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Multumim colegilor din Grupul de Lucru Cardiologie de Urgentã ! 
 
Andreia Mihaela Mereuta Adrian 
Antoniu Flavia Cătălina Mihăilescu Oana 
Babes Katalina Mîndru Florina 
Bararu Lyana Moraru Ana Maria 
Călăraşu Violeta Nafornita Doina 
Capraru Petre Nechita Alexandru  
Ceck Cristina Doina Olinic Dan 
Chioncel Valentin Oproiu Gabriela 
Chreih Rami-Mihail Pascalau Laurentiu 
Cimpoesu Diana Petrescu Lucian 
Cojocea Florentina Gabriela Petriş Antoniu 
Constantinescu Dana Pintilie Elena 
Costache Irina Pop Adrian Vasile 
Datcu Mihai Dan Pop Călin 
Dicu Daniela Popescu Ion Grojdibod 
Dorobantu Maria Prajisteanu Raluca 
Enache Cornel Radulescu Anca Mihaela 
Farcas Dan Mircea Rosescu Silvia 
Gherman Olimpia Schiesser Georgeta 
Ghiorghiu Mihaela Serban Luminita 
Gîrbea Smaranda Elena Sorodoc Laurentiu 
Guran Manuela Spinu Cristina 
Herescu Nicolae Tase Adrian 
Iosipescu Laura Cristina Tatu-Chiţoiu Gabriel 
Lazar Aurel Teodorescu Cristina 
Lionte Catalina Ţînţ Diana 
Macovei Liviu Todea Tudor Bogdan 
Marinaş Tudoriţa Vladoianu Mircea 
Mazilu Amedeo Giani Zamfir Diana 
 

 
 
 
 

http://www.cardioportal.ro/cardiologie_de_u
rgenta

 
Formularul `n format word este disponibil pe 
Cardioportal/ Grupuri de Lucru/ Cardiologie de 
Urgen]\ (dup\ completare se va returna la 
medicbm@yahoo.com sau office@cardioportal.ro) 

 

Vã aşteptãm 
alãturi de noi ! 

http://www.cardioportal.ro/cardiologie_de_urgenta
http://www.cardioportal.ro/cardiologie_de_urgenta
mailto:medicbm@yahoo.com
mailto:office@cardioportal.ro
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PROIECTE 2013 
 

 
Nu uitati ! ROSTEMI 

 

  
 

 
Nu uitati ! RO-TEP 

 

 
 

 

CAZURI CLINICE DIFICILE ÎN CARDIOLOGIA DE URGENTA  
Iaşi  Timişoara 

 

 

PROGRAMUL NATIONAL DE INSTRUIRE ÎN RESUSCITAREA 
CARDIORESPIRATORIE 

 
Programul National de instruire in resuscitare cardiorespiratorie: parteneriat cu: Consiliul 
National Roman de Resuscitare; Societatea Romana de Medicina De Urgenta si Catastrofa; 
Ministerul Sanatatii; Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 



 

URGENTE CARDIOVASCULARE – GHID PRACTIC  
realizat sub egida Grupului de Lucru Cardiologie de Urgență a Societății 

Române de Cardiologie 
 

 

ATHLETIC CARDIOCLUB: educatie în combaterea 
sedentarismului ca mijloc de preventie a bolilor CV 

 

 

 
SÃ ÎMBÃTRÂNIM VERDE ! 

http://www.romanianathleticcardioclub.ro/ro/ 
 

“Domnule doctor – mi-a spus o venerabilă doamnă, cu ceva timp în urmă – azi împlinesc 95 de ani. 
Stiţi de când vin la dumneavoastra? De 20 de ani! ... Îmbătrânim împreună!”. 

Doamna a fost profesoară de sport. A făcut vreo două atacuri de fibrilaţie atrială la viaţa ei. În rest, 
nimic! Are 1,75 metri înălţime si cântăreşte 73 de kilograme. Evident, nu a fumat niciodată. Nu ştie ce este 
hipertensiunea. Nu îi dai mai mult de 65 de ani. Are o viteză în a se mişca şi a vorbi de invidiat. Şi totuşi... 
îmi mărturiseşte, deseori, că atunci când iese pe stradă merge ţinându-se aproape de garduri sau de ziduri şi 
cu privirea în pământ. Motivul? Stupefiant! Îi este jenă de ceea de ce pot sa spună despre ea cei din jur, mai 
tineri, parcă se simte vinovată că a ajuns la vârsta asta şi are mereu senzaţia că cei din jur se întreabă ce mai 
caută ea pe pământ... 

Pe doamna doctor C.N. am cunoscut-o recent, la Braşov, la un simpozion. Este subţirică, are 85 de 
ani dar arată de 70. A ieşit de mult la pensie. Venise la simpozion ca să-l ajute pe fiul ei, tot medic, să câştige 
puncte CME (!!!). Fiul ei era prea ocupat în ziua respectivă aşa că venise ea în locul lui. Mi-a marturisit 
dintr-o răsuflare că a schiat până la 79 de ani toate pârtiile din Poiana Braşov. Acum îi ieste frică să nu se 
aleagă cu o fractură de şold. A renunţat la ski dar face zilnic gimnastică şi merge numai pe jos, la piaţă, cu 
nepoţii sau singură. Nu a fumat, nu ia nici un medicament. 

Mama mea are 84 de ani. Nu mă pot ţine dupa ea când merge pe stradă. Nu a fumat niciodată. 
“Cochetează” cu o hipertensiune arteriala sistolică, dar numai când îi iau eu tensiunea. A învăţat sa 
folosească calculatorul când trecuse de 78 de ani. De atunci s-a apucat să scrie. Acum este în prag de a-şi 
publica a patra carte. Comentarii pe marginea unor piese de teatru. Aleargă toata ziua prin Bucureşti. Merge 
numai pe jos. 

 
Imaginea alaturată a fost înregistrată într-unul 

din parcurile bucureştene. Doamna “îşi făcea” 
conştiincios abdomenele. Când am vazut imaginea m-
am gândit câţi dintre noi putem sa facem ceea ce face 
ea. Probabil nu atât de mulţi cât am putea crede. 
Doamna aceasta, cu siguranţă, nu are bani nici pentru 
ţigari şi nici pentru medicamente. De care, probabil, 
nici nu are nevoie. 

În spital m-am mai întâlnit cu situaţii în care 
vârsta înaintată a unora dintre pacienţi “îndeamna” la 
reţinerea unor medici în a indica o procedură 
intervenţională sau o investigaţie mai sofisticată. Şi nu 
era vorba de pacienţi incurabili. 

 
“Are o vârsta, şi-a trăit viaţa!” – se spune sau se gândeşte...Statisticile internaţionale arată şi ele 

aceeaşi discriminare faţă de vârstnici. Adica un soi de lipsă de respect! 
Anul 2012 a fost declarat “Anul european al îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii”. Să 

respectăm aceasta [i `n 2013. Şi să îmbătrânim verde! 
 
Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu 
Preşedinte AthleticCardioClub 
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