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Ὑπεύθυνος Σύνταξης

Εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ λυπηρὸ ταυτόχρονα,
πὼς τὰ μόνα καινούργια φάρμακα ποὺ κυκλοφοροῦν εἶναι ἕτοιμοι συνδυασμοὶ παλαιότερων
φαρμάκων, πολλὲς φορὲς γιὰ δύο ἤ τρεῖς νόσους
ταυτόχρονα. Ἡ τάση πρὸς τὰ πολυχάπια ὀφείλεται ἀφενὸς στὸ ὑπαρκτὸ πρόβλημα τῆς πολυφαρμακίας τοῦ σύγχρονου στεφανιαίου ἀσθενῆ,
καὶ ἀποτελεῖ σημαντικὸ βοήθημα γιὰ αὐτόν, καὶ
ἀφετέρου στὴν ἔλλειψη νεότερων μορίων. Εἴχαμε
τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ, πού σὲ 4 χρόνια χάνουν
τὴν πατέντα καὶ ὁδεύουν καὶ αὐτὰ στὰ γενόσημα,
τοὺς PCSΚ 9 πού ἡ σχέση κόστους/ἀποτελεσματικότητας δὲν τούς ἔχει βοηθήσει νὰ ἐξαπλωθοῦν,
καὶ τὸ συνδυασμὸ σακουμπιπρίλης/βαλσαρτάνης στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ποὺ σταδιακὰ
βρίσκει τὴ θέση της ὁλοένα καὶ συχνότερα, ὅπως
κάθε ἐξαιρετικὸ φάρμακο.
Ἡ ἔνδεια νέων μορίων ὅμως εἶναι προφανής. Ἄς
ἐλπίσουμε, πὼς εἶναι μία φάση τῆς ἔρευνας, ἡ
ὁποία τώρα βρίσκεται στὰ ἀρχικὰ στάδια, γιὰ νὰ
μᾶς δώσει ξανὰ σημαντικὴ ὤθηση σὲ νεότερα καὶ

ἀποτελεσματικότερα μόρια, μὲ νέα θεραπευτικὰ
μονοπάτια, τὰ ὁποῖα θὰ βοηθήσουν νὰ μειώσουμε καὶ ἄλλο τὴν καρδιαγγειακὴ νοσηρότητα καὶ
θνησιμότητα.
Οἱ κ.κ. Π. Κωστάκου, Α. Φουντουλάκη,
Ι. Ρόδης, Ε. Τρύφου, Β. Γιάνναρης, Ν.
Κουρῆς καὶ Χ. Ὀλύμπιος στὸ δεύτερο μέρος τοῦ
ἄρθρου γιὰ τὴν ὀξεία ἀνεπάρκεια τῆς δεξιᾶς κοιλίας, μᾶς εἰσάγουν στὶς ὑπερηχογραφικὲς παραμέτρους τῆς νόσου αὐτῆς μὲ πολὺ ἐνδιαφέροντα
στοιχεῖα γιὰ τὰ ὅρια καὶ τὶς δυνατότητες τοῦ ὑπερηχογραφήματος στὴ νόσο αὐτὴ.
“Μία σταγόνα ἱστορία” τῶν ἀρρυθμιῶν
ἀπὸ τοὺς κ.κ. Ν. Σταθάκο, Σ. Δαμιανάκη
καὶ Ι. Λακουμέντα, οἱ ὁποῖοι μᾶς χαρίζουν ἕνα
ταξίδι στὸ χρόνο ἀπὸ τὴν ἀρχαία Αἴγυπτο μέχρι
ὅλες τὶς πειραματικὲς προόδους τοῦ 19ου αἰῶνα
πάνω στὶς ἀρρυθμίες, ὥστε νὰ καταλάβουμε λίγο
καλύτερα, πῶς φτάσαμε στὴ σημερινὴ ἀρρυθμιολογικὴ γνώση.
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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».

