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O

Αθανάσιος Γ. Πιπιλής γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1958. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1982 με

θρομβόλυσης στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

βαθμό «άριστα». Μετά τη στρατιωτική θητεία στο

περαιώσει τις πιλοτικές τους μελέτες). Μαζί με τον

251 ΓΝΑ και την 114 Πτέρυγα Μάχης, καθώς και την
υπηρεσία υπαίθρου στην Βοιωτία, ειδικεύθηκε στην
Καρδιολογία στο νοσοκομείο Guy’s στο Λονδίνο
(από το 1986 έως το 1989) λαμβάνοντας τον τίτλο
ειδικότητας Καρδιολογίας το 1989 μετά από εξετάσεις
στην Αθήνα. Στη συνέχεια εργάσθηκε ως επιμελητής και λέκτορας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο

και υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής στις
πολυκεντρικές μελέτες ΙSIS-3 και ISIS-4 (έχοντας διεκκαθηγητή Νίκο Καρατζά ήταν εθνικός συντονιστής
στις επόμενες μελέτες OASIS, όπου μελετήθηκαν
αντιθρομβωτικές στρατηγικές σε οξέα στεφανιαία
σύνδρομα και INTERHEART, όπου μελετήθηκαν οι
παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση εμφράγματος
σε διαφορετικούς πληθυσμούς της υφηλίου. Ως
πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Πρόληψης ενί-

John Radcliffe στην Οξφόρδη (1989-1992). Ελαβε

σχυσε τη συνεργασία νοσοκομείων του κέντρου

τον τίτλο του διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών

και της περιφέρειας και συνέβαλε στη δημιουργία

το 1991 με βαθμό «άριστα». Επιστρέφοντας στην

ενός δικτύου νοσοκομείων, που αποτέλεσε έκτοτε

Ελλάδα διετέλεσε, διαδοχικά, επιμελητής, αναπλη-

τον κορμό για πολλές Πανελλήνιες καταγραφικές

ρωτής διευθυντής και από το 2011 διευθυντής της

μελέτες του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου και

Α’ Καρδιολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο «Υγεία».

της κολπικής μαρμαρυγής. Υπήρξε βασικό μέλος

Διετέλεσε μέλος και ειδικός γραμματέας του ΔΣ

της συντονιστικής επιτροπής των μελετών HELIOS,

της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (1999-2005)

ΗΛΙΑΚΤΙΣ και RAFTING. Συμμετείχε, με την ομάδα του

και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Κλινικής Επιδη-

Επιδημιολόγου Δημοσθένη Παναγιωτάκου, στη δη-

μιολογίας και Πρόληψης (2002-2004). Είναι Fellow της

μιουργία της Ελληνικής εκδοχής του συστήματος

Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Αμερι-

υπολογισμού συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου

κανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας. Ανήκει στα ιδρυτικά

(Hellenic HeartScore).

μέλη του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη
Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική αγωγή (ΙΜΕΘΑ).

Έχει ενεργό παρουσία σε πολλά συνέδρια και
συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και σεμι-

Το κλινικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην

νάρια της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, του

αντιθρομβωτική αγωγή των οξέων στεφανιαίων

ΙΜΕΘΑ και πολλών πανεπιστημιακών καρδιολογικών

συνδρόμων, της κολπικής μαρμαρυγής και του

κλινικών. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 εργασίες

καρκίνου. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη χρήση της

σε διεθνή περιοδικά και είναι κριτής εργασιών. ■

