
Αποστολή της Οµάδας: 
Αποστολή της Οµάδας Εργασίας είναι “η µελέτη του προβλήµατος της Καρδιακής 
Ανεπάρκειας (Κ.Α) στην Κύπρο, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η επιβίωση των 
ασθενών µέσω καλύτερης πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας ως και η δηµιουργία 
δικτύου επικοινωνίας για συλλογή πληροφοριών από ανάλογους επιστηµονικούς 
οργανισµούς του εξωτερικού για την αντιµετώπιση – διαχείριση, εκπαίδευση και 
έρευνα της ΚΑ”. 

 
Κύριοι Στόχοι της Οµάδας: 

• Η διαπίστωση της έκτασης και του βαθµού της Κ.Α.στη Κύπρο 
• Η γνώση του επιπολασµού (prevalence) του προβλήµατος στη Κύπρο 
• Η δηµιουργία Αρχείου (Registry) καταγραφής ασθενών µε Κ.Α. και 

συµµετοχή σε ανάλογα Ευρωπαϊκά Αρχεία 
• Η οµοιογενοποίηση των κριτηρίων διάγνωσης, διαχείρισης και θεραπείας της 

Κ.Α. 
• Η προαγωγή της εφαρµογής Κατευθυντήριων Οδηγιών για την ορθολογική 

αντιµετώπιση της Κ.Α. 

Ήδη από 01.05.2008 άρχισε η συλλογή στοιχείων για την  καταγραφή ασθενών στο 
επιδιωκόµενο / σχεδιαζόµενο Αρχείο κατ’ αρχήν  από 3 κρατικά νοσηλευτήρια (Γεν. 
Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Γεν. Νοσοκοµείο Λάρνακας και Νοσοκοµείο Αµµόχωστο) 
ώστε και η Κύπρος να µπορεί µελλοντικά να συµµετάσχει και να συνεργάζεται µε το 
υπό δηµιουργία Ευρωπαϊκό Αρχείο Κ.Α..  Αυτό θα βοηθήσει και  στην 
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των στόχων αλλά και  στο να περιληφθούν κι άλλες 
σχετικές καταστάσεις όπως η οξεία Κ.Α., η χρήση συσκευών (devices), οι 
µεταµοσχεύσεις κ.α. 
Τα Αρχεία Κ.Α. έχουν διαφορές µεταξύ τους, οι οποίες βασίζονται σε πολλούς 
παράγοντες όπως οι τοπικές συνθήκες,οι τύποι ασθενών,οι τύποι νοσηλευτηρίων που 
συµµετέχουν και οι τρόποι και οι στρατηγικές θεραπευτικής αγωγής.Για το λόγο 
αυτό,είναι απαραίτητο το αρχείο να πληροί τα εξής κριτήρια: 

• Να καλύπτει συγκεκριµένο αριθµό νοσηλευτηρίων µιας περιοχής για να 
συµπεριλάβει τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό ασθενών σε µια συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο. 

• Να συµπεριλάβει και τα πιο δύσκολα περιστατικά (ηλικιωµένα άτοµα > 80 
ετών, κατηγορία Killip III – IV, και ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ανάνηψη) 
που σε πολλά νοσοκοµεία δεν εισάγονται σε καρδιολογικές µονάδες. 

• Να συγκρίνει τα στοιχεία θνητότητας προς µια ανεξάρτητη εθνική βάση 
δεδοµένων πιστοποιητικών θανάτου.  Χρειάζεται γι’ αυτό η βοήθεια και 
συµβολή πολλών συναδέλφων που αναµένουµε ότι θα υπάρξει. 

 


