
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 
 
 
Ο Ιωάννης Βεντούλης είναι ιατρός Καρδιολόγος με εξειδίκευση στην Εντατική 
Θεραπεία και Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Johns Hopkins των ΗΠΑ. 
  
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης το 2003. Μετά την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου 
(άγονο Π.Π.Ι. Σικίνου) και των στρατιωτικών υποχρεώσεών του, εργάστηκε ως 
άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στην Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 
του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ για ένα έτος. Ακολούθησε η εκπαίδευσή του ως έμμισθου 
ειδικευόμενου Παθολογίας στη Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για σχεδόν δύο έτη. Το 2009 ξεκίνησε 
να εργάζεται ως έμμισθος ειδικευόμενος Καρδιολογίας στην Α΄ Πανεπιστημιακή 
Καρδιολογική Κλινική του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του 
στην ειδικότητα της Καρδιολογίας τον Φεβρουάριο του 2014. Στις 19 Μαρτίου του 
2014 του απονεμήθηκε η άδεια χρησιμοποίησης του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας 
της Καρδιολογίας. Ακολούθως, εργάστηκε ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης σε 
κλινικές μελέτες στην Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΠΓΝΘ 
ΑΧΕΠΑ. 
 
O Ιωάννης Βεντούλης αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στις 4 Μαρτίου του 2013. Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής 
είναι ‹‹ Νεότεροι βιοχημικοί και ηχωκαρδιογραφικοί δείκτες για την εκτίμηση της 
βαρύτητας της καρδιακής ανεπάρκειας ››. 
 
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2016 ο Ιωάννης Βεντούλης 
εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και υπότροφος στο Κέντρο αναφοράς για 
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια του Καρδιολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη της πολιτείας Maryland των ΗΠΑ.  
 
Τον Ιούλιο του 2014 συμμετείχε σε ανθρωπιστική αποστολή στην Αφρική, όπου 
εργάστηκε στο πεδίο ως εθελοντής καρδιολόγος για συνολικό χρονικό διάστημα 7 
μηνών, συμβάλλοντας στην ίδρυση και ανάπτυξη καρδιολογικού τμήματος στις ήδη 
υπάρχουσες υγειονομικές δομές της Τανζανίας και στην εκπαίδευση του ντόπιου 
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.  
 
Τον Ιούνιο του 2015 ξεκίνησε την εξειδίκευσή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(Μ.Ε.Θ.) του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, την οποία όμως αναγκάστηκε να διακόψει 2 μήνες 
αργότερα, λόγω αποδοχής του σε ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού (Johns 
Hopkins). Από το φθινόπωρο του 2016 έως σήμερα εργάζεται αποκλειστικά στη 
Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας ‘‘Μποδοσάκειο’’ με αντικείμενο την αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση βαρέως πασχόντων ασθενών με ποικίλες παθήσεις. Συγκεκριμένα, 
από τον Οκτώβριο του 2016 έως και τον Μάιο του 2017 υπηρέτησε ως επικουρικός 
ιατρός καρδιολόγος στη Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, ενώ από τον Ιούνιο του 2017 
μέχρι και σήμερα υπηρετεί ως Επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ. στη Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. 
Πτολεμαΐδας ‘‘Μποδοσάκειο’’. Στις 14 Απριλίου του 2020 του απονεμήθηκε ο τίτλος 
της ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία, κατόπιν εξετάσεων.  
 



Παράλληλα, ο Ιωάννης Βεντούλης ασκεί ανελλιπώς τα τελευταία τρία έτη 
αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα τμήματα Εργοθεραπείας και Μαιευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, 
εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης με πλήρη προσόντα (μισθολογική 
εξομοίωση στη βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, μερικής απασχόλησης) 
στο Τμήμα Μαιευτικής, όντας υπεύθυνος της διδασκαλίας του μαθήματος 
‘‘Φαρμακολογία’’ κατά τα χειμερινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 2017-2018 και 
2018-2019. Κατά το θερινό εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2018-2019 και 2019-
2020 (Π.Δ. 407/80) ανέλαβε τη διδασκαλία του μαθήματος ‘‘Αρχές Παθολογίας-
Νοσολογία’’ στο ίδιο τμήμα. Στο νεοσύστατο Τμήμα Εργοθεραπείας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ήταν υπεύθυνος για τη διδασκαλία του 
μαθήματος ‘‘Ανατομία’’ κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-
2020, με μισθολογική εξομοίωση στη βαθμίδα του Λέκτορα, μερικής απασχόλησης 
(Π.Δ. 407/80). Για το χειμερινό εξάμηνο του προσεχούς ακαδημαϊκού έτους 2020-
2021 είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων ‘‘Ανατομία’’ και 
‘‘Παθολογία’’ στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Το σύνολο του συγγραφικού και ερευνητικού του ενδιαφέροντος εστιάζεται στα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (καρδιακή ανεπάρκεια, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, 
βαλβιδοπάθειες). Το πιο πρόσφατο συγγραφικό έργο του αφορά σε βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.   
 


