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Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines
Μια νέα αντίληψη καρδιολογικού συγγράμματος

Demosthenes G. Katritsis, Bernard J. Gersh, A John Camm

Καθηγητησ Πανοσ Βαρδασ, Προεδροσ ευρωΠαϊΚησ ΚαρδιολογιΚησ εταιρειασ

Η ιατρική αποτελεί συγκερασμό επιστήμης 
και τέχνης από τον καιρό του Ιπποκράτη, 
αλλά οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις 

και εκρηκτική διεύρυνση της γνώσης μας στην καρ-
διολογία επιχειρηματολογούν πε-
ρισσότερο υπέρ της επιστήμης πά-
ρα της τέχνης. Τυχαιοποιημένες 
μελέτες, πρωτοποριακά εργαλεία 
και εφαρμοσμένες τεχνικές, νέα 
φάρμακα και θεραπείες συνεχώς 
εμφανίζονται, και ακολουθούνται 
από διαρκώς ανανεωνομένες οδη-
γίες των Καρδιολογικών Εταιρει-
ών. Όλα αυτά συσσωρεύουν δι-
αρκώς περισσότερες ευθύνες στον 
πολυάσχολο κλινικό που προσπα-
θεί να ασκήσει ιατρική βασισμέ-
νη σε επιστημονικές ενδείξεις στο 
σύγχρονο περιβάλλον διευρυμέ-
νης επικοινωνίας και πληροφόρη-
σης. Εξάλλου, τα διαθέσιμα καρ-
διολογικά συγγράμματα κατατρέχονται από το φά-
ντασμα του χρόνου: την ώρα που εμφανίζονται είναι 
ήδη μερικώς παρωχημένα.

Οι καρδιολόγοι Κατρίτσης, Gersh και Camm επι-
δίωξαν να υπερβούν αυτές τα προβλήματα με την εισα-
γωγή μιας νέα αντίληψης για τη συγγραφή του καρδιο-
λογικού συγγράμματος. Επιχειρούν να  συνδυάσουν τις 
απαραίτητες βασικές γνώσεις υποδομής με πρακτικές 
πληροφορίες σχετικά με το πώς θα τεθεί η διάγνωση και 
η κατάλληλη θεραπεία, και, επι πλέον, να διατηρήσουν 
τις συμβουλές αυτές επίκαιρες με συνεχή ανανέωση.

Κάθε κεφάλαιο αυτού του βιβλίου αρχίζει με 
τον σαφή ορισμό και ταξινόμηση που ακολουθού-
νται από συνοπτική παρουσίαση της επιδημιολογί-
ας και παθοφυσιολογίας της εκάστοτε νοσολογικής 

οντότητας. Ακολουθεί παρουσίαση της κλινικής ει-
κόνας, συστηματοποιημένες οδηγίες για τη διαγνω-
στική προσπέλαση, και, τέλος, σαφείς κατευθύνσεις 
για τη θεραπευτική αντιμετώπιση όπως αυτή υπαγο-

ρεύεται από τη σύγχρονη βιβλιο-
γραφία και τις οδηγίες των Καρ-
διολογικών Εταιρειών. Η συστη-
ματική και ταξινομένη παρουσία-
ση των οδηγιών των Καρδιολογι-
κών Εταιρειών αποτελεί ίσως την 
πιο σημαντική συμβολή του πονή-
ματος αυτού. Οι οδηγίες δεν εί-
ναι πάντοτε εύκολα προσβάσιμες 
λόγω των αλληλοκαλύψεων που 
αναπόφευκτα δημιουργεί η ενα-
σχόληση με το ίδιο θέμα διαφορε-
τικών ομάδων εργασίας, και λόγω 
των αδιαλείπτως εμφανιζόμενων 
ανανεώσεων και προσθηκών. Οι 
συγγραφείς έχουν ελέγξει και τα-
ξινομήσει συμφώνως προς το έτος 

εμφανίσεως όλες τις οδηγίες εταιρειών από την Ευ-
ρώπη και ΗΠΑ. Οι πλέον πρόσφατες οδηγίες έχουν 
εντοπισθεί και παρουσιάζονται σε συνοπτικούς πι-
νάκες που επιτρέπουν την ανεύρεση των συμβου-
λών τόσο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας 
όσο και του Αμερικανικού Κολεγίου/Καρδιολογικής 
Εταιρείας κυριολεκτικά με μια ματιά. Το πλέον ση-
μαντικό δε είναι ότι το εγχειρίδιο αυτό συνοδεύεται 
και από ηλεκτρονική έκδοση η οποία και ανανεώ-
νεται συνεχώς από τους συγγραφείς. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι αναγνώστες αποκτούν πρόσβαση σε πλη-
ροφορίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να συμπεριλη-
φθούν κατά τον χρόνο της έκδοσης του βιβλίου.

Πιστεύω ότι οι συγγραφείς έχουν επιτύχει τον 
στόχο τους. Το βιβλίο λειτουργεί τόσο σαν σύγγραμ-
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μα αναφοράς, όσο και σαν κλινικό εργαλείο που συν-
δράμει τον καρδιολόγο στην κλινική καθημερινότητα 
απαλλάσσοντας τον από την ανάγκη συνεχών αναζη-
τήσεων σε άλλα συγγράμματα, περιοδικά και το δια-
δίκτυο. Απήλαυσα ιδιαιτέρως τη σαφήνεια και συστη-
ματοποίηση της θεραπείας των οξέων στεφανιαίων 
συνδρομών, και την εξαιρετική συζήτηση των ωφελει-
ών αλλά και των προβλημάτων των μεθόδων επαναι-
ματώσεως. Τα κεφάλαια της καρδιακής ανεπάρκειας 
είναι πολύ χρήσιμα και κλινικά προσανατολισμένα. 
Οι καρδιομυοπάθειες και κληρονομικές διαυλοπάθει-
ες παρουσιάζονται υπό το φως των τελευταίων ευρη-
μάτων της γενετικής, μιας άλλης επανάστασης της μο-
ντέρνας καρδιολογίας. Επίσης μου άρεσαν ιδιαίτερα 
στοιχεία τα οποία δεν μπορεί κανένας να βρει συγκε-
ντρωμένα σε άλλα εγχειρίδια, όπως οι αλγόριθμοι για 
τη διαφορική διάγνωση ταχυκαρδιών ευρέος QRS, 

πρακτικές συμβουλές για τον προγραμματισμό εμφυ-
τεύσιμων απινιδωτών, και οδηγίες για την αντιμετώ-
πιση επιπλοκών των εμφυτευόμενων συσκευών. Το 
γεγονός μάλιστα ότι το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί ένα 
πολυσυλλεκτικό σύγγραμμα με πολλούς συγγραφείς 
άλλα έχει συγγραφεί εξ’ ολόκληρου από τρεις συνερ-
γαζόμενους καρδιολόγους, εγγυάται την ομοιογένεια 
στην παρουσίαση και την έλλειψη αλληλοκαλύψεων.

Τέλος, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να δω ότι οι συγ-
γραφείς εμπνεύσθηκαν από τη φράση με την οποία 
ο Αριστοτέλης αρχίζει τα Μεταφυσικά: «πάντες ἄν
θρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει», και ότι ένας 
Έλληνας καρδιολόγος είναι πρώτος συγγραφεύς σε 
αυτό το χρήσιμο κλινικό εργαλείο. Συνιστώ ανεπιφύ-
λακτα αυτό το το βιβλίο σε φοιτητές, ειδικευόμενους, 
και ειδικευμένους καρδιολόγους που αναζητούν εύ-
κολα προσβάσιμη και επίκαιρη πληροφόρηση.


