Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 42ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, το πρώτο συνέδριο που απευθύνεται σε εμβολιασμένους
υγειονομικούς κατά της COVID-19. Τα συναισθήματα για όλους μας ανάμεικτα.
Το Συνέδριο αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους, μεγαλύτερους και πλέον
καταξιωμένους επιστημονικούς θεσμούς στον ιατρικό χώρο και, αναμφισβήτητα, τη
σημαντικότερη εκδήλωση στο χώρο της Καρδιολογίας της χώρας μας. Παράλληλα όμως,
αποτελεί κι ένα πεδίο συνάντησης για όλους τους καρδιολόγους της χώρας αλλά και Έλληνες
της Διασποράς και καταξιωμένους Συναδέλφους από το εξωτερικό, που έχουν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν απόψεις για όλα τα επίκαιρα ζητήματα που τους απασχολούν, τόσο σε ότι αφορά
τις γενικότερες εξελίξεις στην Καρδιολογία, την καθ΄ ημέρα πράξη, αλλά και την αντιμετώπιση
των καρδιαγγειακών ασθενών εν μέσω COVID-19.
Τα τελευταία χρόνια του περασμένου αιώνα, καθώς και η πρώτη δεκαετία του αιώνα
που διανύουμε σημαδεύτηκαν από αλματώδεις εξελίξεις στην Καρδιολογία, όπως άλλωστε και
σε ολόκληρη την Ιατρική επιστήμη. Η σταδιακή αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου
γονιδιώματος, η εξέλιξη νέων, πρωτοποριακών διαγνωστικών εξετάσεων και ελάχιστα
επεμβατικών τεχνικών, αλλά και η εξέλιξη στη φαρμακευτική έρευνα με νέα, ισχυρότερα,
ασφαλέστερα και πιο αποτελεσματικά «όπλα», δημιουργούν ένα νέο επιστημονικό περιβάλλον
και διευρύνουν θεαματικά τους θεραπευτικούς ορίζοντες για το άμεσο μέλλον.
Η παρούσα διοίκηση με γνώμονα πάντα το Συνάδελφο Καρδιολόγο αλλά και τους
ασθενείς μας ανέλαβε δράση σε ποικίλα επίπεδα.
Στον τομέα της Εκπαίδευσης και Έρευνας:
•
•
•
•
•
•
•

Οργάνωση εκπαιδευτικών webinars για κάθε μια ξεχωριστή ενότητα της
Καρδιολογίας αλλά και σε σχέση με τις επιπτώσεις της COVID-19
Εκπαιδευτικά προγράμματα υπερήχων καρδίας και μαγνητικής τομογραφίας
Οργάνωση σεμιναρίων ALS σε υγειονομικούς μετά από πρόσκληση φορέων
Χρηματοδότηση 12 υποτροφιών εσωτερικού – ετήσιας διάρκειας
Χρηματοδότηση 7 υποτροφιών εξωτερικού – ετήσιας διάρκειας
Χρηματοδότηση ερευνητικών πρωτοκόλλων
Διαδικτυακό Συνέδριο Ομάδων Εργασίας με μεγάλη και ενεργό συμμετοχή

Ενημέρωση Κοινού:
•
•
•

Διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής με χρηματικό έπαθλο, σε παιδιά Δημοτικού και
Γυμνασίου
Συνεργασία με την Ένωση Ασθενών για την πρόληψη των Καρδιαγγειακών Νόσων
Άμεση συμβουλευτική δράση της Πολιτείας (ΕΟΔΥΥ) για καθορισμό ομάδων
εμβολιασμού COVID-19 και άμεση θέση σε κλινικά ερωτήματα σε σχέση με τη
νόσο και το εμβόλιο

Συνεργασίες:
•
•
•
•

Δημιουργική Συνεργασία / Συμβουλευτική με το Υπουργείο σε θέματα που
άπτονται της Καρδιολογίας, π.χ. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, θεραπευτικά
πρωτόκολλα
Συνεργασία με την Πνευμονολογική Εταιρεία με την ευκαιρία της παγκόσμιας
Ημέρας κατά του Καπνίσματος και Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας στα
νησιά της άγονης γραμμής
Ενδυνάμωση της συνεργασίας μας με ACC και ESC

Πέρα όμως από τις συνεργασίες βάλαμε τις βάσεις για την καλύτερη οργάνωση της
Εταιρείας.
•
•
•

•
•

Συγκροτήθηκε επιτροπή υπό τις οδηγίες του ΔΣ που επεξεργάζεται άρθρα του
καταστατικού προκειμένου να έχουμε την αναθεώρηση του στα Σεμινάρια των
Ομάδων Εργασίας το 2022
Προχωρήσαμε στο σχεδιασμό και υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας στα πρότυπα
της ESC & ACC
Προκηρύξαμε τη θέση του Editor-in-Chief για Hellenic Journal of Cardiology, με
διεθνή διαγωνισμό, ακολουθώντας τα κριτήρια των μεγάλων διεθνών
περιοδικών. Η αξιολόγηση έγινε από διεθνή ανεξάρτητη επιτροπή, με
συμβουλευτικό στο ΔΣ ρόλο. Επιλέχθηκε ο Καθηγητής Χ. Βλαχόπουλος ανάμεσα
σε αξιόλογους Συναδέλφους
Η Ελληνική Έκδοση του περιοδικού της ΕΚΕ «Ελληνική Καρδιολογική
Επιθεώρηση» απέκτησε και έντυπη μορφή
Επεξεργαζόμαστε τη δυνατότητα δημιουργίας διοικητικού τομέα που θα
ασχολείται αποκλειστικά με τις κλινικές μελέτες και καταγραφές

Θεωρούμε ότι υπάρχει ευρύ πεδίο για περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και
φιλοδοξούμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχεται. Προσβλέπουμε στη
συμμετοχή όλων των Συναδέλφων σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας, διότι η ΕΚΕ είστε
όλοι εσείς, όλοι μας.
Τελειώνω με την ελπίδα ότι το 42ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο θα αποτελέσει
την καλύτερη αφετηρία για την Καρδιολογία στη χώρα μας τη δεκαετία που μόλις ξεκίνησε.
Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους αυτούς που συνετέλεσαν σε αυτό
και ειδικά το ΔΣ, την Επιστημονική Επιτροπή προγράμματος, το προσωπικό αλλά και τη
βιομηχανία που χωρίς την αρωγή τους δε θα είχαμε τη δυνατότητα υλοποίησης του.

