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Καλὴ χρονιὰ γιὰ τὸ 2018 σὲ ὅλους τοὺς ἀναγνῶστες μας.

ἄρθρο γιὰ τὴ σημερινὴ κατάσταση-σχέση ἰατρῶν,
φαρμακοβιομηχανίας, κράτους.

Μία χρονιὰ ποὺ δὲν φαντάζει εὔκολη γιὰ τὸν
ἰατρικὸ κλάδο. Σημαντικὲς ἀλλαγὲς στὸν ΕΟΠΠΥ (πάντα πρὸς τὸ χειρότερο καὶ γιὰ ὅλο καὶ χαμηλότερες ἀμοιβὲς γιὰ περισσότερη ἐργασία), στὸ
μάτι τοῦ κυκλῶνα, μετὰ τὴν ὑπόθεση Novartis, ὁ
κλάδος καὶ μὲ τὴν καρδιαγγειακὴ φαρμακολογία νὰ ἀδυνατεῖ νὰ ὁριοθετήσει νέους δρόμους,
ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
κινούμαστε στοὺς φαρμακευτικοὺς συνδυασμοὺς
παλαιότερων φαρμάκων ὡς τὸ μέγιστο δεῖγμα
καινοτομίας τῆς ἐποχῆς.

Στὰ ὑπόλοιπα ἄρθρα θὰ ἔχουμε μία ἐξαιρετικὴ βιολογικὴ ἀνάλυση τοῦ αἰώνιου ὀνείρου τῆς ἀνθρώπινης φύσης τῆς μὴ γήρανσης. Κάτι
ποὺ θὰ συμβεῖ μὲ βεβαιότητα, ἂν δὲν πεθάνουμε
νέοι, ἀλλὰ οἱ κ.κ. Κ. Γκουβᾶς, Γ. Σούλης καὶ Δ.
Παναγιωτάκος μᾶς ἀναλύουν μὲ ἐξαιρετικὸ τρόπο τὸ τί μποροῦμε νὰ κάνουμε ἐμεῖς γιὰ αὐτό,
καθὼς ἐπιβεβαιώνουν τὸ κλασικὸ ρητὸ “ἂν ἔχεις
τύχη διάβαινε καὶ ριζικὸ περπάτα” μὲ ἐπιστημονικὸ τρόπο.

Τὸ “Καρδιὰ & Ἀγγεῖα” ἐγκαινιάζει μὲ τὴ νέα χρονιὰ κάποιες ἀλλαγὲς μὲ μία νεότερη σταθερὴ στήλη τοῦ Κ. Θωμόπουλου μὲ ἐνδιαφέροντα θέματα
γιὰ τὴν πρακτικὴ κλινικὴ ἰατρικὴ καὶ πρῶτο πολὺ
ἐνδιαφέρον θέμα θὰ εἶναι ἡ θέση τῶν συμπληρωμάτων διατροφῆς στὴν καθημερινὴ κλινικὴ πράξη.
Ἀκόμη ἡ Χ. Χρυσοχόου μᾶς ἀναλύει τὰ δεδομένα
τῆς βιβλιογραφίας τῶν τελευταίων μηνῶν καὶ ὁ
Γ. Ἀνδρικόπουλος, στὴν καθιερωμένη στήλη του,
μᾶς προσφέρει ἕνα ἐξαιρετικὸ καὶ καλογραμμένο

Οἱ κ.κ. Στ. Ἀρχοντάκης, Σκ. Σιδερῆς, Κ.
Γκατζούλης καὶ Ι. Καλλικάζαρος μᾶς ξεναγοῦν στὸ μαγικὸ κόσμο τῶν νεότερων βηματοδοτῶν χωρὶς καλώδια. Κάτι πού, 10 χρόνια πρίν,
ἔμοιαζε σχεδὸν ἐπιστημονικὴ φαντασία, εἶναι ἤδη
πράξη τόσο στὸ ἐξωτερικὸ ὅσο καὶ στὴν Ἑλλάδα. Θὰ εἶναι ἡ μέθοδος ἐπιλογῆς τῶν βηματοδοτῶν στὸ μέλλον; Πιθανότατα ναί, ἀλλὰ ὅλα θὰ
ἐξαρτηθοῦν ἀπὸ τὴ βελτίωση καὶ ἁπλοποίηση τῆς
τεχνολογίας καὶ τὴν πτώση τῶν τιμῶν. Εἶναι μία
ἑλκυστικὴ μελλοντικὴ προοπτικὴ καὶ οἱ ἑπόμενες
δεκαετίες θὰ δείξουν ἄν θὰ γίνει πραγματικότητα
ἢ ὄχι…
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἀνακοινώσουμε ὅτι, βάσει τῆς ὑπ. Ἀριθ. Πρωτ. ΔΥ2α/Γ.Π.
108565 τῆς 14/11/2005 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, «στὰ περιοδικὰ μὲ Ἐθνική ἀναγνώριση, στὰ ὁποῖα οἱ δημοσιευμένες ἐργασίες
τῶν γιατρῶν ἀποτελοῦν κριτήριο συγκριτικῆς ἀξιολόγησης γιὰ τὴν κατάληψη θέσης
τοῦ κλάδου γιατρῶν Ε.Σ.Υ., προστίθεται καὶ τὸ περιοδικὸ «Καρδιὰ καὶ Ἀγγεῖα»
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας».

