Σύμη

Τα σύρματα στη Μήλο
Συνάδελφοι /σες,
Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Δ. Χατσέρας.
Διετέλεσε καθηγητής της νεοϊδρυθείσας Καρδιολογικής
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου. Εκ μέρους της ΕΚΕ εκφράζουμε θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Για να προλάβουν το 2ο κύμα οι επιδημιολόγοι πρέπει να
το προβλέψουν. Έτσι οι προβλέψεις άρχισαν από
Δεκέμβρη και έχουν πλησιάσει στον Αύγουστο. Για την ώρα
να βολευτούμε με τον Λεφάκη αφού ο συμπαθής Πητ
Παπαδάκος μας άφησε χρόνους. Γρήγορα γιατί τα ΜΜΕ
διψάν για “αίμα”.
Νέο webinar από την Εταιρεία Παθολογίας –
Καρδιαγγειακές παθήσεις και COVID 19 στις 15 Ιουλίου
18.30 με συντονιστές Γ. Αυτιά και Ματίνα Παγώνη. Ματίνα
με τους ρυθμούς που πας θα τον κάψεις το Γιώργο. Είδες
τι έπαθε ο φίλος σας ο Άδωνις στη μέτρηση δημοτικότητας
κυβερνητικών στελεχών. Βρέθηκε στον πάτο. Την Κυριακή
19 Ιουλίου πάμε για νέο ρεκόρ με Webinar για τους
ηλικιωμένους από το Στ. Φούσα (όλες οι τηλεοράσεις στους
οίκους ευγηρίας ανοικτές).
Λογοτεχνικά βιβλία συναδέλφων
Είναι αξιοθαύμαστο το λογοτεχνικό ταλέντο ορισμένων
συναδέλφων. Πρόσφατα έλαβα 2 βιβλία από τον Β. Τόλη
σε εκδόσεις ΣΙΜΟΣ ΑΧ και ΣΙΑ. Είναι ο συγγραφέας του
πρώτου βιβλίου υπερήχων στα Ελληνικά (βραβείο
Ακαδημίας Αθηνών): Ο ποιητικός και φιλόσοφος λόγος για
έναν καλλίροο βίο και Ένα διαφορετικό ταξίδι στο
αρχαιοελληνικό είναι και γίγνεσθαι (3000 π.Χ.- 31 πχ).
Αναφέρεται στο ένδοξο αλλά ξεχασμένο παρελθόν της
Ελλάδος του οποίου είναι οι ρίζες ενός μεγάλου δένδρου
σήμερα που θα καρποφορήσει αύριο. Tο βιβλίο του φίλου
Θάνου Πιπιλή από τις εκδόσεις ΚΑΠΟΝ τιτλοφορείται:
ΙΑΤΡΙΚΟ ημι-ΑΠΟΡΡΗΤΟ (μια χιουμοριστική περιπλάνηση
στο χρόνο και στους τόπους εκμάθησης της τέχνης του
Ασκληπιού).
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και το βιβλία (λίγο
παλαιότερα βέβαια) του Θανάση Γ. Μανώλη (Ερυθρός):

Κλαυσίγελος: γιατρού ιστορίες. Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ του Χ.
Κατσούρα (Ιωάννινα) Ικέτιδες (εκδόσεις ΣΟΚΟΛΟΣ).
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ποιες οι συστάσεις για άσκηση
καρδιαγγειακών παθήσεων (ΚΑΠ)

στην

πρόληψη

Χωρίς ΚΑΠ: 150 λεπτά (αν μπορούμε και 300 λεπτά)
μέτριας έντασης αερόβια εβδομαδιαία δηλαδή 30 λεπτά
τρέξιμο 5 φορές την εβδομάδα ή 15λεπτο πρόγραμμα
ασκήσεων
ενδυνάμωσης
(βαράκια)
2-3
φορές
εβδομαδιαίως (δυναμώνει μυς, οστά και μειώνει το
σάκχαρο του αίματος).
Με καρδιαγγειακές παθήσεις
Οι Ενώσεις (associations) αρρυθμιών και πρόληψης της
ΕSC (EHRA και EAPC) δημοσιεύουν αναβαθμισμένες
σειρές οδηγιών για την άσκηση. Το πρώτο μέρος αφορά
ασθενείς με γνωστό αρρυθμιολογικό πρόβλημα European
J of Preventive Cardiology 2020 0(0) 1–17 ιν press.
Σε 1946 ασθενείς με γνωστή ΣΝ και παρακολούθηση 6.3
χρόνια ο κίνδυνος για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ήταν
μεγαλύτερος στους μη ασκούμενους και στους πολύ
ασκούμενους (> 4 εβδομαδιαία) σε σύγκριση με τους
ασκούμενους φυσιολογικά (2-3 φορές εβδομαδιαία
Circulation:
Arrhythmia
and
Electrophysiology.
2020;13:e007908
Ήδη στη χώρα μας υλοποιείται η ιδέα (Μ. Κουτσιλιέρης,
καθηγητής φυσιολογίας ΕΚΠΑ) συνταγογράφησης της
άσκησης.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΕ
…“ To αφεντικό τρελάθηκε”. Γαλαντόμο το ΔΣ της ΕΚΕ
ενέκρινε ομόφωνα όλες τις υποτροφίες των νέων
συναδέλφων (10 Εξωτερικού, 20 Εσωτερικού).

Αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΕΚΕ επισκέφτηκε τον
υφυπουργό Υγείας Β. Κοντοζαμάνη. Για τα όποια
αποτελέσματα λίγη υπομονή. Πού είναι η είδηση; Ότι οι
εκπρόσωποι της ΕΚΕ δεν έθεσαν προσωπικά ζητήματα,
όπως συνηθίζεται, αλλά αποκλειστικά της Εταιρείας.
Να συγχαρούμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον
γραμματέα της ΕΚΕ Γ. Κοχιαδάκη για τα νέα καθήκοντα ως
προέδρου του Εθνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας
(ΕΚΑΕ).
Άσχημα νέα από τις εκλογές της ESC 2020. Εκλεγείς
πρόεδρος είναι ο Franz Weidinger (Austria). Κανένας
εκλεγείς Έλληνας σε Βoard 24 μελών σ’ ένα τομέα που
πονάμε. Το είχαμε επισημάνει ότι είναι δύσκολοι καιροί για
Πρίγκηπες και Λόρδους.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΕ

Πέραν του εξαιρετικού κειμένου δεν περνάει απαρατήρητος
ο μακρύς κατάλογος της σύγκρουσης συμφερόντων
(conflict of interest) των συγγραφέων.

Μηχανισμοί πήξης και παθογένεση θρόμβωσης στη
COVID-19
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Statin therapy increases lipoprotein(a) levels Meta analysis
Sotirios Tsimikas, et al. Eur Heart J, 2020, 41: 2275–2284.

Οι στατίνες αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα της Lp(a) και
προτείνεται περαιτέρω μελέτη της επίδρασης αυτής της
αύξησης στον υπολειπόμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο.
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