
Αγαπθτοί  υνάδελφοι-εσ, 

Αναλαμβάνοντασ τα κακικοντα του προζδρου για τθν διετία 2021-2022 κα ικελα να ςασ 

ευχαριςτιςω για τθν διαρκι ςτιριξθ ςτθν εταιρεία μασ και να τονίςω ότι κα ςυνεχίςουμε 

το δθμιουργικό ζργο των προθγοφμενων διοικιςεων και προζδρων. Σο ζργο αυτό ςτθν 

εκπαίδευςθ, ςτθ κοινωνικι και επαγγελματικι παρουςία, ςτθ διαςφνδεςθ με τισ μεγάλεσ 

επιςτθμονικζσ εταιρείεσ διεκνϊσ, κατατάςςει τθν εταιρεία μασ ςτθν πρωτοπορία των 

εταιρειϊν κορμοφ ςτθ χϊρα μασ. 

Σο νζο Δ απαρτίηεται από καταξιωμζνουσ ςυναδζλφουσ με διαρκι παρουςία ςτο κλινικό, 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό ζργο γεγονόσ που δθμιουργεί τισ καλφτερεσ ςυνκικεσ για μια 

αξιόλογθ παρουςία τθσ ΕΚΕ τα επόμενα χρόνια. 

Οι κατευκφνςεισ που κα ακολουκιςουμε ςυνοπτικά είναι οι παρακάτω: 

Εκπαίδευςη 

 υνζχιςθ των μεγάλων καταγραφϊν (ILIAKTIS, CHALLENGE, κλπ). Η επιτυχισ ζκβαςθ 

αυτϊν δθμιουργεί τθν ανάγκθ παρουςίαςθσ εκνικϊν δεδομζνων για τα 

καρδιαγγειακά νοςιματα ςτθν χϊρα μασ. Η ΕΚΕ πρζπει να ζχει τον κεντρικό 

ςυντονιςτικό ζλεγχο για τθν δθμιουργία ανεξάρτθτθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. 

 υνζχιςθ τθσ τθλεκπαίδευςθσ και τθλεπαρακολοφκθςθσ (e-cardiology). 

Τποβοθκθτικι ςε αυτό αποτελεί θ αποκτθκείςα εμπειρία ςτθ διάρκεια τθσ 

πανδθμίασ. 

 Διαςφνδεςθ με άλλεσ ειδικότθτεσ ςε κοινά γνωςτικά αντικείμενα 

 

Επιςτημονικθ παρουςία 

 Αναβάκμιςθ των ςχζςεων με ESC & ACC chapter. Παρουςία νζων καρδιολόγων με 

ςθμαντικό ερευνθτικό ζργο 

 Οι ομάδεσ εργαςίασ να διαςυνδεκοφν με τισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ τθσ ESC 

 Προϊκθςθ διεκνϊν κατευκυντιριων οδθγιϊν αλλά και δθμιουργία εκνικϊν 

οδθγιϊν και κειμζνων ςυμφωνίασ ειδικϊν ςτα πρότυπα άλλων χωρϊν (π.χ. NICE) 

 Διοργάνωςθ τοπικϊν και διεκνϊν ςυνεδρίων 

 

Ομάδεσ εργαςίασ 

 Ενιαίο πρόγραμμα εκπαιδευτϊν (webinar, ςεμινάρια) 

 Διαςφνδεςθ με ESC 

 Ενοποίθςθ εκπαιδευτικοφ ζργου ομοειδϊν  ομάδων εργαςίασ  (πχ δομικζσ 

καρδιοπάκειεσ- επεμβατικι καρδιολογία). 

 υηιτθςθ για αναδιαμόρφωςθ και ενοποίθςθ των ομάδων εργαςίασ 

 



Εκπαίδευςη 

 Τποςτιριξθ ςυμμετοχισ ςτισ ευρωπαϊκζσ εξετάςεισ πυρινα καρδιολογίασ (EFCC) 

υπό μορφι υποτροφίασ 

 Ενιαίο πρόγραμμα ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ γενικισ Καρδιολογίασ 

 Προγράμματα εκπαίδευςθσ ςε απεικονιςτικζσ τεχνικζσ (ECHO, MRI, CT) δυο φορζσ 

ετθςίωσ κακϊσ και ςε νεότερεσ τεχνικζσ διαχείριςθσ ςυςκευισ 

 εμινάρια ΚΑΡΠΑ γενικοφ κοινοφ και εξειδικευμζνθσ φροντίδασ με πιςτοποίθςθ. 

Από τον Ιοφνιο του 2020 θ ΕΚΕ αποτελεί τον μοναδικό επίςθμο φορζα για 

ςεμινάρια ΚΑΡΠΑ. Θα προτείνουμε προσ το Τπουργείο Τγείασ τθν κατοχι ERC 

πιςτοποιθμζνου τίτλου ALS ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ειδικότθτασ Καρδιολογίασ 

 

Επαγγελματικά ζητθματα 

 Η ΕΚΕ ωσ εταιρεία «κορμοφ» οφείλει να ζχει κεντρικι κζςθ ςε κζματα που 

αφοροφν τθν ειδικότθτα (εξετάςεισ ειδικότθτασ, προγράμματα μετεκπαίδευςθσ-

core curriculum ειδικότθτασ) 

 Ζχουμε ιδθ ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου τθσ ειδικότθτασ (core 

curriculum) και ςτθ διαμόρφωςθ κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων ςτο Τπουργείο 

Τγείασ 

 Πζρα από το ςυμβουλευτικό ρόλο που ζχουμε ςιμερα,  να προςπακιςουμε για τθν 

κεςμικι παρουςία τθσ ΕΚΕ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ 

 Ήδθ για πρϊτθ φορά προτείνεται θ ςυμμετοχι μασ ςτισ προδιαγραφζσ υλικϊν 

επεμβατικισ Καρδιολογίασ και Βθματοδότθςθσ για τθν κεντρικι προμικεια των 

Νοςοκομείων 

 Κατοχφρωςθ του ρόλου πιςτοποιθμζνων ςτο MRI-καρδιάσ καρδιολόγων (Level II ι 

ΙΙΙ) με δικαίωμα ςυνυπογραφισ 

 Εκπροςϊπθςθ καρδιολόγων ςτισ επιτροπζσ πιςτοποίθςθ-εξειδίκευςθ αμιγϊσ 

καρδιολογικϊν εξετάςεων (π.χ. stress echo) 

 

Ιςτοςελίδα 

 Ενθμζρωςθ δραςτθριοτιτων εταιρείασ-νομοκεςίασ-κζςεων εργαςίασ 

 Ενδιαφζροντα περιςτατικά/εκπαιδευτικά νζα 

 Βιμα Ο.Ε. 

 φνδεςθ web tv (on demand εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ) 

 Mentorship πρόγραμμα με Ζλλθνεσ καρδιολόγουσ τθσ διαςποράσ 

 ελίδα κοινοφ 



Περιοδικά 

HJC: Διατιρθςθ του αξιζπαινου αποτελζςματοσ του editor και περαιτζρω διάκριςθ 

Καρδιολογική επιθεώρηςη 

Περιοδικό επιςτθμονικϊν νζων για Καρδιολόγουσ και ιατροφσ ςυναφϊν ειδικότθτασ 

Διαςφνδεςθ με το ζργο των ομάδων εργαςίασ. 

Διαςφνδεςθ με δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΚΕ 

Δθμοςίευςθ μεταφραςμζνων  διεκνϊν οδθγιϊν 

Σιμθτικι ιςχφ με ειδικι κεματολογία 

 

Κοινωνικθ δράςη 

 Διαςφνδεςθ με οργάνωςθ ςυλλόγων αςκενϊν 

 Ημερίδεσ κοινοφ (information days). Επικοινωνία με το κοινό για προγράμματα 

πρόλθψθσ αλλά και μετάδοςθ τθσ εμπειρίασ καρδιολογικϊν αςκενϊν ςε κοινζσ 

ςυναντιςεισ 

 Διαδικτυακό περιοδικό για τουσ πολίτεσ 

 υνζχιςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτα ςχολεία (> 120 ςχολεία μζχρι το 

lockdown το 2020) 

 τόχευςθ ςε ειδικζσ ομάδεσ (3θ θλικία, γυναίκεσ) 

 Ενεργόσ ρόλοσ ςε ειδικζσ ςυνκικεσ (πανδθμία) 

 

Σζλοσ, κα πρζπει να προχωριςουμε ςε αναμόρφωςθ του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ για 

τθν προςαρμογι ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ. Αυτό προχποκζτει άμεςθ ςυγκρότθςθ 

επιτροπισ για επεξεργαςία προτάςεων και κατάςταςθ υνζλευςθσ. 

Αγαπθτοί υνάδελφοι-εσ, 

Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω προτάςεων χρειάηεται θ ςυμμετοχι και θ κινθτοποίθςθ 

των μελϊν τθσ ΕΚΕ μζςα από μια επικοινωνία του προζδρου και του Δ ςε μια ανοικτι και 

λειτουργικι εταιρεία. Με αιςιοδοξία και ελπίδα ξεκινάμε αυτι τθν νζα περίοδο για τθν 

ενίςχυςθ του κφρουσ και τθσ αξιοπιςτίασ τθσ εταιρείασ μασ. 

Σζλοσ, ασ ευχθκοφμε ςε όςουσ ςυναδζλφουσ δοκιμάηονται ςε αυτι τθ δφςκολο περίοδο τθσ 

πανδθμίασ ταχεία ανάρρωςθ και κάκε καλό. 

 

Μετά τιμισ,  

Ιωάννθσ Κανακάκθσ 

Πρόεδροσ ΕΚΕ 


