχαλίδη), το
οποίο έχει εκδοθεί (λόγω εξάντλησης) και επικαιροποιηθεί 4 φορές (2010, 2012, 2015 και 2019). Για
το βιβλίο αυτό έχει λάβει βραβείο από την Ελληνική
Καρδιολογική Εταιρεία (2011). Επίσης, έγραψε το
βιβλίο (μονοσυγγραφικό) “Emergency Cardiology:
a practical guide”, Broken Hill Publishers Ltd (2017)
και έχει συνεισφέρει με τη συγγραφή κεφαλαίων
σε πολλά επιστημονικά συγγράμματα.
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Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς πολυκεντρικές
μελέτες, όπως στη μελέτη FOURIER (κύριος ερευνητής και μέλος του Steering Committee), στη
μελέτη ODYSSEY OUTCOMES, κ.α.
Συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια πολλών επιστημονικών εταιρειών. Έχει διατελέσει
πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Υπερήχων
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (201214) και είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής
Nόσου (2019-σήμερα).
Διδάσκει στους τεταρτοετείς και πεμπτοετείς
φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και συμμετέχει σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα.
Έχει επιβλέψει (και επιβλέπει) σημαντικό αριθμό
διατριβών και είναι υπεύθυνος, μαζί με τον καθηγητή καρδιολογίας κ. Γ. Φιλιππάτο, του κατ’
επιλογή μαθήματος της Ιατρικής “Επείγουσα και
Εντατική Καρδιολογία”. ■

