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Η

Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC)
ιδρύθηκε το 1948 με την πρωτοβουλία των
Εθνικών Εταιρειών Καρδιολογίας. Αυτή η
ομοσπονδιακή ένωση, όπως όλες οι επιστημονικές μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες, βασίζεται στον
εθελοντισμό και σ’ ένα γενικό πνεύμα προόδου, συντροφικότητας, δημιουργικότητας, και συμμετοχής στην
επιστημονική πρόοδο. Σήμερα, το ίδιο πνεύμα συνεχίζει να ενθαρρύνει και να εμπνέει τις χιλιάδες των εθελοντών που υποστηρίζουν αποτελεσματικά την ESC.
Αυτό το πνεύμα, που ήταν ο σπόρος από τον οποίο το
τεράστιο δέντρο της Εταιρείας μας μεγάλωσε, πήρε τη
μορφή του από την αποστολή και το δόγμα της Εταιρείας, που θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:
• Να μειωθεί η επίπτωση των καρδιαγγειακών παθήσεων.
• Να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
σε διάφορες περιοχές.
• Να προωθηθεί ο ανθρωπισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού.
Για να είναι παραγωγικό αυτό το πνεύμα και το
δόγμα, απαιτείται στρατηγική και ένα σύνολο στόχων. Η Εταιρεία μας, ειδικά κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 32 χρόνων –στη νέα εποχή, την εποχή
του Paul Hugenholtz– έχει επιδείξει υψηλό επίπεδο

στρατηγικής, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται με
συνέπεια και σοφία.
Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα
βασικά στοιχεία:
• Ενότητα, όπως διασφαλίζεται από την απρόσκοπτη συνεργασία της κεντρικής οργάνωσης της
ESC με τις Εθνικές Εταιρείες, τα Σωματεία, τις
Ομάδες Εργασίας και τα Συμβούλια.
• Διαφάνεια στη λειτουργία της Εταιρείας, ιεράρχηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων, και της
οικονομικής διαχείρισης.
• Καινοτόμες ιδέες και παγκόσμια κατανόηση, δεδομένου ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις αυξάνονται εκθετικά, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η
Εταιρεία μας είναι ενεργή.
• Προσαρμογή στις συνθήκες που αλλάζουν συνεχώς. Προκειμένου να επιβιώσει, κάθε οργανισμός πρέπει να δείξει ικανότητα προσαρμογής,
και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μεγάλους φορείς
και οργανισμούς.
Γι’ αυτή τη στρατηγική που πρέπει να εφαρμοστεί,
πρέπει αρχικά να εφαρμοστούν καλά σχεδιασμένες και
αποτελεσματικές πολιτικές. Τα κεντρικά σημεία της
πολιτικής μας θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:
1. Διατήρηση της επιτυχίας (Πίνακας 1).
2. Οργάνωση νέων προγραμμάτων (Πίνακας 2).
3. Σεβασμός για το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Πίνακας 1. Επιτυχή προγράμματα.

Πίνακας 2. Νέα και εξελισσόμενα προγράμματα.

Συνέδρια & Εκπαιδευτικά Μαθήματα
Περιοδικά & Εκδόσεις
Κατευθυντήριες Οδηγίες και τα Έντυπα Συναίνεσης
EORP (EURObservational Research Programme)
Υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Καρδιαγγειακές Στρογγυλές Τράπεζες

Παγκόσμιες Επιστημονικές Δραστηριότητες
Νέα Εκπαιδευτικά Προϊόντα
Πρόγραμμα Βρυξελλών
ESC Σχολεία/Ακαδημία
Νέα Περιοδικά, Νέοι Σύλλογοι
ESC στην Ηλεκτρονική Εποχή
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Π. Βάρδας

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής απαιτεί επιχειρηματικό δαιμόνιο, υψηλό ηθικό μεταξύ των εργαζομένων στο Heart House, και άριστη επικοινωνία
και συντονισμό μεταξύ των εθελοντών και των εργαζομένων. Ευτυχώς, όλα αυτά είναι πράγματα που η
ESC έχει επιτύχει.
Προσωπικά οι ανάγκες και τα κριτήρια για τη
σωστή διαχείριση της μεγάλης και ιστορικής Εταιρείας μας μου είναι γνωστές. Οι διάφορες περιστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο –οι
οικονομικές εκτιμήσεις, το περιβάλλον μας, οι αλλαγές στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης –είναι
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επίσης γνωστές, και δυστυχώς είναι εξαιρετικά δύσκολες και περίπλοκες. Έτσι, αντιμετωπίζουμε μια
μεγάλη πρόκληση: πώς να εφαρμόσουμε επιτυχώς
τη στρατηγική μας και τον τακτικό σχεδιασμό μας.
Αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η ευγενής αποστολή, θα χρειαστεί θάρρος, επιμονή, και υποστήριξη από όλα τα μέλη της ESC, από όλες τις εθνικές
Εταιρείες, και από όλους τους καρδιολόγους που εργάζονται στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Πιστεύω ότι, με τη
συνεχή υποστήριξή σας, μπορούμε και θα πετύχουμε.

