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Σε ξενοδοχείο της Καλαμπάκας 
πραγματοποιείται το 11ο Συνέδριο Κλινικών 
Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ 
(Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών 
Καρδιολογίας) στις 11-14 Μαρτίου 2016. 
 
Το συνέδριο που βρίσκεται υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 
αποτελεί πυρήνα σημαντικής επιστημονικής 

γνώσης και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών εκατοντάδων 
καρδιολόγων και όχι μόνο. 
 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναδειχτούν ποικίλα πεδία που αφορούν 
όλο το φάσμα της καρδιολογίας και καταξιωμένοι επιστήμονες από όλη την 
Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες. 
 
Παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία και σε νέους καρδιολόγους να αναδείξουν το 
έργο τους συμμετέχοντας σε μια επιστημονική συνάντηση υψηλών 
προδιαγραφών. 
 
Εκείνο που καθιστά το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων 
εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι οι πολλές παρουσιάσεις Ενδιαφερόντων 
Περιστατικών από το πεδίο της Κλινικής Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, 
Απεικονιστικής Αρρυθμιολογίας και Επεμβατικής Καρδιολογίας, που 
αποτελούν αναμφισβήτητα χρήσιμη και επίκαιρη γνώση για κάθε Καρδιολόγο. 
 
Επιπροσθέτως, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, θα βραβευτεί με 
χρηματικό έπαθλο το καλύτερο ενδιαφέρον περιστατικό από κάθε θεματική 
ενότητα.  
 
Επίσης θα δοθεί μια υποτροφία σε νέο καρδιολόγο έως 40 ετών για ετήσια 
μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένου κύρους καρδιολογικό κέντρο του 
εξωτερικού καθώς και μια υποτροφία εσωτερικού σε νέο καρδιολόγο, σε μια 
συνολική προσπάθεια της ΠΙΕΔΚΑΡ και του ΔΣ της για έμπρακτη υποστήριξη 
και οικονομική ενίσχυση των καρδιολόγων της χώρας. 
 



Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ και η Ομάδα Εργασίας 
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας -σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμπάκας- θα 
πραγματοποιήσουν δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης 
για τους πολίτες της περιοχής (11/3/2016, ώρες 17.00-21.00μ.μ., Αίθουσα 
Νίτσα Λιάπη-1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας), προκειμένου να 
αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να σώσουν μια 
ζωή». 
 
Μέσα από το ποικίλο επιστημονικό του πρόγραμμα –όπως αναφέρει στο 
χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ, Ιωάννης Καλλικάζαρος– εκτός από 
ομιλίες υψηλού επιπέδου, δίνεται η ευκαιρία και σε νέους καρδιολόγους να 
προβάλουν το έργο τους αποκομίζοντας σημαντική συνεδριακή εμπειρία. 
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Τρίκαλα: Στην Καλαμπάκα το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών 

Παθήσεων 

29.02.2016 ΕΙΔΗΣΕΙΣ, Λάρισα, Περιφερειακοι σταθμοι 

Εξειδικευμένες δράσεις, όπως αυτές του σεμιναρίου Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου απινιδωτή, περιλαμβάνει -μεταξύ 
άλλων- το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων που θα 
φιλοξενηθεί στην Καλαμπάκα και διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ιατρική 
Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας. 

Οι εργασίες του συνεδρίου θα είναι τριήμερες (11 έως 14 Μαρτίου) και θα 
διεξαχθούν στο ξενοδοχείο “Divani”. Στο περιθώριο του Συνεδρίου και στην 
προσπάθεια της Ιατρικής Εταιρείας Διευθυντών Καρδιολογίας να συμβάλλει 
στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη υγείας, οργανώνεται το 
δωρεάν σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης 
αυτόματου απινιδωτή, από εξειδικευμένα μέλη της Ομάδας Εργασίας 
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με 
το Δήμο Καλαμπάκας, με την εκπαίδευση να είναι τετράωρη και η οποία θα 
λάβει χώρα στην αίθουσα “Νίτσα Λιάπη”, την Παρασκευή 11 Μαρτίου, από τις 
5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο 
Καλαμπάκας, στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό 
παρακολούθησης, ενώ δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στον Δήμο 
(τηλ. 2432350214 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). 
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Eπί τάπητος κεντρικά ζητήματα Υγείας 

 Σε ξενοδοχείο της Καλαμπάκας πραγματοποιείται το 11ο Συνέδριο 
Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική 
Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας) στις 11-14 Μαρτίου 2016. 

 

 
Σε ξενοδοχείο της Καλαμπάκας πραγματοποιείται το 11ο Συνέδριο Κλινικών 
Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία 
Διευθυντών Καρδιολογίας) στις 11-14 Μαρτίου 2016. 
 
Το συνέδριο που βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας αποτελεί πυρήνα σημαντικής επιστημονικής γνώσης και αναμένεται 
να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών εκατοντάδων καρδιολόγων και όχι 
μόνο. 
 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναδειχτούν ποικίλα πεδία που αφορούν 
όλο το φάσμα της καρδιολογίας και καταξιωμένοι επιστήμονες από όλη την 
Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες. 
 
Παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία και σε νέους καρδιολόγους να αναδείξουν το 
έργο τους συμμετέχοντας σε μια επιστημονική συνάντηση υψηλών 
προδιαγραφών. 
 
Εκείνο που καθιστά το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων 
εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι οι πολλές παρουσιάσεις Ενδιαφερόντων 
Περιστατικών από το πεδίο της Κλινικής Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, 



Απεικονιστικής Αρρυθμιολογίας και Επεμβατικής Καρδιολογίας, που 
αποτελούν αναμφισβήτητα χρήσιμη και επίκαιρη γνώση για κάθε Καρδιολόγο. 
 
Επιπροσθέτως, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, θα βραβευτεί με 
χρηματικό έπαθλο το καλύτερο ενδιαφέρον περιστατικό από κάθε θεματική 
ενότητα.  
 
Επίσης θα δοθεί μια υποτροφία σε νέο καρδιολόγο έως 40 ετών για ετήσια 
μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένου κύρους καρδιολογικό κέντρο του 
εξωτερικού καθώς και μια υποτροφία εσωτερικού σε νέο καρδιολόγο, σε μια 
συνολική προσπάθεια της ΠΙΕΔΚΑΡ και του ΔΣ της για έμπρακτη υποστήριξη 
και οικονομική ενίσχυση των καρδιολόγων της χώρας. 
 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ και η Ομάδα Εργασίας 
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας -σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμπάκας- θα 
πραγματοποιήσουν δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης 
για τους πολίτες της περιοχής (11/3/2016, ώρες 17.00-21.00μ.μ., Αίθουσα 
Νίτσα Λιάπη-1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας), προκειμένου να 
αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να σώσουν μια 
ζωή». 
 
Μέσα από το ποικίλο επιστημονικό του πρόγραμμα -όπως αναφέρει στο 
χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ, Ιωάννης Καλλικάζαρος- εκτός από 
ομιλίες υψηλού επιπέδου, δίνεται η ευκαιρία και σε νέους καρδιολόγους να 
προβάλουν το έργο τους αποκομίζοντας σημαντική συνεδριακή εμπειρία. 
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Καλαμπάκα: Οι Κ.Κ Καλλικάζαρος Και Φούσας Ενημέρωσαν Για Τους 

Παράγοντες Κινδύνου Καρδιοαγγειακών Νόσων - Ξεκινήσε Το 11ο Συνέδριο 

Καρδιαγγειακών Παθήσεων 
Kalabakacity.Gr2016-03-13 08:44:03 

Ειδήσεις / Τρίκαλα / 

 

Ενημερωτικές ομιλίες και δωρεάν σεμινάριο έγινε σήμερα στην Καλαμπάκα, 
στην αίθουσα "Νιτσα Λιάπη" της πόλης μας 
 
Ενημερωτικές ομιλίες και δωρεάν σεμινάριο έγινε σήμερα στην Καλαμπάκα, 
στην αίθουσα "Νιτσα Λιάπη" της πόλης μας με αφορμή την διεξαγωγή του 
11ου Συνεδρίου με αφορμή το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών 
Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ. 
Ο Πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ι. Καλλικάζαρος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Σ. Φούσας έδωσαν δύο σύντομες και εύληπτες για 
το κοινό διαλέξεις σχετικά με τους Παράγοντες Κινδύνου Καρδιοαγγειακών 
Νόσων και την Πρόληψη-Αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του 
Μυοκαρδίου τις οποίες όλοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι δύο ομιλητές, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι 
επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, ενημέρωσαν τους πολίτες για τους 
Παράγοντες Κινδύνου (Υπέρταση, Κάπνισμα, Διαβήτης, Χοληστερίνη, 
Παχυσαρκία) που συντελούν στα Καρδιοαγγειακά Νοσήματα, όπως επίσης 
και για το πώς κάθε πολίτης μπορεί να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει το 
οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου. 
Η κατατοπιστική ενημέρωση έληξε με χαιρετισμό του αντιδημάρχου κ. Ράντου 
και απονομή αναμνηστικών στους ομιλούντες ενώ οι συμμετέχοντες πήραν τις 
σχετικές βεβαιώσεις. 
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Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων στην Καλαμπάκα 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΤΡΙΚΑΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29/02/2016 - 18:22 Αξιολόγηση:0 1 2 3 4 5 

(0ψήφοι) Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων στην Καλαμπάκα 

Share Like us Tweet Follow us Plus One Εξειδικευμένες δράσεις, όπως αυτές 

του σεμιναρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου 

απινιδωτή, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το 11ο Συνέδριο Κλινικών 

Καρδιαγγειακών Παθήσεων που θα φιλοξενηθεί στην Καλαμπάκα. Οι 

εργασίες του συνεδρίου που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ιατρική 

Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας, θα είναι τριήμερες (11 έως 14 Μαρτίου) 

και θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο “Divani”. Στο περιθώριο του Συνεδρίου και 

στην προσπάθεια της Ιατρικής Εταιρείας Διευθυντών Καρδιολογίας να 

συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη υγείας, 

οργανώνεται το δωρεάν σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και 

χρήσης αυτόματου απινιδωτή, από εξειδικευμένα μέλη της Ομάδας Εργασίας 

Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής 

Καρδιολογικής Εταιρείας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με 

το Δήμο Καλαμπάκας, με την εκπαίδευση να είναι τετράωρη και η οποία θα 

λάβει χώρα στην αίθουσα “Νίτσα Λιάπη”, την Παρασκευή 11 Μαρτίου, από τις 

5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο 

Καλαμπάκας, στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό 

παρακολούθησης, ενώ δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στον Δήμο 

(τηλ. 2432350214 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Πηγή: ΕΡΤ 
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Ολοκληρώθηκε το 11ο Συνέδριο 
Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της 
ΠΙΕΔΚΑΡ 
Eκατοντάδες Καρδιολόγοι από όλη τη χώρα έδωσαν το παρών στο συνέδριο, 

παρακολουθώντας 32 ενδιαφέροντα περιστατικά από τα πεδία της Κλινικής 

Καρδιολογίας. 
Δημοσίευση: 15 Μαρτίου 2016 
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Ολοκληρώθηκε το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της 

ΠΙΕΔΚΑΡ στο οποίο εκατοντάδες Καρδιολόγοι από όλη τη χώρα έδωσαν το 

παρών παρακολουθώντας 32 ενδιαφέροντα περιστατικά από τα πεδία της 

Κλινικής Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, Απεικονιστικής Καρδιολογίας και 

Επεμβατικής Καρδιολογίας, καθώς και στρογγυλά τραπέζια, δορυφορικά 

συμπόσια και διαλέξεις όπου δόθηκε μια σφαιρική εικόνα για τις τρέχουσες 

εξελίξεις σε πολυσχιδή θεματικά πεδία. 

Σημαντική στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η βράβευση των καλύτερων 

ενδιαφερόντων περιστατικών και συγκεκριμένα: 

Από τη θεματική ενότητα της Κλινικής Καρδιολογίας βραβεύτηκε το 

περιστατικό των κ. Μαζαράκη, Μπαρδούση, Γιαννακόπουλου από το 

Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 

http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/35223/oloklirwthike-to-11o-synedrio-klinikwn-kardiaggeiakwn-pathisewn-tis-piedkar.html#comments


Από τη θεματική ενότητα της Αρρυθμιολογίας το περιστατικό που 

παρουσίασαν οι κ. Βλάχος, Ξυδώνας, Λέτσας από το Β’ Καρδιολογικό Τμήμα, 

Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός». 

Στο πεδίο της Απεικονιστικής Καρδιολογίας επιλέχτηκε το περιστατικό των 

κυρίων Μπόνου, Τζάνη, Μπαρμπετσέα από το Καρδιολογικό Τμήμα του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας "Λαϊκό". 

Το βραβευθέν περιστατικό από την Επεμβατική Καρδιολογία ήταν εκείνο των 

κ. Τζέη και Πατσιλινάκου από τις Καρδιολογικές Κλινικές, του "Ερρίκος 

Ντυνάν" και του "Κωνσταντοπούλειου- Αγία Όλγα". 

Πέρα από τις βραβεύσεις των πιο ενδιαφερόντων περιστατικών, η ΠΙΕΔΚΑΡ 

θα προχωρήσει στην έμπρακτη υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση νέων 

Καρδιολόγων δίνοντας υποτροφίες. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ τίμησε Καρδιολόγους, που με το έργο 

και την προσωπικότητά τους πρόσφεραν πολλά στην Καρδιολογία. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. 

Καλλικάζαρο τιμητική αναφορά στον πρόσφατα εκλιπόντα Ιωάννη Γιαλάφο, 

ενώ βραβεύτηκαν οι Καρδιολόγοι Θεμιστοκλής Τσακνάκης και Κωνσταντίνος 

Καρύδης. 

Εκτός από το επιστημονικό μέρος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δόθηκε η 

ευκαιρία -σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής 

Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής 

Εταιρείας- σε 150 πολίτες να εκπαιδευτούν στην Καρδιοπνευμονική 

Αναζωογόνηση και τη χρήση εξωτερικού απινιδιστή. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ιωάννη 

Καλλικάζαρο και τον πρόεδρο της ΕΚΕ κ. Στέφανο Φούσα ομιλίες 

ενημέρωσης πολιτών για τα Καρδιοαγγειακά Νοσήματα και το έμφραγμα του 

μυοκαρδίου, εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της τοπικής 

κοινωνίας. 

Την αιγίδα του συνεδρίου είχε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Tο επόμενο 

Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ, θα 

πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, στο διάστημα 28 Απριλίου-1 Μαΐου 2017. 

 

 

 



 

Ολοκληρώθηκε το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών 

Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ 

Eκατοντάδες Καρδιολόγοι από όλη τη χώρα έδωσαν το παρών στο 
συνέδριο, παρακολουθώντας 32 ενδιαφέροντα περιστατικά από τα 
πεδία της Κλινικής Καρδιολογίας. 
Δημοσίευση: 15 Μαρτίου 2016 
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Ολοκληρώθηκε το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών 
Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ στο οποίο εκατοντάδες Καρδιολόγοι από 
όλη τη χώρα έδωσαν το παρών παρακολουθώντας 32 
ενδιαφέροντα περιστατικά από τα πεδία της Κλινικής 
Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, Απεικονιστικής Καρδιολογίας και 
Επεμβατικής Καρδιολογίας, καθώς και στρογγυλά τραπέζια, 
δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις όπου δόθηκε μια σφαιρική 
εικόνα για τις τρέχουσες εξελίξεις σε πολυσχιδή θεματικά πεδία. 

Σημαντική στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η βράβευση των 
καλύτερων ενδιαφερόντων περιστατικών και συγκεκριμένα: 
Από τη θεματική ενότητα της Κλινικής Καρδιολογίας βραβεύτηκε το 
περιστατικό των κ. Μαζαράκη, Μπαρδούση, Γιαννακόπουλου από 
το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 

http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/35223/oloklirwthike-to-11o-synedrio-klinikwn-kardiaggeiakwn-pathisewn-tis-piedkar.html#comments


Από τη θεματική ενότητα της Αρρυθμιολογίας το περιστατικό που 
παρουσίασαν οι κ. Βλάχος, Ξυδώνας, Λέτσας από το Β’ 
Καρδιολογικό Τμήμα, Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας, ΓΝΑ «Ο 
Ευαγγελισμός». 

Στο πεδίο της Απεικονιστικής Καρδιολογίας επιλέχτηκε το 
περιστατικό των κυρίων Μπόνου, Τζάνη, Μπαρμπετσέα από το 
Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας "Λαϊκό". 

Το βραβευθέν περιστατικό από την Επεμβατική Καρδιολογία ήταν 
εκείνο των κ. Τζέη και Πατσιλινάκου από τις Καρδιολογικές 
Κλινικές, του "Ερρίκος Ντυνάν" και του "Κωνσταντοπούλειου- Αγία 
Όλγα". 

Πέρα από τις βραβεύσεις των πιο ενδιαφερόντων περιστατικών, η 
ΠΙΕΔΚΑΡ θα προχωρήσει στην έμπρακτη υποστήριξη και 
οικονομική ενίσχυση νέων Καρδιολόγων δίνοντας υποτροφίες. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ τίμησε Καρδιολόγους, που 
με το έργο και την προσωπικότητά τους πρόσφεραν πολλά στην 
Καρδιολογία. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο 
της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Καλλικάζαρο τιμητική αναφορά στον πρόσφατα 
εκλιπόντα Ιωάννη Γιαλάφο, ενώ βραβεύτηκαν οι Καρδιολόγοι 
Θεμιστοκλής Τσακνάκης και Κωνσταντίνος Καρύδης. 
Εκτός από το επιστημονικό μέρος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 
δόθηκε η ευκαιρία -σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας 
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της 
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας- σε 150 πολίτες να 
εκπαιδευτούν στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη 
χρήση εξωτερικού απινιδιστή. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. 
Ιωάννη Καλλικάζαρο και τον πρόεδρο της ΕΚΕ κ. Στέφανο Φούσα 
ομιλίες ενημέρωσης πολιτών για τα Καρδιοαγγειακά Νοσήματα και 
το έμφραγμα του μυοκαρδίου, εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν το 
ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας. 

Την αιγίδα του συνεδρίου είχε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. 
Tο επόμενο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της 
ΠΙΕΔΚΑΡ, θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, στο διάστημα 28 
Απριλίου-1 Μαΐου 2017. 

 

 

 



 

Στην Καλαμπάκα το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της 

ΠΙΕΔΚΑΡ 

 02 Μαρ 2016 18:15:31  

 Υγεία 

 

 

Πραγματοποιείται το επόμενο χρονικό διάστημα στην Καλαμπάκα, (Divani Meteora 

Hotel) όπως σήμερα ανακοινώθηκε,  το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών 

Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας) 

και συγκεκριμένα στο διάστημα 11-14 Μαρτίου 2016. 

Το συνέδριο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, που βρίσκεται υπό την αιγίδα της 

Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αποτελεί πυρήνα σημαντικής επιστημονικής 

γνώσης και θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών εκατοντάδων Καρδιολόγων και 

όχι μόνο. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναδειχτούν ποικίλα πεδία που αφορούν όλο το 

φάσμα της Καρδιολογίας και καταξιωμένοι επιστήμονες από όλη την Ελλάδα θα 

πραγματοποιήσουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες. 

Παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία και σε νέους καρδιολόγους να αναδείξουν το έργο 

τους συμμετέχοντας σε μια επιστημονική συνάντηση υψηλών προδιαγραφών. 

Εκείνο που καθιστά το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων 

εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι οι πολλές παρουσιάσεις Ενδιαφερόντων Περιστατικών 

από το πεδίο της Κλινικής Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, Απεικονιστικής 

Αρρυθμιολογίας και Επεμβατικής Καρδιολογίας, που αποτελούν αναμφισβήτητα 

χρήσιμη και επίκαιρη γνώση για κάθε Καρδιολόγο. 

Επιπροσθέτως, θα βραβευτεί με χρηματικό έπαθλο το καλύτερο ενδιαφέρον 

περιστατικό από κάθε θεματική ενότητα. Επίσης θα δοθεί μια υποτροφία σε νέο 

καρδιολόγο έως 40 ετών για ετήσια μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένου κύρους 

καρδιολογικό κέντρο του εξωτερικού καθώς και μια υποτροφία εσωτερικού σε νέο 

καρδιολόγο, σε μια συνολική προσπάθεια της ΠΙΕΔΚΑΡ και του Διοικητικού της 

Συμβουλίου για έμπρακτη υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση των Καρδιολόγων 

της χώρας. 

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ και η Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής 

Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας -

σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμπάκας- θα πραγματοποιήσουν δωρεάν Σεμινάριο 

Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης για τους πολίτες της περιοχής (11/3/2016, ώρες 

17.00-21.00μ.μ., Αίθουσα Νίτσα Λιάπη-1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας), 

προκειμένου να αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να 

σώσουν μια ζωή». 

http://www.eleftheria.gr/%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.html
http://www.eleftheria.gr/media/k2/items/cache/807db5df83a89e9f00c08712cfe52eb9_XL.jpg


Στο ποικίλο επιστημονικό του πρόγραμμα, όπως κάθε χρόνο, αναφέρει στον 

χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ιωάννης Καλλικάζαρος, αναμένονται 

ομιλίες και σχολιασμοί υψηλού επιπέδου από έγκριτους Καρδιολόγους σε θέματα 

από όλο το φάσμα της σύγχρονης Καρδιολογίας. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία και 

σε νέους καρδιολόγους να προβάλουν το έργο τους αποκομίζοντας σημαντική 

συνεδριακή εμπειρία, δεν παραλείπει ο ίδιος να τονίσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ξεκινάει σήμερα το 11ο Συνέδριο Κλινικών 

Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ 

(Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία 

Διευθυντών Καρδιολογίας) που θα 

πραγματοποιηθεί στην Καλαμπάκα (Divani 

Meteora Hotel) στο διάστημα 11-14 

Μαρτίου 2016. 

Το συνέδριο, που βρίσκεται υπό την αιγίδα 

της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 
αποτελεί πυρήνα σημαντικής επιστημονικής 

γνώσης και θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον 
πολλών εκατοντάδων Καρδιολόγων και όχι 

μόνο... 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα 
αναδειχτούν ποικίλα πεδία που αφορούν όλο 

το φάσμα της Καρδιολογίας και καταξιωμένοι επιστήμονες από όλη την 

Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες. 

Παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία και σε νέους καρδιολόγους να αναδείξουν 
το έργο τους συμμετέχοντας σε ένα συνέδριο υψηλών προδιαγραφών. 

Εκείνο που καθιστά το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων 

εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι οι πολλές παρουσιάσεις Ενδιαφερόντων 
Περιστατικών από το πεδίο της Κλινικής Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, 

Απεικονιστικής Αρρυθμιολογίας και Επεμβατικής Καρδιολογίας, που 
αποτελούν αναμφισβήτητα χρήσιμη και επίκαιρη γνώση για κάθε 
Καρδιολόγο. 

Επιπροσθέτως, θα βραβευτεί με χρηματικό έπαθλο το καλύτερο ενδιαφέρον 

περιστατικό από κάθε θεματική ενότητα. Επίσης θα δοθεί μια υποτροφία σε 
νέο καρδιολόγο έως 40 ετών για ετήσια μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένου 

κύρους καρδιολογικό κέντρο του εξωτερικού καθώς και μια υποτροφία 
εσωτερικού σε νέο καρδιολόγο, σε μια συνολική προσπάθεια της ΠΙΕΔΚΑΡ 
και του Διοικητικού της Συμβουλίου για έμπρακτη υποστήριξη και 

οικονομική ενίσχυση των Καρδιολόγων της χώρας. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ και η Ομάδα Εργασίας 

 



Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της 
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας -σε συνεργασία με τον Δήμο 

Καλαμπάκας- θα πραγματοποιήσουνδωρεάν Σεμινάριο 
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης για τους πολίτες της περιοχής 

(11/3/2016, ώρες 17:00-21:00, Αίθουσα Νίτσα Λιάπη-1ο Δημοτικό 
Σχολείο Καλαμπάκας), προκειμένου να αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις 
και τεχνικές για το «πώς να σώσουν μια ζωή». 

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατώντας στην παρακάτω 
εικόνα. 

 

  

 

http://www.ekalampaka.gr/files/news/2016/02/2402cardio.pdf


 

Στην Καλαμπάκα από σήμερα το 11o Συνέδριο Κλινικών 

Καρδιαγγειακών Παθήσεων - Δωρεάν σεμινάριο ΚΑΡΠΑ 

Ξεκινάει σήμερα το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών 

Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας) στην 
Καλαμπάκα (Divani Meteora Hotel) και θα διαρκέσει έως τις 14 Μαρτίου 2016. 
Το συνέδριο, που βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αποτελεί 
πυρήνα σημαντικής επιστημονικής γνώσης και θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών 
εκατοντάδων Καρδιολόγων και όχι μόνο. 
 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναδειχτούν ποικίλα πεδία που αφορούν όλο το φάσμα 
της Καρδιολογίας και καταξιωμένοι επιστήμονες από όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες. 
 

Παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία και σε νέους 

καρδιολόγους να αναδείξουν το έργο τους συμμετέχοντας σε μια επιστημονική συνάντηση 
υψηλών προδιαγραφών. 
 

Εκείνο που καθιστά το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων εξαιρετικά 
ενδιαφέρον είναι οι πολλές παρουσιάσεις Ενδιαφερόντων Περιστατικών από το πεδίο της 
Κλινικής Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, Απεικονιστικής Αρρυθμιολογίας και Επεμβατικής 
Καρδιολογίας, που αποτελούν αναμφισβήτητα χρήσιμη και επίκαιρη γνώση για κάθε 
Καρδιολόγο. 
Επιπροσθέτως, θα βραβευτεί με χρηματικό έπαθλο το καλύτερο ενδιαφέρον περιστατικό από 
κάθε θεματική ενότητα. Επίσης θα δοθεί μια υποτροφία σε νέο καρδιολόγο έως 40 ετών για 
ετήσια μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένου κύρους καρδιολογικό κέντρο του εξωτερικού 
καθώς και μια υποτροφία εσωτερικού σε νέο καρδιολόγο, σε μια συνολική προσπάθεια της 
ΠΙΕΔΚΑΡ και του Διοικητικού της Συμβουλίου για έμπρακτη υποστήριξη και οικονομική 
ενίσχυση των Καρδιολόγων της χώρας. 
 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ και η Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας -σε 
συνεργασία με τον Δήμο Καλαμπάκας- θα πραγματοποιήσουν δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής 

Αναζωογόνησης για τους πολίτες της περιοχής σήμερα από τις 17.00 έως τις 21.00 μ.μ., Αίθουσα Νίτσα 

Λιάπη -1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας), προκειμένου να αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές 

για το «πώς να σώσουν μια ζωή». 

Πρακτική επίδειξη και εξάσκηση πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και 
τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή 

http://www.kalabakacity.gr/eidhseis/29463-stin-kalampaka-apo-simera-to-11o-synedrio-klinikon-kardiaggeiakon-pathiseon-dorean-seminario-karpa.html
http://www.kalabakacity.gr/eidhseis/29463-stin-kalampaka-apo-simera-to-11o-synedrio-klinikon-kardiaggeiakon-pathiseon-dorean-seminario-karpa.html


Καλαμπάκα 11 Μαρτίου 2016, ώρες 17.00-21.00μ.μ. 
Αίθουσα "Νίτσα Λιάπη", 1o Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας 

Η ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας) στο πλαίσιο του 11ου 
Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων που θα γίνει στην Καλαμπάκα, από σήμερα 
11 έως τις 14 Μαρτίου (Ξενοδοχείο DIVANI METEORA) και θέλοντας να συμβάλλει έμπρακτα 
στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη υγείας, θα πραγματοποιήσει δωρεάν 
Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου Απινιδωτή για τους 
πολίτες της Καλαμπάκας και της ευρύτερης περιοχής, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας 
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας 

 

Η 4ωρη εκπαίδευση θα γίνει από ιατρούς-πιστοποιημένους εκπαιδευτές του European 
Resuscitation Council, με χρήση προπλασμάτων και πραγματικών αυτόματων Απινιδωτών, 
ενώ στο τέλος θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 
Τι είναι Καρδιακή Ανακοπή: 

Καρδιακή Ανακοπή είναι η αιφνίδια διακοπή της κυκλοφορίας και της αναπνοής με τελικό 
αποτέλεσμα την ανεπαρκή παροχή οξυγονωμένου αίματος στα ζωτικά όργανα. Κάθε 45 
δευτερόλεπτα μία Καρδιακή Ανακοπή συμβαίνει στην Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι ποσοστό 
~20% των Ανακοπών συμβαίνει σε δημόσιους χώρους, χωρίς προειδοποιητικά σημεία. 
Τι είναι Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) είναι η υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών, 
δηλαδή της αναπνοής και της κυκλοφορίας, με απλά μέσα, μέχρι να φθάσει η εξειδικευμένη 
βοήθεια. Περιλαμβάνει την εφαρμογή Θωρακικών Συμπιέσεων και Εμφυσήσεων, καθώς και 
Απινίδωσης. Απινίδωση είναι η χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος και Απινιδωτής η συσκευή 
που διοχετεύει αυτό το κατάλληλο ηλεκτρικό ρεύμα στην καρδιά. Η ΚΑΡΠΑ είναι παραδεκτή 
ιατρική πράξη και θεωρείται σήμερα ατομικό δικαίωμα, αφού η έγκαιρη πραγματοποίηση της 
από παρευρισκόμενο (μέσα σε 1-2 λεπτά) μπορεί να οδηγήσει σε >60% επιβίωση. 
Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ΚΑΡΠΑ 

Οι Εργαζόμενοι Υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, διασώστες ΕΚΑΒ) πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι 
στην ΚΑΡΠΑ. Επιπλέον, οι απλοί πολίτες, στο σύνολό τους, αλλά κυρίως όσοι επαγγελματικά 
ανήκουν σε ομάδες εμπλεκόμενες στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, όπως είναι 
τα Σώματα Ασφαλείας, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Ναυαγοσώστες, οι Εκπαιδευτικοί κλπ., 
επιβάλλεται να εκπαιδευτούν στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδωτή. 

Η ΠΙΕΔΚΑΡ και ο Δήμος Καλαμπάκας καλούν όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, ιατρικών γνώσεων ή εργασιακού χώρου να παρακολουθήσουν το δωρεάν 

σεμινάριο και να αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να 
σώσουν μια ζωή»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ενημερωτικές ομιλίες στην Καλαμπάκα για την Πρόληψη από 

τις Καρδιοαγγειακές Παθήσεις 

 

Το έμφραγμα και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την πρώτη αιτία θανάτου στην 

Ελλάδα και είναι επιβεβλημένη τόσο η Πρόληψη όσο και η Γνώση για την Υγεία της Καρδιάς! 

Με αφορμή το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ στην Καλαμπάκα 

και μαζί με το Δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης που θα γίνει 

την Παρασκευή 11 Μαρτίου στις 5.00 μ.μ., ο Πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ι. Καλλικάζαρος και 

ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Σ. Φούσας θα πραγματοποιήσουν την ίδια 

μέρα, στις 20.00μ.μ. (Αίθουσα «Νίτσα Λιάπη», 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας), δύο σύντομες 

και εύληπτες για το κοινό διαλέξεις σχετικά με τους Παράγοντες Κινδύνου Καρδιοαγγειακών 

Νόσων και την Πρόληψη-Αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου. 

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι δύο ομιλητές, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι επιστήμονες 

εγνωσμένου κύρους, θα ενημερώσουν τους πολίτες για τους Παράγοντες Κινδύνου (Υπέρταση, 

Κάπνισμα, Διαβήτης, Χοληστερίνη, Παχυσαρκία) που συντελούν στα Καρδιοαγγειακά Νοσήματα, 

όπως επίσης και για το πώς κάθε πολίτης μπορεί να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει το οξύ 

Έμφραγμα του Μυοκαρδίου. 

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης, που γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο 

Καλαμπάκας, είναι η μείωση της θνητότητας και νοσηρότητας και η πρόληψη και προαγωγή της 

ανθρώπινης υγείας στις τοπικές κοινωνίες. 

http://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2016/03/PROLHPSHYGEIASKALAMP1.jpg
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Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ του 

11ου Συνεδρίου καρδιαγγειακών παθήσεων στην 

Καλαμπάκα 

 

Ενδιαφέρουσες διαλέξεις για τους παράγοντες κινδύνου καρδιοαγγειακών νόσων και την 

πρόληψη και αντιμετώπιση του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου, περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων που ξεκινά την Παρασκευή 

στο ξενοδοχείο "Divani στην Καλαμπάκα και διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ιατρική 

Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας και την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. 

Με αφορμή το Συνέδριο, οι εργασίες του οποίου θα είναι τετραήμερες, καθώς και το 

Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης που έχει προγραμματιστεί στις 5 το 

απόγευμα της Παρασκευής 11 Μαρτίου στην αίθουσα "Νίτσα Λιάπη"στο 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Καλαμπάκας, το βράδυ της ίδιας ημέρας (8 μ.μ.) και στον ίδιο χώρο, θα 

πραγματοποιηθούν δύο σύντομες για το κοινό διαλέξεις σχετικά με τους παράγοντες 

κινδύνου καρδιοαγγειακών νόσων.Ομιλητές θα είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ιατρικής 

Εταιρείας Διευθυντών Καρδιολογίας (ΠΙΕΔΚΑΡ) Ιωάννης Καλλικάζαρος και ο πρόεδρος της 

Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Στέφανος Φούσας. Στόχος των διαλέξεων, όπως 

ανέφερε μιλώντας στο Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ ο κ. Καλλικάζαρος, είναι"να ενημερωθούν 

οι πολίτες τόσο για τους παράγοντες που συντελούν στα καρδιοαγγειακά νοσήματα, αλλά και 

πώς ο πολίτης μπορεί να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει το οξύ έμφραγμα του 

μυοκαρδίου…".Ως βασικούς παράγοντες των καρδιοαγγειακών νόσων σημείωσε, δε, την 

υπέρταση, το κάπνισμα, τον διαβήτη, την χοληστερίνη και την παχυσαρκία, ενώ 

αναφερόμενος σε στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) πρόσθεσε πως "το 

2030 εκτιμάται ότι 25.000.000 άνθρωποι παγκοσμίως θα χάσουν τη ζωή τους από 

καρδιαγγειακά νοσήματα…".Με βάση την ίδια πηγή (Π.Ο.Υ.) στοιχείων του 2015, "σε 

επίπεδο Ευρώπης καταγράφονται ετησίως 4,3 εκατομμύρια θάνατοι, ποσοστό 48% του 

συνόλου των θανάτων από κάθε αιτία", κάτι που αποδεικνύει για πολλοστή φορά ότι το 

έμφραγμα και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την πρώτη αιτία ασθενειών 

και θανάτου. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με τον 

Δήμο Καλαμπάκας, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες στην πρόληψη και 

προαγωγή της ανθρώπινης υγείας. 



 

 

1ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων 

 

Στα πλαίσια των εργασιών η ΠΙΕΔΚΑΡ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ) θέλοντας να συμβάλλει έμπρακτα στην ενημέρωση 

των πολιτών για την πρόληψη υγείας, θα πραγματοποιήσει ΔΩΡΕΑΝΣεμινάριο 

Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου Απινιδωτή από εξειδικευμένα 

μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας 

της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Η Εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο 

Καλαμπάκας .Η εκπαίδευση θα είναι 4-ωρη και θα λάβει χώρα στην Αίθουσα «ΝΙΤΣΑ 

ΛΙΑΠΗ» την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 από τις 17.00 μέχρι 21.00. 

Στο τέλος θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.Δηλώσεις   συμμετοχής   θα 

γίνονται στο Δήμο Καλαμπάκας και στο τηλέφωνο2432350214 κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 
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Πυρήνα σημαντικής επιστημονικής γνώσης αποτέλεσε το 

11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της 

ΠΙΕΔΚΑΡ 
in Τοπικά νέα / Τρίκαλα 

Σε ξενοδοχείο της Καλαμπάκας πραγματοποιηθηκε το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της 
ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας). 
Το συνέδριο αποτέλεσε  πυρήνα σημαντικής επιστημονικής γνώσης και συγκέντρωσε  το ενδιαφέρον πολλών 
εκατοντάδων καρδιολόγων και όχι μόνο. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναδείχτηκαν  ποικίλα πεδία που αφορούν όλο το φάσμα της καρδιολογίας και 
καταξιωμένοι επιστήμονες από όλη την Ελλάδα πραγματοποιήσαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες. 
Παράλληλα δόθηκε  η ευκαιρία και σε νέους καρδιολόγους να αναδείξουν το έργο τους συμμετέχοντας σε μια 
επιστημονική συνάντηση υψηλών προδιαγραφών. 
Εκείνο που καθιστά το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι οι πολλές 
παρουσιάσεις Ενδιαφερόντων Περιστατικών από το πεδίο της Κλινικής Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, Απεικονιστικής 
Αρρυθμιολογίας και Επεμβατικής Καρδιολογίας, που αποτελούν αναμφισβήτητα χρήσιμη και επίκαιρη γνώση για κάθε 
Καρδιολόγο. 
Μέσα από το ποικίλο επιστημονικό του πρόγραμμα -όπως αναφέρει στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ, 
Ιωάννης Καλλικάζαρος- εκτός από ομιλίες υψηλού επιπέδου, δίνεται η ευκαιρία και σε νέους καρδιολόγους να 
προβάλουν το έργο τους αποκομίζοντας σημαντική συνεδριακή εμπειρία. 
- See more at: http://www.ideesmag.gr/128062-2/#sthash.I3yRocYE.dpuf 
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Ενημερωτικές ομιλίες για την Πρόληψη από τις Καρδιοαγγειακές Παθήσεις 

Αρθρογράφος: trikalanews 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07:30 

 

Το έμφραγμα και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα και είναι 

επιβεβλημένη τόσο η Πρόληψη όσο και η Γνώση για την Υγεία της Καρδιάς! 

 

Με αφορμή το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ στην Καλαμπάκα και μαζί με το 

Δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης που θα γίνει την Παρασκευή 11 Μαρτίου στις 17.00μ.μ., ο 

Πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ι. Καλλικάζαρος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Σ. Φούσας θα 

πραγματοποιήσουν την ίδια μέρα, στις 20.00μ.μ. (Αίθουσα «Νίτσα Λιάπη», 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας), δύο 

σύντομες και εύληπτες για το κοινό διαλέξεις σχετικά με τους Παράγοντες Κινδύνου Καρδιοαγγειακών Νόσων και την 

Πρόληψη-Αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου. 

 

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι δύο ομιλητές, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, θα 

ενημερώσουν τους πολίτες για τους Παράγοντες Κινδύνου (Υπέρταση, Κάπνισμα, Διαβήτης, Χοληστερίνη, 

Παχυσαρκία) που συντελούν στα Καρδιοαγγειακά Νοσήματα, όπως επίσης και για το πώς κάθε πολίτης  μπορεί να 

αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει το οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου. 

 

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης, που γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμπάκας, είναι η μείωση 

της θνητότητας και νοσηρότητας και η πρόληψη και προαγωγή της ανθρώπινης υγείας στις τοπικές κοινωνίες. 
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Σεμινάριο ΚΑΡΠΑ στην Καλαμπάκα 
Δημοσίευση: Βασίλης Αλεξίου Στις Δευ, 07/03/2016 - 14:44 

 

Η ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας) 

στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων που θα γίνει 

στην Καλαμπάκα, στο διάστημα 11-14 Μαρτίου (ΞενοδοχείοDIVANIMETEORA) και 

θέλοντας να συμβάλλει έμπρακτα στην ενημέρωση των πολιτών για την  πρόληψη υγείας, θα 

πραγματοποιήσει δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου 

Απινιδωτή για τους πολίτες  της Καλαμπάκας και της ευρύτερης περιοχής, σε συνεργασία με την 

Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής 

Καρδιολογικής Εταιρείας. 

Η 4ωρη εκπαίδευση θα γίνει από ιατρούς-πιστοποιημένους εκπαιδευτές του 

EuropeanResuscitation Council, με χρήση προπλασμάτων και πραγματικών αυτόματων 

Απινιδωτών, ενώ στο τέλος θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

Η ΠΙΕΔΚΑΡ και ο Δήμος Καλαμπάκας καλούν όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, 

ιατρικών γνώσεων ή εργασιακού χώρου να παρακολουθήσουν το δωρεάν σεμινάριο και 

να αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να σώσουν μια ζωή»! 
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Στην Καλαμπάκα το συνέδριο Καρδιαγγειακών Παθήσεων 

 

Εξειδικευμένες δράσεις, όπως αυτές του σεμιναρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου 

απινιδωτή, περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων που θα 

φιλοξενηθεί στην Καλαμπάκα και διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών 

Καρδιολογίας.  

Οι εργασίες του συνεδρίου θα είναι τριήμερες (11 έως 14 Μαρτίου) και θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο “Divani”. 

Στο περιθώριο του Συνεδρίου και στην προσπάθεια της Ιατρικής Εταιρείας Διευθυντών Καρδιολογίας να 

συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη υγείας, οργανώνεται το δωρεάν σεμινάριο 

Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου απινιδωτή, από εξειδικευμένα μέλη της Ομάδας 

Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής 

Εταιρείας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμπάκας, με την εκπαίδευση να 

είναι τετράωρη και η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα “Νίτσα Λιάπη”, την Παρασκευή 11 Μαρτίου, από τις 5 

το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καλαμπάκας, στο τέλος του σεμιναρίου θα 

χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης, ενώ δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στον Δήμο (τηλ. 

2432350214 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). 

 

 

 



 
Καλαμπάκα: Ενημερωτικές ομιλίες για την Πρόληψη από τις 

Καρδιοαγγειακές Παθήσεις 
Το έμφραγμα και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την πρώτη αιτία θανάτου 
στην Ελλάδα και είναι επιβεβλημένη τόσο η Πρόληψη όσο και η Γνώση για την Υγεία της 
Καρδιάς! 
Με αφορμή το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ στην Καλαμπάκα και μαζί 
με το Δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης που θα γίνει την Παρασκευή 11 
Μαρτίου στις 17.00μ.μ., ο Πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ι. Καλλικάζαρος και ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Σ. Φούσας θα πραγματοποιήσουν την ίδια μέρα, στις 
20.00μ.μ. (Αίθουσα «Νίτσα Λιάπη», 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας), δύο σύντομες και 
εύληπτες για το κοινό διαλέξεις σχετικά με τους Παράγοντες Κινδύνου Καρδιοαγγειακών 
Νόσων και την Πρόληψη-Αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου. 
 

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι δύο ομιλητές, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι επιστήμονες 
εγνωσμένου κύρους, θα ενημερώσουν τους πολίτες για τους Παράγοντες Κινδύνου 
(Υπέρταση, Κάπνισμα, Διαβήτης, Χοληστερίνη, Παχυσαρκία) που συντελούν στα 
Καρδιοαγγειακά Νοσήματα, όπως επίσης και για το πώς κάθε πολίτης μπορεί να αναγνωρίσει 
και να αντιμετωπίσει το οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου. 
 

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης, που γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο 
Καλαμπάκας, είναι η μείωση της θνητότητας και νοσηρότητας και η πρόληψη και προαγωγή 
της ανθρώπινης υγείας στις τοπικές κοινωνίες. 

http://www.kalabakacity.gr/eidhseis/29552-kalampaka3a-enimerotikes-omilies-gia-tin-prolipsi-apo-tis-kardioaggeiakes-pathiseis.html
http://www.kalabakacity.gr/eidhseis/29552-kalampaka3a-enimerotikes-omilies-gia-tin-prolipsi-apo-tis-kardioaggeiakes-pathiseis.html
http://www.kalabakacity.gr/eidhseis/29552-kalampaka3a-enimerotikes-omilies-gia-tin-prolipsi-apo-tis-kardioaggeiakes-pathiseis.html


 

 

 

 

 

 

 



 

 

11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων στην 

Καλαμπάκα 

 

Αρχική » Διάφορα » Υγεία Ομορφιά » 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών 

Παθήσεων στην Καλαμπάκα 

02/03/2016 | 15:59 από Χριστόφορος Παπαθανασίου 

Πρακτική επίδειξη και εξάσκηση πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη χρήση Αυτόματου 

Εξωτερικού Απινιδιστή 

Καλαμπάκα 11 Μαρτίου 2016, ώρες 17.00-21.00μ.μ. 

Αίθουσα «Νίτσα Λιάπη», 1o Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας 

Η ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας) στο πλαίσιο 

του 11ου Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων που θα γίνει στην 

Καλαμπάκα, στο διάστημα 11-14 Μαρτίου (Ξενοδοχείο DIVANI METEORA) και 

θέλοντας να συμβάλλει έμπρακτα στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη 

υγείας, θα πραγματοποιήσει δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης 

και χρήσης αυτόματου Απινιδωτή για τους πολίτες της Καλαμπάκας και της 

ευρύτερης περιοχής, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής 

Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 

Η 4ωρη εκπαίδευση θα γίνει από ιατρούς-πιστοποιημένους εκπαιδευτές του European 

Resuscitation Council, με χρήση προπλασμάτων και πραγματικών αυτόματων 

Απινιδωτών, ενώ στο τέλος θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

Τι είναι Καρδιακή Ανακοπή: 

Καρδιακή Ανακοπή είναι η αιφνίδια διακοπή της κυκλοφορίας και της αναπνοής με 

τελικό αποτέλεσμα την ανεπαρκή παροχή οξυγονωμένου αίματος στα ζωτικά όργανα. 

Κάθε 45 δευτερόλεπτα μία Καρδιακή Ανακοπή συμβαίνει στην Ευρώπη. 

Υπολογίζεται ότι ποσοστό ~20% των Ανακοπών συμβαίνει σε δημόσιους χώρους, 

χωρίς προειδοποιητικά σημεία. 

Τι είναι Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) είναι η υποστήριξη των ζωτικών 

λειτουργιών, δηλαδή της αναπνοής και της κυκλοφορίας, με απλά μέσα, μέχρι να 

φθάσει η εξειδικευμένη βοήθεια. Περιλαμβάνει την εφαρμογή Θωρακικών 

Συμπιέσεων και Εμφυσήσεων, καθώς και Απινίδωσης. Απινίδωση είναι η χορήγηση 

ηλεκτρικού ρεύματος και Απινιδωτής η συσκευή που διοχετεύει αυτό το κατάλληλο 

http://www.trikalaola.gr/
http://www.trikalaola.gr/category/%ce%94%ce%b9%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1/
http://www.trikalaola.gr/category/%ce%94%ce%b9%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1/%ce%a5%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%9f%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%ce%b9%ce%ac/
http://www.trikalaola.gr/author/hpapa/
http://www.trikalaola.gr/wp-content/uploads/2016/03/AAAA.jpg


ηλεκτρικό ρεύμα στην καρδιά. Η ΚΑΡΠΑ είναι παραδεκτή ιατρική πράξη και 

θεωρείται σήμερα ατομικό δικαίωμα, αφού η έγκαιρη πραγματοποίηση της από 

παρευρισκόμενο (μέσα σε 1-2 λεπτά) μπορεί να οδηγήσει σε >60% επιβίωση. 

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ΚΑΡΠΑ 

Οι Εργαζόμενοι Υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, διασώστες ΕΚΑΒ) πρέπει να είναι 

εκπαιδευμένοι στην ΚΑΡΠΑ. Επιπλέον, οι απλοί πολίτες, στο σύνολό τους, αλλά 

κυρίως όσοι επαγγελματικά ανήκουν σε ομάδες εμπλεκόμενες στην αντιμετώπιση 

επειγόντων περιστατικών, όπως είναι τα Σώματα Ασφαλείας, το Πυροσβεστικό 

Σώμα, οι Ναυαγοσώστες, οι Εκπαιδευτικοί κλπ., επιβάλλεται να εκπαιδευτούν στην 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή. 

Η ΠΙΕΔΚΑΡ και ο Δήμος Καλαμπάκας καλούν όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, ιατρικών γνώσεων ή εργασιακού χώρου να παρακολουθήσουν το δωρεάν 

σεμινάριο και να αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να 

σώσουν μια ζωή»! 
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11o Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων 11-14 
Μαρτίου 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι στην Καλαμπάκα κατά το τριήμερο 11-14 Μαρτίου 2016 θα λάβει χώρα το 

11o Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΒΑΝΙ). 

Στα πλαίσια των εργασιών η ΠΙΕΔΚΑΡ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ) 

θέλοντας να συμβάλλει έμπρακτα στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη υγείας, θα 

πραγματοποιήσει ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου 

Απινιδωτή από εξειδικευμένα μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής 

Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Η Εκδήλωση  γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο 

Καλαμπάκας. 

Η εκπαίδευση θα είναι 4-ωρη και θα λάβει χώρα στην Αίθουσα «ΝΙΤΣΑ  ΛΙΑΠΗ» την Παρασκευή 11 Μαρτίου 

2016 από τις 17.00 μέχρι 21.00. 

Στο  τέλος  θα  χορηγηθεί  Πιστοποιητικό  Παρακολούθησης. 

Δηλώσεις   συμμετοχής   θα  γίνονται  στο  Δήμο  Καλαμπάκας  και  στο  τηλέφωνο  2432350214  κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

     

 

 

 

 



 

Δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης για 

όλους τους πολίτες της Καλαμπάκας 

Υποβλήθηκε από fatsimare την Τρί, 08/03/2016 - 11:06. Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα: 

 Τρικαλινά χαμπέρια 

 

 

Καλαμπάκα 11 Μαρτίου 2016, ώρες 17.00-21.00μ.μ. 

Αίθουσα "Νίτσα Λιάπη", 1o Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας 

Δηλώσεις Συμμετοχής στον Δήμο Καλαμπάκας, τηλ.: 24323-

50214 

 

 

Η ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών 

Καρδιολογίας) στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων που θα γίνει 

στην Καλαμπάκα, στο διάστημα 11-14 Μαρτίου (Ξενοδοχείο DIVANI METEORA) και θέλοντας να 

συμβάλλει έμπρακτα στην ενημέρωση των πολιτών για την  πρόληψη υγείας, θα πραγματοποιήσει 

δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου Απινιδωτή για τους 

πολίτες  της Καλαμπάκας και της ευρύτερης περιοχής, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας 

Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής 

Εταιρείας.Η 4ωρη εκπαίδευση θα γίνει από ιατρούς-πιστοποιημένους εκπαιδευτές του European 

Resuscitation Council, με χρήση προπλασμάτων και πραγματικών αυτόματων Απινιδωτών, ενώ στο 

τέλος θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.  

 

Η ΠΙΕΔΚΑΡ και ο Δήμος Καλαμπάκας καλούν όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιατρικών 

γνώσεων ή εργασιακού χώρου να παρακολουθήσουν το δωρεάν σεμινάριο και να αποκομίσουν 

σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να σώσουν μια ζωή»! 
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Στην Καλαμπάκα το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ 

Δημοσιεύτηκε στις: 03 Μαρτίου, 2016 στην κατηγορία: Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | σχόλια : 0 

 

Πραγματοποιείται το επόμενο χρονικό διάστημα στην Καλαμπάκα, (Divani Meteora Hotel) όπως σήμερα 

ανακοινώθηκε,  το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική 

Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας) και συγκεκριμένα στο διάστημα 11-14 Μαρτίου 2016. 

Το συνέδριο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, που βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής 

Εταιρείας, αποτελεί πυρήνα σημαντικής επιστημονικής γνώσης και θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών 

εκατοντάδων Καρδιολόγων και όχι μόνο. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναδειχτούν ποικίλα πεδία που αφορούν όλο το φάσμα της Καρδιολογίας 

και καταξιωμένοι επιστήμονες από όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες. 

Παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία και σε νέους καρδιολόγους να αναδείξουν το έργο τους συμμετέχοντας σε μια 

επιστημονική συνάντηση υψηλών προδιαγραφών. 

Εκείνο που καθιστά το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι οι 

πολλές παρουσιάσεις Ενδιαφερόντων Περιστατικών από το πεδίο της Κλινικής Καρδιολογίας, 

Αρρυθμιολογίας, Απεικονιστικής Αρρυθμιολογίας και Επεμβατικής Καρδιολογίας, που αποτελούν 

αναμφισβήτητα χρήσιμη και επίκαιρη γνώση για κάθε Καρδιολόγο. 

Επιπροσθέτως, θα βραβευτεί με χρηματικό έπαθλο το καλύτερο ενδιαφέρον περιστατικό από κάθε θεματική 

ενότητα. Επίσης θα δοθεί μια υποτροφία σε νέο καρδιολόγο έως 40 ετών για ετήσια μετεκπαίδευση σε 

αναγνωρισμένου κύρους καρδιολογικό κέντρο του εξωτερικού καθώς και μια υποτροφία εσωτερικού σε νέο 

καρδιολόγο, σε μια συνολική προσπάθεια της ΠΙΕΔΚΑΡ και του Διοικητικού της Συμβουλίου για έμπρακτη 

υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση των Καρδιολόγων της χώρας. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ και η Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και 

Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας -σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμπάκας- θα 

πραγματοποιήσουν δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης για τους πολίτες της περιοχής 

(11/3/2016, ώρες 17.00-21.00μ.μ., Αίθουσα Νίτσα Λιάπη-1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας), προκειμένου να 

αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να σώσουν μια ζωή». 

Στο ποικίλο επιστημονικό του πρόγραμμα, όπως κάθε χρόνο, αναφέρει στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της 

ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ιωάννης Καλλικάζαρος, αναμένονται ομιλίες και σχολιασμοί υψηλού επιπέδου από έγκριτους 

Καρδιολόγους σε θέματα από όλο το φάσμα της σύγχρονης Καρδιολογίας. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία και 

σε νέους καρδιολόγους να προβάλουν το έργο τους αποκομίζοντας σημαντική συνεδριακή εμπειρία, δεν 

παραλείπει ο ίδιος να τονίσει. 
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Καλαμπάκα: Οι κ.κ Καλλικάζαρος και Φούσας ενημέρωσαν για 

τους Παράγοντες Κινδύνου Καρδιοαγγειακών Νόσων - Ξεκινήσε το 

11ο συνέδριο Καρδιαγγειακών Παθήσεων 

Ενημερωτικές ομιλίες και δωρεάν σεμινάριο έγινε σήμερα στην Καλαμπάκα, στην αίθουσα "Νιτσα Λιάπη" της πόλης μας με αφορμή 

την διεξαγωγή του 11ου Συνεδρίου με αφορμή το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ. 

Ο Πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ι. Καλλικάζαρος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Σ. Φούσας έδωσαν δύο 

σύντομες και εύληπτες για το κοινό διαλέξεις σχετικά με τους Παράγοντες Κινδύνου Καρδιοαγγειακών Νόσων και την Πρόληψη-

Αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου τις οποίες όλοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι δύο ομιλητές, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, ενημέρωσαν τους 

πολίτες για τους Παράγοντες Κινδύνου (Υπέρταση, Κάπνισμα, Διαβήτης, Χοληστερίνη, Παχυσαρκία) που συντελούν στα 

Καρδιοαγγειακά Νοσήματα, όπως επίσης και για το πώς κάθε πολίτης μπορεί να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει το οξύ Έμφραγμα 

του Μυοκαρδίου. 

Η κατατοπιστική ενημέρωση έληξε με χαιρετισμό του αντιδημάρχου κ. Ράντου και απονομή αναμνηστικών στους ομιλούντες ενώ οι 

συμμετέχοντες πήραν τις σχετικές βεβαιώσεις. 
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Δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής 

Αναζωογόνησης για όλους τους πολίτες της 

Καλαμπάκας 

 7 Μαρτίου, 2016 11:38 Επιμέλεια: admin / Ανακοινώσεις/Επιστολές 

 

 

Καλαμπάκα 11 Μαρτίου 2016, ώρες 17.00-21.00μ.μ. 

Αίθουσα «Νίτσα Λιάπη», 1o Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας 

Δηλώσεις Συμμετοχής στον Δήμο Καλαμπάκας, τηλ.: 24323-50214 

  

Η ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας) στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου 
Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων που θα γίνει στην Καλαμπάκα, στο διάστημα 11-14 Μαρτίου 
(Ξενοδοχείο DIVANI METEORA) και θέλοντας να συμβάλλει έμπρακτα στην ενημέρωση των πολιτών 
για την  πρόληψη υγείας, θα πραγματοποιήσει δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης 
και χρήσης αυτόματου Απινιδωτή για τους πολίτες  της Καλαμπάκας και της ευρύτερης περιοχής, σε 
συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας της 
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. 

Η 4ωρη εκπαίδευση θα γίνει από ιατρούς-πιστοποιημένους εκπαιδευτές του European Resuscitation 
Council, με χρήση προπλασμάτων και πραγματικών αυτόματων Απινιδωτών, ενώ στο τέλος θα 
χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

Η ΠΙΕΔΚΑΡ και ο Δήμος Καλαμπάκας καλούν όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιατρικών 
γνώσεων ή εργασιακού χώρου να παρακολουθήσουν το δωρεάν σεμινάριο και να αποκομίσουν 
σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να σώσουν μια ζωή»! 
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Δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής 
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Καλαμπάκα 11 Μαρτίου 2016, ώρες 17.00-21.00μ.μ. Αίθουσα «Νίτσα Λιάπη», 1o Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας Δηλώσεις 

Συμμετοχής στον Δήμο Καλαμπάκας, τηλ.: 24323-50214   Η ΠΙΕΔΚΑΡ (Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών 

Καρδιολογίας) στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων που θα γίνει στην Καλαμπάκα, στο 

διάστημα 11-14 Μαρτίου (Ξενοδοχείο DIVANI METEORA) και θέλοντας να συμβάλλει έμπρακτα στην ενημέρωση... 

 Διαβάστε το πρωτότυπο άρθρο 
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Oμιλίες για την πρόληψη από τις καρδιοαγγειακές παθήσεις 

 

Το έμφραγμα και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα και 

είναι επιβεβλημένη τόσο η Πρόληψη όσο και η Γνώση για την Υγεία της Καρδιάς! 

Με αφορμή το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ στην Καλαμπάκα και μαζί με 

το Δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης που θα γίνει την Παρασκευή 11 Μαρτίου στις 

17.00μ.μ., ο Πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ι. Καλλικάζαρος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής 

Εταιρείας κ. Σ. Φούσας θα πραγματοποιήσουν την ίδια μέρα, στις 20.00μ.μ. (Αίθουσα «Νίτσα Λιάπη», 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας), δύο σύντομες και εύληπτες για το κοινό διαλέξεις σχετικά με τους Παράγοντες 

Κινδύνου Καρδιοαγγειακών Νόσων και την Πρόληψη-Αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου. 

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι δύο ομιλητές, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, 

θα ενημερώσουν τους πολίτες για τους Παράγοντες Κινδύνου (Υπέρταση, Κάπνισμα, Διαβήτης, Χοληστερίνη, 

Παχυσαρκία) που συντελούν στα Καρδιοαγγειακά Νοσήματα, όπως επίσης και για το πώς κάθε πολίτης  μπορεί 

να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει το οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου.  

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης, που γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμπάκας, είναι η 

μείωση της θνητότητας και νοσηρότητας και η πρόληψη και προαγωγή της ανθρώπινης υγείας στις τοπικές 

κοινωνίες. 



 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 11ο Συνέδριο Καρδιαγγειακών 

Παθήσεων στην Καλαμπάκα 

 

Ολοκληρώθηκε το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ όπου 

εκατοντάδες Καρδιολόγοι από όλη τη χώρα έδωσαν το παρών παρακολουθώντας 32 ενδιαφέροντα 

περιστατικά από τα πεδία της Κλινικής Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, Απεικονιστικής 

Καρδιολογίας και Επεμβατικής Καρδιολογίας καθώς και στρογγυλά τραπέζια, δορυφορικά 

συμπόσια και διαλέξεις όπου δόθηκε μια σφαιρική εικόνα για τις τρέχουσες εξελίξεις σε πολυσχιδή 

θεματικά πεδία. 

Σημαντική στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η βράβευση των καλύτερων ενδιαφερόντων 

περιστατικών και συγκεκριμένα: 

Από τη θεματική ενότητα της Κλινικής Καρδιολογίας βραβεύτηκε το περιστατικό των κ. 

Μαζαράκη, Μπαρδούση, Γιαννακόπουλου από το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Πατρών. 

Από τη θεματική ενότητα της Αρρυθμιολογίας το περιστατικό που παρουσίασαν οι κ. Βλάχος, 

Ξυδώνας, Λέτσας από το Β’ Καρδιολογικό Τμήμα, Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας, ΓΝΑ «Ο 

Ευαγγελισμός». 
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Στο πεδίο της Απεικονιστικής Καρδιολογίας επιλέχτηκε το περιστατικό των κυρίων Μπόνου, 

Τζάνη, Μπαρμπετσέα από το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας «Λαϊκό». 

Το βραβευθέν περιστατικό από την Επεμβατική Καρδιολογία ήταν εκείνο των κ. Τζέη και 

Πατσιλινάκου από τις Καρδιολογικές Κλινικές, του «Ερρίκος Ντυνάν» και του 

«Κωνσταντοπούλειου-Αγία Όλγα». Πέρα από τις βραβεύσεις των πιο ενδιαφερόντων 

περιστατικών, η ΠΙΕΔΚΑΡ θα προχωρήσει στην έμπρακτη υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση 

νέων Καρδιολόγων δίνοντας υποτροφίες. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ τίμησε Καρδιολόγους, που με το έργο και την 

προσωπικότητά τους πρόσφεραν πολλά στην Καρδιολογία. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε από 

τον Πρόεδρο της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Καλλικάζαρο τιμητική αναφορά στον πρόσφατα εκλιπόντα Ιωάννη 

Γιαλάφο, ενώ βραβεύτηκαν οι Καρδιολόγοι Θεμιστοκλής Τσακνάκης και Κωνσταντίνος Καρύδης. 

Εκτός από το επιστημονικό μέρος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δόθηκε η ευκαιρία -σε 

συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής 

Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας- σε 150 πολίτες να εκπαιδευτούν στην 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη χρήση εξωτερικού απινιδιστή. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ιωάννη Καλλικάζαρο και τον 

πρόεδρο της ΕΚΕ κ. Στέφανο Φούσα ομιλίες ενημέρωσης πολιτών για τα Καρδιοαγγειακά 

Νοσήματα και το έμφραγμα του μυοκαρδίου, εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της 

τοπικής κοινωνίας. Την αιγίδα του συνεδρίου είχε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Tο επόμενο 

Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ, θα πραγματοποιηθεί στην 

Καλαμάτα, στο διάστημα 28 Απριλίου-1 Μαΐου 2017. 

 

 

 



 

 

Καλαμπάκα: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 11ο Συνέδριο Κλινικών 

Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ 
 

Ολοκληρώθηκε το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ στην Καλαμπάκα όπου 

εκατοντάδες Καρδιολόγοι από όλη τη χώρα έδωσαν το παρών παρακολουθώντας 32 ενδιαφέροντα περιστατικά από 

τα πεδία της Κλινικής Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, Απεικονιστικής Καρδιολογίας και Επεμβατικής Καρδιολογίας 

καθώς και στρογγυλά τραπέζια, δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις όπου δόθηκε μια σφαιρική εικόνα για τις 

τρέχουσες εξελίξεις σε πολυσχιδή θεματικά πεδία. 

Σημαντική στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η βράβευση των καλύτερων ενδιαφερόντων περιστατικών και 

συγκεκριμένα: 

Από τη θεματική ενότητα της Κλινικής Καρδιολογίας βραβεύτηκε το περιστατικό των κ. Μαζαράκη, Μπαρδούση, 

Γιαννακόπουλου από το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.Από τη θεματική ενότητα της 

Αρρυθμιολογίας το περιστατικό που παρουσίασαν οι κ. Βλάχος, Ξυδώνας, Λέτσας από το Β’ Καρδιολογικό Τμήμα, 

Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».Στο πεδίο της Απεικονιστικής Καρδιολογίας επιλέχτηκε το 

περιστατικό των κυρίων Μπόνου, Τζάνη, Μπαρμπετσέα από το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθήνας "Λαϊκό". 

Το βραβευθέν περιστατικό από την Επεμβατική Καρδιολογία ήταν εκείνο των κ. Τζέη και Πατσιλινάκου από τις 

Καρδιολογικές Κλινικές, του "Ερρίκος Ντυνάν" και του "Κωνσταντοπούλειου-Αγία Όλγα". 

Πέρα από τις βραβεύσεις των πιο ενδιαφερόντων περιστατικών, η ΠΙΕΔΚΑΡ θα προχωρήσει στην έμπρακτη 

υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση νέων Καρδιολόγων δίνοντας υποτροφίες. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ τίμησε Καρδιολόγους, που με το έργο και την προσωπικότητά τους 

πρόσφεραν πολλά στην Καρδιολογία. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. 

Καλλικάζαρο τιμητική αναφορά στον πρόσφατα εκλιπόντα Ιωάννη Γιαλάφο, ενώ βραβεύτηκαν οι Καρδιολόγοι 

Θεμιστοκλής Τσακνάκης και Κωνσταντίνος Καρύδης.Εκτός από το επιστημονικό μέρος, κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου, δόθηκε η ευκαιρία -σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και 

Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας- σε 150 πολίτες να εκπαιδευτούν στην 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη χρήση εξωτερικού απινιδιστή. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ιωάννη Καλλικάζαρο και τον πρόεδρο της ΕΚΕ κ. 

Στέφανο Φούσα ομιλίες ενημέρωσης πολιτών για τα Καρδιοαγγειακά Νοσήματα και το έμφραγμα του μυοκαρδίου, 

εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας. 

Την αιγίδα του συνεδρίου είχε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Tο επόμενο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών 

Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ, θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, στο διάστημα 28 Απριλίου-1 Μαΐου 2017. 
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών 

Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ 

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2016 12:16 

 

Ολοκληρώθηκε το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ όπου εκατοντάδες 
Καρδιολόγοι από όλη τη χώρα έδωσαν το παρών παρακολουθώντας 32 ενδιαφέροντα περιστατικά από τα 
πεδία της Κλινικής Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, Απεικονιστικής Καρδιολογίας και Επεμβατικής 
Καρδιολογίας καθώς και στρογγυλά τραπέζια, δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις όπου δόθηκε μια 
σφαιρική εικόνα για τις τρέχουσες εξελίξεις σε πολυσχιδή θεματικά πεδία. 
Σημαντική στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η βράβευση των καλύτερων ενδιαφερόντων 
περιστατικών και συγκεκριμένα: 
Από τη θεματική ενότητα της Κλινικής Καρδιολογίας βραβεύτηκε το περιστατικό των κ. Μαζαράκη, 
Μπαρδούση, Γιαννακόπουλου από το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 
Από τη θεματική ενότητα της Αρρυθμιολογίας το περιστατικό που παρουσίασαν οι κ. Βλάχος, 
Ξυδώνας, Λέτσας από το Β’ Καρδιολογικό Τμήμα, Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας, ΓΝΑ «Ο 
Ευαγγελισμός». 
Στο πεδίο της Απεικονιστικής Καρδιολογίας επιλέχτηκε το περιστατικό των κυρίων Μπόνου, Τζάνη, 
Μπαρμπετσέα από το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας "Λαϊκό". 
Το βραβευθέν περιστατικό από την Επεμβατική Καρδιολογία ήταν εκείνο των κ. Τζέη και 
Πατσιλινάκου από τις Καρδιολογικές Κλινικές, του "Ερρίκος Ντυνάν" και του "Κωνσταντοπούλειου-
Αγία Όλγα". 
Πέρα από τις βραβεύσεις των πιο ενδιαφερόντων περιστατικών, η ΠΙΕΔΚΑΡ θα προχωρήσει στην 
έμπρακτη υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση νέων Καρδιολόγων δίνοντας υποτροφίες. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ τίμησε Καρδιολόγους, που με το έργο και την 
προσωπικότητά τους πρόσφεραν πολλά στην Καρδιολογία. Συγκεκριμένα 
πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Καλλικάζαρο τιμητική αναφορά 
στον πρόσφατα εκλιπόντα Ιωάννη Γιαλάφο, ενώ βραβεύτηκαν οι Καρδιολόγοι 
Θεμιστοκλής Τσακνάκης και Κωνσταντίνος Καρύδης. 
Εκτός από το επιστημονικό μέρος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δόθηκε η ευκαιρία -σε 
συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας 
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας- σε 150 πολίτες να εκπαιδευτούν στην Καρδιοπνευμονική 
Αναζωογόνηση και τη χρήση εξωτερικού απινιδιστή. 
Επίσης πραγματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ιωάννη Καλλικάζαρο και τον πρόεδρο 
της ΕΚΕ κ. Στέφανο Φούσα ομιλίες ενημέρωσης πολιτών για τα Καρδιοαγγειακά Νοσήματα και το 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας. 
Την αιγίδα του συνεδρίου είχε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Tο επόμενο Συνέδριο Κλινικών 
Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ, θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, στο διάστημα 28 
Απριλίου-1 Μαΐου 2017. 
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 11ο Συνέδριο Καρδιαγγειακών Παθήσεων  

 

Ολοκληρώθηκε το 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ όπου 

εκατοντάδες Καρδιολόγοι από όλη τη χώρα έδωσαν το παρών παρακολουθώντας 32 ενδιαφέροντα 

περιστατικά από τα πεδία της Κλινικής Καρδιολογίας, Αρρυθμιολογίας, Απεικονιστικής 

Καρδιολογίας και Επεμβατικής Καρδιολογίας καθώς και στρογγυλά τραπέζια, δορυφορικά 

συμπόσια και διαλέξεις όπου δόθηκε μια σφαιρική εικόνα για τις τρέχουσες εξελίξεις σε πολυσχιδή 

θεματικά πεδία. 

Σημαντική στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η βράβευση των καλύτερων ενδιαφερόντων 

περιστατικών και συγκεκριμένα: 

Από τη θεματική ενότητα της Κλινικής Καρδιολογίας βραβεύτηκε το περιστατικό των κ. 

Μαζαράκη, Μπαρδούση, Γιαννακόπουλου από το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Πατρών. 

Από τη θεματική ενότητα της Αρρυθμιολογίας το περιστατικό που παρουσίασαν οι κ. Βλάχος, 

Ξυδώνας, Λέτσας από το Β’ Καρδιολογικό Τμήμα, Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας, ΓΝΑ «Ο 

Ευαγγελισμός». 

http://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2016/03/kardiag-kalamp1.jpg


Στο πεδίο της Απεικονιστικής Καρδιολογίας επιλέχτηκε το περιστατικό των κυρίων Μπόνου, 

Τζάνη, Μπαρμπετσέα από το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας «Λαϊκό». 

Το βραβευθέν περιστατικό από την Επεμβατική Καρδιολογία ήταν εκείνο των κ. Τζέη και 

Πατσιλινάκου από τις Καρδιολογικές Κλινικές, του «Ερρίκος Ντυνάν» και του 

«Κωνσταντοπούλειου-Αγία Όλγα». 

Πέρα από τις βραβεύσεις των πιο ενδιαφερόντων περιστατικών, η ΠΙΕΔΚΑΡ θα προχωρήσει στην 

έμπρακτη υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση νέων Καρδιολόγων δίνοντας υποτροφίες. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΠΙΕΔΚΑΡ τίμησε Καρδιολόγους, που με το έργο και την 

προσωπικότητά τους πρόσφεραν πολλά στην Καρδιολογία. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε από 

τον Πρόεδρο της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Καλλικάζαρο τιμητική αναφορά στον πρόσφατα εκλιπόντα Ιωάννη 

Γιαλάφο, ενώ βραβεύτηκαν οι Καρδιολόγοι Θεμιστοκλής Τσακνάκης και Κωνσταντίνος Καρύδης. 

Εκτός από το επιστημονικό μέρος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δόθηκε η ευκαιρία -σε 

συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής 

Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας- σε 150 πολίτες να εκπαιδευτούν στην 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη χρήση εξωτερικού απινιδιστή. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της ΠΙΕΔΚΑΡ κ. Ιωάννη Καλλικάζαρο και τον 

πρόεδρο της ΕΚΕ κ. Στέφανο Φούσα ομιλίες ενημέρωσης πολιτών για τα Καρδιοαγγειακά 

Νοσήματα και το έμφραγμα του μυοκαρδίου, εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της 

τοπικής κοινωνίας. 

Την αιγίδα του συνεδρίου είχε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Tο επόμενο Συνέδριο Κλινικών 

Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ, θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, στο διάστημα 28 

Απριλίου-1 Μαΐου 2017. 

  

 

 



 

 


