
Σχεδιασμός ΟΕ 2021-2022 

Γενικές αρχές / κατευθύνσεις 
1. Ανανέωση των ΟΕ 

2. Συνεχή εκπαίδευση των Νέων Καρδιολόγων 

3. Καταγραφές εργαστηρίων ιατρείων κτλ με γραμματειακή υποστήριξη της ΕΚΕ 

4. Δημιουργία δικτύων ανα θεματική ενότητα και όπου είναι δυνατό 

5. Εκπαίδευση ειδικευομένων μέσω των webinars ή ειδικών σεμιναρίων των ΟΕ 

6. Παραμονή του Προέδρου της ΟΕ μετά τη λήξη της θητείας του ως τέως 

Πρόεδρος/Μέλος του πυρήνα κατ’ αντιστοιχία του ΔΣ της ΕΚΕ 

7. Συνεργασία με ESC 

8. Ανάγκη τακτικής συνάντησης και ενημέρωσης των μελών των ΟΕ για τρέχουσες 

εξελίξεις 

9. Ο ίδιος αριθμός μελών στο πυρήνα όλων των ΟΕ 

10. Προσπάθεια τοποθέτησης απινιδωτών σε τόπους συγκέντρωσης κοινού και 

εκπαίδευση στη χρήση τους 

11. Να υπάρχει πρότυπο λειτουργίας των ΟΕ 

12. Δημοσίευση άρθρων από τις ΟΕ στα περιοδικά της ΕΚΕ ή σε supplement 

13. Συνεργασία ΟΕ με το νομικό σύμβουλο της ΕΚΕ 

Αναλυτικά: 

1. Αιμοδυναμική Επεμβατική  

• Καταγραφή αιμοδυναμικών εργαστηρίων 

• Νέος υγειονομικός χάρτης 

• Απογευματινά ιατρεία για αγγειοπλαστικές πέρα των στεφανιογραφιών 

• Εξωστρέφεια, επαφή με εξωτερικό 

• Συμμετοχή των ΟΕ σε περιφερειακά συνέδρια 

• Ανάρτηση περιστατικών στην ιστοσελίδα  

• ICE: περισσότερο τεχνικός και στοχευμένος χαρακτήρας 

• Νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα 

2. Απεικονιστικές τεχνικές 

• Διεκδίκηση του ρόλου του Καρδιολόγου στο δημόσιο τομέα κατ’ αναλογία 

με τον ιδιωτικό 

• Έκδοση άτλαντα καρδιαγγειακών απεικονιστικών πράξεων / ανάδειξη της 

σπουδαιότητας των απεικονιστικών τεχνικών 

• E-book καρδιαγγειακής απεικόνισης 

• Συνταγογράφηση PET 

• Εκπαίδευση ειδικευομένων Hands on (CMR level I) 

3. Αρτηριακή υπέρταση 

• Στήριξη των περιοδικών και των συνεδρίων με άρθρα 

• Ενημέρωση παιδιών και ενηλίκων για την ΑΥ 

• Διοργάνωση webinars 

• Καταγραφές 

• Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού 

• Αποστολή ενημερωτικών newsletter 

• Συνεργασία με άλλες ΟΕ 

• Μινιμουμ κριτήρια για δημιουργία κέντρων για αριστεία 



4. Βαλβιδοπαθειών / Συγγενών Καρδιοπαθειών / Πνευμονικής Υπέρτασης 

• Συγγραφή Βιβλίου ΣΚ 

• Τακτικές συναντήσεις των μελών 

• Διοργάνωση webinars 

• Εισαγωγή νέων και περιστατικών στην ιστοσελίδα 

• Προσπάθεια αναγνώρισης της Παιδοκαρδιολογίας ως εξειδίκευσης 

• Πρόταση δημιουργίας ξεχωριστής ΟΕ «Βαλβιδοπαθειών» χωρίς να 

συμπεριληφθούν οι δομικές καρδιοπάθειες, διότι εμπλέκονται και άλλες ΟΕ 

με εκπαιδευτικό και γνωστικό αντικείμενο 

5. Ηλεκτροφυσιολογία / Βηματοδότηση 

• Εκπαίδευση νέων Καρδιολόγων 

• Εκπαιδευτική πρόγραμμα με τη χρήση της πλατφόρμας της Medtronic 

• Hand on εκπαιδευτικά εργαλεία 

• Διοργάνωση διαδικτυακών μαθημάτων για τη λήψη πιστοποιητικού από 

EHRA, με μεγάλη ανταπόκριση από τα μέλη / 5 ψηφιακές συναντήσεις 

• Συνεχής συνεργασία με την EHRA 

• Συγγραφή ενημερωτικού φυλλαδίου 

• Συνέχιση της καταγραφής που ανέλαβαν οι εκάστοτε Πρόεδροι της ΟΕ 

6. Ηχωκαρδιολογία 

• 5 αντί 3 μελών στον πυρήνα 

• 2 συνεργάτες για τη συγγραφή των newsletter 

• 2 συνεργάτες για την επικοινωνία με την Ελληνική παροικία 

ηχωκαρδιολόγων στο εξωτερικό 

• 2 συνεργάτες για την επικοινωνία με νέους καρδιολόγους πχ. Σεμινάρια, 

εκπαίδευση, podcast  

• Διαδικτυακή συνάντηση μια φορά το μήνα με συμμετοχή διαδικτυακή των 

μελών της ΟΕ 

• Ανάρτηση όλου του υλικού των συναντήσεων στο webtv της ΕΚΕ 

• E-book (16 κεφάλια) 

• Συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων από Καρδιολόγους 

7. Πρόληψη και αποκατάσταση 

• Προσπάθεια εκπαίδευσης καρδιολόγων στη διακοπή καπνίσματος 

• Δημιουργία ιατρείων διακοπής καπνίσματος 

• Υλικό στην ιστοσελίδα λόγω COVID 

• Απουσία της ΟΕ στη διάρκεια της πανδημίας με ενημερωτικό υλικό προς το 

κοινό, με κατευθύνσεις προς το υγειονομικό προσωπικό 

• Απουσία από την πρόληψη στα λιπίδια 

• Παρακίνηση των Μελών σε μεγαλύτερη δραστηριοποίηση 

• Πρωτοβουλία για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

8. Καρδιακή ανεπάρκεια 

• Δίκτυο ιατρείων ΚΑ 

• Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

• Καταγραφή προχωρημένης ΚΑ με συσκευές υποβοήθησης  

• Θεραπευτικά πρωτόκολλα 

• Hands on εκπαίδευση με συσκευές 

9. Καρδιοχειρουργική 



• Διαφοροποίηση από την Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και 

Αγγείων 

• Εξειδίκευση και στην Εντατική θεραπεία 

• Καταγραφή / χρήση εξειδικευμένου λογισμικού 

• Ανάγκη απογευματινών ιατρείων 

10. ΚΑΡΠΑ 

• Δραστηριοποίηση εκ νέου μετά από ένα κενό λόγω πανδημίας 

• Με την επιστολή του ΚΕΣΥ δίδεται η δυνατότητα της εκπαίδευσης στην ΕΚΕ 

• Συνεργασία με άλλες επιστημονικέ εταιρείες για την εκπαίδευση των μελών 

τους όπως η πνευμονολογική 

• Δυνατότητα ΚΑΡΠΑ πιστοποιημένη σε μέλη μας στην περιφέρεια 

11. Μυοκαρδιοπάθειες 

• Επικαιροποίηση καταλόγου μελών 

• Οργάνωση μηνιαίας/διμηνιαίας συνάντησης μελών και σε συνεργασία με 

άλλες ΟΕ 

• Συνάντηση με νομικές υπηρεσίες ιατρικών φορέων για την ιατρική ευθύνη 

σχετιζόμενη με τον αιφνίδιο θάνατο, αποκλεισμός αθλητών από 

ανταγωνιστικές δραστηριότητες και ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

• Δημοσίευση στο περιοδικό  

 

12. ΟΕΕ 

• Ενεργοποίηση συμμετοχής περισσότερων Καρδιολόγων  

• Εκπαίδευση / υποτροφία της ΕΚΕ σε ΟΕΕ 

 

13. Καρδιά και διαβήτης 

• Υποεξειδίκευση σε καρδιά και διαβήτη  

• Σύγκλιση Καρδιολόγων, Ενδοκρινολόγων και Παθολόγων Διαβητολόγων 

• Δημιουργία / ανάπτυξη ιατρείων για καρδιά και διαβήτη με τη συνεργασία 

των άλλων ειδικοτήτων 

• Κλινικές μελέτες επάνω στις διαβήτη 

• Εκπαίδευση μέσω webinars 

• Consensus paper  

• Διοργάνωση συνεδρίου από την ΟΕ, λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος από τη 

βιομηχανία 

 


