εμεις ... και εσεις
«Μῆνας Ἐλέγχου Χοληστερόλης – Ἐκτίμηση Καρδιαγγειακοῦ Κινδύνου»
γιὰ 13 συναπτὰ ἔτη. Ἐλᾶτε μαζί μας κόντρα στὸ ρεῦμα τῆς ἀδιαφορίας.
Γεώργιος Ἀνδρικόπουλος

MD, PhD, FESC, Διευθυντὴς Α’ Καρδιολογικοῦ Τμήματος καὶ Ἐργαστηρίου Ἠλεκτροφυσιολογίας/
Βηματοδότησης, Ἐρρῖκος Ντυνὰν Hospital Center.

Α

ὐτὸς ὁ χρόνος εἶναι ξεχωριστὸς γιὰ τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. Εἶναι
ἕνας χρόνος ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι ἀκόμα καὶ σὲ δύσκολες ἐποχές, ἀκόμα καὶ ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς στενότητας, ἀκόμα κι ἐνάντια σὲ μεθοδευμένα ἤ τυχαῖα ἐμπόδια,
ἀκόμα καὶ κόντρα στὴν ἀπέραντη «σοφία» τῶν μικρῶν
ἀνθρώπων ἤ τὴν ἔλλειψη κοινῆς λογικῆς τῶν μεγάλων,
ἀκόμα καὶ κόντρα στὴ συνήθειά μας νὰ ἐγκαταλείπουμε
τὴ διαρκῆ προσπάθεια, τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. εἶναι σταθερὸ στὴν
προσπάθειά του νὰ συμβάλει στὴν ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ
καὶ στὴν καταγραφὴ τοῦ μεγέθους τοῦ προβλήματος τοῦ
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου στὸν Ἑλληνικὸ πληθυσμό.
Συνοπτικὰ νὰ ἀναφέρω, ὅτι τὸ πρόγραμμα «Μῆνας
Ἐλέγχου Χοληστερόλης – Ἐκτίμηση Καρδιαγγειακοῦ Κινδύνου» ξεκίνησε 13 χρόνια πρίν, ὅταν, συμμετέχοντας στὶς
ἐκδηλώσεις τοῦ European Heart Network, διαπιστώσαμε
ὅτι σὲ ὅλες τὶς χῶρες, ποὺ σημειώθηκε σημαντικὴ μείωση
τῶν θανάτων ἀπὸ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, εἶχε προηΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
& Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
Γ. Κασιμάτης
Π. Τσάκος
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ἰ. Τσούνης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. Τούτουζας
ΙΔΡΥΜΑ
ΤΑΜΙΑΣ: Ἀ. Γιατράκου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Κ. Τούτουζας
ΜΕΛΗ:
Ε. Βορίδης, Ἄ. Δήμα, Β. Κόκκινος,
Δ. Ρίχτερ, Χρ. Στεφανάδης,
Δ. Τούσουλης, Στ. Ψυχάρης
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Γ. Ἀνδρικόπουλος, Β. Βοττέας,
Ἀ. Βούτσας, Γ. Γκουμᾶς,
Ν. Κατσιλάμπρος, Ε. Παπαστεριάδης

Ἐπιτροπή Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀ. Παπακωνσταντίνου
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γηθεῖ μεγάλη καὶ συστηματικὴ προσπάθεια ἐνημέρωσης
τοῦ κοινοῦ ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ τὶς ἰατρικὲς καὶ μὴ ἰατρικὲς
κοινωφελεῖς ἑταιρεῖες. Μετὰ ἀπὸ 13 χρόνια, μεγάλη προσπάθεια, τεράστια ἔξοδα καὶ περισσότερα ἀπὸ 70.000 ἄτομα,
ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἐκδήλωση αὐτή, ἔχουμε καταγράψει,
ἀνακοινώσει σὲ συνέδρια, δημοσιεύσει σὲ ἰατρικὰ περιοδικὰ
καὶ συζητήσει ἐπανειλημμένως σὲ συνεντεύξεις τύπου καὶ
στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης τὰ εὑρήματα τοῦ προγράμματος αὐτοῦ. Δηλαδή, ἔχουμε ὑλοποιήσει ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ
ἦταν ὑποχρέωση τῆς πολιτείας νὰ γνωρίζει καί, κυρίως, νὰ
ξέρει πῶς νὰ τά ἀξιοποιεῖ, χαράσσοντας πολιτικὲς ὑγείας,
ποὺ θὰ μείωναν τὴν καρδιαγγειακὴ νοσηρότητα καὶ θνησιμότητα καὶ κατὰ συνέπεια καὶ τὸ κόστος τῶν παρεχόμενων
ὑπηρεσιῶν ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ σύστημα ὑγείας.
Τὸ πρόγραμμα τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. “Μῆνας Ἐλέγχου Χοληστερόλης – Ἐκτίμηση Καρδιαγγειακοῦ Κινδύνου” ἀποτελεῖ
μοναδικὴ γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ δεδομένα προσπάθεια, γιὰ ἕναν
κυρίως λόγο. Εἶναι ἡ μοναδικὴ προσπάθεια στὸ χῶρο τῆς
πρόληψης τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων, ποὺ διαρκεῖ
τόσα πολλὰ χρόνια καί ὡς ἐκ τούτου, δὲν καταγράφει
μόνο τὴ σημερινὴ κατάσταση, ἀλλὰ πλέον μᾶς δίνει πληροφορίες γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν παραγόντων κινδύνου καὶ
τῆς ἀντιμετώπισής τους, κατὰ τὴ διάρκεια μίας μακρᾶς
χρονικῆς περιόδου. Εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ διάρκεια, ἡ ἐπιμονὴ
καὶ ἡ συστηματικότητα δὲν συνιστοῦν ἀρετὲς τῆς φυλῆς
μας, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν εὑφυΐα, τὴν ἱκανότητα ἀλλὰ καὶ
τὴ μισαλλοδοξία.
Τί ἄλλαξε τὰ 13 αὐτὰ χρόνια;
Καταρχὴν ἀλλάξαμε ἐμεῖς. Ὅλοι ὅσοι ἐργαζόμαστε στὸ
ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. γιὰ τὸ Πρόγραμμα. Βαρύναμε, γεμίσαμε χρόνια,
ἄσπρες τρίχες, ὑποχρεώσεις, ἀλλὰ ποτὲ δὲν ξεχάσαμε τὴ
σημασία του. Εἶναι γιὰ ὅλους μας ἕνα παραγωγικὸ «καθαρτήριο», ποὺ σοῦ δίνει τὴν πεποίθηση ὅτι συμβάλεις σὲ
κάτι σημαντικό.
Ἀκόμα ἄλλαξαν καὶ οἱ ἀσθενεῖς μας. Ἔχουν πάνω
κάτω τὴν ἴδια ἀρτηριακὴ πίεση καὶ τὴν ἴδια χοληστερόλη,
οἱ γυναῖκες καπνίζουν περισσότερο, ὅλοι πῆραν μερικὰ κιλὰ
καὶ παρουσιάζουν συχνότερα σακχαρώδη διαβήτη, ποὺ
ἀποτελεῖ ὑπόσχεση γιὰ μελλοντικὰ καρδιαγγειακὰ προβλήματα. Ἀκόμα, ἀντιμετωπίζουν συχνότερα τὴν πιθανότητα νὰ
μὴν παίρνουν συστηματικὰ ὑπολιπιδαιμικὴ ἀγωγή, ἀφοῦ ἡ
οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ ὑψηλὴ συμμετοχὴ τῶν ἀσθενῶν στὴ
φαρμακευτικὴ δαπάνη, τὰ τελευταῖα χρόνια, ὑπονομεύουν

τὴν ἀνάγκη γιὰ σωστὴ πρόληψη.
Ἄλλαξε καὶ ἡ στάση τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν, ποὺ
ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχουν ἐντάξει τὸ πρόγραμμα “Μῆνας
Ἐλέγχου Χοληστερόλης – Ἐκτίμηση Καρδιαγγειακοῦ Κινδύνου” σὲ ἐκεῖνες τὶς ἐνέργειες, ποὺ δὲν χρηματοδοτοῦν
γιὰ λόγους ἠθικῆς καὶ δεοντολογίας. Παράξενοι καιροί.
Ἀλλὰ τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. τὸ ἄντεξε καὶ αὐτὸ καὶ χρηματοδοτεῖ τὸ
Πρόγραμμα μὲ ἰδίους πόρους.
Ἄλλαξε καὶ ἡ στάση τῆς πολιτείας. Ἀπὸ τὴν εὐγενικὴ
ἀδιαφορία τῶν πρώτων ἐτῶν, σταδιακὰ γίνεται ἀρνητική,
γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω ὅση γαλατικὴ εὐγένεια συμπεριλαμβάνουν τὰ πενιχρὰ δυτικότροπα γονίδια ποὺ κληρονόμησα.
Τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. πρέπει νὰ ἀποδεικνύει, ὅτι οἱ ἐξετάσεις γίνονται
μὲ ὅλους τοῦ κανόνες τῆς ἰατρικῆς, ὅτι δὲν παραβιάζει τὰ
δικαιώματα ὅσων συμμετέχουν ἐθελοντικά, ὅτι μπορεῖ νὰ
διαχειριστεῖ τὰ ἰατρικὰ ἀπόβλητα καί, τέλος, ὅτι δὲν καταστρέφει τὸν Ἀμαζόνιο καὶ δὲν εὐθύνεται γιὰ τὴν κλιματικὴ
ἀλλαγή.
Σᾶς περιμένουμε καὶ σᾶς προσκαλοῦμε νὰ βοηθήσετε

τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
Γιατί; Διότι ἡ ἀπραξία καὶ ἡ ἰδιοτέλεια δὲν ἀποτελοῦν γιὰ
ὅλους ἐμᾶς καὶ γιὰ ὅλους ἐσᾶς στάση ζωῆς. Διότι ἡ πορεία
κόντρα στὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς προσφέρει στὸ τέλος τὴν
ἱκανοποίηση, ὅτι φτάνεις σὲ μέρη ποὺ οἱ ἀδρανεῖς μισαλλόδοξοι οὐδέποτε θὰ βρεθοῦν καὶ γιατὶ ἡ καρδιαγγειακὴ ὑγεία
τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ εἶναι σὲ κίνδυνο, ἰδίως τώρα
ποὺ ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἀπειλεῖ τὴν πρόσβαση στὸν ἰατρὸ
καὶ τὴν κατάλληλη φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ἀπειλεῖ τὴ δυνατότητα γιὰ ἄσκηση, λόγῳ μειωμένου ἐλεύθερου χρόνου κι
ἐγκατάλειψης τῶν σχετικῶν ὑποδομῶν καί, βέβαια, ἀπειλεῖ
τὸ μεσογειακὸ διατροφικὸ πρότυπο.
Τὸ πρόγραμμα «Μῆνας Ἐλέγχου Χοληστερόλης – Ἐκτίμηση Καρδιαγγειακοῦ Κινδύνου» εἶναι πρωτίστως μία ἐκδήλωση, ὅπου ἐλέγχουμε τὴ διάθεση προσφορᾶς πρὸς τὴν
κοινωνία καὶ τὴν ἐπιστήμη στὴ χώρα μας καὶ ἀποτελεῖ ἕναν
πιστὸ καθρέπτη τῆς ἀποστολῆς τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. Σὲ αὐτὴ τὴν
προσπάθεια ἂς εἴμαστε ὅλοι μαζί. 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ


Ἀδελφοῦ της Παναγιώτη Χατζηδημητρίου, ἡ Γραμματικὴ Χατζηδημητρίου, τὸ ποσὸ τῶν 500€.



Ἀνδρέα Ἀνδριανάκου, ὁ κ. Πάνος Σχοινοχωρίτης, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Εἰρήνης Λαμπράκη, ὁ κ. Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Ἀναστασίου Λιάκου, οἱ κ.κ. Εὑάγγελος καὶ Ἀναστασία Τσίγκου, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Μαρίας Μαστοράκου, οἱ κ.κ. Γεώργιος καὶ Ἑλένη Μένεγα, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Ὁ κ. Ἄγγελος Κάλος, τὸ ποσὸ τῶν 200€.



Ἡ κ. Μερόπη Σπυροπούλου, τὸ ποσὸ τῶν 200€.



Ὁ κ. Δημήτριος Βαγγελάτος, τὸ ποσὸ τῶν 100€.



Ὁ κ. Χρῆστος Πιλάλης, τὸ ποσὸ τῶν 100€.



Ὁ κ. Δημήτριος Δάτσης, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Ἡ κ. Θεοδώρα Κέντη, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Νυστάζος, τὸ ποσὸ τῶν 50€.

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ

75

