
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020  
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΚ 
 

• Προώθηση της γνώσης 

 

• Άριστες επιστημονικές και 

επαγγελματικές συνθήκες 

 
• Κατοχύρωση της 

καρδιολογίας 

 
• Υψηλό επίπεδο 

λειτουργήματος καρδιολόγων 

 
 
 
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
 
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 3 μηνών στην προεδρία του 

διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΚΕΚ), 

επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω για τα έως τώρα πεπραγμένα. 

Θεωρώ ότι η ενημέρωση σας είναι ύψιστης σημασίας για την επίτευξη του 

οράματος της ΚΕΚ. Στόχος μου είναι αυτή η επικοινωνία να γίνει θεσμός. 

 
Στόχοι 
 
Κατά τη διετία 2020-2022, η ΚΕΚ στοχεύει στην περαιτέρω άνοδο του επιπέδου 

της καρδιολογίας στην Κύπρο. Επιπλέον όμως, στόχος μου είναι και 
 
η μεγαλύτερη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου των καρδιολόγων από το 

κοινό και τους διάφορους φορείς. Σε μία εποχή όπως τη σημερινή, όπου 

διακυβεύονται πολλά γύρω από την επαγγελματική μας κατοχύρωση, θεωρώ 

πολύ σημαντική την αναγνώριση της συνεισφοράς των καρδιολόγων στη 

δημόσια υγεία και στα επιστημονικά δρώμενα. Μέσα από την αναγνώριση 

αυτή, ευελπιστώ στην ενίσχυση της δυναμικής της ΚΕΚ στις όποιες 

διεκδικήσεις της. 
 
 

Η ενίσχυση και η αναγνώριση του υψηλού 

επιπέδου της καρδιολογίας θα 
 

συμβάλει στην επίτευξη των διεκδικήσεων της 
 

ΚΕΚ  

 
Παρά τους περιορισμούς αυτής της εποχής λόγω της πανδημίας του COVID-

19, είναι ιδιαίτερα σημαντικό εσείς, τα μέλη της ΚΕΚ να βρίσκεστε κοντά 

στην εταιρεία. Μέσα από τις συμμετοχή σας στις δραστηριότητες της. Μέσα 

από την επισήμανση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζετε. Μέσα από 

την ανατροφοδότησή σας για τις δράσεις που αναλαμβάνει η ΚΕΚ. Η όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή σας ενισχύει το επίπεδο και τη δυναμική της 

ΚΕΚ, προς όφελος όλων των καρδιολόγων. 

 
 
 
 
 
Θεόδωρος Χριστοδουλίδης 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Συνάντηση ΔΣ ΚΕΚ – Chamber of Past 
Presidents 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ TOY CHAMBER OF PAST PRESIDENTS 
 
Μία από τις πρώτες ενέργειες του ΔΣ της ΚΕΚ ήταν να συγκαλέσει για 

πρώτη φορά το chamber of past presidents, το συμβουλευτικό σώμα που 

αποτελείται από τους πρώην προέδρους της ΚΕΚ. Αφορμή για τη συνάντηση 

αυτή ήταν τα περιοριστικά μέτρα που είχε επιβάλει ο Οργανισμός 

Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) στην άσκηση της ειδικότητας μας στις 17 Ιουλίου 

2020. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προτάσεις της ΚΕΚ για τροποποιήσεις 

στα μέτρα αυτά, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν καλύτερη 

άσκηση της καρδιολογίας στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας 

(ΓεΣΥ). Επίσης συζητήθηκαν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ΚΕΚ ως προς τη 

διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας των καρδιολόγων στο ΓεΣΥ μέσα από 

δράσεις όπως η διαμόρφωση πρωτοκόλλων, η συμμετοχή σε μηχανισμούς 

ελέγχου και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών σε φάρμακα. Η 

συνάντηση του ΔΣ με τους πρώην προέδρους υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη. 

Η εμπειρία και οι διαφορετικές προσεγγίσεις των συμμετεχόντων μας 

έδωσαν πολύτιμα εφόδια για τις προσπάθειες μας. 
 

 
 
 
 

Η εμπειρία και οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

των πρώην προέδρων μας έδωσαν πολύτιμα 
 

εφόδια για τις προσπάθειές μας  
 
 
 
 
 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 2020  
 

Η ΚΕΚ, με τη στήριξη της εταιρείας Medochemie, διοργάνωσε ενημερωτική 

εκστρατεία για την εβδομάδα καρδιάς. Το σύνθημα της φετινής εκστρατείας 

ήταν «Νίκησε της καρδιοπάθειες με την καρδιά σου». Μέσα από τις εκδηλώσεις 

αυτές δόθηκαν στο κοινό τα μηνύματα του World Heart Federation για τη φετινή 

χρονιά, που εστίαζαν στις ιδιαιτερότητες λόγω της πανδημίας του COVID 19. Σε 

αυτή την εποχή, οι καρδιοπάθειες δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Αντίθετα, η 

φροντίδα τους αποκτά περαιτέρω σημασία αφού οι καρδιοπαθείς αποτελούν 

ομάδα υψηλού κινδύνου για βαριά νόσο COVID 19. Επιπλέον, πρέπει να γίνεται 

κάθε προσπάθεια ούτως ώστε τα όποια 
 

περιοριστικά μέτρα, αλλά και οι φόβοι των ασθενών να μην υποβαθμίσουν το  
Εβδομάδα Καρδιάς 2020

 επίπεδο φροντίδας των καρδιοπαθών. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών, 

μέλη της ΚΕΚ συμμετείχαν σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, 

δημοσιεύτηκαν άρθρα στον τύπο, προβλήθηκαν τηλεοπτικά σποτ στην 

τηλεόραση και έγιναν δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την 

ευκαρία αυτή, ευχαριστώ ιδιαίτερα όσους συμμετείχαν και ευελπιστώ σε 

ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή σας σε ανάλογες δράσεις στη συνέχεια. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συνάντηση ΔΣ ΚΕΚ – Συνδέσμου 
Καρδιοπαθών 

 

 

ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΕΚ 
 

Μία από τις πρώτες αποφάσεις του ΔΣ της ΚΕΚ ήταν η 

επαναδραστηριοποίηση του περιοδικού της το οποίο βρισκόταν σε αδράνεια 

τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό μία επιστημονική 

εταιρεία του μεγέθους της ΚΕΚ να διαθέτει ένα επιστημονικό περιοδικό. 

Μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα μέλη, αποφασίστηκε όπως 

αναλάβει την επιμέλεια του περιοδικού ο Δρ Ιωσήφ Μουτήρης. Στη 

συντακτική επιτροπή θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΠΙΣ και πρώην 

πρόεδρος της ΚΕΚ Πέτρος Αγαθαγγέλου και οι συνάδελφοι Χρίστος 

Ευτυχίου, Ανδρέας Μήτσης, Γεώργιος Μίχας, Αγγελική Μούζαρου και 

Σάββας Χατζηφιλίππου. Όπως αντιλαμβάνεστε, το επίπεδο της συντακτικής 

επιτροπής μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την επιτυχία του 

εγχειρήματος. 

 
 
 
 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ 
 

Η στενή σχέση με τους ασθενείς αποτελεί ένα υψηλής προτεραιότητας στόχο 

για την ΚΕΚ. Η κατανόηση των αναγκών των ασθενών μας αλλά και των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

βελτίωση των υπηρεσιών που τους παρέχουμε. Επίσης, η συνεργασία με τους 

οργανωμένους ασθενείς και οι κοινές στρατηγικές ενισχύουν κατά πολύ της 

διεκδικήσεις και των δύο μερών, οι οποίες άλλωστε έχουν κοινό σκοπό. 

 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ της 

ΚΕΚ με το σύνδεσμο καρδιοπαθών. Κατά τη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν 

μεταξύ άλλων οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή πρωτοκόλλων 

από τον ΟΑΥ για τη χορήγηση καρδιολογικών σκευασμάτων, η αναγκαιότητα 

ένταξης θεραπειών που δεν καλύπτονται σήμερα από το ΓεΣΥ και τα 

προβλήματα από τις ελλείψεις φαρμάκων. Επίσης, συζητήθηκαν οι τρόποι 

ενίσχυσης των προσπαθειών του συνδέσμου καρδιοπαθών από την ΚΕΚ. 

 
Στα πλαίσια αυτά, αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθούν από κοινού 

ενέργειες για τη διεκδίκηση της πρόσβασης στις καλύτερες διαθέσιμες 

θεραπείες μέσα από το ΓεΣΥ. Για τις ενέργειες αυτές θα ενημερωθείτε 

σύντομα. Τέλος, σας καλώ όπως προτρέπετε τους ασθενείς σας να 

συμμετέχουν ενεργά στο σύνδεσμο καρδιοπαθών και να χρησιμοποιήσουν 

όπου κρίνεται χρήσιμο τις υπηρεσίες που προσφέρει ο σύνδεσμος, όπως το 

κέντρο αποκατάστασης που διατηρεί. Κατά τη γνώμη μου, ένας ισχυρός 

σύνδεσμος καρδιοπαθών αποτελεί και ένα δυναμικό συνεργάτη στης 

διεκδικήσεις της ΚΕΚ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓεΣΥ 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΓεΣΥ 
 

Όπως είναι κατανοητό, μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του ΔΣ της ΚΕΚ 

αφορά τα θέματα που συνδέονται με τον ΟΑΥ και την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Η 

ΚΕΚ καλείται να εκφέρει άποψη σε διάφορα θέματα που αφορούν την 

καρδιολογία και αποτελεί το φορέα των απόψεων και των προβλημάτων των 

καρδιολόγων προς τον ΟΑΥ. Οι δράσεις που αφορούν τη σχέση με τον ΟΑΥ 

βρίσκονται πάντα υπό την αιγίδα του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) 

ούτως ώστε να είναι έγκυρες και να ευθυγραμμίζονται με τη γενικότερη 

πολιτική του ιατρικού κόσμου. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το ΓεΣΥ 

είναι μία πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, δεδομένου ότι 

η συντριπτική πλειοψηφία των καρδιολόγων συμμετέχει σε αυτό. 

 
Το πρώτο θέμα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν τα λογιστικού 

χαρακτήρα περιοριστικά μέτρα που εφάρμοσε ο ΟΑΥ μερικές μέρες 

πριν από την ανάληψη του παρόντος συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

απόψεις της πλειοψηφίας των μελών και τις συμβουλές των πρώην προέδρων, το 

ΔΣ έστειλε επιστολή στον ΟΑΥ εκφράζοντας τις απόψεις του. Κατά την επιστολή 

αυτή, αναφέρθηκε ότι η ΚΕΚ συμφωνεί με την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών 

ελέγχου σε ένα σύστημα όπως το ΓεΣΥ, αλλά διαφωνεί με την στήριξη των 

μέτρων σε λογιστικά και όχι σε επιστημονικά κριτήρια. Επίσης διατυπώθηκε η 

άποψη ότι η ύπαρξη κλειστού προϋπολογισμού για την ειδικότητά μας, μας δίνει 

μεγαλύτερο δικαίωμα να εκφέρουμε άποψη για τα μέτρα που διέπουν τον 

καταμερισμό των αμοιβών. Ως αρχικά αιτήματα, ζητήθηκε όπως επιτραπεί ξανά 

η χρέωση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) σε συνδυασμό με άλλες πράξεις 

τονίζοντας την ιδιαίτερη αξία της πράξης αυτής. Προβάλαμε ως επιχείρημα 

επίσης, τη λανθασμένη εκτίμηση του αριθμού των πράξεων που 

πραγματοποιούνται λόγω της μη δήλωσης του πραγματικού αριθμού των ΗΚΓ, 

υποεκτιμώντας το πραγματικό έργο των καρδιολόγων. Επίσης ζητήθηκε όπως 

αναθεωρηθεί το ποσοστό των καλυπτόμενων δοκιμασιών κοπώσεως (που τέθηκε 

στο 15% των επισκέψεων) καθώς αυτό αποτελούσε κοινή άποψη μεγάλου 

αριθμού των μελών μας. Τέλος, τονίσαμε ότι αν υπάρξει πρόθεση από τον ΟΑΥ 

για αλλαγή της βαρύτητας των CPT, αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί με την ΚΕΚ. 

 

 

Ένα άλλο θέμα που κληθήκαμε να διαχειριστούμε ήταν η πρόθεση του ΟΑΥ 

να προσθέσει έναν καινούριο κωδικό για την διενέργεια δοκιμασίας 

κοπώσεως στα πλαίσια του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης 
 
μυοκαρδίου. Η άποψη που εκφράσαμε στον ΟΑΥ για το θέμα αυτό ήταν ότι 
 
η δραστηριότητα αυτή μέχρι σήμερα απαιτείτο από τους πυρηνικούς ιατρούς 

αφού το σπινθηρογράφημα ως σύνολο ανήκει σε αυτή την ειδικότητα. Εάν 

υπήρχε πρόθεση η απαίτηση για τη δοκιμασία κόπωσης να γίνεται από τους 

καρδιολόγους, είναι απαραίτητη προϋπόθεση το ανάλογο ποσό να 

μεταφερόταν στον προϋπολογισμό της καρδιολογίας. Επισημάναμε επίσης 

προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτό, όπως η ανάγκη 

ύπαρξης παραπεμπτικού και προς καρδιολόγο, η αποκοπή μίας από τις 

επισκέψεις που δικαιούται ο ασθενής σε καρδιολόγο και η διπλή 

συμπληρωμή (προς πυρηνικό ιατρό και καρδιολόγο). 

 
Όπως θα έχετε αντιληφθεί, τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκε έλλειψη του 

φαρμάκου Furosemide 40 mg. Δεδομένης της ύψιστης σημασίας του, 



και της έλλειψης εναλλακτικής επιλογής, έγινε επικοινωνία με το αρμόδιο 

τμήμα του ΟΑΥ για να διερευνηθεί το ζήτημα. Όπως μου αναφέρθηκε, η 

έλλειψη οφειλόταν στην αδυναμία παραγωγής του φαρμάκου λόγω έλλειψης 

πρώτης ύλης. Ζητήθηκε όπως εξευρεθούν λύσεις για αποφυγή παρόμοιων 

προβλημάτων στο μέλλον. 
 
 

Στις 23/10/2020, το ΔΣ της ΚΕΚ κλήθηκε σε συνάντηση με τον ΟΑΥ. 
 

Κατά τη συνάντηση, μας αναφέρθηκε ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει 

μία σταθεροποίηση του αριθμού των μονάδων που απαιτούνται από τους 

καρδιολόγους (υπήρχε ανοδική πορεία έως τον 6/2020), γεγονός που 

θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό από τον ΟΑΥ. Το ΔΣ της ΚΕΚ εξέφρασε την 

απογοήτευση των μελών της για τη πτώση της τιμής μονάδας τον Σεπτέμβριο 
 

ΓεΣΥ και ζήτησε διευκρινήσεις για το γεγονός αυτό, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις 

δεν αυξάνονται πλέον. Η εξήγηση για αυτό ήταν το γεγονός ότι τον 
Αύγουστο ο κύκλος εργασιών ήταν ελαττωμένος λόγω διακοπών ενώ τον 
Ιούλιο η μονάδα είχε ενισχυθεί από τον προϋπολογισμό του Αυγούστου. 

 

Ως προς την αναφορά του ΟΑΥ σε καταχρήσεις από καρδιολόγους, 

αναφέραμε τα εξής: Αν γίνονται καταχρήσεις, αυτοί οι οποίοι πρέπει να 

διαμαρτυρηθούν είμαστε εμείς οι καρδιολόγοι, αφού οι καταχρήσεις 

πλήττουν τα εισοδήματά μας, και είναι καθήκον του ΟΑΥ ως ασφαλιστικός 

οργανισμός να τις περιορίσει εάν υπάρχουν. Αναμένουμε από τον ΟΑΥ να 

μας δείξει που έγιναν έλεγχοι και ποιες καταχρήσεις έχουν εντοπιστεί. Σε 

διαφορετική περίπτωση, οφείλουμε να συμπεράνουμε ότι είτε δεν υπάρχουν 

καταχρήσεις, είτε δεν γίνονται επαρκείς έλεγχοι. Κατανοώντας τη δυσκολία 

του να ασκηθεί αυτού του είδους ο έλεγχος, η ΚΕΚ έθεσε στη διάθεση του 

ΟΑΥ την επιτροπή ελέγχου αποζημιώσεων που διαμορφώσαμε κατόπιν 

προτροπής του ΠΙΣ, τονίζοντας όμως ότι η συνεργασία με την επιτροπή αυτή 

θα πρέπει να γίνει μέσα από τις διαδικασίες του ΠΙΣ. 

 
Η ΚΕΚ ζήτησε επίσης από τον ΟΑΥ να διευκρινιστεί καλύτερα τι εννοεί με 

τον όρο «ετήσιο καρδιολογικό check up». Όπως γνωρίζετε, μας έχει 

γνωστοποιηθεί ότι ο ΟΑΥ δεν καλύπτει το «ετήσιο καρδιολογικό check up» 

και ότι θα πρέπει να το χρεώνουμε σε ιδιωτική βάση. Όπως αναφέραμε 

όμως, ο όρος ετήσιο καρδιολογικό check up μπορεί να λάβει πολλές 

διαφορετικές ερμηνείες. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων με τους 

επηρεαζόμενους ασθενείς μας αλλά και για να μπορεί ο ΟΑΥ να ασκεί 

καλύτερο έλεγχο, ο ΟΑΥ οφείλει να ορίσει αναλυτικά ποιες περιπτώσεις δεν 

καλύπτονται (ποιος πληθυσμός, ποιες πράξεις κλπ). Για τον σκοπό αυτό, 

προτείναμε στον οργανισμό όπως συνεργαστεί με την επιτροπή 

πρωτοκόλλων που συστήσαμε σε συνεργασία με τον ΠΙΣ. 

 
Θέσαμε ξανά το αίτημα όπως το ΗΚΓ χρεώνεται ταυτόχρονα με άλλες 

ιατρικές πράξεις και εξηγήσαμε το σκεπτικό μας όπως και στην επιστολή 

μας. Πιστεύουμε ότι το αίτημα αυτό θα τύχει θετικής ανταπόκρισης, 

αναμένουμε όμως την απόφαση του ΟΑΥ. Υπενθυμίσαμε επίσης το αίτημα 

για αύξηση του ποσοστού των δοκιμασιών κοπώσεως που αποζημιώνονται. 

Ως προς το αίτημα αυτό, μας αναφέρθηκε ότι τους τελευταίους μήνες 

ελάχιστος αριθμός καρδιολόγων έχει ξεπεράσει το ποσοστό του 15%. 

 
Συζητήθηκαν επίσης οι δυσκολίες στην καθημερινή άσκηση της καρδιολογίας 

που προκύπτουν από τα πρωτόκολλα χορήγησης καρδιολογικών φαρμάκων 



και ζητήθηκε η αναθεώρησή τους στη βάση των κατευθυντηρίων οδηγιών. 

Επισημάνθηκε επίσης ότι οι αποφάσεις δεν πρέπει να στηρίζονται μόνο στο 

άμεσο κόστος των φαρμάκων αλλά και στο μακροχρόνιο όφελος τους μέσα από 

την αποτελεσματικότητά τους από την μείωση επιπλοκών, νοσηλειών κ.ο.κ. 

Ζητήσαμε επιπλέον, να ενημερωθούν οι φαρμακοποιοί και το τηλεφωνικό 

κέντρο του ΟΑΥ για το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων αυτών για να 

αποφεύγονται παρεξηγήσεις λόγω λανθασμένης ενημέρωσης ασθενών για 

φάρμακα ότι καλύπτονται χωρίς αυτό να ισχύει. 
 
 

Τέλος, μας αναφέρθηκε η πρόθεση του ΟΑΥ να αναθεωρήσει τις βαρύτητες 

των καρδιολογικών πράξεων. Σκοπός της αναθεώρησης αυτής είναι η ενίσχυση 

της βαρύτητας της επίσκεψης έναντι των άλλων πράξεων (π.χ. μείωση της  

ΓεΣΥ βαρύτητας του echo) για να αποτραπεί η υπερβολική χρήση τους. Μας λέχθηκε δε, 

ότι με την αλλαγή αυτή θα επέλθει αύξηση της τιμής της μονάδας (χωρίς όμως να 

αλλάξουν τα εισοδήματα των καρδιολόγων συνολικά, απλά θα δηλώνουμε 

λιγότερες αλλά πιο ακριβές μονάδες). Η απάντησή μας ως προς την πρόθεση αυτή 

ήταν ότι οι πράξεις πέραν την απλής επίσκεψης αποτελούν τη σημερινή εποχή 

πολύ σημαντικό εργαλείο και δεν θα πρέπει να υποβαθμιστούν. Επίσης, εφόσον 

ένα τέτοιο μέτρο δεν θα επηρεάσει τον ΟΑΥ οικονομικά, παρά μόνο την κατανομή 

των αμοιβών μεταξύ των καρδιολόγων, δεν κρίνεται αναγκαίο να εφαρμοστεί 

άμεσα, δεδομένου ότι όπως μας αναφέρθηκε ο αριθμός των απαιτούμενων 

πράξεων άρχισε να σταθεροποιείται. 

 
 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΚ 
 

Στις 8/10/2020 πραγματοποιήθηκαν στο οίκημά μας οι εκλογές για τις ομάδες 

εργασίας της ΚΕΚ. Οι ομάδες εργασίας αποτελούν σημαντικό μέσο της ΚΕΚ για 

την επίτευξη των επιστημονικών της στόχων και οι πρόεδροι τους εκπροσωπούν 

την ΚΕΚ στα αντίστοιχα διεθνή σώματα. Οι νέοι πρόεδροι των ομάδων εργασίας 

είναι οι πολύ αξιόλογοι συνάδελφοι Θράσος Κωνσταντινίδης (Καρδιαγγειακής 

Πρόληψης), Νίκος Καρπέττας (Ηχωκαρδιογραφίας), 
 

Παντελής Κουρτελλάρης (Αρρυθμιών), Γεωργία Δανιήλ (Κληρονομικών 

Μυοκαρδιοπαθειών), Χρίστος Ευτυχίου (Επεμβατικής Καρδιολογίας), 

Κυριακός Γιάγκου (Καρδιακής Ανεπάρκειας), Γιώργος Γεωργίου 

(εκτελών χρέη προέδρου για την ομάδα της Καρδιοχειρουργικής) και 

Ανδρέας Πρωτοπαπάς (Νοσηλευτικής). Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία 

στο έργο τους και τους υπενθυμίζω ότι η ΚΕΚ είναι στη διάθεσή τους για να 

τους παρέχει τα απαραίτητα μέσα για επίτευξη των στόχων τους. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position Statement – Cardio-Oncology  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NSTEACS guidelines 2020 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
 

Μέσα από την επικοινωνία μας αυτή, θα ήθελα να σας ενημερώνω για 

πρόσφατες επιτυχίες συναδέλφων μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνονται σε 

όλους γνωστές για να αναδεικνύεται το έργο των συναδέλφων και το επίπεδο της 

καρδιολογίας γενικότερα. Για το λόγο αυτό, παρακαλώ να με 

ενημερώνετε, ακόμα και αναδρομικά, για τα δικά σας επιτεύγματα ή 

άλλων συναδέλφων ούτως ώστε να τυγχάνουν αναφοράς. 

 
 

 

Ο συνάδελφος Βασίλης Μπαρμπέρης συμμετείχε στην ομάδα που δημοσίευσε 

στο European Journal of Heart Failure ένα position statement του European 

Society of Cardiology (ESC) για το ρόλο της απεικόνισης στους ογκολογικούς 

ασθενείς που λαμβάνουν καρδιοτοξικές θεραπείες. 

 
 

 
Ο συνάδελφος και πρώην πρόεδρος της ΚΕΚ Λάκης Αναστασιάδης, 

ανακηρύχθηκε σε επίτιμο μέλος του American College of Cardiology σε 

αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του. 

 
 

 

Στο 41ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο που έλαβε χώρα στις 22-24 

Οκτωβρίου 2020, οι συνάδελφος και πρώην πρόεδρος της ΚΕΚ Γιώργος Μ. 

Γεωργίου συμμετείχε ως ομιλητής με θέμα τη «Διακαθετηριακή εμφύτευση 

αορτικής βαλβίδας εν έτη 2020: Προκλήσεις και προοπτική» και ο επίσης πρώην 

πρόεδρος Κυριακός Γιάγκου συμμετείχε ως ομιλητής με το θέμα «Ο ρόλος της 

απεικόνισης στην αθλητική καρδιά». Ο πρόεδρος του ΠΙΣ και πρώην πρόεδρος 

της ΚΕΚ Πέτρος Αγαθαγγέλου προέδρευσε της κοινής συνεδρίας 

ACC/Ελληνικού-Κυπριακού chapter. 

 
 

 

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ και 

πρώην πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Καρδιολογικής Νοσηλευτικής της ΚΕΚ 

Κατερίνα Λαμπρινού, συμμετείχε στην ομάδα των συγγραφέων των 

κατευθυντηρίων οδηγιών του ESC για την αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων 

συνδρόμων 2020, που δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal. 



 

CYPRUS – ISRAEL CONFERENCE OF ADVANCES IN 

HEART FAILURE KAI 27th INTERNATIONAL CONFERENCE 

CARDIOLOGY TODAY  
 

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί μέσω της πρώτης ανακοίνωσης, το Δεκέμβριο η 

ΚΕΚ σε συνεργασία με Israel Working Group on Heart Failure του Israel Heart 

Society θα διοργανώσει virtual συνέδριο για την καρδιακή ανεπάρκεια. Η 

πανδημία του COVID 19 δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να διοργανώσουμε το 

συνέδριο μας όπως το έχουμε συνηθίσει. Από την άλλη, η επιστημονική 

δραστηριότητα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσει. Για το λόγο αυτό 

έχουμε διοργανώσει ένα πολύ υψηλού επιπέδου συνέδριο σε συνεργασία με τους 

συναδέλφους από το Ισραήλ αλλά και τη συντακτική ομάδα του European Heart 

Journal. Σαν ένδειξη του επιπέδου τη συνεδρίου, αποτελεί η τιμητική έγκριση 

του προγράμματος από το Heart Failure Association του ESC (HFA) που το 

έθεσε υπό την αιγίδα του. Για διευκόλυνση της συμμετοχής σας, θα 

πραγματοποιηθεί σε 3 μικρής διάρκειας μέρη, τις πρώτες τρεις Πέμπτες του 

Δεκεμβρίου (3, 10, 17 Δεκεμβρίου 18:00-20:00). Ευελπιστώ στην 

παρακολούθηση του συνεδρίου από όσο δυνατόν περισσότερους από εμάς. 

Εύχομαι το περιεχόμενό του να ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κλείνοντας αυτή την επικοινωνία, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εγώ 

και το υπόλοιπο ΔΣ της ΚΕΚ είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

θέματα θα θέλατε να συζητήσουμε. Αναμένουμε τη στήριξη σας στις 

δράσεις της ΚΕΚ σε όλα τα επίπεδα. Μόνο μέσα από τη συνεργασία 

είναι δυνατόν να επιτύχουμε τους στόχους μας. 

 
Θεόδωρος Χριστοδουλίδης 

 
Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου 


