ΙΔΡΥΣΗ ΟΕ ΝΕΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ

Ενημέρωση για την έναρξη εργασιών της «Ομάδας Εργασίας Νέων
Καρδιολόγων»
Με αφορμή το πέρας εργασιών των Σεμιναρίων Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας 2022 είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη
εργασιών της «Ομάδας Εργασίας Νέων Καρδιολόγων».
Η «Ομάδας Εργασίας Νέων Καρδιολόγων» ιδρύθηκε με τη στήριξη του παρόντος ΔΣ της
ΕΚΕ και με κύριο στόχο την επίσημη ανάδειξη της κοινότητας των νέων καρδιολόγων στην
Ελλάδα. Μέσω της «ΟΕ Νέων Καρδιολόγων» η κοινότητα νέων καρδιολόγων θα βρίσκεται
υπό τη σκέπη της ΕΚΕ και κάθε της δραστηριότητα θα είναι εναρμονισμένη με τις υψηλού
επιπέδου επιστημονικές κατευθύνεις που η τελευταία προάγει, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί
η απήχησή της στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Στόχοι της «ΟΕ Νέων Καρδιολόγων» ορίζονται οι εξής:
• Διασύνδεση των νέων καρδιολόγων της χώρας
• Ενίσχυση της αλληλεπίδρασής τους μέσω ανταλλαγής απόψεων για επιστημονικά και

επαγγελματικά θέματα
• Επιπλέον αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων καρδιολόγων
• Ανάδειξη και ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των νέων καρδιολόγων
• Βήμα σε περισσότερους νέους καρδιολόγους μέσα από τις δραστηριότητες της ΟΕ
• Στοχευμένη πληροφόρηση νέων καρδιολόγων σχετικά με ευκαιρίες εξειδίκευσης και

επαγγελματικής αποκατάστασης.
• Εξωστρέφεια νέων Ελλήνων καρδιολόγων - Σύνδεση με ESC Young Community.

Στην «ΟΕ Νέων Καρδιολόγων» μπορούν να συμμετέχουν τόσο δόκιμα μέλη της ΕΚΕ
(ειδικευόμενοι Καρδιολογίας) όσο και τακτικά μέλη <40 ετών (ειδικοί Καρδιολόγοι).
Λόγω της ιδιαίτερης φύσης της στις μελλοντικές αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πυρήνα θα
μπορούν να συμμετέχουν τόσο δόκιμα όσο και τακτικά μέλη.
Τρόποι εγγραφής
Tακτικά μέλη ΕΚΕ (ειδικοί καρδιολόγοι)
1. Εγγραφή στο νέο site της ΕΚΕ https://www.hcs.gr/register/
• Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη της ΕΚΕ αρκεί να κάνουν αρχικοποίηση κωδικού

πρόσβασης και όχι νέα εγγραφή https://www.hcs.gr/anakoinoseis/odigiesengrafis-sto-site-gia-ta-meli-tis-eke/ )

• Για την πρώτη εγγραφή τακτικού μέλους στην ΕΚΕ ακολουθήστε τις οδηγίες εγγραφής

νέου μέλους (απαιτείται αποστολή αίτησης και απογραφικού).
2. Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης εγγραφής μέλους σε
εργασίας https://www.hcs.gr/working-group/ (Δεν απαιτείται υπογραφή 2 μελών)

ομάδα

Δόκιμα μέλη ΕΚΕ (ειδικευόμενοι καρδιολογίας)

1. Εγγραφή στο νέο site της ΕΚΕ https://www.hcs.gr/register/ ως ειδικευόμενος

καρδιολογίας (ακολουθήστε τις οδηγίες για δόκιμα μέλη – απαιτείται η αποστολή
βεβαίωσης του διευθυντή της Κλινικής ή βεβαίωση διορισμού.
2. Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης εγγραφής μέλους σε ομάδα
εργασίας https://www.hcs.gr/working-group/ (Δεν απαιτείται υπογραφή 2 μελών
Επικοινωνία
Email: young@hcs.gr
Website: https://hcsyoung.gr
Twitter: @hcs_young
Ιδρυτικά Μέλη της «Ομάδας Εργασίας Νέων Καρδιολόγων»
• Μαντζουράνης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος ειδικευομένων ΕΚΕ
• Μπακογιάννης Κων/νος, τέως εκπρόσωπος ειδικευομένων ΕΚΕ
• Αντωνόπουλος Αλέξιος, Young ambassador EACVI - CMR/CCT
• Βελεγράκη Ειρήνη, Young ambassador EACVI - Echo
• Καπέλιος Χρήστος, Young ambassador HF
• Λοΐζος Σάββας, Μέλος της κεντρικής επιτροπής του EACVI Young Community (Heart

Imagers of Tomorrow), τέως Ambassador EACVI Young Community - Echo
• Παπακωνσταντίνου Παντελεήμων, Ordinary Nucleolus Member, ESC WG on

Thrombosis Young Researchers
• Σπάρταλης Μιχαήλ, Young ambassador ACVC
• Τζάνης Γεώργιος, Young ambassador EAPCI
• Τριανταφύλλου Κων/νος, Young ambassador EHRA
• Χρήστου Γεώργιος, Young ambassador Prevention

Η Συντονιστική Επιτροπή 2022-2023
• Μπακογιάννης Κων/νος
• Αντωνόπουλος Αλέξιος
• Τζάνης Γεώργιος
• Βελεγράκη Ειρήνη
• Παπακωνσταντίνου Παντελεήμων

Εμμανουήλ Μαντζουράνης
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων ΕΚΕ

Ιωάννης Κανακάκης
Πρόεδρος ΕΚΕ

