
35. 

 A
u

gu
st

 2
01

1 

CONeXIUNI 
SOCIETATEA ROMÂNA DE CARDIOLOGIE 

GRUPUL DE LUCRU “CARDIOLOGIE DE URGENTA” 
 

 
 

Vezi http://www.cardioportal.ro/noutati/detalii/anuarul_cardiologilor_din_romania_editia_2011
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Cea mai mare prezen]\ consemnat\ vreodat\ la vreun 
Congres ESC – 32 946 de participan]i ! 

 
 

Deschiderea Congresului de c\tre pre[edintele ESC 
prof. dr. Michel Komajda. 

 

 

 
 

Adunarea General\ a Acute Cardiac Care Working 
Group al ESC (ACC-WG) pe 29 august 2011. 

~n acest an ACC-WG a `mplinit 10 ani de existen]\ ! 
 

 
 

Propunerea `n plen a GL Cardiologie de Urgen]\ al 
SRC: realizarea unei versiuni prescutate a Textbook-
ului ... (versiunea de acum are 848 pagini !) precum 
[i a unui ghid redactat `n colaborare de c\tre ACC-
WG [i ECR referitor la tratamentul `n prespital a 
STEMI ... 

 
 

…mai ales c\ a fost publicat\ recent pozi]ia ACC-
WG referitoare la acest subiect (Acute Cardiac 
Care, mai 2011) [i exist\ experien]a româneasc\ ... 
(“Ghid de diagnostic [i tratament `n faza pre-spital 
al infarctului miocardic acut cu supradenivelare de 
segment ST”, 2009). 
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Num\rul membrilor `nscri[i `n ACC-WG a crescut 
constant `n ultimii ani. 

 
 

Sunt argumente pentru ca din 2012 Grupul de Lucru 
s\ se transforme `ntr-o Asocia]ie, cu avantajele 
respective. 

 
 

 
 

~mpreun\ cu pre[edintele ACC-WG (dr. Antoniu Petri[,  
prof. dr. Christian Vrints, dr. Gabriel Tatu-Chi]oiu).         »» 

 

 
Congresul ACC va avea loc `n 2012 la Istanbul.  

 
Date importante: 1 February 2012 Register, book your hotel, submit your abstract  

4 April 2012 Last day to submit your abstract 
1 June 2012 Abstract results online  
16 July 2012 Early bird registration deadline 
13 September 2012 Advance registration deadline 

 
 

 “PEITHO `[i `ndreapt\ speran]ele c\tre 
România!” Mai este necesar\ randomizarea a 
250 de cazuri pentru a putea finaliza studiul 
[i a-l prezenta public la ESC Munchen 2012.  
Speran]a coordonatorilor st\ `n activarea 
centrelor din România (pân\ la sfâr[itul lunii 
septembrie 2011) [i `n modul `n care 
investigatorii români se vor mobiliza !!! 
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Alegeri SRC 2011 
Gabriel Tatu-Chiţoiu MD, PhD, FESC, AHA/ASA 
 

Membru al Grupului de Lucru de Cardiologie de Urgenţǎ,  
primul preşedinte al acestui Grup 

 

Candidat pentru funcţia de 
viitor preşedinte al  

Societǎţii Române de Cardiologie 
 

 Medic primar cardiologie [i medicin\ intern\  Clinica de Cardiologie [i Medicin\ Intern\  
Spitalul Clinic de Urgen]\ Floreasca  Calea Floreasca 8, sector 1, Bucure[ti  Tel. 0722 750 898 

 Fax 0212121119  E-mail: ro_stemi@yahoo.com   
 
 

Stima]i Colegi, Dragi Prieteni, 
 
Societatea Român\ de Cardiologie este norocoas\. Este norocoas\ prin 

faptul c\, de-a lungul anilor a avut pre[edin]i [i structuri de conducere 
responsabile, care au [tiut s\ o împing\ cu pa[i buni înainte. (...) 

 

 
 

Societatea Român\ de Cardiologie reune[te genera]ii de personalit\]i 
foarte puternice. Inevitabil, aceasta înseamn\ simpatii [i antipatii, 
compatibilit\]i [i incompatibilit\]i, puncte de vedere diferite, uneori 
conflictuale, ambi]ii, orgolii, frustr\ri. În aceast\ echip\ am înv\]at îns\ c\, 
pentru atingerea scopului comun, este nevoie de consecven]\, tenacitate, 
de r\bdarea de a asculta, a în]elege [i respecta personalitatea individual\, 
de a uni ceea ce este bun în fiecare dintre noi, [i, în acela[i timp, de a avea 
o pozi]ie ferm\, franc\ [i echilibrat\. 

... am activat întotdeauna pe baza urm\toarelor principii pe care le voi
respecta [i în viitor: 
• unitatea, independen]a [i prestigiul  SRC trebuie înt\rite [i promovate; 
• to]i membrii Societ\]ii sunt egali în drepturi [i îndatoriri; 
• comunicare transparent\ între board [i membrii Societ\]ii; 
• interesele SRC au prioritate în raport cu interesele individuale; 
• personalitatea individual\ trebuie respectat\, sus]inut\ [i eviden]iat\. 
 

Dacă consideraţi că acest program, pe care vi-l propun, poate fi 
şi programul Dumneavoastră vă invit să îl realizăm împreună ! 
 

 Citiţi Scrisoarea de inten]ie [i Curriculum vitae `n versiune complet\ la adresa 
http://www.cardioportal.ro/noutati/detalii/alegeri_src ! 
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