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H     Ελληνική Καρδιολογική εταιρεία εκπρο-
σωπώντας 2.500 μέλη περίπου έχει δη-
μιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια την 

υποδομή για υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευ-
να και δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και ενημέ-
ρωσης των πολιτών στην πρόληψη υγείας. 

Το πρώτο μου κείμενο -με την ιδιότητα του προ-
έδρου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας- θα 
ήθελα να έχει τη μορφή καταγραφής των νέων 
δράσεων και των διευρυμένων στόχων της εταιρεί-
ας μας στο παρόν και στο μέλλον προς ενημέρωση  
των μελών μας σε όλη την Ελλάδα.

Οι γενικοί στόχοι της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας είναι η μείωση της θνητότητας και της νο-
σηρότητας από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτοί 
οι στόχοι θα επιτευχθούν με: 
•  Υποστηρίξη και επιμόρφωση νέων Καρδιολόγων
• Έρευνα
• Ενημέρωση κοινού
• Κοινωνικές Δράσεις
•  Συμβουλευτικός Ρόλος στο Υπουργείο Υγείας
• Ενεργή Παρουσία στο Εξωτερικό
• Αναδιαμόρφωση της Ηλεκτρονικής Σελίδας

Mε κεντρικούς πυλώνες τα διεθνή συνέδρια, 
τα περιφερειακά συνέδρια που διοργανώνουμε σε 
όλη την Ελλάδα και με τη συμμετοχή μας στα με-
γαλύτερα καρδιολογικά συνέδρια του εξωτερικού, 
όπου η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει σημα-
ντική και τακτική παρουσία.

Διευρυμένοι στόχοι με επίκεντρο 
τον άνθρωπο

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αλλαγών του κύ-
κλου ζωής, του κοινωνικού αποκλεισμού και πολύ 
περισσότερο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει 
την ελληνική κοινωνία, η ανάγκη για κοινωνική μέ-
ριμνα και φροντίδα των πολιτών, και ιδιαίτερα των 
ασθενέστερων, προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη.

Όλοι - και όχι μόνο η Πολιτεία- έχουμε το δικό 
μας μερίδιο ευθύνης στην επίτευξη μιας συνεκτι-
κής κοινωνίας στο παρόν και στο μέλλον, με επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντός μας τα παιδιά, τη γυναίκα, 
την Τρίτη Ηλικία, όλους τους συμπολίτες μας.

Οι ανεπτυγμένες χώρες αλλά και οι επιστημονι-
κές εταιρείες, δίνουν έμφαση στην πρόληψη υγεί-
ας, θέλοντας να προλάβουν την ασθένεια πριν εκ-
δηλωθεί, κάτι που αποδεικνύεται ευεργετικό για τον 
άνθρωπο, ενώ περιορίζει σημαντικά τα υπέρογκα 
κονδύλια που δαπανώνται στη θεραπεία.

Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε στην Ελληνική 
Καρδιολογική Εταιρεία μια ανθρωποκεντρική διά-
σταση, συνεργαζόμενοι ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα με Δήμους, Συλλόγους και Φορείς τοπικών 
κοινωνιών, με γονείς και μαθητές στα σχολεία, 
τόσο μέσω των περιφερειακών συνεδριών μας όσο 
και με την ευκαιρία διαφόρων πρωτοβουλιών που 
θα αναλαμβάνουμε. 

Έχουμε τη γνώση και τη βούληση να ενημε-
ρώσουμε και να στηρίξουμε το συνάνθρωπο, το 
συμπολίτη, τον καθημερινό άνθρωπο και να συμ-
βάλλουμε αποφασιστικά σε ένα συγκροτημένο και 
οργανωμένο πλέγμα πρόληψης υγείας.

Έμπρακτα στο πλευρό του νέου 
Καρδιολόγου και των ειδικευομένων

Ταυτόχρονα οφείλουμε  να σταθούμε με πράξεις 
στο πλευρό του νέου Καρδιολόγου στην προσπά-
θειά του να επιμορφωθεί αλλά και να επιβιώσει σε 
ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον εντός της 
χώρας μας. Απαιτείται συνολική προσπάθεια και με 
προτάσεις προς την Πολιτεία, με στόχο τη στήριξη 
των νέων Καρδιολόγων που αναγκάζονται να ανα-
ζητήσουν την τύχη τους και το επαγγελματικό τους 
μέλλον στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό - εκτός των άλλων - θα εντεί-
νουμε την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε 
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έναν ιδανικό και εύχρηστο Καρδιολογικό Χάρτη, 
στον οποίο έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία για τα 
νοσοκομεία που έχουν καρδιολογικές κλινικές, 
τους Καρδιολόγους και ειδικευόμενους που διαθέ-
τουν, την προϋπηρεσία τους και τα τμήματα κάθε 
κλινικής, τα Κέντρα Υγείας καθώς και τους ιδιώτες 
Καρδιολόγους κάθε περιοχής. Και όλα αυτά προ-
κειμένου ο νέος Καρδιολόγος να έχει μια συνολική 
εικόνα για το τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα και να 
μπορεί να αξιολογήσει αν υπάρχει προοπτική άσκη-
σης του επαγγέλματός του.

Επίσης θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για:
•  Ενιαίο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ειδικευομένων- 

Ενιαία Ύλη
•  Ενιαίες Εξετάσεις Ειδικότητος
•  Δωρεάν Συμμετοχή Νέων Καρδιολόγων στις Πα-

νευρωπαϊκές Εξετάσεις Απόκτησης Διπλώματος 
Γενικής Καρδιολογίας

•  Διαρκή επιμόρφωση 

χάραξη κοινής πολιτικής με 
επιστημονικές εταιρείες της ελλάδας 
και του εξωτερικού

Το τελευταίο διάστημα έχουμε προχωρήσει σε συ-
ναντήσεις με εκπροσώπους διοικητικών συμβουλί-
ων επιστημονικών εταιριών κορμού, προκειμένου 
να επιτευχτεί ένα μίνιμουμ κοινών στόχων και πρω-
τοβουλιών για θέματα που είναι κρίσιμα και αφο-
ρούν τις επιστημονικές εταιρείες της χώρας.

Η συνεργασία, η ανταλλαγή δημιουργικών από-
ψεων και η αλληλεπίδραση με τις άλλες επιστημο-
νικές εταιρείες κορμού, αποτελεί ένα σύνθετο μεν 
εγχείρημα αλλά ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση 
που επιτύχει, γιατί θα μας καταστήσει μια «ένωση»  
δυνάμεων με μεγαλύτερη επιρροή στη διεκδίκηση 
λύσεων στον κρίσιμο χώρο της υγείας. Ταυτόχρονα 
η επέκταση των διεθνών μας σχέσεων, με τη συμ-
μετοχή μας στα επιστημονικά δρώμενα των ESC, 
ACC, WHF θα συμβάλλει στην ενίσχυση των θέ-
σεών μας αλλά και στην ενημέρωσή μας για πρα-
κτικές και δράσεις που μπορούν να αποτελέσουν 
«οδηγό» μας για την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα αναζητούμε νέους Καρδιολόγους 
από κάθε Ομάδα Εργασίας, με τα ανάλογα επι-
στημονικά προσόντα, που θα ήθελαν να συμμετά-
σχουν στις δραστηριότητες τόσο της Ελληνικής όσο 
και της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Το πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ομά-
δων Εργασίας στα Ιωάννινα, το Περιφερειακό Συ-

νέδριο στον Βόλο και στην Ξάνθη αλλά και οι επι-
τυχείς πρωτοβουλίες που ανέλαβε η εταιρεία μας 
τα προηγούμενα χρόνια, με τη διοίκηση τόσο του 
προέδρου κ. Ιωάννη Καλλικάζαρου όσο και των 
προηγούμενων προέδρων με τα Διοικητικά τους 
Συμβούλια, κατέδειξαν ότι μπορούμε να διευρύ-
νουμε τις δράσεις μας. 

Σήμερα, οι λέξεις που προβληματίζουν τον πο-
λίτη είναι «οικονομία, οικονομική κρίση, ανέχεια, 
ανεργία». Όλα αυτά αναδεικνύουν το μέγεθος του 
προβλήματος αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν εκφο-
βιστικά -πολλές φορές- στο να δράσουμε ή να χα-
ράξουμε νέους δρόμους. 

Πιστεύω ακράδαντα ότι η συνειδητοποίηση της 
κατάστασης που βιώνουμε, δεν πρέπει να μας κά-
μπτει ως πολίτες, ως επιστήμονες, ως εταιρείες. 
Αντίθετα πρέπει να αποτελεί εφαλτήριο και κίνητρο 
να δράσουμε πιο αποφασιστικά, με συγκεκριμένους 
στόχους, σχετικούς με την επιστημονική έρευνα και 
τη μείωση της θνητότητας και της νοσηρότητας από 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι παραπάνω άξονες αποτελούν μέρος μόνο 
των όσων σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε, 
μιας και ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει σειρά 
δράσεων σε κάθε επίπεδο. 

Σαφώς είμαστε μια επιστημονική εταιρεία με 
συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες, που 
καθορίζονται από το Καταστατικό μας. Όμως οφεί-
λουμε να σταθούμε στο πλευρό της κοινωνίας, που 
δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια. 

Το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ενυπάρχουμε 
και δραστηριοποιούμαστε, αποτελείται από συναν-
θρώπους κάθε ηλικίας και τάξης, τους οποίους 
έχουμε τη δυνατότητα να τους συμπαρασταθούμε 
και να τους βοηθήσουμε.

Με αυτό το όραμα και με αυτούς τους στόχους 
θα πορευτούμε σταθερά και στο παρόν και στο μέλ-
λον. Με ενότητα, δημιουργικότητα, συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα.

γραμμα ΠροεΔρου εΚε // ΣτέφανοΣ ΓΡ. φούΣαΣ

Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.
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