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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Tο επιστηµονικό περιοδικό Αρτηριακή Υπέρταση της Ελληνι-
κής Εταιρείας Υπέρτασης κυκλοφορεί από το 1992. Το
2016 η εταιρεία µας ανανέωσε την έκδοση του περιοδι-

κού, προσαρµόζοντάς τη στις σύγχρονες απαιτήσεις και στο-
χεύοντας στον ίδιο πρωταρχικό στόχο που είναι η καλύτερη
εκπαίδευση των Ελλήνων γιατρών.

Ο βασικός αρχικός σχεδιασµός του περιοδικού διατηρήθηκε
ώστε να παραπέµπει στην ιστορία του και να δείχνει τη συνέχεια
και εξέλιξη. Η ανανεωµένη δοµή κάθε τεύχους περιλαµβάνει τα
εξής:

▶ Παρουσίαση ενός επιστήµονα του εξωτερικού µε διεθνή ανα-
γνώριση για τη συµβολή του στην έρευνα και την εκπαίδευση
στην υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήµατα.

▶ Επίκαιρο άρθρο από τον παραπάνω ειδικό σε σηµαντικό θέµα
που απασχολεί τον επιστηµονικό κόσµο της υπέρτασης.

▶ Επίκαιρο άρθρο ανασκόπησης από ειδικό στη χώρα µας.

▶ Πρακτικές ανασκοπήσεις σε θέµατα που αφορούν την αντιµε-
τώπιση της υπέρτασης στην κλινική πράξη.

▶ Πρωτότυπα άρθρα µε νέα ερευνητικά δεδοµένα για την υπέρ-
ταση και τις σχετιζόµενες παθολογικές καταστάσεις. 

▶ Παρουσίαση και συζήτηση σύνθετων περιπτώσεων ασθενών
µε υπέρταση.

▶ Παρουσίαση ενός αναγνωρισµένου ιατρείου υπέρτασης στη
χώρα µας.

Στόχος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης είναι η βελτίωση της
αντιµετώπισης της υπέρτασης και η αποτελεσµατικότερη πρό-
ληψη των καρδιαγγειακών νοσηµάτων µέσω της καλύτερης εκ-
παίδευσης των γιατρών. 

Ελπίζουµε το ανανεωµένο περιοδικό της εταιρείας µας να είναι
ενδιαφέρον και χρήσιµο για τους Έλληνες γιατρούς και να συµ-
βάλλει στην καλύτερη ενηµέρωσή τους και στην άµεση µεταφορά
νεότερων δεδοµένων για την υπέρταση και τις σχετιζόµενες µε
αυτή παθολογικές καταστάσεις στην καθηµερινή κλινική πράξη.

Το Διοικητικό Συµβούλιο
της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης


