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Ο κ. Λάμπροσ Κ. Μιχάλθσ είναι Κακθγθτισ Καρδιολογίασ ςτθν Ιατρικι Σχολι του
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και Διευκυντισ τθσ Β’ Καρδιολογικισ Κλινικισ του Π.Γ.Ν.Ι.
Γεννικθκε τον Αφγουςτο του 1960 ςτθν Άρτα και αποφοίτθςε με άριςτα από τθν Ιατρικι
Σχολι του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών το 1984. Ζλαβε υποτροφίεσ από το
Εκνικό Ίδρυμα Υποτροφιών για τα πζντε από τα ζξι ζτθ φοίτθςθσ ςτθν Ιατρικι Σχολι. Το
1989 ζλαβε τθ διδακτορικι του διατριβι από τθν Ιατρικι Σχολι Ακθνών με άριςτα. Το 1992
ζγινε μζλοσ του Royal College of Physicians ςτθ Βρετανία, μετά από εξετάςεισ. Ζκανε τθν
εκπαίδευςι του ςτθν Καρδιολογία ςτθ Βρετανία και εργάςτθκε ωσ Λζκτορασ ςτθ Σχολι
Μεταπτυχιακισ Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Keele ςτθ Βρετανία, από το Σεπτζμβριο του
1993 ζωσ το Μάιο του 1995. Το Μάιο του 1995 εκλζχτθκε Λζκτορασ Καρδιολογίασ ςτθν
Ιατρικι Σχολι Ιωαννίνων. Τον Αφγουςτο του 1999 εκλζχτθκε ωσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Καρδιολογίασ ςτθν Ιατρικι Σχολι του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και το Μάιο του 2005 ωσ
Κακθγθτισ Καρδιολογίασ ςτθν ίδια Ιατρικι ςχολι. Το 1997 ζγινε μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Καρδιολογικισ Εταιρείασ. Τα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα εςτιάηονται κυρίωσ: (1) ςε
κλινικζσ και πειραματικζσ μελζτεσ ςτθν Καρδιολογία, ςτθν Επεμβατικι Καρδιολογία και
ςτθν Περιφερικι Αρτθριοπάκεια, (2) ςε ερευνθτικά προγράμματα ςχετικά με τθν ανάπτυξθ
λογιςμικών για τθν επεξεργαςία μακράσ διάρκειασ ςθμάτων από θλεκτροκαρδιογράφθμα
για τθ διάγνωςθ ιςχαιμίασ και αρρυκμιών κακώσ και νεότερεσ τεχνικζσ υβριδικισ
απεικόνιςθσ των ςτεφανιαίων και περιφερικών αρτθριών, (3) ςε κλινικά ερευνθτικά
προγράμματα που αςχολοφνται με τθ ςυςχζτιςθ τθσ αιματικισ ροισ με τθν
ακθροςκλιρωςθ, και (4) ςε κλινικά ερευνθτικά προγράμματα προ-κλινικισ
ακθροςκλιρωςθσ. Τα περιςςότερα ερευνθτικά προγράμματα με τα οποία αςχολείται
εκπονοφνται ςε ςυνεργαςία με μεγάλα ερευνθτικά κζντρα και ζχουν λάβει χορθγίεσ από το
Υπουργείο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, κακώσ και άλλουσ οργανιςμοφσ. Επιπλζον, ο
Κακθγθτισ κ. Μιχάλθσ ζχει παρευρεκεί ωσ προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ ςε πολλά εκνικά και
διεκνι ςυνζδρια. Ζχει δθμοςιεφςει 175 επιςτθμονικά άρκρα ςε περιοδικά με κριτζσ και
είναι κριτισ ςε 15 διεκνι ιατρικά περιοδικά.

