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Ο κ. Λάμπρος Κ. Μιχάλης είναι Καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Ι.
Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1960 στην Άρτα και αποφοίτησε με άριστα από την
Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1984. Έλαβε υποτροφίες
από το Εθνικό Ίδρυμα Υποτροφιών για τα πέντε από τα έξι έτη φοίτησης στην Ιατρική
Σχολή. Το 1989 έλαβε τη διδακτορική του διατριβή από την Ιατρική Σχολή Αθηνών με
άριστα. Το 1992 έγινε μέλος του Royal College of Physicians στη Βρετανία, μετά από
εξετάσεις. Έκανε την εκπαίδευσή του στην Καρδιολογία στη Βρετανία και εργάστηκε
ως Λέκτορας στη Σχολή Μεταπτυχιακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Keele στη
Βρετανία, από το Σεπτέμβριο του 1993 έως το Μάιο του 1995. Το Μάιο του 1995
εκλέχτηκε Λέκτορας Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων. Τον Αύγουστο του
1999 εκλέχτηκε ως Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Μάιο του 2005 ως Καθηγητής Καρδιολογίας στην ίδια
Ιατρική σχολή. Το 1997 έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως: (1) σε κλινικές και πειραματικές
μελέτες στην Καρδιολογία, στην Επεμβατική Καρδιολογία και στην Περιφερική
Αρτηριοπάθεια, (2) σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη λογισμικών
για την επεξεργασία μακράς διάρκειας σημάτων από ηλεκτροκαρδιογράφημα για τη
διάγνωση ισχαιμίας και αρρυθμιών καθώς και νεότερες τεχνικές υβριδικής απεικόνισης
των στεφανιαίων και περιφερικών αρτηριών, (3) σε κλινικά ερευνητικά προγράμματα
που ασχολούνται με τη συσχέτιση της αιματικής ροής με την αθηροσκλήρωση, και (4)
σε κλινικά ερευνητικά προγράμματα προ-κλινικής αθηροσκλήρωσης. Τα περισσότερα
ερευνητικά προγράμματα με τα οποία ασχολείται εκπονούνται σε συνεργασία με
μεγάλα ερευνητικά κέντρα και έχουν λάβει χορηγίες από το Υπουργείο Έρευνας και
Τεχνολογίας, καθώς και άλλους οργανισμούς. Επιπλέον, ο Καθηγητής κ. Μιχάλης έχει
παρευρεθεί ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει
δημοσιεύσει 175 επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά με κριτές και είναι κριτής σε 15
διεθνή ιατρικά περιοδικά.

