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Η σελίδα τΗσ ΣύνταξηΣ

H     διαδρομή του περιοδικού της ΕΚΕ είναι 
πλούσια σε παρατεθειμένο επιστημονικό 
υλικό που αντικατοπτρίζει την εντυπωσια-

κή διαχρονική εξέλιξη της Kαρδιολογίας στον Ελλαδι-
κό Χώρο. Η διαδικασία έκδοσης έχει υποστηριχθεί καί-
ρια από την διάθεση προσφοράς σημαντικού αριθμού 
συναδέλφων που έχουν καταθέσει πνευματικό μόχθο 
και πολύτιμο προσωπικό χρόνο. Αναμφισβήτητα κα-
θοριστική στη σύνθεση και αποτελεσματική έκφραση 
αυτής της προσπάθειας υπήρξε η ακάματη λειτουργία 
των υπευθύνων σύνταξης.

Είναι γνωστό ότι κατά την πρόσφατη περίοδο της 
Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης διασφαλίσθη-
κε μετά απο συστηματικές προσπάθειες των υπευθύ-
νων σύνταξης η ευπρόσωπη παρουσία του περιοδικού 
στους διεθνείς βιβλιομετρικούς δείκτες. Η εξέλιξη 
αυτή διευκόλυνε αναμφισβήτητα την συγγραφική διέ-
ξοδο σε ικανό αριθμό ακαδημαικά δραστηριοποιούμε-
νων συναδέλφων.

Είναι γνωστό ότι η Ελληνική Καρδιολογική κοινότη-
τα αποτελεί μια εκ των πλέον ευαρίθμων στην Ευρώπη, 
τόσο κατά απόλυτο αριθμό όσο και κατά αναλογία πλη-
θυσμού.

Ταυτογχρόνως, κατά τα τελευταία 15 έτη έχει προ-
κύψει σημαντική μεταβολή του τρόπου ασκήσεως της 
Καρδιολογίας με ανάπτυξη εξειδικευμένων τομέων 
και παράλληλα εκθετική αύξηση της διακινούμενης 
πληροφόρησης. Η ταχύτητα αύξησης της «πληροφο-
ριακής εντροπίας» στην Καρδιολογία δημιουργεί νέες 
ανάγκες στην αποτελεσματική διαχείριση της κλινικά 
χρήσιμης πληροφορίας. Απαιτούνται στοχευμένες 
προσεγγίσεις με επιλεκτικές συνθέσεις ώστε τόσο τα 
πραγματικά τα νέα όσο και ανακυκλούμενα δεδομένα 
να επιλεγούν, συστηματοποιηθούν ώστε να διαχυθούν 
αποτελεσματικά και με εύληπτο τρόπο στον ασκούντα 
καρδιολόγο.

Η επιλογή του ΔΣ της ΕΚΕ να εκδοθεί παράλληλα 
με την Αγγλόφωνη Διεθνή και αμιγώς Ελληνική Έκδοση 
της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης, στοχεύει 
ακριβώς στη διευκόλυνση αυτής της προσπάθειας.

Προς επίτευξη αυτού του εγχειρήματος, θεωρήθη-
καν απο τη διεύθυνση σύνταξης αναγκαία όσον αφορά 
τη δομή του περιοδικού τα ακόλουθα:

1. Η Ελληνική Έκδοση πρέπει να αποτελέσει το βα-
σικό βήμα των Ομάδων Εργασίας με άμεση συνεργα-
σία των εκλεγμένων εκπροσώπων και μελών. 

Σκοπός της συστηματικής παρουσίας των Ομάδων 
πρέπει να ειναι αφ’ενός η διάχυση των νεώτερων δε-
δομένων εκάστου γνωστικού αντικειμένου και αφ’ετέ-

ρου η εκλεκτική προβολή ιδίων δραστηριοτήτων της 
ομάδος.

Προκειμένου όπως ενεργοποιηθεί αποτελεσματικά 
η σχέση των Ομάδων Εργασίας με την Ελληνικη Έκ-
δοση της ΕΚΕ, ανατίθενται καθήκοντα επικούρων δι-
ευθυντών σύνταξης αυτοδικαίως στους εκλεγμένους 
Προέδρους των Ομάδων Εργασίας.

2. Θα περιλαμβάνεται θεματική ενότητα με επεξη-
γηματική παράθεση των διεθνών κατευθυντήριων οδη-
γιών με επισήμανση κλινικά κρίσιμων στοιχείων ώστε 
να διευκολυνθεί η ευρύτερη κατανόηση, αποδοχή και 
εφαρμογή τους.

3. Θα παρατίθενται βραχείες κλινικά προσανατο-
λισμένες ανασκοπήσεις ενώ ταυτόγχρονα θα διατη-
ρηθεί η παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών με 
βραχύ κλινικό σχολιασμό. 

4. Θα δοθεί δυνατότητα προβολής δραστηριοτή-
των της περιφέρειας με πρωτοβουλία ενδιαφερομέ-
νων. Είναι ιδιαίτερης σημασίας η καταγραφή τόσο των 
επιτευγμάτων όσο και ενδεχόμενων δυσκολιών.

5. Θα υπάρξει βήμα ενημέρωσης τρέχοντων θε-
μάτων ευρύτερου επαγγελματικού ενδιαφέροντος (σε 
συνεργασία με την αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας-Επαγ-
γελματικής πράξης).

6. Θα υπάρξει μέριμνα για την συστηματική προβο-
λή εκπαιδευτικών-μετεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
με ενεργό συμμετοχή νέων καρδιολόγων που αφο-
ρούν τόσο Ελληνικές όσο και Ευρωπαικές συνθήκες.

7. Η λειτουργική διασύνδεση με την Αγγλόφωνη 
Έκδοση είναι αναγκαία και θα διασφαλισθεί με την με-
τάφραση 2-3 πρωτότυπων δημοσιεύσεων απο την με 
παράθεση βραχέων σχολίων καθώς και με  μετάφρα-
ση 1 εως 2 επιλεκτικών σχολίων αναφοράς (editorials).

Ιδιαίτερο μέλημα θα αποτελέσει η βελτιστοποίηση 
της ψηφιακής διαχείρισης του περιοδικού, δεδομένου 
του κοινωνικά επικρατούντος ψηφιακού πεδίου επικοι-
νωνίας.

Στα πλαίσια της αξιοποίησης του επιστημονικού 
έργου των Ελλήνων καρδιολόγων θα επιζητηθεί η συγ-
γραφική συμμετοχή τόσο επιλεγμένων ομιλητών στο 
πανελλήνιο καρδιολογικό συνέδριο και στο συνέδριο 
των Ομάδων Εργασίας όσο και υποτρόφων της ΕΚΕ.

Η ευόδωση της προσπάθειας θα εξαρτηθεί τόσο 
απο την αφοσίωση και συνεπές έργο των συμμετεχό-
ντων στην εκδοτική ομάδα όσο και από το ενεργό ενδι-
αφέρον της Καρδιολογικής κοινότητος.

Με την εκλεκτική αναφορά ευαρέσκειας στους 
απερχόμενους Διευθυντές Σύνταξης, ευελπιστούμε 
στην επιτυχή διεκπεραίωση του έργου.
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