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Μετὰ ἀπὸ μία ἔντονη καὶ δύσκολη σεζὸν στὸ
χῶρο τῆς ὑγείας, ἔρχεται καὶ τὸ φετινὸ καλοκαίρι
γιὰ μία ἀνάπαυλα.
Σημαντικὲς μεταβολὲς γιὰ παθολόγους-καρδιολόγους στὴ σχέση τους μὲ τὸν ΕΟΠΥΥ, μὲ τὴν ἔλευση τοῦ γενικοῦ ἰατροῦ καὶ τῶν παραπεμπτικῶν,
σημαντικὲς ἀγοραπωλησίες στὴν ἰδιωτικὴ ὑγεία
στὸ νοσοκομειακὸ τομέα καὶ συγκέντρωση τῆς
ἀγορᾶς ὁλοένα καὶ περισσότερο συνθέτουν τὴν
εἰκόνα τῆς σεζὸν ποὺ φεύγει καὶ αὐτῆς ποὺ θ᾽
ἀνοίξει σύντομα.
Καλὴ ἀνάπαυση.
Οἱ κ.κ. Π. Πιέτρη καὶ Χ. Στεφανάδης ἀναλύουν τὸ αἰώνιο φιλοσοφικὸ καὶ ἰατρικὸ
ἐρώτημα γιὰ τὴ μακροζωία καὶ τοὺς παράγοντες,
ποὺ φαίνεται νὰ τήν ἐπηρεάζουν. Πέρα ἀπὸ τὰ
ἐπιστημονικὰ καὶ μετρήσιμα δεδομένα ποὺ μᾶς
παραθέτουν, ἡ διάσημη “χαλαρότητα” τῶν Ἰκαριωτῶν, σίγουρα παίζει τὸ ρόλο της.

Ἡ ἐπιτυχία τοῦ βιβλίου “Ἂνδρες ἀπὸ τὸν
Ἂρη, Γυναῖκες ἀπὸ τὴν Ἀφροδίτη” δὲν εἶναι
τυχαία. Δύο τελείως διαφορετικοὶ τρόποι σκέψης
ἀλλὰ καὶ διαφορὲς στὸ ἠλεκτρικὸ σύστημα τῆς
καρδιᾶς. Μία ἐξαιρετικὴ εἰς βάθος ἀνάλυση τῶν
ἰδιαιτεροτήτων τοῦ θηλυκοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ,
σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ἀπὸ τοὺς κ.κ. Π. Μάργο, Ν.
Μάργο, Η. Πατσιώτη, Ε. Βελεγράκη, Ν. Μπαρμπατζᾶ καὶ Α. Κρανίδη, ποὺ βοηθάει τοὺς ἄνδρες καρδιολόγους νὰ κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τὶς γυναῖκες ἀσθενεῖς μας μὲ “ταχυκαρδίες”.
Οἱ κ.κ. Ι. Λακουμέντας, Α. Σαπλαούρας, Ε. Παππᾶ καὶ Α. Σιδέρης μᾶς ἀναλύουν ὅλα τὰ διαθέσιμα δεδομένα γιὰ τὴν τροπονίνη. Ἐξαιρετικὰ χρήσιμο γιὰ ὅλους τοὺς καρδιολόγους,
εἰδικὰ γιὰ τὴν ἀναλυτική παράθεση ὅλων τῶν
δεδομένων γιὰ τὶς ψευδῶς θετικὲς γιὰ ἔμφραγμα
τροπονίνες, καὶ πότε αὐτὸ συμβαίνει.
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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».

