ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΗΣ
Καθηγητής Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ
Δ’ Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Ο Ιωάννης Γουλής είνια πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (με βαθμό Αριστα) και
κάτοχος διδακτορικής διατριβής της ίδιας Σχολής. Ασκήθηκε για τη λήψη της
ειδικότητας της Γαστρεντερολογίας στο Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης και στο Royal
Free Hospital Λονδίνου. Εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας τον
02/2003, ακολούθως Αναπληρωτής Καθηγητής και από τον 03/2020 Καθηγητής
Γαστρεντερολογίας στο Ιατρικό Τμήμα του ΑΠΘ. Τα κύρια ερευνητικά του
ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αντιμετώπιση ασθενών με χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες
Β και C (επιδημιολογία, σύγχρονες θεραπείες, κόστος θεραπειών), στην αντιμετώπιση
ασθενών με προχωρημένη κίρρωση ήπατος και ανάγκη μεταμόσχευσης ήπατος και
στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Υπήρξε κύριος ερευνητής σε άνω των 40 διεθνών
μελετών στο χώρο της Ηπατολογίας. Είναι συγγραφέας >100 ξενόγλωσσων
δημοσιεύσεων και 8 κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα συγγράμματα. Ο συνολικός αριθμός
των βιβλιογραφικών του αναφορών είναι >3600 και ο δείκτης H-index (Scopus) είναι
29. Είναι επίσης κριτής σε σημαντικό αριθμό (>15) διεθνών περιοδικών. Εχει
συμμετάσχει με εισηγήσεις (>250) και ανακοινώσεις (>300) σε ελληνικά και διεθνή
συνέδρια. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ηπατος (20092013) και Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας στο χρονικό διάστημα 2011-2013.
Διετέλεσε επίσης μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας για την
τριετία 2017-2019 και Πρόεδρος της Εταιρείας για το έτος 2019
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