Δημήτριος Γκιοσλέκας
Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας
Ο Γημήηπηρ Γκιοςλέκαρ ηος Γευπγίος γεννήθηκε ζηη Θεζζαλονίκη. Σπούδαζε Ιαηπική ζηο
Πανεπιζηήμιο Johannes Gutenberg ηος Μαinz, Γεπμανίαρ, και ζηο Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο
Θεζζαλονίκηρ (ΑΠΘ) από όπος αποθοίηηζε ηο 1968. To 1971 ενηάσθηκε ζηην Πνεςμονολογική
Κλινική ηηρ Ιαηπικήρ Σσολήρ ηος ΑΠΘ, όπος εκπαιδεύηηκε, και ηο 1974 απέκηηζε ηην Διδικόηηηα ηηρ
Πνεςμονολογίαρ-Φςμαηιολογίαρ. Σηο διάζηημα 1975-6 μεηεκπαιδεύηηκε ζε Παθήζειρ ηυν
Αεπαγυγών και Αλλεπγία ζε ειδικό κένηπο (Karl-Hansen Klinik) ηηρ Γεπμανίαρ.
Το 1977 πήπε ηον ηίηλο ηος Γιδάκηοπα από ηην Ιαηπική Σσολή ηος ΑΠΘ.
Το 1978 διοπίζθηκε υρ «Δπιμεληηήρ» ζηην Πνεςμονολογική Κλινική ηηρ Ιαηπικήρ Σσολήρ ηος ΑΠΘ,
όπος παπέμεινε και ςπηπέηηζε «εςδοκίμυρ» ζε όλερ ηιρ Καθηγηηικέρ βαθμίδερ ηηρ
πανεπιζηημιακήρ ιεπαπσίαρ και αποσώπηζε υρ Ομόηιμορ Καθηγηηήρ ηο 2010.
Σςνεπγάζθηκε με πολλά Τμήμαηα ηος ΑΠΘ, όπυρ ηο Βιολογικό και ηηρ Γαζολογίαρ, και ημήμαηα
ηηρ Κηηνιαηπικήρ Σσολήρ ηος ΑΠΘ. Δπίζηρ, ζςνεπγάζθηκε με Πανεπιζηήμια ηος εξυηεπικού
(Βιέννηρ, Leiden και Chronningen, Ολλανδίαρ κ.ά). Ο Γημήηπηρ Γκιοςλέκαρ δίδαζκε από ηο 1974
μέσπι και ηο 2009 ηο μάθημα ηηρ Πνεςμονολογίαρ ζε Φοιηηηέρ Ιαηπικήρ. Και επί 30 σπόνια
ζςμμεηείσε ζςνεσώρ ζηην εκπαίδεςζη Διδικεςόμενυν γιαηπών ζηην Πνεςμονολογία, καθώρ και ζε
εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα άλλυν ιαηπικών Διδικοηήηυν.
Η πποζπάθεια ηος ήηαν πάνηοηε να διδάξει ηην εθαπμογή ηηρ θευπίαρ ζηην καθημεπινή ιαηπική
ππάξη.
Η κλινική και νοζηλεςηική εμπειπία ηος Γημήηπη Γκιοςλέκα ζηην Πνεςμονολογία είναι πολύπλεςπη
και εξαιπεηικά μεγάλη. Άπσιζε από ηο 1971 υρ ειδικεςόμενορ γιαηπόρ και ζςνεσίζθηκε από ηο 1978,
υρ Δπιμεληηήρ και ςπεύθςνορ Καθηγηηήρ ημήμαηορ ζηην Πνεςμονολογική κλινική ηος
Απιζηοηέλειος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ μέσπι και ηο 2009. Σηη διάπκεια όλυν αςηών ηυν εηών
κάλςπηε επιηςσώρ ολόκληπο ηο θάζμα ηηρ Πνεςμονολογίαρ ζηην κλινική ππάξη, παπακολοςθώνηαρ
από κονηά όλερ ηιρ εξελίξειρ ηηρ. Δπίκενηπο ηυν επιζηημονικών ενδιαθεπόνηυν ηος αποηελούζαν
και αποηελούν, η σπόνια αποθπακηική πνεςμονοπάθεια, οι λοιμώξειρ και η θςμαηίυζη ηυν
πνεςμόνυν, ηα νεοπλάζμαηα και οι όγκοι ηυν πνεςμόνυν και ηος θώπακα, οι διάμεζερ
πνεςμονοπάθειερ, οι διαηαπασέρ ηηρ αναπνοήρ ζηον ύπνο κ.ά.. Ιδιαίηεπα δε αζσολήθηκε και
αζσολείηαι με ηο άζθμα και ηιρ αλλεπγικέρ παθήζειρ ηος αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ.
Ο κ. Γκιοςλέκαρ όλα ηος ηα σπόνια διαηηπούζε και διαηηπεί μέσπι και ζήμεπα ιδιυηικό ιαηπείο ζηη
Θεζζαλονίκη, όπος αζσολείηαι και διεκπεπαιώνει πποβλήμαηα ηυν ιδιυηικών ηος αζθενών.
Ο Γημήηπηρ Γκιοςλέκαρ, ζςμμεηείσε ζε πεπιζζόηεπα από 150 Σςνέδπια, Σςμπόζια και Σεμινάπια,
υρ Ππόεδπορ, Διζηγηηήρ και Ομιληηήρ. Δπίζηρ ζςμμεηείσε και ζε 145 Γημοζιεύζειρ ζε Δλληνικά
και Γιεθνή ξενόγλυζζα ιαηπικά πεπιοδικά. Έσει εκδώζει 3 ειδικά βιβλία (Παθογένεια Άζθμαηορ,
1986, Γςπεοαλλεπγία, 1992, και ηα «Τα άγπαθα ηηρ Πνεςμονολογίαρ» 2014).
Δπίζηρ, έγπατε πολλά ειδικά κεθάλαια ζε διδακηικά βιβλία και ζε μία εγκςκλοπαίδεια.
Έσει δώζει πολλέρ ζςνενηεύξειρ ζε ημεπήζιο και πεπιοδικό ηύπο και ζςμμεηείσε ζε πολλέρ
εκπομπέρ ζε παδιόθυνο και ηηλεόπαζη.
Ο Γημήηπηρ Γκιοςλέκαρ έσει 2 παιδιά, ηην Αλίνα, Διδική Πνεςμονολόγο, και ηον Γιώπγο,
Διδικεςόμενο γιαηπό Γενικήρ Χειποςπγικήρ.

