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  Cu această propoziţie încheia discursul de închidere al congresului preşedintele societăţii, 
dl. Conf.Coman, referindu-se atunci la un episod, cred, din copilărie, dar care, într-un fel, 
reflectă foarte bine şi spiritul acestei frumoase anuale întâlniri. 
  Recompensa nu a fost doar spectacolul oferit de Horaţiu  Mălăele la final, congresul însuşi, 
cu tot ce a oferit el ca informaţie, atmosferă, organizare, schimb de opinii, revederea vechilor 
prieteni şi colegi, asta a fost în fond recompensa de care am avut parte cu toţii încă din primul 
ceas.  Sigur, în termeni statistici putem spune că a fost o participare record, cu 2360 de 
participanţi, peste 50 de invitaţi străini, cu mai multe noutăţi privind tipul de sesiune sau de 
prezentare (mă refer aici şi la standurile diferitelor societăţi sau a centrelor de cardiologie) şi 
cu o serie de manifestări asociate.     
  Dincolo de aceste date însă rămâne emoţia pe care o resimţi când vezi săli arhipline (pe o 
vreme absolut superbă), interesul arătat comunicărilor de către colegi de diferite specialităţi 
(îmbucurător şi încurajator numărul relativ mare de medici de famile) şi organizarea, 
îndrăznesc să spun impecabilă, „nemţească”, care a făcut ca totul să curgă aşa cum era stabilit 
(aici trebuie menţionat şi aplaudat rolul rezidenţilor din grupul de secretariat, colegii noştri de 
fiecare zi din spitale,  fără de care nimic nu ar fi ieşit aşa cum trebuie). Revenind (parţial) din 
starea asta de extaz (păi cum să fii altfel când vezi sala teatrului arghiplină la final de 
congres?), să vedem cum ne-am descurcat noi şi ce ar fi de comentat. Nu o să încep în ordine 
cronologică şi cu înşiruirea obişnuită a manifestărilor grupului nostru, ci puţin invers 
(cronologic vorbind) şi o să remarc o sesiune deosebită, propusă iniţial de grupul nostru (dar 
după cum ştiţi, la alcătuirea programului s-au făcut, uneori, mixaje, cu subiecte propuse pe 
aceeaşi temă de grupuri diferite) şi care s-a referit la „Tratamentul  non-farmacologic-mai 
mult decât regimul igieno-dietetic”. Sesiunea s-a desfăşurat în ultimul interval orar al 
congresului (sâmbătă 6 octombrie, între 17-18.30), a fost moderată de către dl.prof.M.M. 
Vintilă împreună cu Florin Mitu, iar prezentările au reprezentat practic o incursiune  
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culturală, pornind de la stilul de viaţă primordial (conf.Simona Drăgan), continuând cu paleta 
de variante „poli” (pill, meal, fitt), analizată de conf.Mitu, efectele alcoolului asupra 
aparatului cardiovascular („Secretul lui Bachus-Între agonie şi extaz”, o conferinţă de 
referinţă pe această temă susţinută de către dl.prof.Vintilă) şi încheiată pe acorduri de muzică 
rap de către B. Mihail din Iaşi , care a expus punctul de vedere al nutriţionistului.            
 

                  

Alcohol harmful or protective ?

Dependent on:
- Outcome : coronary heart disease or 

stroke
- Amount of alcohol consumed
- Drinking pattern

Independent from:
- Confounding by sick-quitters or lifestyle
- Type of alcoholic beverage
- General or high-risk population

     
 
    Vineri 4 octombrie, în cadrul sesiunii grupului de lucru, după raportul preşedintelui, s-a 
dezbătut o temă care a stârnit mult interes, dovadă numărul mare de participanţi, deşi în 
paralel erau programate sesiuni “cu greutate”. Tema dezbătută : ”Restenoza în boala 
ischemică-cum prevenim?” . Dr.M.Iurciuc a făcut o scurtă trecere în revistă a “Factorilor 
predictivi în restenoză”, dna. conf. Dana Pop a scos în evidenţă “Rolul exerciţiului fizic – 
înainte şi după stentare”, de fapt o punere la punct a dinamicii fazelor de recuperare  la 
pacienţii revascularizaţi , dna.dr. Iulia Kulcsar a făcut o prezentare exhaustivă a tratamentului 
farmacologic, aducându-ne în atenţie o serie de opţiuni  pornind chiar de la substanţele de 
acoperire a stenturilor şi continuînd cu tratamentul cronic (inclusiv rolul corticoterapiei în 
unele situaţii specifice) , sesiunea fiind încheiată cu două interesante prezentări de caz 
susţinute de dna.dr.Magda Mitu (recuperarea în ambulatoriu) şi de dna.dr.Suceveanu 
(modelul Covasna-recuperarea în spital). 
 

               
 
 

             
       



 Tot despre modele a fost vorba şi într-o sesiune intitulată „De la visul american la realitatea 
românească”, moderată de către prof.Dan Gaiţă şi R.Brindis, acesta din urmă fost preşedinte 
al American College of Cardiology, sesiune iniţiată de Fundaţia Română a Inimii şi în care şi-
au expus părerea privind priorităţile în prevenţie, cu referire la propria activitate, 
reprezentanţi ai tuturor centrelor mari de prevenţie şi recuperare din ţară. 
  Aşa cum era de aşteptat şi cum s-a petrecut şi la Grupurile de lucru din primăvară, „vedeta” 
sesiunilor propuse de grupul nostru a fost testul de efort, dezbătut în cadrul unui minicurs joi 
după-amiaza, moderatori fiind dna. prof.Ginghină şi dl.prof.Zdrenghea, dar şi în sesiuni 
practice susţinute de dl.prof. Zdrenghea (testul ECG, cu sprijinul BTL) şi de dr.Gherasim 
(testul cardiopulmonar-demonstraţie cu pacient, cu sprijinul companiei Hellimed). În cadrul 
minicursului s-a discutat despre „Rolul testului de efort în diagnosticul 
ischemiei”(Dr.D.Gherasim), „Tulburările de ritm şi de conducere”(Prof.D.Zdrenghea), 
dna.profesor Ginghină a făcut o trecere în revistă a rolului, uneori decizional pentru indicaţia 
chirurgicală, testului de efort în valvulopatii, iar dr.Monica Roşca, de acum o obişnuită a 
sesiunilor pe această temă, a încheiat cu o serie de prezentări de cazuri evaluate prin ecografia 
de stress. 
 

       
 
 Despre exerciţiul fizic şi importanţa sa în prevenţia primară a fost vorba şi într-o altă sesiune 
programată sâmbătă după-amiază, fiind prezente, ca organizatori, grupurile de cardiologie 
preventivă, Ro-ACC şi Fundaţia Română a Inimii. În cadrul acestei sesiuni Focus, prof.Gaiţă 
a argumentat că “Programul de prevenţie reprezintă o urgenţă”, dr.Dan Gherasim a făcut o 
trecere în revistă a rolului exerciţiului fizic şi a recomandărilor actuale privind intensitatea, 
frecvenţa, durata şi tipul de exerciţiu, precum şi metode de cuantificare, dl.dr.Tatu Chiţoiu a 
prezentat activitatea şi site-ul RoACC, iar “desertul”, dacă putem să ne exprimăm astfel, a 
fost adus în scenă de către dr. A.O.Petriş cu rezultatele “unui chestionar colegial” privind 
calitatea vieţii medicului cardiolog.  
  

      

Timpul estimat pentru realizarea consumului energetic

METs EE 70 80 90

Alergare 8 km/h (7,5 min/km) 8.0 0.13 16 14 13

Alergare 12 km/h (5 min/km) 12.5 0.21 10 9 8

Alergare 17,5 km/h (3,4 min/km) 18 0.30 7 6 6

Ski, coborare 6.0 0.10 21 19 17

Plimbare 3,2 km/h 2.5 0.04 51 45 40

Plimbare 5,6 km/h 3.8 0.06 34 30 26

Plimbare 5 km/h 8.0 0.13 16 14 13

Tenis 7.0 0.12 18 16 14

Bicicleta moderat (19.3-22.4 
km/h)

8.0 0.13 16 14 13

Dans, aerobic (general) 6.5 0.11 20 17 15

Plimbat cainele 3.0 0.05 43 38 33

Greutate, kg ; timpul necesar, in minute

EE = consum energetic in kcal/kg/min    

Consum energetic estimat pentru diferite activitati ca 
functie de timp (la o persoana de 70 kg)

METs EE 20 40 60

Baschet (joc in echipa) 8.0 0.13 187 373 560

Bicicleta usor (16-19.2km/h) 6.0 0.10 140 280 420

Bicicleta moderat (19.3-22.4) 8.0 0.13 187 373 560

Fresbee 3.0 0.05 70 140 210

Plimbare 3,2 km/h 2.5 0.04 58 117 175

Plimbare 5,6 km/h 3.8 0.06 89 177 266

Plimbare 5 km/h 8.0 0.13 187 373 560

Alergare 8 km/h (7,5 min/km) 8.0 0.13 187 373 560

Alergare 12 km/h (5 min/km) 12.5 0.21 292 583 875

Inot (viguros) 10.0 0.17 233 467 700

Plimbat cainele 3.0 0.05 70 140 210

Timp(minute) ; consum energetic, kcal.

EE = consum energetic in kcal/kg/min  
 
 O altă sesiune legată de activitatea grupului nostru s-a desfăşurat vineri dimineaţa având ca 
temă „Recuperarea la domiciliu-există un model european?”, în care şi-au expus punctul de 



vedere specialistul (prof.D.Zdrenghea), medicul de familie (C.Oană) şi un invitat din 
Sarajevo, S.Sokolovic (Recuperarea în Bosnia-Herzegovina). 
 

            

Home rehabilitation

PHYSICAL TRAINING
At least 3-4 training sessions/week, of 30-60 

min.duration
Each training session included: warm up (10 min), 

endurance training, continuous or with 
intervals(20-30 min), leisure activities(10-20 min), 
cooldown(5-10 min)

Leisure 
activities:jogging,cycling,swimming,rowing

Energy expenditure 3-7 METs

  
 
 Tema recuperării la domiciliu este una destul de sensibilă, lipsa unei supravegheri constante 
face ca ea să nu fie încurajată în mai multe ţări, în ciuda dovezilor privind beneficiul acestei 
opţiuni la programele clasice. 
 Cum în ţara noastră nu se întrezăreşte perspectiva dezvoltării de noi centre de recuperare, 
suntem interesaţi în dezvoltarea acestei metode, discuţii destul de ample pe această temă 
având loc şi în primăvară, la sesiunea grupurilor de lucru.     
  Prof.Zdrenghea a anunţat de altfel intenţia dezvoltării unui manual interactiv on-line al 
cardiacului, o mai veche intenţie a grupului nostru, tocmai pentru a veni în sprijinul masei 
(prea) mari de pacienţi care beneficiază, de exemplu, de revascularizaţie, dar nu beneficiază 
şi de programe de recuperare. 
 
 Din programul de congres nu putea lipsi prezentarea noului ghid european de prevenţie, 
realizată de către dl.prof. M.I.Popescu, într-o sesiune dedicată în principal dislipidemiilor, 
referiri la acest nou ghid fiind făcute şi în alte prezentări în cadrul congresului. Remarcăm de 
asemenea, un important eveniment asociat, cursul de tabacologie, susţinut de specialişti 
invitaţi pneumologi, dar şi de psihologi şi cardiologi (dna dr.Popa Aura, membră a grupului 
nostru de lucru, cu rol în desfăşurarea Programului naţional de combatere a fumatului la 
Institutul „C.C.Iliescu” şi dl.dr.M.Toringhibel, de la Constanţa). Succesul acestui curs ne 
încurajează în a aborda din nou aceasta temă la manifestări viitoare. 
  Într-un scurt interviu pe care ni l-a acordat în urmă cu câteva săptămâni cu prilejul unei 
scurte vizite în România, dna.dr.Carmen Daşchievici Heymans, cunoscut specialist în 
recuperare în boli cardiovasculare, ne vorbea despre importanţa tabacologiei, subliniind că 
există o bună colaborare în domeniu cu Societatea Franceză de Cardiologie, printre alţii, 
fiindu-ne oaspete în anii trecuţi Kamel Abdennbi, unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti în 
domeniu. Mai jos vă prezentăm o legătură în care puteţi urmări un scurt interviu cu Abdennbi 
pe tema renunţării la fumat: 
http://www.youtube.com/watch?v=NRfKdMtg_vA&feature=player_embedded 
 
  Dată fiind tema centrală a congresului în acest an, „Patologia cardiovasculară a 
vârstnicului”, au fost organizate două sesiuni în colaborare cu Societatea Romănă de 
Gerontologie şi Geriatrie, într-una dintre ele, cea de sâmbătă după-amiaza, fiind prezent şi 
grupul nostru prin dl.conf.Florin Mitu, care a vorbit despre „Factorii de risc la vârstnic”. 



             
În asteptarea prezentării ghidurilor : de prevenţie (prof.M.I.Popescu), de dislipidemii 

(prof.M.M.Vintilă) şi a prevenţiei secundare cu statine (prof. Mancaş); ultimele 
recomandări din partea dnei.dr.Mărcuş. 

 
  Am mai remarcat o sesiune organizată de grupul de aterotromboză, dar find organizată de 
prof. Dan Gaiţă temele principale dezbătute au fost de prevenţie, şi anume prevenţia la copii : 
abordarea prevenţiei dezvoltării obezităţii la copil şi adolescent în SUA, prezentare realizată 
de Claire Brindis (Director of the Philip R. Lee Institute for Health Policy Studies and the 
Director of the Bixby Center for Global Reproductive Health, both at the University of 
California San Francisco) şi rezultatele unui studiu observaţional realizat în ţara noastră 
(dr.E.Cinteză) privind factorii de risc cardiovascular la copii. Laurence Sperling (Medical 
Director of Preventive Cardiology Clinic, The Emory Clinic, Atlanta) a discutat despre 
„Provocări globale: polypill sau sănătatea publică?”, iar Ralph Brindis a încheiat sesiunea cu 
o   abordare originală a încorporării dovezilor în ghiduri. 
 

      

 Şi tot legat de domeniul nostru de activitate, rolul muzicii, ca alternativă terapeutică a fost 
subliniat de către dl.prof.M.Cinteză, într-o sesiune Focus, sâmbătă dimineaţa.    

  Muzicoterapia a reprezentat subiectul mai multor studii, prezentate atât la congresele de 
prevenţie (EuroPrevent), cât şi la ediţiile ESC sau la alte congrese europene (Zilele 
Cardiologiei Franceze, de pildă). Interesul a crescut în ultima perioadă, mai ales după 
„popularizarea” făcută de către prof.Peter Sleight (Oxford), cel care , în colaborare cu 
Luciano Bernardi (Padova, Italia) au studiat intens efectul muzicii asupra aparatului 
cardiovascular (pe reglarea tensiunii arteriale, de pildă).  

Reamintim că în ţara noastră avem un reputat specialist în muzicoterapie, pe dl.prof.Ioan 
Bratu Iamandescu, autorul „Muzicoterapiei receptive”. 

 



 

            

 Nu putem încheia relatarea de la congres fără să amintim de „lansări”: cartea „Particularităţi 
ale bolilor cardiovasculare la femei” (autori: Florin Mitu, Dana Pop, Dumitru Zdrenghea), 
apărută după un curs de succes al grupului nostru pe aceeaşi temă, face o trecere în revistă în 
cele 13 capitole a diverselor aspecte legate de această temă, pornind de la mecanisme şi 
factorii de risc cardiovascular la femei, continuînd cu capitolele dedicate insuficienţei 
cardiace, cardiopatiei ischemice, aritmiilor cardiace sau bolilor arteriale periferice şi 
terminând cu medicaţia cardioprotectoare,  tratamentul nonfarmacologic şi recuperarea 
cardiovasculară la femei. De asemenea, câte un capitol este dedicat sarcinii şi efectelor 
contraceptivelor hormonale. 

           

O nouă apariţie, aparţinând colectivului de la Cluj (D.Zdrenghea, Dana Pop) a fost 
reprezentată de cea de a doua ediţie a “Testului de efort în practica medicală” (prima ediţie 
apărută în urmă cu trei ani), un manual util în înţelegerea şi interpretarea probelor de efort. 

  După modelul Florin Mitu, autorul unui CD educaţional cu factorii de risc, material pe care 
pacienţii îl urmăresc pe monitoarele TV de la spitalul de recuperare din Iaşi, iniţiativă 
lăudabilă care ar trebui să fie generalizată în toate spitalele de profil, după acest model, 
spuneam (sau independent de acesta ?!?) “inimosul “(cum îl descrie dl. Constantin Stroe, 
vicepreşedinte la Dacia-Renault) nostru coleg din Piteşti, dr.Adrian Tase, lansează un CD cu 
titlul “Sfaturi pentru inima ta”, la finalul sesiunii de prevenţie “De la visul românesc la 
realitatea românească”. Factorii de risc sunt staţii pe autostradă, există un sens bun şi unul rău 
şi chiar dacă la început ai greşit drumul, te poţi întoarce (cu ajutorul dr.Tase bineînţeles şi a 
colegilor cardiologi de pretutindeni), pe autostrada cea bună. Îmi amintesc cum în urmă cu 



câţiva ani, Adrian Tase îmi povestea că, încercând să ajungă cu maşina la centrul de congrese 
(un congres ESC), rata sistematic ieşirea de pe autostradă şi cum următoarea ieşire era la vreo 
50 de km. în cele din urmă a renunţat la sesiunea de dimineaţă şi s-a hotărât să se oprească 
pentru masa de prânz într-un pitoresc sătuc întâlnit în drum. Poate atunci să îi fi venit idea 
acestui subiect ? Sau poate să îl fi influenţat apropierea de uzina din Colibaşi şi de prima 
noastră autostradă ? Lansarea de la Piteşti poate fi accesată pe 
http://www.youtube.com/watch?v=98aqvgZAviY. 
  O menţiune deosebită şi pentru cotidianul congresului, „InfoCongres”, coordonat de 
dna.prof.Ginghină,  cu multe interviuri şi informaţii utile despre manifestările din fiecare zi, 
prezentate într-un format atrăgător şi în care s-a  simţit munca unei întregi echipe (rodată în 
ediţiile precedente). Preocupările grupului nostru au fost prezentate în interviuri apărute în 
ediţiile de joi şi vineri. 
 
 
                                   Congresul în imagini 
 
 

   
                                         O altfel de „lumină” la capătul tunelului 
 

     
                                                         Magia teatrului 
 

     



    
   Mişcare cu orice preţ, din zori şi până în noapte, alături de dr.Marco Diena, de la     
 Novara sau de dr.G.Tatu-Chiţoiu, cel mai nou membru al GL cardiologie preventivă. 
 
Dr.Diena, alături de care am alergat sămbătă dimineaţa, va participa pe 4 noiembrie la 
maratonul de la New York. Multă baftă din partea noastră! Şi de asemenea, felicitări tuturor 
acelor care au alergat individual sau ştafetă, în cadrul maratonului de la Bucureşti, în 7 
octombrie. 
 

       
                              Actori, preşedinţi, artişti...împărţind aceeaşi scenă     
 
                   Congresul ESC de la München în imagini 
   Nu ne propunem să vă prezentăm noutăţi de la Congresul ESC, ele au fost semnalate cu 
diferite ocazii, în presa medicală (de exemplu, articolul din Viaţa Medicală apărut sub 
semnătura prof.M.Cinteză) sau la şedinţa filialei Bucureşti a societăţii noastre, dar ne-am 
decis să vă arătăm – spre aducere aminte-câteva imagini realizate cu această ocazie. Ca fapt 
divers, dacă nu ştiaţi, în perioada congresului a fost explodată controlat o bombă datând din 
timpul celui de al doilea război mondial şi descoperită cu ocazia unor lucrări într-un cartier 
din München, după ce încercările de dezamorsare au eşuat. Cei care au locuit în zona 
respectivă şi care nu se puteau întorce acasă, zona fiind evacuată pentru câteva zile, îşi 
amintesc cu siguranţă. 

                     



         
                       Clipe de destindere între două rafale de ploaie... müncheneză 

         
                   Participant la congres, urmărind atent ...un meci de Bundesliga 

      
                                                         Sfârşitul unei zile... 

         
                      Residenz: Antiquarium şi o copie aurită după Columna lui Traian 

             
                            Standul SRC şi cel de prezentare al ESC de anul viitor 



        
CARDIOSEN (Particularităţi ale bolilor cardiovasculare la vârstnici) 
 Directori curs: Conf.dr. F. Mitu, Conf. Dana Pop, Dr. D. Gherasim 

Bucuresti  19 octombrie 2012 
Biblioteca Centrală Universitară 

 

                                                   
08.30-09.00  
Înscrierea participanţilor  
09.00-09.10. 
Deschiderea cursului – Conf.Dr. Dana Pop, Conf.Dr. F.Mitu, Dr.D.Gherasim 

 
                                 Pauza cafea: 11.10 – 11.30 

 
                                     Pauza de prânz : 13.30-14.30 



 
                                    16.30-16.45 Concluzii finale 

                                          

                                           Alte noutăţi 
  Semnalăm apariţia ghidului de tratament în hipertrigiceridemii, publicat în Jounal of 
Clinical Endocrinology & Methabolism nr 97 (p.2969-2989). 

 

 
 

              
      
  Aniversarea unui an de la cea de a doua conferinţă UN la nivel înalt privind bolile cronice 
(non- communicable diseases) a prilejuit adoptarea unui decalog de măsuri privind reducerea 
mortalităţii la nivel global. Obiectivul principal îl constituie reducerea mortalităţii datorată 

Un an de la  Conferinţa  
Naţiunilor Unite privind 

prevenţia şi controlul bolilor 
netransmisibile (bolile 

cardiovasculare, cancer, diabet si 
bolile pulmonare cronice) 



bolilor cronice (în principal bolile cardiovasculare) cu 25% până în anul 2025. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii a identificat o serie de măsuri “best buys” incluzând, de exemplu, 
reducerea cu 25% a prevalenţei HTA, reducerea relativă cu 30% a consumului de sare în 
rândul populaţiei şi reducerea prevalenţei fumatului cu 30%. În ceea ce priveşte finanţarea, 
este citat Bill Gates care arată că, prin creşterea taxelor la ţigări cu 10 cenţi pe pachet în ţările 
dezvoltate, cu 6 în cele cu nivel mediu şi cu 2 cenţi în ţările slab dezvoltate, s-ar obţine 10.8 
miliartde USD, bani ce pot fi utilizaţi pentru programe de prevenţie. 
 

 

 

 
                                   Bursa locurilor de muncă 

CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN 
Bd des Régents B.P. 244270 MACHECOUL 

SERVICE DE READAPTATION CARDIO-VASCULAIRE 
Tél : 02.40.78.44.53  Fax : 02.40.78.44.60 

              Dr PAVY Bruno                               Dr TISSEAU Anne                              Dr CAILLON Marta 
              Cardiologue Chef de Service                             Cardiologue                    Praticien Attaché Général
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  Le service de réadaptation cardiovasculaire recherche un cardiologue pour un poste 
de praticien hospitalier. Il s’agit de prendre en charge les patients opérés cardiaques 
ou après un syndrome coronaire aigu et de les inclure dans un programme de 
réadaptation. Le praticien fait l’examen clinique, interprète les ECG, holters, MAPA, 
fait les échocardiographies trans-thoraciques et les épreuves d’effort. Il participe au 
programme d’éducation thérapeutique.Il effectue également une consultation externe 
(une demi-journée par semaine).  
  Nous recherchons quelqu’un de motivé pour travailler dans une équipe dynamique 
qui participe aux travaux de recherche du GERS (groupe exercice réadaptation et 
sport de la Société Française de Cardiologie). 
 Le service se trouve à Machecoul (35km au sud de Nantes). Toute personne 
intéressée peut contacter : Dr Bruno Pavy pavy.bruno@wanadoo.fr  
 
     În încheiere reamintim, pentru cei interesaţi, că la Veruno (Italia), în 9 şi 10 
noiembrie 2012, se va desfăşura cel de al doilea curs de testare de efort cu dozarea 
gazelor respiratorii (CPEX) , director fiind dr. A.Mezzani. 

              
  Până atunci (sau în drum spre Italia), prof.M.I.Popescu vă invită la o alergare 
„pentru inima ta”, cros ce se va desfăşura la Oradea, în 27 octombrie. 
 
    Vă dorim tot ce e mai bun şi frumos ! Să vă bucuraţi de zile frumoase de toamnă! 
 

             
                                                
                                                  Dr.Daniel Gherasim                                                             
                                      Redactor, concepţie format revistă 


