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Dragi colegi,

Sper că v-aţi întors relaxaţi şi odihniţi din concedii 
şi, deci, dornici de reluare a activităţilor profesionale şi 
a legăturii cu SRC.

Am fost onoraţi de faptul că unii din dumneavoastră 
au găsit - în cursul verii – răgazul să trimită sugestii 
şi opinii legate de noul statut al Societăţii Române de 
Cardiologie. Ele vor fi analizate de board şi votate la 
Adunarea Generală extraordinară din octombrie.

Mai sunt doar 5 săptămâni până la Congresul 
Naţional de Cardiologie. Tema principală din acest an 
este “HTA şi bolile cardiovasculare”.

Aşteptăm să vă revedem la Sinaia cu multe noutăţi. 
Ştiintific, alături de vocile respectate ale cardiologiei 

româneşti vor fi prezente 31 de personalităţi din 16 
ţări. Vor fi discutate (în sesiuni comune cu ESC şi 
EACVI) noile Ghiduri Europene de HTA şi Angina 
Stabilă şi noutăţi în imagistică. Alte activităţi comune 
includ simpozioane Româno - Francez şi Româno - 
Moldovenesc, cât şi sesiuni interdisciplinare organizate 
împreună cu Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi 
Boli Metabolice, Federaţia Română a Asociaţiilor de 
Fizioterapie (Kinetoterapie), Societatea Naţională de 
Medicina Familiei, Societatea Română de Nefrologie, 
Societatea de Nutriţie din România, Societatea Română 
de Pneumologie.

Sesiuni: State of Art, workshopuri, mese rotunde, 
prezentări de cazuri clinice şi controverse vor ilustra 
principalele domenii ale cardiologiei. Ca în fiecare an 
avem o sesiune a rezidenţilor, conferinţe omagiale, 
sesiuni de comunicări orale, sesiuni de postere.

Vom continua selecţionarea şi premierea celor 
mai valoroase lucrări ştiinţifice ale cardiologilor cu 
vârsta sub 35 de ani în cadrul “Sesiunii Tânărului 
Investigator”.

Aş vrea să reţineţi organizarea unor cursuri 

(“All About FH  - Hiperlipidemia Familială” şi 
“Testul de efort cardiopulmonar – ghid practic”) 
şi a unui simpozion despre viaţa sexuală şi bolile 
cardiovasculare. Ţinând cont de numărul limitat 
de locuri, e de dorit să vă faceţi rezervări printr-
un simplu email la office@cardioportal.ro, cu 
precizarea cursului/cursurilor alese.

Nu vreau să veniţi la Sinaia doar pentru ştiinţa; 
vreau să vă simţiţi bine alături de famile şi colegi. 
În acest sens, pregătim – ca şi anul trecut - un 
“Kindergarten” (program educaţional în regim de 
grădiniţă pentru copiii dumneavostră, pe toată 
durata sesiunilor ştiinţifice ale congresului cu 
înscriere prealabilă pe adresa de email office@
cardioportal.ro) şi mai multe activităţi sportive sub 
egida Clubului RO-ACC. 

Activitatea culturală va include o conferinţa 
scriitorului Mircea Cărtărescu – invitat de onoare 
în acest an, lansări de carte, expoziţii de pictură; 
toate vor completa tabloul – sper eu - de excepţie al 
reuniunii noastre. 

Vă aştept cu drag!

Conf. dr. Ioan Mircea Coman
Presedinte SRC
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Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru 
16 – 18 mai 2013, Poiana Braşov, Hotel Ana

Grupul de Lucru Aritmii

Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru a Societăţii 
Române de Cardiologie s-a desfăsurat anul acesta în perioada 16 
– 18 Mai într-o frumoasă locaţie dintr-o linistită staţiune montană, 
respectiv Hotelul  Ana Sport din Poiana Braşov. Acest eveniment 
naţional s-a bucurat de prezenta onorifică a unor lideri de opinie 
europeni din domeniul  aritmologiei. Organizatorii s- au străduit 
ca prin conferinţele şi sesiunile organizate să acopere subiecte de 
mare interes şi actualitate atât din sfera cardiologiei clinice cât 
şi din cea a electrofiziologiei intervenţionale. De cele mai multe 
ori locurile din sală s-au dovedit insuficiente pentru numărul 
mare de participanţi, mulţi preferând să ocupe un loc în picioare, 
doar pentru a afla ultimele noutăţi din acest domeniu în continuă 
evoluţie şi explozie ştiinţifică. 

Sesiunea de deschidere ce a umărit să dezbată „Actualităţile 
în Aritmologie”, prezidată de dna doctor Mihaela Grecu (Iasi) 
şi Prof. Dr. Laszlo Shaghy (Szeged, Ungaria), a reprezentat 
evenimentul central al acestei întruniri a GLA graţie prezenţei 
actualului presedinte al Societăţii Europene de Aritmologie 
(EHRA), Prof. Angelo Aurichio.  Prin prezentarea sa, privitoare 
la terapia de resincronizare cardiacă a reuşit atât clarificarea 
conceptelor de bază legate de indicaţiile, modul de selecţie al 
pacienţilor şi rezultatele acestei terapii cât şi aducerea în prim 
plan a celor mai noi metode pentru optimizarea metodelor de 
pacing la anumite categorii de pacienţi. Datorită stilului său 
didactic dar şi captivant a reuşit să suscite interesul nu doar al 
tinerilor electrofiziologi debutanţi cât şi al celor care sunt deja 
operatori independenţi, cu o mare experinţă cazuistică până 
la acest moment. Ulterior, Prof. Dr. G.A. Dan (Bucureşti) în 
binecunoscutul sau stil didactic a prezentat ultimele noutăţi în 
terapia farmacologică a fibrilaţiei atriale, multe dintre acestea 
promiţătoare  dar încă în faza experimentală. Prezentarea imediat 
următoare aparţinând Prof. Dr. D. Dobreanu (Tg Mureş) a convins 
auditoriul despre utilitatea şi eficienţa terapiei intervenţionale ca 
strategie de control al ritmului în fibrilaţia atrială, dar mai ales 
a reuşit să evidenţieze foarte clar principalele criterii de selecţie 
ale candidaţilor pentru terapia ablativă care cel puţin deocamdată 
este una prohibitivă în România. În ultima prezentare a acestei 
sesiuni Dr R. Vătăşescu (Bucureşti) a prezentat o actualizare a 
rezultatelor terapiei ablative în aritmiile ventriculare maligne pe 
cord cu afectare structurală, prezentare începută cu o trecere în 
revistă a mecanismelor aritmogenezei.

În a doua zi a Conferintei a avut loc tradiţionala sesiune 
comună a GLA şi a GL „Ecocardiografie şi alte metode  
imagistice„. Sesiunea cu tema ,,Rolul ecocardiografiei în 
aritmologia”, moderată de Prof. Dr. D. Vinereanu (Bucureşti) 
şi Dr. D. Cozma (Timişoara), a atras un număr foarte mare de 

participanţi. Dna Dr Ruxandra Jurcuţ (Bucureşti), într-un excelent 
stil academic, a prezentat ,,Ecocardiografia în resincronizare: 
Opinia ecocardiografistului” care ulterior a fost completată de 
opinia aritmologului reprezentată de cea a Dr C. Siliste.  Sesiunea 
a continuat cu prezentarea rolului suportiv pe care noile tehnologii 
imagistice – ecografia transesofagiană şi cea intracardiacă – îl oferă 
procedurilor de electrofiziologie, diminuând mult din riscurile 
asociate acestora. Sesiunea a fost încheiată de Dr. Smaranda 
Lacau (Bucureţti) cu conferinţa ,,RMN şi CT în evaluarea riscului 
aritmic în cardiopatiile structurale ’’ care a subliniat rolul nu doar 
diagnostic al acestor metode imagistice cât şi implicaţiile lor 
prognostice.

Sesiunea de cazuri clinice comentate desfăşurată în dimineaţa 
celei de a doua zile, moderată de Prof. Dr. D. Dobreanu (Tg 
Mureş) şi Dr. A. Deutsch (Bucureşti), a conferit tinerilor 
electrofiziologi debutanţi şansa de a-şi expune în faţa experţilor 
prezentările celor mai interesante cazuri la a caror rezolvare 
au participat. Dr. G. Cizmaru (Spitalul de Recuperare, Cluj) a 
prezentat un caz de TV monomorfă stabilă hemodinamic pe 
cicatrice de IM vechi, refractară la tratamentul farmacologic, la 
pacient cu funcţie sistolică a VS conservată. Cele doua strategii 
terapeutice diferite (defibrilator şi/sau ablaţie) au fost comentate 
în calitate de experţi de Dr. S. Micu (Clinicco Brasov) şi Dr. A. 
Deutsch (Clinica de Cardiologie Colentina, Bucureşti) fiecare cu 
argumente pro şi contra. Cel de al doilea caz (ablaţie de fibrilaţie 
atrială paroxistică cu recurente extrem de frecvente la un pacient 
aparent asimptomatic) a fost prezentat de Dr. Alice David (Spitalul 
Clinic de Urgenţă Floreasca, Bucureşti) a suscitat de asemenea 
vii discuşii şi comentarii ample din partea celor 2 experţi, Prof. 
Dr. Laszlo Shagy (Szeged, Ungaria) şi Dr. R. Roşu (Spitalul 
de Recuperare, Cluj), discuţii axate pe atitudinea terapeutică 
de urmat în situaţia clinică descrisă cât şi asupra mecanismelor 
unei complicaţii extrem de rare - TV polimorfă cu instabilitate 
hemodinamică  - consecinţa a unei manevre extrem de des 
întâlnite într-un laborator de electrofiziologie -  administrarea de 
atropină. 

Amintind de sesiunile de Quiz – ECG organizate în cadrul 
marilor congrese internaţionale, în ultima zi a Conferinţei Naţionale 
a avut loc tradiţionala sesiune de ECG comentate, moderată de 
Prof. Dr. D. Dobreanu şi Dr. C. Silişte, sesiune ce a dovedind încă 
o dată că interpretarea unei ECG nu este totdeauna atât de facilă 
chiar şi în era cartografierii 3D. Dr. H. Roşianu (Institutul Inimii 
Cluj) a prezentat extrem de didactic câteva exemple ilustrative 
pentru funcţionarea normală şi deficitară a stimulatorului cardiac 
(inclusiv cel biventricular). Dr. G. Tatu-Chiţoiu (Spitalul de 
Clinic Urgenţă, Bucureşti) a exemplificat cât de dificilă poate fi 
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diferenţierea tahicardiilor cu complex QRS larg şi aspect de tip 
BRD mai ales la pacienţi cu afectare structurală cardiacă. Dr. G. 
Ivanică (Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara) a încheiat 
sesiunea cu câteva cazuri ilustrative în sindromul WPW.

 Ultima sesiune a Conferinţei Naţionale a Grupurilor de Lucru 
a Societăţii Române de Cardiologie a fost realizată în colaborare 
cu GL Cardiologie Pediatrică şi a adus în prim plan un domeniu 
încă prea puţin dezvoltat în România în ciuda existenţei unei vaste 
patologii şi cazuistici, cel al „Tulburărilor de ritm la copil şi adultul 
tânăr”. Sesiunea moderată de Dr. R. Ciudin (Institutul de Boli 
Cardiovasculare ,,CC Iliescu”, Bucureşti) şi Dr. Radu Vătăşescu 
(Spitalul de Clinic Urgenţă, Bucureşti) a debutat cu prezentarea 
particularităţilor de stimulare cardiacă în populaţia pediatrică 
realizată de (Dr. Radu Ciudin, Bucureşti). Dna Dr A. Făgărăşan 

(Tg Mureş) a prezentat particularităţiile tahicardiilor 
ventriculare în populaţia pediatrică, urmată de extrem 
de interesanta prezentare a Dr L. Gozar (Tg Mureş) 
dedicată diagnosticului şi tratamentului disritmiilor 
fetale şi neo-natale. Prezentarea de încheiere a 
aparţinut Dnei Dr Mihaela Grecu (Iaşi), aritmolog 
intervenţionist cu o frumoasă experinţă în acest 
domeniu, care a ilustrat printr-o iconografie exemplar 
aleasă dificultăţile de abord şi de strategie de rezolvare 
intervenţională pentru aritmiile  apărute pe cord cu 
malformaţii congenitale corectate sau nu.

Dr. Elena Ene
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Grupul de Lucru (GL) de Ecocardiografie şi alte Metode 
Imagistice a fost unul dintre cele cinci GL implicate în 
organizarea Conferinţei Naţionale din acest an de la Poiana 
Braşov, desfasurată în perioada 16-18 mai. Temele abordate 
au fost actuale şi au fost structurate în mai multe sesiuni: trei 
sesiuni comune, una cu Asociaţia Europeană de Imagistică 
Cardiovasculară (EACVI) şi două cu alte GL, de “Aritmii” 
şi respectiv  de “Cardiologie  Pediatrică şi Boli Cardiace  
Congenitale”, cât şi o sesiune de conferinţe şi una de cazuri 
clinice complexe.

Sesiunea comună cu EACVI cu tema  „Actualităţi în 
valvulopatii”, reflectă acumularea de noi date în arii de interes 
permanent, cum este cazul valvulopatiilor, dar şi evoluţia 
tehnicilor de ecocardiografie 

tridimensională şi rolul acestora în evaluarea valvulopatiilor. 
Anul acesta, două personalităţi recunoscute ale cardiologiei 
europene au onorat invitaţia de a participa la sesiunile GL - 
Luigi Badano din Italia, fost  preşedinte al EACVI, şi Bernard 
Cosyns din  Belgia, preşedintele comitetului de educaţie al 
EACVI. Sesiunea a fost prezidată de L. Badano şi de Bogdan A 
Popescu. După o introducere în anatomia funcţională a valvelor 
cardiace (Adriana Ilieşiu), s-au discutat „Rolul ecografiei 3D în 
valvulopatii” - L. Badano, şi au fost abordate patologii mai rar 
întâlnite precum  „Stenoza aortică congenitală  – particularităţi 
de evaluare”– Carmen Ginghină  şi „Valvulopatii induse de 
medicamente” - B. Cosyns.  

De mare interes a fost sesiunea comună a Grupului de Lucru 
“Aritmii” şi “Ecocardiografie şi alte Metode Imagistice“, cu 
tema:„Rolul imagisticii în aritmologie”, moderată de Dragoş 
Vinereanu şi Dragoş Cozma, sesiune care a reunit lectori cu 
experienţă in domeniu. În cadrul acestei sesiuni  participanţii au 
asistat la o dezbatere interesantă privind rolul ecocardiografiei 
în terapia de resincronizare cardiacă, atat din perspectiva 
ecografistului (Ruxandra Jurcuţ) cat şi a aritmologului 
(Călin Silişte). Conferinţa a abordat teme de mare actualitate 
precum „Ecocardiografia în aritmologia intervenţională 
(transesofagiană şi intracardiacă)” – Dragoş Cozma şi „RMN 
şi CT în evaluarea riscului aritmic în cardiopatiile structurale” 
– Smaranda Lacău.

Tema „Leziuni cardiace obstructive”, aflată la interfaţa 
a două specialităţi, a fost abordată în sesiunea comună 
“Cardiologie  Pediatrică şi Boli Cardiace  Congenitale” şi 
“Ecocardiografie şi Alte Metode Imagistice” . Sesiunea  a fost 
prezidată de către Eduard Apetrei şi Maria Dorobanţu şi a adus 
în atenţia audienţei actualităţi privind „Implantarea percutană a 
protezelor valvulare pulmonare” - Abraham Lorber din Israel, 

„Aportul imagisticii CT în diagnosticul leziunilor cardiace 
obstructive din malformaţiile congenitale de cord la copil” 
– Georgeta Doroş, „ Leziuni cardiace reziduale post corecţia 
stenozei valvulare pulmonare” – Marinela Şerban, şi „ Atrezia 
de valvă pulmonară cu sept interventricular intact – o afecţiune 
cu prognostic variabil” – Iolanda Muntean şi cazuri clinice 
complexe – Monica Roşca.

Sesiunea structurată sub forma unui atelier de lucru a avut 
ca temă „Ecocardiografia în urgenţe – scenarii Clinice” şi a 
fost moderată de către Ioan M. Coman şi Bogdan  A. Popescu. 
Lectorii -Doina Dimulescu, Bogdan A. Popescu, Tiberiu  Nanea, 
Adina Ionac, Cristina Stănescu -  au trecut în revistă  întreaga 
patologie cardiacă a urgenţelor şi au expus succint şi sintetic 
o serie de cazuri clinice dificile,  cu implicaţii prognostice şi 
terapeutice, în care ecocardiografia are un rol cheie. Discuţiile 
în panel cu moderatorii şi participanţii de la finalul sesiunii au 
adus un beneficiu incontestabil pentru practica zilnică.

Clubul 35  a beneficiat de două sesiuni de cazuri clinice 
în care imagistica a jucat un rol major. În prima sesiune, 
„Imagistica multimodală: Blitz - diagnostic”, cardiologi din 
diverse colţuri ale ţării au prezentat într-o formă interactivă 
cazuri clinice evaluate imagistic (Andreea Ciobanu, Roxana 
Enache, Gabriela Ionescu, Ruxandra Jurcuţ, Roxana Onuţ, 
Andreea Popescu, Raluca Rancea şi Adrian Tase). A doua 
sesiune “Abordarea invazivă – Imagistica subsumată 
intervenţiei” a cuprins cazuri clinice în care imagistica asociată 
cardiologiei invazive a contribuit la rezolvarea cu succes a unor 
cazuri interesante prezentate de cardiologi intervenţionişti (F. 
Matei, C. Uşurelu, I. Olariu, E. Botu, H. Cardis, V. Bătăila, F. 
Purcărea, A. Cotoban, P. Macaşoi).

Considerăm că protagonistii sesiunilor au oferit o informaţie 
coerentă, concentrată, variată şi axată şi pe aspecte practice, 
spre beneficiul auditoriului. 

 Conf.Dr.Adriana Ilieşiu, 
Dr. Andreea Liteanu

Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru 
16 – 18 mai 2013, Poiana Braşov, Hotel Ana

Grupul de Lucru de Ecocardiografie şi Alte metode 
Imagistice
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În atmosfera plăcută şi primăvăratică a Poianei Braşov s-a 
desfăşurat anul acesta a VIII-a Conferinţă Naţională a Grupurilor 
de Lucru ale Societăţii Române de Cardiologie. Într-o locaţie 
în care distracţiile şi aglomeraţia oraşului de la poalele Tâmpei 
au rămas departe, Grupul de Lucru „Hipertensiune arterială” a 
încercat să aducă în discuţie în cadrul întâlnirilor aspecte teoretice 
noi, poate uneori la limita semnificaţiei clinice, dar care au 
generat în ultimii ani teme majore de cercetare în etiopatogenia şi 
evoluţia HTA, îmbinate cu aspecte practice cu care ne confruntam 
în practica zilnică.

Plecând de la realitatea din România ilustrată în studiile 
naţionale pe populaţia hipertensivă din ţara noastră ale căror 
rezultate au fost expuse cu rigoare de dna prof. Maria Dorobanţu, 
s-au luat în discuţie ulterior concepte de interes deocamdată 
teoretic în domeniul hipertensiunii arteriale. Dl prof. M. Vintilă 
a prezentat rolul inflamaţiei în HTA şi bolile asociate acesteia, 
insistând pe posibila relevanţă pentru practica clinică. Dl. prof. M. 
Cinteză, preşedintele Grupului de Lucru de HTA, a abordat tema 
celulelor endoteliale progenitoare şi a microparticulelor circulante 
în etiopatogenia HTA, explicând mecanismele prin care acestea se 
constituie în markeri de disfuncţie şi reparare endotelială. Venind 
ca o completare perfectă, prezentarea dlui prof. Ş. Mihăileanu a 
treacut în revistă aspecte legate de genetica din spatele HTA şi 
a noilor teorii etiopatogenice axate tot pe inflamaţie, atrăgând 
astfel atenţia importanţei ei. Pentru a încheia armonios cu 
implicaţii practice, s-a alăturat discuţiei dl prof. M. Strauss care a 
subliniat punctele comune şi diferenţele între ghidul canadian şi 
cel european de HTA, un “insight” în practica clinică curentă în 
Canada.

În aşteptarea noilor ghiduri de diagnostic şi management 
al pacientului hiper-tensiv, Grupul de Lucru HTA a organizat 
şi o sesiune „how to” prin care şi-a propus să creeze o discuţie 
liberă, interactivă, centrată pe explorarea pacientului hipertensiv 
cu probleme. Astfel dna dr. Ana Fruntelată a reluat indicaţiile 
monitorizării ambulatorii a TA cu avantajele şi limitele sale, 
discutând şi despre importanţa pe care o acordă ultimele publicaţii 
în literatură presiunii arteriale centrale, ca măsurătoare mult mai 
relevantă pentru evoluţia pacientului hipertensiv. Dna dr. Elisabeta 

Bădilă a detaliat un concept mai nou 
introdus în monitorizarea pacientului 
hipertensiv şi în evaluarea riscului 
acestuia şi anume variabilitatea 
TA, indicator care completează mai 
mult decât înlocuieşte vechea HTA 
“oscilantă” şi care era aşteptat la 
acel moment să intre ca recomandare 
de evaluare de rutină în noul ghid 
european de HTA. Dna conf. Adriana 
Ilieşiu a punctat rolul ecocardiografiei 
şi al Doppler-ului vascular la pacientul 

hipertensiv, iar dl conf. Ş. Bălănescu a mutat discuţia 
din sfera medicală în domeniul intervenţional, 
împărtăşind din experienţa personală situaţiile în care 
cardiologia intervenţională îşi găseşte aplicabilita-tea 
la pacientul hipertensiv. La finalul sesiunii, dl prof. 
Mircea Popescu a abordat un caz special – cel al 
HTA rezistente, cu accent pe dificultatea controlului 
presional la anumiţi pacienţi, pe riscul cardiovascular 
foarte înalt pe care îl comportă aceştia şi pe noile 
terapii intervenţionale pe care le avem la dispoziţie în 
încercarea obţinerii unui control optim al TA. 

Poate cel mai bine primită de catre audienţă a 
fost cea de-a treia sesiune organizată de Grupul de 
Lucru, sesiune desfaşurată într-o sala arhiplină şi 
intitulată “Pacientul meu hipertensiv – ce aţi face 
dumneavoastră?”. Sesiunea a combinat perfect 
prezentări de cazuri clinice realizate de dl dr. R. Sascău, 
dna dr. Roxana Sisu, dna dr. Carmen Gherghinescu,  
dl dr. C. Stătescu şi comentarii pe marginea acestora 
realizate de către dna prof. Crina Sinescu, dna prof. 
Carmen Ginghină, dna dr. Elisabeta Bădilă şi dna prof. 
Daniela Bartoş. Sesiunea s-a încheiat cu o conferinţă 
sintetică susţinută de dna prof. Cătălina Arsenescu 
Georgescu despre opţiuni terapeutice medicamentoase 
antihiper-tensive actuale. 

Nu putem încheia comentariile fără a mentiona 
participarea Grupului de Lucru HTA la prima 
Conferinţă ARCHA – Alianţa Română de Combatere 
a Hipertensiunii Arteriale desfăşurată sub titlul “HTA 
– o afecţiune multisistemică”, conferinţă care s-a 
bucurat de o largă audienţă. 

Într-o perioadă în care ghidul european de 
management clinic al HTA se lăsa încă  aşteptat, 
discuţiile sesiunilor organizate de noi s-au concentrat 
pe aspectele teoretice actuale la nivel internaţional 
combinate armonios cu aspecte utile practic. 
Dezbaterile şi controversele urmează să înceapă odată 
cu publicarea ghidului ESH/ESC 2013.

Dr. Emma Ţintea, 
Dr. Elisabeta Bădilă

Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru 
16 – 18 mai 2013, Poiana Braşov, Hotel Ana

Grupul de lucru “Hipertensiune arterială”
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Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru a fost gazduită anul 
acesta de frumoasa staţiune Poiana Braşov între 16-18 mai. Grupul 
de Lucru ‘Insuficienţă Cardiacă’ a participat prin organizarea a 4 
sesiuni, abordând probleme interesante de evaluare şi tratament în 
acest domeniu important al cardiologiei. 

În prima zi după amiază a avut loc sesiunea cu titlul 
‘Managementul insuficienţei cardiac în  2013’ moderată de 
Prof. Dr. Dragoş Vinereanu şi Prof. Dr. Crina Sinescu. Au fost 
discutate aspecte interesante ale insuficienţei cardiace pe diferite 
patologii particulare. Prof. Dr. Cătălina Arsenescu a subliniat 
particularităţile insuficienţei cardiace la pacientul vârstnic, Prof. 
Dr.Crina Sinescu a prezentat o serie de aspecte ale insuficienţei 
cardiace la pacientul diabetic, Prof. Dr. Ioan Bruckner a vorbit 
despre implicaţiile comorbidităţilor noncardiace în managementul 
pacientului cu insuficienţă cardiacă. Sesiunea a fost încheiată de 
conferinţa Prof. Dr. Doina Dimulescu în care au fost prezentate 
particularităţile managementului insuficienţei cardiace cu funcţie 
sistolică prezervată urmată de discuţii foarte interesante legate de 
subiectele prezentate.

În a doua zi a Conferinţei, în cursul dimineţii a avut loc sesiunea 
cu tema ‘Ventriculul stâng în insuficienţa cardiacă’�Această 
sesiune anatomo-clinică a devenit tradiţie, la fiecare Conferinţă a 
Grupurilor de Lucru fiind abordat câte un subiect actual şi de mare 
interes. Anul acesta a venit rândul temelor legate de ventriculul 
stâng în insuficienţa cardiacă. Sesiunea a fost moderată de 
Prof Dr. Piotr Ponikowski, Prof. Dr. Vlad Iliescu şi Dr.Ovidiu 
Chioncel. Invitaţii de onoare ai sesiunii Prof.Dr.P.Ponikowski şi 
Prof.Dr.S.Mihăileanu au prezentat două conferinţe deosebit de 
interesante despre evaluarea şi tratamentul actual al insuficienţei 
cardiace respectiv aspecte particulare de evaluare ecocardiografică 
a ventriculului stâng. Dezbateri care au stârnit un viu interes 
au urmat conferinţelor prezentate de Dr.O.Chioncel referitor 
la particularităţi anatomice cu implicaţii practice în evaluarea 
ventriculului stâng, aspecte privind disfuncţia diastolică de VS 
prezentate de Prof.Dr.D.Vinereanu şi evaluarea prin RMN a unor 
patologii speciale prezentate de Dr. S. Lacău. 

În cursul după-amiezii aceleiaşi zile s-a desfăşurat sesiunea 
‘Insuficienta cardiacă acută: de la stânga la dreapta’ în colaborare 
cu Grupul de Lucru Cardiologia de Urgenţă. Sesiunea a fost 
moderată de Prof. Dr. Cezar Macarie şi de Dr. Gabriel Tatu 
Chiţoiu. Au fost prezentate o serie de subiecte de interes actual 
şi anume: Date din registrele româneşti de insuficienţă cardiacă 
acută (Dr.R.Christodorescu), aspecte particulare ale insuficienţei 
cardiace acute în cardiologia intervenţională (Dr.D.Deleanu), 
punctul de vedere în insuficienţa cardiacă acută din perspectiva 
electrofiziologului (Prof.D.Dobreanu), ecocardiografia în embolia 
pulmonară (Dr.A.Petriş), Tromboliza în embolia pulmonară (Dr.
G.Tatu-Chiţoiu), punctul de vedere al cardiologului intervenţional 
în embolia pulmonară (Dr.R.Dan). Conferinţele au fost urmate de 
numeroase întrebări şi comentarii din partea moderatorilor şi a 
auditoriului.

În a treia zi a Conferinţei în cursul dimineţii s-a desfăşurat 
ultima sesiunune a Grupului de Lucru intitulată ‘Ce este nou în 
terapia antitrombotică�a pacienţilor cu insuficienţă�cardiacă’. 
Au fost abordate subiecte de mare interes cum ar fi anticoagularea 
pacienţilor cu insuficienţă cardiacă şi ritm sinusal (Prof.
Dr.Simona Drăgan), anticoagularea pacienţilor cu fibrilaţie atrială 
(Dr. Ruxandra Christodorescu), anticoagularea în sindroamele 
coronariene acute (Dr.Dan Darabantiu), date actuale privind noile 
anticoagulante (Prof. Dr.Daniel Lighezan) şi în final o prezentare 
de caz făcută de Dr.Vlad Vintilă. Sesiunea a fost urmărită de un 
număr mare de participanţi şi s-a încheiat cu numeroase întrebări 
din partea auditoriului.

Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru ediţia 2013 a fost 
un real succes la care Grupul de Lucru ‘Insuficienţă Cardiacă’ a 
contribuit din plin prin calitatea şi bogăţia informaţiilor şi nu în 
ultimul rând prin discutarea în detaliu a multor aspecte practice.

Dr.Ruxandra Christodorescu
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Grupul de Lucru de Cardiologie Pediatrică şi Malformaţii 
Congenitale de Cord a organizat la această editie a Conferinţei 
Naţionale a Grupurilor de Lucru un număr de 4 sesiuni. În 
premieră la această ediţie s-au realizat 2 sesiuni în colaborare 
cu alte Grupuri de Lucru, respectiv cu Grupul de Lucru de 
Ecocardiografie şi alte tehnici imagistice şi cu Grupul de Lucru 
de Aritmii, Electrifiziologie şi Dispozitive Implantabile.

În prima zi a Conferinţei, 16 mai, după  Festivitatea de 
deschidere la care au luat cuvântul Preşedintele Societăţii 
Române de Cardiologie şi presedinţii Grupurilor de Lucru 
care au participat în acest an la organizarea Conferinţei 
a avut loc prima sesiune organizată Grupul de Lucru de 
Cardiologie Pediatrică. Aceasta s-a desfăşurat în Sala Sport şi 
a avut o tema de actualitate: Sindroame genetice cu expresie 
cardiovasculară. Determinismul genetic al malformaţiilor 
congenitale de cord constituie o preocupare a ultimilor ani 
şi un element important în diagnosticul prenatal al acestora. 
Gama de sindroame abordată a fost largă de la cele rare: Sdr 
Charge şi Sdr Holt Oram la cele mai frecvente ca Sdr Turner 
şi Sdr Marfan. Sdr Charge, un sindrom rar şi relativ recent 
identificat a fost prezentat de Doamna  Doctor Viorica Radoi, 
specialist în genetică medicală astfel încât accentul a fost pus 
pe mutaţiile genetice care duc la apariţia acestui sindrom şi 
pe expresia fenotipică a acestora. Doamna Profesor Carmen 
Ginghină a prezentat evoluţia în decursul anilor a  criteriilor de 
diagnostic în Sdr Marfan, prezentarea constituându – se într-o 
adevarată gimnastică intelectuală care a subliniat atât plusurilor 
dar şi minusurile inerente oricărui set de criterii diagnostice. 
Lucrarea prezentată de Cecilia Lazea, realizată de un colectiv al 
Clinicii de Pediatrie din Cluj a prezentat sindroamele genetice 
internate pe o durata de 12 ani şi malformaţiile congenitale 
asociate. Numărul mare de cazuri, durata mare de urmărire 
precum şi analiza atent realizată a înteregului lot recomandă 
lucrarea pentru o eventuală publicare ulterioară. Prezentările 
Sdr Holt Oram (Ioana Ghiorghiu  - Bucureşti) şi Sdr Turner ( 
C Iordache – Iaşi) au îmbinat prezentarea unor date teoretice 
cu o prezentare de caz clinic ceea ce contribuit la o prezentare 
mai atractivă a subiectului. În concluzie se poate spune că 
sesiunea a fost atractivă, pe o temă de actualitate şi credem că 
o reluare a subiectului peste câţiva ani va arăta progresul rapid 
al informaţiei ştiinţifice în acest domeniu. 

Cea de a doua sesiune organizată de Grupul de Lucru 
de Cardiologie Pediatrică a avut loc pe data de 17 mai, sala 
Sport  şi a avut o temă aflată constant în actualitate, respectiv: 
Insuficienţa Cardiacă la Copil. Deşi ora desfăşurarii a fost 
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matinală subliniem prezenţa în sala a unor specialişti 
din majoritatea centrelor de cardiologie pediatrica 
din ţară. Sesiunea a fost deschisă cu un referat 
extrem de bine documentat cu privire la progresele 
realizate în ultimii ani în terapia Insuficienţei 
Cardiace la Copil, referat realizat de Doamna 
Pofesor Rodica Togănel şi prezentat de Doamna 
Doctor Carmen Şuteu. S-a pus un accent deosebit pe 
noile medicamente şi pe tehnicile de resincronizare 
şi pacing. Sperăm ca în anii care vin aceste tehnici 
să devină accesibile unui număr de centre din 
România. Cea de a doua lucrare s-a constituit într-o 
succesiune de prezentări de cazuri având ca temă: 
Cauze rare de insuficienţă cardiacă la copil. Doamna 
Doctor Anca Popoiu, autoarea lucrării a subliniat 
importanţa examenului clinic şi al tehnicilor de 
imagistică secţională pentru diagnosticul fistulelor 
mari arterio venoase extracardiace, cauze de 
suprasarcină de volum cardiacă. Pofesorul Dr 
Al. G. Dimitriu a prezentat un referat pe o temă 
care se constituie într- o preocupare constantă, 
respectiv: Valoarea unor markeri biologici pentru 
diagnosticul şi monitorizarea evoluţiei insuficienţei 
cardiace la copil. S-a subliniat necesitatea intrării 
în practica de rutină a dozării de BNP si NT – 
proBNP în spitalele de copii pentru un diagnostic 
de mai mare acuratete al insuficienţei cardiace şi 
pentru o monitorizare mai atentă a tratamentului 
şi a evoluţiei pacientului pe termen lung. Sesiunea 
a fost încheiată de lucrarea Doamnei Doctor 
Carmen Şuteu cu privire la miocarditele acute şi la 
posibilitatea evoluţiei acestora pe termen lung spre 
cardiomiopatie dilatativă. A fost extrem de utilă 
revederea criteriilor de diagnostic în miocardita 
acută, un diagnostic dificil datorită poilmorfismului 
prezentării dar şi tehnicilor sofisticate de diagnostic 
pentru diagnosticul etiologic şi patogenic. 

Cel mai numeros auditor a fost înregistrat 
la sesiunea realizată în colaborare cu Grupul de 
Lucru de Ecocardiografie şi alte tehnici imagistice 
cu tema ,,Leziuni cardiace obstructive”. Sesiunea 
a fost deschisă de Prof Dr A Lorber, un specialist 
recunoscut pe plan mondial în cardiologia invazivă 
în patologia congenitală, care a prezentat date 
despre implantarea percutană a protezelor valvulare 
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pulmonare. Prelegerea a cuprins atât date din studiile 
internaţionale publicate pe aceasta temă dar şi rezultate din 
activitatea proprie. S-a subliniat progresul pe care îl reprezintă 
apariţia acestor proteze valvulare care se pot implanta prin 
cateterism cardiac în tratamentul pacienţilor cu insuficienţă 
pulmonară severă după corecţia cu petec transanular a unei 
Tetralogii Fallot. Valva Melody poate însemna economisirea 
unei intervenţii chirurgicale la aceşti pacienţi. Urmatoarea 
prezentare realizată de Doamna Doctor Monica Roşca despre 
leziunile restante post corecţia prin valvuloplastie a unei 
stenoze valvulare pulmonare severe a subliniat înca odată 
că leziuni cardice restante nu foarte severe pot determina 
o scăderea semnificativă a calităţii vieţii pacientului. În 
aceeaşi arie de interes respectiv, patologia valvei pulmonare 
s-a încadrat şi prezentarea Doamnei Doctor Marinela Şerban 
despre Leziunile restante post corecţia stenozei valvulare 
pulmonare. A fost subliniat răsunetul pe care îl pot avea aceste 
leziuni asupra unor stari fiziologice cum ar fi sarcina dar în care 
apar supraîncărcări de volum şi modificări ale rezistentelor 
vasculare. Valva pulmonară a fost vedeta acestei sesiuni 4 din 
cele 5 prezentări având-o ca subiect. Cea de a 4 a prezentare 
a fost realizată de Doamna Doctor Iolanda Muntean despre 
Atrezia de valvă pulmonară cu sept interventricular intact. S-
au subliniat parametrii care trebuie avuţi în vedere pentru a 
se stabili oportunitatea corecţiei chirurgicale şi prognosticul 
postoperator al pacientului. O singura prezentare din această 
sesiune nu a avut ca subiect valva pulmonară şi ne referim 
la subiectul ales de Doamna Doctor Gabriela Doroş: Aportul 
imagisticii CT în diagnosticul leziunilor cardiace obstructive 
din malformaţiile congenitale de cord la copil. S-a evidenţiat 
aportul adus de tehnicile de imagistică secţională, angio CT şi 
RM cardiac, care permit un inventar complet al leziunilor şi o 
vizualizare mai bună în spaţiu a lor, ilustrând cu coarctaţia de 
aortă şi drenajul venos pulmonar aberant. Aportul acestor tehnici 
a restrâns mult indicaţiile de cateterism cardiac în evaluarea 
malformaţiilor congenitale de cord. Auditoriul numeros, 
discuţiile bogate care au urmat fiecărei prezentări au completat 
imaginea unei sesiuni de succes, cu o temă interesantă, de 
actualitate. Reuşita acestei prime sesiuni realizate împreună cu 
Grupul de Lucru de Ecocardiografie şi alte tehnici imagistice 
creează premizele unor viitoare colaborări.

Cea de a 4° sesiune realizată de Grupul de Lucru de 
Cardiologie Pediatrică s-a desfăşurat, sâmbătă 18 mai şi a 
fost realizata tot în colaborare, de această dată cu Grupul de 
Lucru de Aritmii, Electrofiziologie şi Dispozitive Implantabile 
având drept temă Tulburarile de ritm la copil şi adultul tanar. 
Sesiunea a fost deschisă de Domnul Doctor Radu Ciudin care 
a prezentat particularităţi ale cardiostimulării permanente în 
patologia cardiacă pediatrică şi la pacienţii cu malformaţii 
congenitale de cord. Lucrarea a fost bogat ilustrată cu cazuri 
din cazuistica proprie ceea ce a crescut gradul de atractivitate 
al lucrării. Cea de a doua lucrare a abordat un subiect dificil 
şi destul de rar întâlnit în patologia pediatrica, respectiv 
Tahicardiile ventriculare. Doamna Doctor Amalia Făgărăşanu 
a prezentat în detaliu tulburările de ritm ventriculare atât cele 
pe cord normal dar şi cele din malformaţiile congenitale de 

cord, cu un accent pus pe cele postoperatorii. Doamna Doctor 
Liliana Gozar a prezentat un subiect nou, respectiv disritmiile 
fetale şi cele neonatale. Având în vedere noutatea subiectului 
expunerea a avut un caracter didactic pronunţat din care toţi 
cei prezenţi în sala au avut de învăţat. Sesiunea a fost închisă 
de prezentarea Doamnei Doctor Mihaela Grecu, un specialist 
binecunoscut în domeniu despreTahiaritmiile la pacienţii cu 
cardiopatii congenitale. Soluţiile intervenţionale de tratament 
a aritmiilor au constituit partea extrem de interesantă a acestei 
prezentări care a fost bogat ilustrată cu cazuri din cazuistica 
proprie. Aceasta sesiune realizată împreună cu Grupul de 
Lucru de Aritmii a impresionat prin latura extrem de tehnică a 
prezentărilor care se adresau unei patologii înguste dar severe 
cu rezolvări adesea spectaculoase.

În final se poate spune că sesiunile organizate de Grupul de 
Lucru de Cardiologie Pediatrică s-au constituit într- un succes. 
Trebuie subliniată natura benefică a colaborării cu alte Grupuri 
de Lucru care a condus la abordarea din unghiuri diferite a 
aceleeaşi patologii cu câştiguri pentru ambele părţi. Consider 
că această colaborare a constituit principalul câştig al acestei 
ediţii a Conferinţei Naţionale a Grupurilor de Lucru şi cred că 
acest mod de lucru trebuie continuat.

Dr. Ioana Adriana Ghiorghiu 
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VOX Grup - „Vocea” Grupurilor de Lucru
Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru ale Societăţiiţa Naţională a Grupurilor de Lucru ale Societăţiia Naţională a Grupurilor de Lucru ale Societăţii 

Române de Cardiologie desfăşurată în acest an la Poiana Braşov 
a reprezentat o manifestare de succes prin programul ştiinţific, dar 
şi prin evenimentele satelite, la care au participat peste 1000 de 
medici (cardiologici, dar şi cu alte specialităţi). 

Continuând tradiţia publicaţiei InfoCongres (ziarul 
Congresului Naţional de Cardiologie din ultimii 9 ani), în cadrul 
Conferinţei din acest an a fost lansat “fratele mai mic” al acesteia 
- VOX Grup, care şi-a propus să ofere participanţilor informaţii 
utile legate de programul Conferinţei şi manifestările ştiinţifice 
ale SRC, iar reprezentanţilor Grupurilor de Lucru posibilitatea de 
a transmite mesaje legate de activităţile coordonate.

Titlul ales exprimă succint, dar foarte clar scopul noii 
publicaţii. VOX Grup se doreşte a fi purtătorul de cuvânt al 
Guprurilor de Lucru din cadrul SRC. Preşedintele SRC, conf. dr. 
Ioan Mircea Coman, a deschis suita articolelor printr-un editorial 
de bun-venit, iar preşedinţii Grupurilor de Lucru au fost invitaţi să 
participe la realizarea ziarului răspunzând câtorva întrebări. Astfel, 
dr. Radu Vătăşescu (preşedintele GL Aritmii, Electrofiziologie 
şi Dispozitive Implantabile), dr. Ioana Ghiorghiu (preşedintele 
GL Cardiologie Pediatrică şi Boli Cardiace Congenitale), conf. 
dr. Adriana Ilieşiu (preşedintele GL Ecocardiografie şi alte 
Metode Imagistice), prof. dr. Mircea Cinteză (preşedintele 
GL Hipertensiune Arterială) şi dr. Ruxandra Christodorescu 
(preşedintele GL Insuficienţă Cardiacă) au răspuns pe scurt la 
două întrebări: “Care consideraţi că a fost (sau ar putea fi) cea mai 
importantă realizare a GL pe care îl conduceţi în cadrul SRC?” şi 
“Ce v-aţi propus şi încă nu aţi reuşit să faceţi referitor la activitatea 
GL pe care îl conduceţi?”. 

Grupurile de Lucru „martore” ale Conferinţei din acest an 
au organizat o sesiune comună legată de noutăţile în cardiologie 
în domeniile lor de interes, iar „vocea” li s-a regăsit în noul ziar 
prin mesajul preşedinţilor. Prof. dr Dan Gaiţă (preşedintele GL 
Ateroscleroză şi Aterotromboză), conf. dr Călin Pop (preşedintele 
GL Cardiologie de Urgenţă), dr. Marian Croitoru (preşedintele 
GL Cardiologie Invazivă), dr. Daniel Gherasim (preşedintele GL 
Cardiologie Preventivă) şi conf. dr. Şerban Bălănescu (preşedintele 
GL Cardiopatie Ischemică) au răspuns pe scurt la întrebarea “Care 
au fost principalele provocări cu care v-aţi confruntat până acum 
în activitatea GL pe care îl conduceţi în cadrul SRC?”.

Un eveniment important desfăşurat în cadrul Conferinţei 
Naţionale a Grupurilor de Lucru 2013 a fost Prima Conferinţă 

ARCHA (Alianţa Română  de Combatere a 
Hipertensiunii Arteriale). VOX Grup a publicat un 
scurt articol legat de această manifestare, de scopul 
şi iniţiativele ARCHA al cărui autor a fost chiar 
preşedintele alianţei - prof. dr. Dragoş Vinereanu. 

Clubul Tinerilor Cardiologi, iniţiativă a SRC 
după modelul Societăţii Europene de Cardiologie, a 
fost prezent la manifestarea de la Poiana Braşov prin 
două sesiuni de cazuri clinice moderate şi prezentate 
de rezidenţi şi tineri specialişti. Dr. Maria Corina 
Greavu, în calitate de membru fondator al Clubului 
Tinerilor Cardiologi, a lansat prin intermediul VOX 
Grup invitaţia la aceste sesiuni si a prezentat câteva 
informaţii legate de structura, realizările şi activităţile 
viitoare ale Clubului 35. Cea mai nouă acţiune 
organizată pentru membrii Clubului de către SRC, 
începând din acest an, este Şcoala de Vară a Tinerilor 
Cardiologi, prima ediţie urmând să aibă loc la Sibiu, 
în perioada 28 iunie - 7 iulie 2013. Ziarul Conferinţei a 
popularizat această manifestare, oferind detalii privind 
programul, condiţiile şi modalitatea de înscriere.

VOX Grup a cuprins şi o rubrică dedicată 
apariţiilor editoriale. În cadrul Conferinţei au avut loc 
trei lansări de carte: Ediţia a II-a revizuită şi adăugită 
a “Esenţialului în Ecocardiografie” sub coordonarea 
prof. dr Carmen Ginghină, conf. dr Bogdan A. 
Popescu şi dr. Ruxandra Jurcuţ, volumul “Provocări 
în cardiologia de urgenţă. Cazuri clinice commentate 
de medici rezidenţi”, coordonat de prof. dr. Maria 
Dorobanţu şi “Probleme de electrocardiografie (1-
151)” avându-l ca autor pe dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu.

Prin paginile sale, VOX Grup a reamintit despre 
înfiinţarea platformei online de educaţie medicală - 
Cardio e-Learning, a anunţat apropierea Congresului 
Naţional de Cardiologie 2013 şi a oferit informaţii 
legate de ediţia viitoare a Conferinţei Naţionale a 
Grupurilor de Lucru care se va desfăşura într-o locaţie 
nouă, la Sibiu, împreună cu al 18-lea Congres Mondial 
de Ecocardiografie. 

La redactarea acestei noi publicaţii au lucrat dr. 
Andreea Călin şi dr. Cosmin Călin, cu colaborarea 
a patru medici rezidenţi, sub coordonarea prof. dr. 

Carmen Ginghină. Cum tradiţia trebuie 
continuată, sperăm ca anul viitor să ne putem 
bucura de un al doilea număr VOX Grup care 
să devină pe drept cuvânt „vocea” Grupurilor 
de Lucru SRC. 

    Dr. Oana Soare
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Clubul Tinerilor Cardiologi din Romania, o iniţiativă 
a  Societăţii Române de Cardiologie (SRC) după modelul 
Societăţii Europene de Cardiologie, a apărut pentru a răspunde 
nevoii de comunicare şi susţinere profesională a tinerilor 
medici cardiologi aflaţi în perioada de pregătire. Clubul 
Tinerilor Cardiologi este afiliat Cardiologists of Tomorrow din 
cadrul ESC şi îşi propune să aibă în structură un număr de 10 
membri fondatori din Centrele Universitare din toată ţara.

În cursul anului precedent Clubul nostru a participat 
la organizarea unor sesiuni dedicate exclusiv tinerilor în 
cadrul Congresului Naţional de Cardiologie şi al Conferinţei 
Naţionale a Grupurilor de Lucru, sesiuni legate de cercetarea 
ştiinţifică şi de opţiunile tinerilor specialişti pe piaţa de muncă 
din România. Anul acesta, împreună cu Grupul de Lucru de 
„Ecocardiografie şi Alte Metode Imagistice” am organizat două 
sesiuni de cazuri clinice moderate şi prezentate de rezidenţi şi 

tineri specialişti, care au avut loc în primele două 
zile de congres în sala Havana.

În prima zi de congres s-a organizat sesiunea 
“Imagistica multimodală: Blitz – diagnostic” care 
i-a avut ca şi moderatori pe doamna conferenţiar 
Adriana Ilieşiu şi pe domnul profesor Mircea 
Cinteză. Cazurile au fost prezentate de tineri 
cardiologi, nume deja consacrate în cardiologia 
românească. În ziua a doua însă, conferinţa cu 
titlul “Abordarea Invazivă - Imagistica Subsumată 
Intervenţiei” a fost lăsată pe mâinile tinerilor medici 
aflaţi în perioada de pregătire, membri ai Grupului 
Tinerilor Cardiologi. Pentru prima dată în istoria 
SRC, o conferinţă din cadrul unui Congres Naţional 
a fost moderată de doi medici rezidenţi (dr. Elvis 
Boţu şi dr. Maria Corina Greavu) iar prezentările 
au fost făcute de 9 medici tineri care se antrenează 
în cardiologie intervenţională în diverse zone 
din ţară. Prezentările, centrate pe imagistica din 
laboratorul de cateterism, au fost foarte apreciate 
de medicii cardiologi, prezenţi la întrunire într-un 
numar foarte mare. Printre participanţi s-a aflat 
şi dr. Marian Croitoru, preşedintele Grupului de 
Lucru de “Cardiologie Intervenţională”.

La sfârşitul celei de-a doua sesiuni, după 
încheierea prezentărilor şi a discuţiilor, toate 
foarte interesante şi apreciate, ne-am amintit şi de 
maeştrii noştri, domnul conferenţiar Ioan Mircea 
Coman lansând noua platformă a SRC “Portrete de 
Cardiologi”.

Dr.Maria Corina Greavu

Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru 
16 – 18 mai 2013, Poiana Braşov, Hotel Ana

CLUBUL TINERILOR CARDIOLOGI
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A 13-a Conferinţă Naţională de Aterotromboză
INTRODUCERE

Conferinţele Naţionale de Aterotromboză sunt concepute ca 
expresie a interferenţei între cardiologie şi celelalte specialităţi, 
în primul rând cu patologia vasculară cerebrală dar şi cu patologia 
metabolică şi patologia renală.

Aterotromboza este o boala generală ce interesează toate teritoriile 
vasculare iar evenimentele acute sunt produse prin ruptura plăcii de 
aterom ducând la tromboza arterei şi manifestări clinice de sindrom 
coronarian acut, accident vascular cerebral, ischemie periferică sau 
viscerală.

A 13-a Conferinţă Naţională de Aterotromboză, Bucureşti 26 
aprilie 2013 (cu peste 400 participanţi)  şi-a propus în acest an să se 
ocupe în deosebi de prevenire primară privind procesul aterosclerotic 
şi în special de factorii de risc majori: HTA, dislipidemiile, diabetul 
zharat (tema dezbatută în 5 conferinţe) şi de prevenirea secundară a 
unor noi evenimente (temă dezbătută în 6 conferinţe) Prezentările au 
fost urmate de ample discuţii. Managementul factorilor de risc este 
mai ieftin şi mai uşor de aplicat dar din nefericire este încă parţial  
neglijat de pacienţi şi autorităţile sanitare.

Ţinând seama de leziunile vasculare întâlnite în evenimentele 
acute s-au identificat 3 forme (Crea F.şi col.JACC 2013): a) prezenta 
de leziuni obstructive cu inflamaţie prezentă; b) prezenţa de leziuni 
obstructive fără inflamaţie; c) fără leziuni obstructive arteriale

Tratamentul actual al evenimentelor acute a fost prezentat 
în sesiuni separate pentru evenimente cardiovasculare acute (4 
conferinţe) şi evenimente cerebrovasculare acute (3 conferinte). 
Progresele obţinute în domeniul cardiologiei din ultimii ani şi 

programul de tratament de urgenţă al bolnavilor cu infarct miocardic 
acut cu supradenivelare de segment ST (STEMI) finanţat de 
Ministerul Sănătăţii,  pentru câteva centre din ţară, au  dus la scăderea 
semnificativă a mortalităţii  şi a morbidităţii, scurtarea perioadei de 
spitalizare. Aceste rezultate, de altfel previzibile, vor contribui, să 
sperăm, la convingerea autorităţilor pentru extinderea programului la 
nivelul întregii ţări.

Specificitatea de organ explică rezultatatele diferite în tratamentul  
accidentului vascular cerebral. Sperăm că extinderea Unităţilor de 
Urgenţe Neurovasculare (Stroke) în ţara noastră, după modelul aplicat 
în cardiologie, va duce la scăderea consecinţelor atât de importante 
privind invaliditatea şi costurile pe termen lung (mult mai mari faţă 
de infarctul miocardic). 

În continuare redăm 3 rezumate ale prezentărilor din cadrul 
Conferinţei.

Prof.Dr.Eduard Apetrei

Pacienţii cu infarct miocardic acut fără supradenivelare de 
segment ST (NSTEMI) au o incidenţă în creştere şi se asociază cu 
o mortalitate care la un an o egalează pe ea a pacienţilor STEMI. 
Baza patogenetică a NSTEMI o reprezintă placa de aterom incomplet 
obstructivă, dar complicată cu tromb, sursă de microembolii şi 
microinfarcte distale.  Studii randomizate, multicentrice, au demonstrat 
beneficiul semnificativ al tratamentului intervenţional, de dilatare 
şi stentare coronariană, comparativ cu tratamentul medicamentos, 
pentru scăderea mortalităţii asociate NSTEMI, precum şi pentru 
reducerea recurenţelor de infarct miocardic şi angină pectorală. LaLa 

internarea pacienţilor NSTEMI se evaluează riscul lor ischemic 
(scorurile GRACE şi TIMI) şi hemoragic. Tratamentul intervenţional 
este indicat precoce după internare, de regulă în primele 72 de ore. 
Intervenţia se realizează chiar în primele 24 de ore, în prezenţa unui 
scor GRACE > 140 şi la diabetici, sau chiar imediat, în primele 2 ore, 
dacă pacientul este cu durere coronariană refractară, cu instabilitate 
hemodinamică ori electrică. Riscul hemoragic se reduce prin utilizarea 
abordului radial, de către operatori experimentaţi. Medicaţia adjuvantă 
angioplastiei coronariene va cuprinde dublă antiagregare plachetară 
şi anticoagulare. 

NSTEMI: TRATAMENT INTERVENŢIONAL
Prof. Dr. Dan Olinic, Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj
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COMPLICAŢII NEUROLOGICE POST SINDROAME 
CORONARIENE ACUTE 

Prof. Dr. Lăcrămioara Perju-Dumbravă, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; UMF “Iuliu 
Haţieganu” Cluj Napoca

 Sindroamele coronariene acute (SCA) sunt asociate cu o 
mortalitate ridicată (50% la 30 zile) şi un risc crescut de evenimente 
cardiovasculare recurente. Deşi terapiile actuale,  medicamentoase şi 
intervenţionale, au crescut semnificativ supravieţuirea SCA, stroke-
ul rămâne o complicaţie  majoră, cu o rată a mortalităţii de până la 
60% la 1 an.

Există o mare variabilitate a ratei stroke-ului post SCA raportate 
�n diferite studii, majoritatea incluzând  doar populaţii selecţionate 
de pacienţi. Riscul individual depinde de prezenţa factorilor de 
risc (fibrilatia trială, stroke anterior, vârsta > 75 ani, boala arterială 
periferică, diabet zaharat, hipertensiunea arterială, absenţa terapiei cu 
Aspirină la externare), aceştia fiind consideraţi predictori individuali, 
independenţi ai stroke-ului ischemic post SCA. Dintre factorii 
de risc intraspitalicesti, cei mai importanţi sunt: clasa Killip > II, 
fibrilatia trială (nou instalată, paroxistică sau cronică), procedurile 
de revascularizare coronariană percutane – PCI, bypass-ul aorto-
coronarian – CABG.

Etiopatogeneza stroke-ului post SCA este complexă, cele mai 
multe ipoteze susţinând prezenţa injuriei miocardice şi formarea 
trombului mural la nivelul ventriculului stâng ca element central şi 

Diabetologia preventivă reprezintă un continuum şi un nou 
concept (N. Hâncu, C. Niţă 2013) care vine să sublinieze faptul 
că intervenţiile terapeutice au menirea, dacă sunt corect aplicate, 
de a evita apariţia prediabetului şi diabetului la persoanele cu risc 
cardiometabolic (prevenţie primară), a complicaţiilor macro- şi 
microvasculare incipiente la pacienţii cu diabet zaharat (prevenţie 
secundară), respectiv progresia acestor complicaţii către forme 
avansate, handicap şi deces (prevenţie terţiară). Toate aceste nivele 
de prevenţie nu se pot realiza decât cu intervenţii multifactoriale, 
precoce şi intensive. 

Beneficiile controlulului glicemic intensiv în prevenţia 
evenimentelor cardiovasculare este încă un subiect de dezbatere. 
Mega-trialurile publicate până la acestă dată nu au evidenţiat o 
reducere semnificativă a morbidităţii şi mortalităţii cardiovasculare la 
pacienţii cu diabet zaharat din braţurile de control glicemic intensiv, 
studiul ACCORD fiind chiar oprit prematur din cauza unei creşteri 
a mortalităţii generale. Meta-analizele ce au inclus aceste trialuri au 
demonstrat că un control glicemic intensiv reduce riscul de deces 
cardiovascular, infarct miocardic şi accident vascular cerebral cu 9%, 
beneficiile fiind mai importante la pacienţii fără boală cardiovasculară 
unde reducerea este de 16% faţă de cei cu boală cardiovasculară deja 
constituită unde nu se înregistrează scăderea riscului de evenimente 
cardiovasculare. Aceste date se reflectă în Ghidul ADA/EASD 
din 2012, care recomandă individualizarea ţintelor terapeutice în 
funcţie de particularităţile fiecărei persoane cu diabet: hemoglobină 
glicată A1c 6.0 - 6.5% la cei de vârstă mai tânără şi fără complicaţii/
comorbidităţi importante, respectiv 7.5 - 8.0% la pacienţii vârstnici 
şi cu complicaţii avansate. Un alt obiectiv recomandat este evitarea 
hipoglicemiilor, care sunt asociate cu evenimente clinice negative 
sau sunt un marker de vulnerabilitate al stării clinice ce impun o 
atitudine mai prudentă şi utilizarea unei medicaţii cu risc scăzut de 
hipoglicemie (tiazolidindione, inhibitori de DPP-4, analogi de GLP-

1, analogi de insulină).
Date publicate în 2012 (Tonelli M et al.) arată că 

pacienţii cu diabet şi boală cronică de rinichi au un risc 
de infarct miocardic apropiat de al pacienţilor post-
infarct miocardic, iar riscul de mortalitate generală îl 
depăşeşte pe al acestora din urmă. La acestă categorie de 
pacienţi, tratamentul cu irbesartan aduce certe beneficii 
pe markerii intermediari, prin reducerea ratei de progresie 
a albuminuriei sau chiar normalizarea acestei şi reducerea 
declinului ratei de filtrare glomerulare. Irbesartanul are de 
asemenea beneficii metabolice atunci când este utilizat ca 
antihipertensiv la pacienţii cu diabet zaharat sau sindrom 
metabolic, având proprietăţi de modulator al PPAR� 
(receptor prin care se exercită şi acţiunea pioglitazonei) şi 
de a creşte expresia hepatică a PPAR�� (receptor implicat�� (receptor implicat (receptor implicat 
în mecanismul de acţiune al fenofibratului). 

În concluzie, persoanele cu diabet zaharat trebuie să 
beneficieze de o abordare 
multifactorială, intensivă 
şi debutată precoce în 
istoria naturală a acestei 
maladii, aşa cum s-a 
demonstrat şi în studiul 
STENO-2. O astfel de 
abordare poate evita 
un deces la fiecare 5 
pacienţi sau un eveniment 
cardiovascular major la 
fiecare 3 pacienţi ce ating 
şi menţin ţinte terapeutice 
stricte pe plan glicemic, 
lipidic şi tensional.

PREVENŢIA PRIMARĂ A EVENIMENTELOR 
ATEROTROMBOTICE- DIABETUL ZAHARAT

Dr. Cornelia Bala, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Centrul de Diabet, Nutriţie, Boli 
Metabolice Cluj-Napoca, Asociaţia Română de Educaţie în Diabet

sursă potenţială de evenimente embolice, inclusiv stroke.
Referitor la terapiile de revascularizare a SCA, 

rezultatele mai multor studii au demonstrat o creştere a 
stroke-ului  hemoragic şi o scădere a riscului de stroke 
embolic �n cazul trombolizei, riscul total de stroke fiind 
nemodificat. Comparând tromboliza cu PCI primară, 
rezultatele unei metaanalize din 2003 au arătat că 
tromboliza are un risc semnificativ mai mare de stroke 
total (2% vs 0.9%) şi hemoragic (1.1% vs 0.05%). �n 
schimb, analize mai recente nu au demonstrat diferenţe 
semnificative ale riscului de stroke. �n cazul PCI, stroke-
ul reprezintă o complicaţie rară (0.2 – 0.4%), dar severă, 
fiind grevat de o mortalitate ridicată, aproximativ 25 
– 44%. 10 – 50%  sunt hemoragice, 50 – 60% dintre 
cele ischemice sunt localizate �n circulaţia posterioară, 
majoritatea apar �n timpul sau imediat după procedură şi 
se asociază cu creşterea de 8 ori a mortalităţii post PCI. 

Măsurile de prevenţie cele mai importante vizează 
utilizarea terapiei antiagregante şi anticoagulante şi 
individualizarea strategiilor terapeutice. 
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CURS
Soluţii intervenţionale în infarctul miocardic acut

27 aprilie 2013, Bucureşti

După succesul sesiunii precedente a cursului de “Soluţii 
intervenţionale în infarctul miocardic acut” am decis 
continuarea acestei acţiuni şi reiterarea acestui proiect. Şi în 
acest an cursul s-a bucurat de prezenţa unui public numeros 
atras de tematica propusă şi de participarea cardiologilor 
intervenţionişti din majoritatea centrelor din ţară.

Cursul s-a evidenţiat prin partea de prezentări în direct 
din sala de cateterism care a inclus intervenţii la pacienţi cu 
infarct miocardic acut şi cazuri elective selecţionate. Cazurile 
au fost comentate de către moderatori cu  participarea directă 
a panelului de experţi şi a publicului. În panelul de experţi s-
au aflat cardiologi intervenţionişti de renunume (D. Deleanu, 
F. Ortan, S. Moţ, M. Croitoru, R. Niculescu, N. Florescu, L. 
Zarma, P. Platon, M. Postu, A. Bucsa, A. Mereuţă, I. Benedek) 
dar şi tineri specialişti (C. Udroiu, M. Albu, R. Haret, A. 
Bazyani, A. Voican).

Între sesiunile în direct au fost expuse cazuri clinice din 
experienţa centrelor participante, tema principală a conferinţei 
fiind de fapt “Ce putem învăţa dintr-un caz de IMA rezolvat 
intervenţional?”. 

Cazurile expuse au fost completate şi de o serie de prezentări 
teoretice ce au subliniat valoarea ECG în infarctul miocardic 
acut prin ocluzie concomitentă de doua artere coronare (Prof. 

C. Ginghina) şi rolul ventilaţiei neinvazive în edemul pulmonar 
acut la pacienţii cu infarct acut (Prof. D. Filipescu).

Sperăm că acest curs va deveni o tradiţie având în vedere 
popularitatea de care s-a bucurat la ediţiile precedente şi 
caracterul educaţional practic şi teoretic în care se reflectă 
experienţa acumulată până în prezent din programul STEMI.

Dr.Marian Croitoru
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CURS
CARDIOSEN 
(Particularităţi ale bolilor cardiovasculare la vârstnic)

21 Iunie 2013, Constanţa 

A treia ediţie a cursului CARDIOSEN (Particularităţi ale 
bolilor cardiovasculare la vârstnic) s-a desfăşurat la Constanţa, 
Hotel Ibis, pe 21 iunie. Cursul CARDIOSEN, iniţiat de Grupul de 
Lucru de cardiologie preventivă şi recuperare cardiovasculară al 
Societăţii Române de Cardiologie, s-a aflat la a treia ediţie. Alegerea 
Constanţei ca locaţie a acestui curs nu a fost întămplătoare deoarece 
este  cel mai vechi oraş atestat pe teritoriul Romaniei, anul 657 i. 
Hr., deci  cel mai “vârstnic” oraş al României. Abordarea temei 
a fost multidisciplinară, aşa cum este şi îngrijirea vârstnicului. 
Totodată, cursul a beneficiat de lectori de excepţie şi a fost 
apreciat de cei aproape 100 participanţi de diferite specialităţi. În 
deschiderea cursului, cei trei directori de curs – Conf. Dr. Florin 
Mitu, Conf. Dr. Dana Pop şi Dr. Daniel Gherasim - au menţionat 
importanţa individualizării tratamentului la vârstnicul cu afecţiuni 
cardiovasculare, colaborarea între cardiolog şi alte specialităţi 
precum geriatria, neurologia, medicina internă, diabetologia  sau 
nefrologia. În prima parte a cursului, conf. dr. Florin Mitu (Iaşi) 
a prezentat particularităţile factorilor de risc la vârstnic subliniind 
importanţa evaluării şi cuantificării riscului cardiovascular global, 
controlul principalilor factori de risc precum HTA, dislipidemia 
şi diabetul zaharat, care sunt cei mai importanţi FR, atât asupra 
evoluţiei cât şi al prognosticului vârstnicului cu afecţiune 
cardiovasculară.  Doamna prof. dr. Carmen Ginghină (Bucureşti), 
fostă preşedintă a Societăţii Române de Cardiologie, a punctat, 
într-o prezentare excelentă, particularităţile insuficienţei cardiace 
la vârstnic pornind de la modificările genetice, fiziopatologice, 
cu conturarea apoi a caracteristicilor clinice, cu accent pe 
individualizarea schemei terapeutice în funcţie de comorbidităţi 
şi multipli factori care intervin la vârstnic. Doamna prof. dr. 
Minerva Muraru (Bucureşti) a prezentat aspecte referitoare la 
diabeticul vârstnic şi a insistat asupra colaborării dintre cardiolog 
– diabetolog – neurolog – nefrolog - geriatru,  principalele 
specialităţi care trebuie să conlucreze la diabeticul cu patologie 
cardiovasculară. Domnul conf. dr. Bogdan Popescu (Bucureşti) 
a expus principalele afecţiuni neurologice ale varstnicului 
cu patologie cardiacă, relaţia dintre acestea, problemele de 
diagnostic şi tratament.  În finalul primei părţi, dr. Daniel 
Gherasim (Bucureşti) a arătat importanţa exerciţiului fizic atât 

în diagnosticul cât şi în tratamentul vârstnicului cu 
afecţiuni cardiovasculare. A doua parte a cursului a 
debutat cu expunerea conf. dr. Ioan Mircea Coman 
(Bucureşti), actualul preşedinte al Societăţii Române 
de Cardiologie,  referitoare la leziunile valvulare 
degenerative la vârstnic, insistând pe leziunile 
valvulare aortice şi relaţia între severitatea acestora 
şi tipul de intervenţie medicală, intervenţională sau 
chirurgicală. Prof. Dr. Elvira Craiu (Constanţa), gazda 
manifestarii, a prezentat HTA la vîrstnic, principala 
afecţiune cardiovasculară a vârstnicului, la care 
tratamentul este complex, cu atenţie la efectul în J al 
scaderii TA. Particularităţile de diagnostic şi tratament 
al bolii coronariene a vîrstnicului au fost subliniate 
de Conf. Dr. Dana Pop  (Cluj-Napoca),  iar prof. dr. 
Dumitru Zdrenghea (Cluj-Napoca) a discutat despre 
tulburările de ritm şi de conducere la vârstnic şi despre 
solutiile medicale şi mai nou electofiziologice sau de 
implantare de stimulatoare cardiace.  Prezentările de 
caz ilustrate şi discutate de dr. Dan Deleanu (Bucureşti 
- fost preşedinte a SRC) au fost deosebit de interesante 
şi utile prin diversitatea şi complexitatea problemelor 
prezentate. În ultima parte a cursului s-a discutat 
despre schimbarea stilului de viată în programele de 
prevenţie cardiovasculară a vârstnicilor (Dr. Mihaela 
Suceveanu - Covasna), terapia durerii la varstnic şi 
interacţiunile cu medicaţia cardiovasculara (prof. dr. 
Ostin Mungiu  - Iaşi – preşedintele Societătii Române 
de Algeziologie), calitatea vieţii pacientului vârstnic 
din perspectiva medicinii geriatrice (conf. dr. Gabriel 
Prada -  Bucureşti – Preşedintele Societăţii Romîne 
de Geriatrie). Ultimile două prezentări de caz ( Dr. 
Magda Mitu – Iaşi şi dr. Andrei Rusali – Constanţa) au 
exemplificat complexitatea afecţiunilor şi dificultatea 
tratamentului la vîrstnicul cu afecţiuni cardiovasculare. 
Ca şi la celelalte ediţii ale cursului CARDIOSEN,  
prin diversitatea temelor discutate, prin calitatea 
prezentărilor şi  prin bogăţia informaţiilor, cursul a 
fost apreciat de toti cei prezenţi  ca unul din cele mai 
bune ale SRC.  Mulţumim companiei Servier pentru 
susţinerea logistică a cursului fără de care cursul nu 
ar fi fost o reuşită. Ultima ediţie a acestui curs se va 
desfăşura pe 18 octombrie la Craiova..

Conf. Dr. Florin Mitu
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Primul Congres cu participare internaţională 
al Universităţii de Medicină şi Farmacie 
“Carol Davila”

Cu o istorie de 156 de ani, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Carol Davila este una dintre cele mai dinamice 
şi reputate instituţii de învăţământ superior de profil din 
România. Prin intermediul proiectelor derulate, universitatea 
continuă să formeze medici de excepţie şi cadre didactice 
valoroase care activează în cele mai renumite clinici şi spitale. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” este, de 
altfel, singura universitate din ţară care are un absolvent 
laureat al premiului Nobel: Prof. Dr. George Emil Palade.

Construirea unei comunităţi academice bazate pe 
cunoaştere, comunicare, deschidere şi eficienţă constituie 
emblema nucleului de educaţie universitară medicală. 
Rolul primordial al UMF este de a indica standardele şi 
reperele societăţii, de a asigura transferul de cultură savantă 
din generaţie în generaţie şi de a valorifica scopul civilizator 
al ştiinţei.

În premieră, în perioada 30 mai - 1 iunie 2013, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” a 
organizat la Palatul Parlamentului din Bucureşti Congresul 
cu participare internaţională, intitulat Perspective 
interdisciplinare. Manifestare ştiinţifică reprezentativă pentru 
educaţia universitară medicală, congresul a reunit lectori de 
elită din România, invitaţi străini din cadrul unor prestigioase 
universităţi, medici formatori şi lideri din domeniul medical.

În cifre, Congresul Universităţii de Medicină si 
Farmacie Carol Davila a însemnat:

•	Peste 80 de lectori (membri ai Academiei Romane, 
profesori, conferenţiari) care au susţinut comunicări.

•	6 profesori străini cărora le-a fost decernat titlul 
de Doctor Honoris Causa în cadrul celor 2 ceremonii 
festive: Prof. Dr. Martin Burian (Universitatea de 
Medicină din Viena, Austria), Prof. Dr. Antonio Federico 
(Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii din Siena, 
Italia), Prof. Dr. Christopher Granger (Duke University, 
Durham, SUA), Prof. Dr. Marc Jean Christophe 
Humbert (Universitatea Paris-Sud, Franţa), Prof. Dr. Piero 
Portincasa (Universitatea de Medicină din Bari, Italia), 
Prof. Dr. Frank M. Ruemmele (Facultatea de Medicină, 
Universitatea Sorbona, Paris, Franţa).

•	Aproximativ 2000 de medici, farmacişti şi studenţi 
care au participat la sesiunile ştiinţifice.
Propunând un spectru larg şi divers al disciplinelor 

chirurgicale (chirurgie cardiovasculară, urologie, ortopedie, 
etc) şi medicale (cardiologie, diabetologie, gastroenterologie, 
pneumologie, neurologie, pediatrie, endocrinologie, medicină 

dentară, etc.), congresul UMF constituie o premieră de reper la 
nivelul mediului universitar şi academic.

„Prestigiul unei ţări sunt universităţile sale iar trecutul 
este garanţia viitorului. Amintindu-ne testamentul ştiinţific, 
testamentul academic al înaintaşilor noştri ne dorim să facem 
ceea ce au făcut ei, să ne pregătim studenţii în aşa fel încât să 
devină un sprijin foarte puternic pentru naţie şi pentru ţară, 
să avem performanţă educaţională, să avem performanţă 
academică, să avem performanţă în cercetarea ştiinţifică.” 
– Academician Ioanel Sinescu, Rector al Universitatii de 
Medicină şi Farmacie �Carol Davila” Bucureşti.�Carol Davila” Bucureşti.Carol Davila” Bucureşti.

 
Prof.Dr.Dragos Vinereanu

“Iubeşte-ţi profesiunea şi socoteşte-o cea maiIubeşte-ţi profesiunea şi socoteşte-o cea mai 
frumoasă dintre toate, şi astfel izbânda va fi deplină.”

Thoma Ionescu
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Euro Prevent –Roma 2013

Având ca temă “Universal Approach to Preventive 
Cardiology” ediţia din acest an a Euro Prevent s-a desfăşurat 
la Roma la Palazzo dei Congressi în perioada 18-20 aprilie 
2013. Congresul s-a concentrat pe diferite metode de prevenţie 
şi implementarea de programe. De altfel, preşedintele EACPR 
Stephan Gielen a menţionat acest lucru şi în deschiderea 
congresului. Ca noutăţi la acest congres au fost simpozioane 
ale unor grupuri de lucru ale Societăţii Europene de 
Cardiologie precum cel de HTA sau de ateroscleroză. Dintre 
noile aspecte prezentate menţionez:  studiul MORGEN – The 
Monitoring Project on Risk Factors for Chronic Disease, un 
studiu de cohortă desfăşurat în Olanda pe 12 ani care a vizat 
relaţia dintre durata scurtă a somnului şi creşterea riscului 
de evenimente cardiovasculare, prezentarea tendinţelor 
mortalităţii c-v în ultimele trei decade (1980-2009) de către 
Melanie Nichols şi colab. de la Universitatea din Oxford; 
România evidenţiază în continuare o creştere semnificativă 

statistic a mortalităţii la bărbaţi cu o scădere însă a 
mortalităţii la femei alături de tări precum Grecia, 
Ungaria, Lituania, Polonia sau Slovacia.  S-a 
subliniat importanţa stresului (Studiul Whitehall II 
din UK derulat pe 18 ani) care poate  dubla riscul de 
atac cardiac.  S-au abordat şi aspecte ale medicinii 
sportive cum ar fi “Diagnostic Imaging in Sports 
Cardiology” sub auspiciile Comitetului Olimpic 
Italian. Doua premii au fost acordate pentru lucrări 
din domeniul medicinii sportive: Bernd Hewing 
– “Impact of endurance exercise on myocardial and 
renal function in a large cohort of elderly amateur 
runners” şi Kentara Kamiya – “Quadriceps strength 
is an independent predictor of exercise capacity 
in patients with coronary artery disease”. De un 
deosebit succes s-au bucurat şi sesiunile interactive 
de prezentări orale, sesiunile de postere sau 
conferinţele precum cea a lui Salim Yusuf – “Can 
we halve the global burden of CVD in the next 25 
years?” Delegaţia României şi de această dată a 
fost numeroasă, prezentă şi vizibilă (peste 70 de 
participanţi), iar Fundaţia Română a Inimii a avut 
unul din cele mai frumoase standuri.  Anul viitor 
Euro Prevent va avea loc la Amsterdam în perioada 
8-10 mai. Arivederci Roma!

Conf. Dr. Florin Mitu
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2nd European Summit in Acute Cardiovascular Care
22-23 aprilie 2013, Sophia Antipolis

La Sophia Antipolis, aproape de Nisa, în cadrul generos 
oferit de către European Heart House (La Maison du Coeur) 
s-a desfăşurat în perioada 22-23 aprilie 2013 cel de-al doilea 
“European Summit in Acute Cardiovascular Care”, de fapt 
prima întâlnire de acest fel după ce, în cadrul Congresului ESC 
de la Munchen 2012, Grupul de Lucru Acute Cardiac Care s-
a transformat într-o Asociaţie dinamică şi bine structurată 
– Acute CardioVascular Care Association (ACCA). Tema 
întâlnirii, desfăşurată sub logo-ul ACCA “Together Saving 
Lives”, a constituit-o evidenţierea neajunsurilor actuale 
survenite în cursul îngrijirii afecţiunilor cardio-vasculare acute 
(Unmet neet in Acute Cardiovascular Care) fie că este luată în 
discuţie terapia medicamentoasă a sindroamelor coronariene 
acute, tratamentul invaziv şi revascularizarea coronariană sau 
organizarea activităţii de urgenţă în pre-spital sau în unităţile 
de îngrijire a pacienţilor coronarieni (CCU), introducerea 
fiind prezentată de către prof. dr. Hector Bueno (preşedintele-
ales al ACCA). După o serie de prelegeri iniţiale (Unmet 
needs in medical therapies in ACS (Topic 1) - Kurt Huber şi 
François Schiele; Unmet needs in invasive coronary therapies 
and revascularization (Topic 2) - Peter Clemmensen şi Uwe 
Zeymer; Organization of pre-hospital care of acute CV diseases 
and CCUs (Topic 3) - Maddalena Lettino şi Christiaan Vrints) 
au fost organizate trei workshop-uri desfaşurate în paralel, cu 
posibilitatea ca fiecare participant să fie prezent succesiv la 
doua dintre acestea, la alegere. ~n cadrul fiecărui grup astfel 
constituit a fost desemnat un reprezentant care a consemnat 
ideile principale desprinse în urma discuţiilor şi care a avut 
posibilitatea a doua zi de a le prezenta în plen (am prezentat 
rezultatele workshopului referitor la problemele rămase 

nerezolvate legate de tratamentul invaziv coronarian: aspecte 
ştiinţifice şi organizatorice). Tot în prima zi, pe parcursul 
întregii zile, fiecare reprezentant al Grupurilor de Lucru 
naţionale a avut posibilitatea să acorde un interviu video care 
să facă parte din campania de promovare a ACCA la diverse 
manifestări ştiinţifice. Acest interviu a fost un foarte bun 
prilej de a reaminti obiectivele Grupului de Lucru Cardiologie 
de Urgenţă al Societăţii Române de Cardiologie precum şi 
principalele sale realizări: registrul RO-STEMI şi implicarea 
în constituirea Programului Naţional de tratament invaziv al 
STEMI (cu reducerea mortalităţii globale post STEMI de la 
13.5% în 2009 la 8.19% în decembrie 2012 !), registrul RO-
TEP destinat trombembolismului pulmonar acut, finalizarea 
Regulamentului Unităţilor de Supraveghere şi Tratament 
Avansat al pacientului cardiac critic (USTACC) recent legiferat 
precum şi constituirea Athletic CardioClub (Ro-ACC) primul 
club sportiv al medicilor cardiologi din România. Ziua a doua 
a întâlnirii a cuprins o serie de prezentări-controverse ale unor 
cazuri clinice de insuficienţă cardiacă acută (Christian Mueller, 
Alexandre Mebazaa, Joseph Masip şi Salvatore Di Somma) 
urmate de discuţii, deseori furtunoase dar întotdeauna însoţite 
de umor. 

Cel de-al doilea European Summit in Acute 
Cardiovascular Care s-a încheiat cu deja clasica “fotografie 
de familie” şi cu promisiunea de a ne revedea în perioada 12-
24 octombrie 2013 la Madrid, pentru a participa la “�nd Annual 
Congress of the Acute Cardiovascular Care Association”.

Dr. Antoniu Petriş
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În 1988, în urmă cu 25 de ani, Norman Jeffris Holter, A. 
Bayes de Luna, Del Mar şi alţi „grei” ai cardiologiei înfiinţează 
la Viena o prestigioasă societate ştiinţifică – International Society 
for Holter and Noninvasive Eletrocardiology (ISHNE), moment 
din care se succed alternativ congrese şi workshop-uri pe toate 
continentele: Koln, Ierusalim, Londra, St. Louis , Barcelona, 
Tokyo, Moscova.

Colectivul disciplinei cardiologie I, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara şi totodată al Clinicii de 
Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean Timişoara, condusă 
de profesor dr. Rodica Avram, cu preocupări şi expertiză în 
cardiologia non-invazivă şi organizare de manifestări ştiinţifice, 
a găzduit în 2007, 2008 şi 2010, workshop-uri internaţionale de 
electrocardiologie non-invazivă şi Holter sub auspiciile ISHNE. 
Privilegiul de a organiza împreună cu Universitatea de Medicină 
şi Farmacie şi Societatea Naţională de Cardiologie la Timişoara 
al XV-lea Congres şi jubileul de 25 de ani ISHNE, vine ca o 
recunoaştere a valorii ştiinţifice a acestuia.

Lucrările s-au desfăşurat în 3 elegante amfiteatre ale 
Universităţii de Medicină în perioada 29 mai – 1 iunie 2013. 
Frumoasa sală a Palatului Administrativ Judeţean a găzduit 
festivitatea de deschidere cu salutul conducerii Universităţii de 
Medicină şi Farmacie şi a Societăţii Române de Cardiologie, 
cuvântul preşedintelui ISHNE în funcţie Peter Stone (USA), al 
preşedintelui de Congres Rodica Avram, al viitorului preşedinte 
Ryszard Piotrowicz (Polonia), a preşedintelui comitetului 
ştiinţific Woijcieh Zareba (USA), un istoric al activităţii ISHNE – 
Shlomo Stern (Israel), al evoluţiei monitorizării ECG ambulatorii 
– Harold Kennedy (USA) şi s-au acordat diplomele ISHNE Del 
Mar: Vinzens Hombach (Germania), Harold Kennedy (SUA), 
Larisa Tereshchenko (USA).  Conferinţele (82) şi lucrările 
au fost susţinute de personalităţi marcante ale lumii medicale 
internaţionale - SUA, Rusia, Japonia, Brazilia, Israel, India, 
Ungaria, Polonia, Germania, Serbia, Franţa, Grecia, Slovacia, 
Italia, Elveţia, Moldova şi evident din România, în faţa unui 
auditoriu venit de asemenea din Europa, Asia şi Statele Unite.

23 de secţiuni au abordat tematici captivante şi actuale. 
Spicuim câteva lucrări pe secţiuni: 

Risk Stratification of Sudden Cardiac Death
o ECG Markers in the Risk Stratification of SCD in General 

Population, Larissa Tereshchenko (Baltimore, USA)
o Holter Predictors of SCD in Heart Failure Patients with 

Preserved EF, IwonaCygankiewicz (Lodz,Poland)
Atrial Fibrillation Management in 2013
o Atrial Fibrillation: Role of Ptx2 or role of the adipose 

tissue, Philippe Chevalier (Lyon, France)
o Atrial Fibrillation Ablation, Jonathan Steinberg (New 

York, USA)

Telemedicine and Remote Monitoring
o From Holter to Telemedicine, Ryszard 

Piotrowicz (Poland)
o Implantable Loop Recorder (ILR) – role in 

the diagnosis and evaluation of patients with Atrial 
Fibrillation, Jonathan Steinberg (New York, USA)

Autonomic Imbalance
o Heart rate asymmetry in various clinical 

scenarios, PrzemyslawGuzik (Poland)
Repolarization and Long QT Syndrome
o Meta-analysis: QT dispersion in patients with 

anxiety disorders, Igor Kelmanson (St. Petersburg, 
Russia)

Pediatrics
o Prospective Validation Of Automated Right 

Ventricular Overdrive Pacing For Simplified 
Differential Diagnosis Of Supraventricular 
Tachycardias In Children And Adults, Sebastian M. 
Stec (Poland, USA)

o Pacing in Children, Radu Ciudin (Romania)
Electrophysiology
o Conduction velocity alteration: implications 

for the interpretation of QRS-T patterns, 

Congres Internaţional de Cardiologie la Timişoara

15th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive 
Electrocardiology
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LjubaBacharova (Bratislava, Slovakia)
Update on Cardiac Resynchronization Therapy
o LBBB and Role of ECG Markers, 
Wojciech Zareba (Rochester, USA)
o How to manage CRT non-responders, PolychronisDilaveris 

(Athens, Greece)
o CRT in AF Patients, Jonathan Steinberg (New York, 

USA)

Heart Failure
o The Effect of discontinuous Remote Cardiogram Monitoring 

on Chronic Heart Failure Patients out-of-hospital Management, 
Liuxincan Zhangxiaoyi (Zshengzhou City, China)

ECG in Different Diseases
o Electrocardiogram, pulmonary pressure and angiographic 

index- Interrelationships, clinical and diagnostic value in 
pulmonary embolism, Rodica Avram (Timisoara, Romania)

o Poincare Plot Indexes Of HRV In Chronic Kidney Disease 
Patients, Gordana Perunicic-Pekovic (Belgrade, Serbia)

Heart Rate Dynamics
o Update in HRT, DC, SAF, Georg Schmidt (Germany)
Myocardial Infarction
o Prevalence and Pronostic Significance of QRS slurs or 

notches in Chest Pain Patients in the Emergency Departament, 
Roger Abacherli (Baar, Switzerland)

Congresul a inclus un curs de eletrocardiologie non-invasivă 
susţinuţi de profesionişti recunoscuţi Peter Stone (SUA), Rafa 
Baranowski (Polonia), Polykronis Delaveris (Grecia), Jerzy 
Sacha (Polonia) şi audiat de un public medical larg de cardiologi, 
internişti, diabetologi, medici de urgenţă, de familie, rezidenţi. 
În sesiuni zilnice au fost prezentate deasemenea cele 95 de 
postere.

Dr.Tudor Ciocârlie
Prof.Dr. Rodica Avram
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Congresul European de Insuficienţă Cardiacă
Lisabona, 25-28 Mai 2013

In perioada 25-28 mai 2013 s-a desfasurat la Lisabona  
Congresul European de Insuficienţă Cardiacă 

 Manifestarea a reunit peste 4400 de participanţi de pe 
toate continentele. De ce a fost aleasă Lisabona ca gazdă a 
Congresului de insuficienţă cardiacă? Dr. Dulce Brito şi 
Dr. Silva Cardoso, în calitate de gazde ale evenimentului ne 
răspund ‘Portugalia este o ţara mică, care a dat “lumi noi 
pentru lume”, iar Lisabona, una dintre cele mai frumoase 
capitale din Europa’

 Ca în fiecare an, congresul a fost un forum de înaltă ţinută 
ştiinţifică, unde cardiologi, specialişti intervenţionişti, în 
insuficienţă cardiacă, chirurgi cardiovasculari, si profesionisti 
cu preocupări în insuficienţa cardiacă au avut oportunitatea să 
se întâlnească, să-şi prezinte experienţa şi munca de cercetare, 
să schimbe idei. 

. Tema majoră a congresului a fost “Specialistul de mâine 
în insuficienţa cardiacă, de la diagnostic la interventie”. 
Diagnosticul şi terapia insuficienţei cardiace cuprinde un 
număr de subdiscipline, incluzând imagistica, cardiologia 
invazivă, electrofiziologia şi chirurgia cardiacă. De asemenea 
specialistul în insuficienţă cardiacă trebuie să managerieze 
pacienţi cu numeroase comorbiditati ca boli renale, pulmonare, 
diabet, anemie, depresie. Tema menţionată plasează în centrul 
atenţiei pe tinerii cardiologi. O astfel de abordare, spune Ricardo 
Fontes-Carvalho, este vitală pentru viitorul Heart Failure 
Association (HFA), al Societăţii Europene de Cardiologie 
(ESC), şi disciplina de Cardiologie de ansamblu.”  

 Lucrările prezentate au fost selectate din peste 1500 de 
rezumate trimise. Programul a inclus de asemenea actualizări 
ale celor mai recente studii clinice, recenzii ale celor mai bune 
lucrări publicate. 

 Un rol important a fost dedicat cardiologiei intervenţionale, 
electrofiziologiei şi chirurgiei cardiace la pacienţii cu 
insuficienţă cardiacă. 

 Mai multe asociaţii şi societăţi naţionale şi-au oferit 
contribuţia şi au fost discutate din diferite perspective 
managementul insuficienţei cardiace.

Lucrările conferinţei desfăşurate pe durata a patru zile 
a cuprins multe sesiuni de interes din punctul de vedere al 
noutăţilor prezentate. Participarea românească la lucrările 
congresului a fost numeroasa, fiind nu mai puţin de 24 de 
lucrări originale prezentate de medici români în sesiunile de 
postere.  

Asfel, în prima zi a congresului în sesiunea “Acute Heart 
Failure”, Dr. O.Chioncel a prezentat lucrarea “Outcome of 
cardiopulmonary resuscitation by Systolic Blood Pressure at 
admission in patients with in-hospital heart failure; data from 

Romanian Acute Heart Failure Syndromes (RO-
AHFS) Study, reprezentând concluziile registrului 
naţional RO-AHFS. Aceeaşi echipa, cu prim 
autor Dr. A. Ambrosy semneaza si lucrarea “The 
association between Triglycerides at admission and 
mortality in patients hospitalized for heart failure: 
an analysis of the RO-AHFS Registry.

Rămânând în sfera registrelor naţionale, un 
colectiv la fel de prestigios din toate centrele 
naţionale a prezentat rezultatele registrului naţional 
de tromboembolism pulmonar (RO-TEP) in 
lucrarea “Pulmonary embolism with and without 
acute heart failure: what makes the difference? 
Data from Romanian registry for pulmonary 
thromboembolism”, având ca prim autor pe Dr. 
A.O.Petriş.

De asemenea date ale registrului român IHHF 
RO Study s-au concretizat în lucrarea “Relation 
between comorbidities and use of evidence 
based therapies in patients with in-hospital heart 
failure; data from the IHHF RO Study” a unui 
colectiv din Bucureşti şi Târgu Mureş, semnată de 
Dr.E.L.Antohi.

Rezultatele muncii de cercetare a colectivului 
de la Spitalul Th. Burghele din Bucureşti au fost 
apreciate şi de forurile ştiinţifice ale congresului, 
menţionând în sesiunea “Highlights” rezultatele 
lucrării “Effects of high dose allopurinol on clinical 
outcome, cardiac function, quality of life and effort 
capacity in patients with symptomatic chronic heart 
failure” semnată de Dr. A.M.Ilieşiu şi ale lucrării 
“Effects of high dose allopurinol on serum uric 
acid, oxidative stress and inflammatory biomarkers 
in patients with chronic heart failure”, semnata de 
Dr.A.L.Campeanu. 

În colaborare cu centre de cercetare din Italia, 
Dr. D.Vinereanu a fost colaborator al lucrării ce 
cuprinde rezultatele post hoc ale studiului SMILE4, 
prezentată cu titlul “Cost effectiveness of zofenopril 
in patients with left ventricular systolic dysfunction 
after acute myocardial infarction”. În sesiunea 
Hypertension/LV Hypertrophy a fost prezentată 
o lucrare semnată de Dr. A.O.Ciobanu “The 
impact of blood pressure variability on subclinical 
ventricular, renal and vascular function  in patients 
with hypertension and diabetes” şi “Deformation  
imaging for long-term follow-up in a young patient 
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with acute myocarditis”, de acelaşi autor, la sesiunea de cazuri 
clinice.

În sesiunea Fibrilaţia Atrială a fost prezentată lucrarea 
“Vitamin K antagonist therapy for atrial fibrillation in very 
eldery patients with heart failure in real clinical practice” 
semnată de Dr. A.Mateescu efectuată la Spitalul de Urgenţă Sf. 
Pantelimon. Aceeaşi echipă prezintă şi lucrările “Spironolactone 
use before hospital readmission provides a better outcome in 
elderly patients with heart failure”,” Thromboembolic risk 
and related treatment in elderly patients with atrial fibrillation 
and advanced heart failure from rural areas”, “Target dose of 
neurohormonal antagonists are related to lower readmission 
rate and reduced hospital stay in elderly patients with heart 
failure” - Dr.M.M.Baluta

Lucrarea “T peak-T end interval and severe ventricular 
arrhythmia in patients with atrial fibrillation and heart failure” 
semnata de Dr. G.Gheorghe a fost prezentată în cadrul sesiunii 
de Aritmii.

Echipa în colaborare de la Spitalul de Urgenţă Floreasca şi 
de la Spitalul de Urgenţă Sf. Ioan din Bucureşti au prezentat 
două lucrări poster semnate de Dr. C.C.Diaconu “Gender 
differences and similarities in chronic heart failure patients” 
şi de Dr. L.A.Balaceanu, cu titlul “Prevalence of non-cardiac 
ultrasound pathologies in hospitalized male patients with 
chronic heart failure.”

În sesiunea poster Basic-Diastolic function a fost facuta 
simţita prezenţa românească datorită lucrării Dr. A.Selaru şi a 
colectivului, cu titlul “Time constant of relaxation of the left 
ventricle (taudmx) measured by diamix technique is a major 
determinant of both systolic and diastolic function”.

Lucrarea “Prognostic value of heart rate at discharge in 
patients hospitalized for decompensated heart failure and 
systolic dysfunction” a echipei Timisoara-Arad, cu primautor 
Dr. R.M.Christodorescu de la Clinica de Cardiologie Ascar 
Timişoara a fost prezentată în cadrul sesiunii poster referitoare 
la prognosticul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă.

Colaborari fructuase s-au dovedit a fi şi cele între echipa 
de cercetare din Cluj şi din Târgu Mureş, finalizată cu lucrarea 
“Right ventricular and atrium volume index in chronic heart 
failure in patients with chronic obstructive pulmonary disease”, 
semnată de Dr. L.Agoston-Coldea, precum şi colaborarea între 
Cluj şi Greifswald, cu lucrarea “Prognostic value of plasma 
protein levels for the recovery of LVEF in patients suffering 
from DCM”, semnata de Dr. C.Pop.

Centrul Universitar Constanţa a fost prezent cu două 
lucrări poster: “Face mask oxygen benefits on hypoxemia 
and cardiovascular side effects during colonoscopy in mild to 
moderate heart failure patients”, a Dr. A.I.Suceveanu  şi  “Statins 
in diabetes mellitus patients with normal BP, preserved LVEF 
and high NT-proBNP as a marker of subclinical metabolic 
cardiomyopathy. A 2-year prospective study in Constanta 
County”, semnata de Dr. I.R.Parepa.

Dr. M.Teodoru şi colaboratorii de la Sibiu au fost prezenţi în 
cadrul sesiunii Sindromul Cardio-renal cu lucarea “Cardiorenal 
syndrome- when markers crossroad”.

Congresul a fost de o înaltă ţinută ştiinţifică, cu multe 
informaţii noi, în parte şi datorită prezenţei româneşti atât de 
valoroasa şi de bine reprezentate.

Dr. Minodora Andor
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“23RD EUROPEAN MEETING ON HYPERTENSION 
AND CARDIOVASCULAR PROTECTION”

14-17 Iunie 2013, Milano, Italia

Anul acesta, Milano a găzduit iarăşi, aşa cum ne-a obişnuit 
la fiecare doi ani, Congresul Societăţii Europene de HTA 
(ESH), având ca temă generală “Hipertensiunea arterială şi 
protecţia cardiovasculară”, eveniment desfăşurat sub atenta şi 
minuţioasa îndrumare a profesorului Giuseppe Mancia. 

Programul ştiintific a inclus, alături de conferinţe şi 
mese rotunde ce au dezbătut aspecte teoretice mergând de 
la etiopatogenie până la terapie, şi lucrări originale derivate 
din cercetarea fundamentală, precum şi sesiuni mai aplicate 
pe practica clinică curentă, workshop-uri, sesiuni „How to”, 
prezentări de cazuri clinice şi nu în ultimul rând „Meet the 
expert” – toate acestea permiţând dezbateri şi discuţii în care 
practicianul s-a putut adresa direct expertului în domeniul 
respectiv. S-a pus accentul pe importanţa markerilor mai 
noi de tipul vitezei undei de puls, indicelui de augumentare, 
celulelor endoteliale progenitoare – teme de cercetare activa 
în ultimii ani, care au avut un aport semnificativ la întelegerea 
mecanismelor prin care HTA acţionează la nivel vascular. 

Milano, renumit ca şi capitală a modei, ne-a adus anul 
acesta ultimul trend în managementul hipertensiunii arteriale. 
Astfel, într-un auditoriu arhiplin, s-a comunicat in direct noul 
ghid comun al Societăţii Europene de HTA şi al Societăţii 
Europene de Cardiologie (ESC), într-o sesiune prezidată 
de personalitaţi marcante în domeniu: prof Josep Redon – 
actualul preşedinte al ESH, prof. Alberto Zanchetti, prof. Anna 
Dominiczak, prof. Robert Fagard şi prof. Giuseppe Mancia. 
Sesiunea înregistrata poate fi urmarită accesând site-ul http://
esh2013.infomedica.com/2013_esh_guidelines.php sau ghidul 
poate fi descărcat în format pdf de pe acelaşi site.

Într-o perioadă în care studiile legate de HTA înregistrează 
un trend ascendent, Comitetul Ştiinţific care a revizuit 
recomandările ghidurilor precedente şi le-a elaborat pe 
cele actuale, a considerat necesar să sublinieze importanţa 
indicatorilor statistici în selecţionarea studiilor ce au stat 
la baza raţionamentului recomandărilor. Astfel, pentru 
prima dată într-un ghid al Societăţii Europene de HTA apar 
recomandări pe clase şi cu nivel de dovezi.  Întrebarea nerostită 
a aditoriului a fost probabil „cât de jos ar trebui să mergem?” 
cu scăderea valorilor tensionale, care sunt ţintele care trebuie 
atinse, întrucât era deja bine cunoscut până la acel moment că 
valori prea mici, mai ales în populaţii selecţionate (vârstnici, 
diabetici) se corelează cu un prognostic mai nefavorabil.  
Răspunsul adus de noul ghid, a venit cu limite destul de 
generoase pentru valorile tensionale ţintă. Astfel, profesorul 

Mancia ne-a comunicat că „nu există nicio îndoială 
că o TA mai mare de 140/90 mmHg creşte riscul 
de boli cardiovasculare şi AVC”, limita fiind însă 
mai permisivă pentru vârstnici la care raportul risc/
beneficiu înclină spre ţinte ale TA sistolice între 
140-150 mmHg. Nu fac excepţie nici diabeticii, 
la care  ţintele recomandate nu sunt diferite de 
cele ale hipertensivului nediabetic, cu menţiunea 
că valori ale TA distolice sub 85 mmHg par mai 
convenabile. 

Interesant şi cu aplicabilitate practică 
importantă a fost preferinţa noului ghid pentru 
măsurarea TA în afara cabinetului/spitalului (la 
domiciliu + monitorizarea automată pe 24 ore) 
regasită sub denumirea de “out of office”, ca cel 
mai bun instrument de diagnosticare a HTA. 
Auto-monitorizarea la domiciliu a TA oferă 
informaţii despre evoluţia valorilor pe o perioadă 
mai îndelungată şi, datorită accesibilităţii pentru 
majoritatea populaţiei, această metodă pare chiar 
superioară clasicei măsurători ambulatorii a TA pe 
24 ore. 

Noul ghid acordă o importanţă crescută HTA 
rezistente, probabil prin prisma perfecţionării 
metodelor intervenţionale care contribuie la 
scăderea valorilor TA la această categorie de 
pacienţi. Faţă de recomandările anterioare, se 
atrage atenţia asupra evaluării critice, cu maximă 
rigoare, a criteriilor necesare acestui diagnostic 
şi, mai ales, asupra riscului cardiovascular 
semnificativ crescut la aceşti pacienţi. Obişnuiţi 
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deja cu principiul denervarii 
renale, pentru care în 
ultimii ani au fost introduse 
pe piaţa mai multe tipuri 
de dispozitive medicale, 
ne-am familiarizat şi cu 
cea mai nouă (dar aparent 
şi cea mai costisitoare) 
tehnică de terapie minim 
invaziva – electrostimularea 
baroreceptorilor carotidieni 
prin intermediul noului 
dispozitiv CVRx Barostim 
Neo. 

Nelipsita sesiune de 
postere a congresului 
a găzduit un număr 

impresionant de cercetări originale. Reprezentarea românească 
la Congresul European de HTA a fost semnificativă, atât din 

punct de vedere al numărului de participanţi înscrişi (peste 
100), cât şi din punct de vedere al lucrărilor poster prezentate 
(peste 40). Grupul de Lucru de Hipertensiune Arterială al 
Societăţii Române de Cardiologie a fost reprezentat onorabil 
atât de tinerii hipertensinologi, ale caror comunicări au fost 
susţinute de ESH şi prin acordarea de granturi individuale, cât 
şi de membrii mai vechi ai Grupului de Lucru de HTA, activi 
la fiecare manifestare. S-au prezentat postere care au acoperit 
teme variate, de la epidemiologia HTA şi afectarea precoce de 
organ ţintă, până la tehnici noi de control în HTA rezistentă de 
tipul denervarii renale. 

Ce urmează acum, după publicarea ghidului, este sa 
„digerăm” toate informaţiile noi prezentate de experţi anul 
acesta la congresul de la Milano şi să ne pregătim pentru 
dezbaterile care nu vor înceta să apară până anul viitor la 
Atena, unde se va desfăşura următorul Congres al Societăţii 
Europene de HTA.

   dr. Emma Ţintea,Ţintea,
 dr. Elisabeta Bădilă
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Proiectul “ICD for Life”

European Heart Rhythm Association (EHRA) a demarat 
în urmă cu un an proiectul “ICD4life” (replică a programului 
“Stent4life”), la care au fost invitate să participe mai multe 
ţări, printre care şi România. Scopul acestui proiect constă în 
identificarea principalelor obstacole în asigurarea accesului 
pacienţilor la defibrilatoare implantabile în indicaţia pentru 
profilaxia secundară a morţii subite cardiace (în conformitate 
cu indicaţiile ghidurilor internaţionale şi principiile Europene 
pentru asigurarea asistenţei medicale), cât şi în elaborarea 
de măsuri pertinente pentru ameliorarea situaţiei. Inutil de 
menţionat că, în conformitate cu statisticile internaţionale 
(referitoare la numărul de implanturi în valoare absolută şi 
relativă), România este una dintre ţintele predilecte pentru un 
astfel de program.

EHRA a demarat această acţiune în urma discuţiilor 
avute în cadrul “Iniţiativei ECE (East and Central Europe)”. 
Această iniţiativă, devenită subcomitet în cadrul Comitetului 
Societăţilor Naţionale al EHRA, a fost creată în urmă cu 4 
ani de un grup coordonat de G. A. Dan (România) şi Goran 
Milasinovic (Serbia) cu participarea unor experţi în domeniul 
ritmologiei din ţările est- şi centroeuropene în scopul de a reuni 
regiuni cu necesităţi asemănătoare în domeniul ritmologiei, sub 
coordonarea Asociaţiei Europene de Ritm (EHRA). Discuţiile 
avute ulterior la Pilsen, Budapesta, Nisa, Belgrad cu ocazia 
unor reuniuni proprii ale iniţiativei ca şi în cadrul altor întâlniri 
de lucru din timpul unor conferinţe şi congrese au identificat 

ţările cu probleme importante în asigurarea unei 
terapii cruciale, salvatoare de viaţă pentru pacienţii 
la risc de moarte subită cardiacă (care reprezintă 
prima cauză de deces medical în lume). 

Grupul de lucru de Aritmii al Societăţii Romane 
de Cardiologie a raspuns inviţatiei EHRA şi a 
elaborat un proiect care identifica principalele cauze 
ale numărului nepermis de scăzut de defibrilatoare 
implantate; analiza a identificat că fenomenul nu se 
corelează cu situaţia economică a României, ci mai 
degrabă cu lipsa percepţiei importanţei problemei 
de către sistemul de sănătate şi de către societate. În 
urma analizei cauzale, principalele metode propuse 
de către Grupul de Lucru de Aritmii în cadrul 
proiectului elaborat sunt: 

-crearea unui registru pilot de moarte subită în 
mai multe centre universitare; acesta poate oferi atât 
organizaţiilor profesionale cât, mai ales, Ministerului 
Sănătăţii o dimensiune reală a problemei

-colaborarea cu Asociaţia Pacienţilor cu Aritmii 
pentru explicarea problemei în rândul societăţii 
şi crearea unei liste de aşteptare pentru cei care 
au nevoie de implantarea unui defibrilator pentru 
profilaxie secundară, oferind în acest fel un acces 
mai facil la spitalele care încă dispun de aceste 
dispozitive cât şi o estimare a necesarului real la 
nivel naţional

-organizarea de conferinţe la nivel naţional 
pentru oferirea de informaţii de ultimă oră în ceea 
ce priveşte indicaţiile şi beneficiile acestei terapii

-asigurarea de burse anuale pentru tinerii 
cardiologi ce doresc să se pregătească în acest 
domeniu, de durată scurta şi medie, cu suportul 
EHRA.

Proiectul a fost desemnat câstigător, alături de 
cele elaborate de Georgia şi Bosnia- Herzegovina şi 
se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani.

Coordonatorul relaţional a fost desemnat domnul 
profesor G.A. Dan, iar director de proiect domnul 
profesor D. Dobreanu.

Sperăm că acesta să contribuie la asigurarea şi 
în România a dreptului la viaţă pentru o categorie 
importantă de pacienţi.

.

   Dr.Alexandru Deutsch
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ŞCOALA DE VARĂ A TINERILOR CARDIOLOGI
28 iunie – 7 iulie 2013, Cisnădioara - Sibiu

În perioada 28 iunie – 7 iulie 2013, la iniţiativa preşedintelui 
Societăţii Române de Cardiologie, Conf. Dr. Ioan Mircea 
Coman, a avut loc prima Şcoală de Vară a Tinerilor Cardiologi. 
Evenimentul desfăşurat la Cisnădioara - Sibiu s-a bucurat de 
un real succes.  Timp de 10 zile, 22 de tineri cardiologi din 
Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureş şi Sibiu 
au participat activ la un program ştiinţific şi social de înaltă 
calitate.

Programul ştiinţific s-a desfăşurat pe parcursul a 7 zile şi 
a constat din 5 prelegeri teoretice susţinute de personalităţi 
din domeniul electrofiziologiei, ecocardiografiei, cercetării, 
farmacologiei şi patologiei vasculare periferice, Cursul de 
Resuscitare Cardiopulmonară şi cazuri clinice susţinute de 
fiecare tânăr cardiolog participant la tabără. 

Prof. Dr. Dan Dobreanu a sintetizat algoritmii de abordare 
a pacienţilor cu device – uri implantabile de la mecanisme 
fiziopatologice la elemente practice de programare a 
stimulatoarelor cardiace. 

Prof. Dr. Tiberiu Nanea, delegat din partea Societăţii 
Române de Cardiologie, a susţinut o demonstraţie de prezentare 
de caz pornind de la imagini ecocardiografice.

Dr. Ruxandra Bayer a prezentat tehnici moderne de 
ecocardiografie dar şi o varietate de aspecte ecografice de la 
cardiopatia ishemică la endocardita infecţioasă.

Conf. Dr. Cristian Băicuş a exemplificat prelucrarea 

statistică a unei baze de date prin utilizarea 
programului SPSS.

Conf. Dr. Camil Vari a captivat printr-o 
prezentare interactivă cu privire la farmacologia 
văzută prin prisma implicaţiilor din patologia 
cardiovasculară. 

Dr. Marian Croitoru a abordat patologia 
vasculară periferică de la metode de diagnostic la 
ultimele descoperiri în domeniul tratamentului.

Zilele de 3 şi 4 iulie au fost  rezervate 
în exclusivitate Cursului de Resuscitare 
Cardiopulmonară în care sub îndrumarea Dr. 
Cristian Sumanariu, Dr. Oana Tudorache, Dr. 
Liliana Dinu, Dr. Mihaela Godeanu şi Dr. Valentin 
Georgescu, preşedinte al Consiliului Naţional 
Român de Resuscitare, cursanţii au exersat 
acordarea primului ajutor, suportul vital de bază şi 
suportul avansat conform ghidului de resuscitare. 
La sfârşitul cursului participanţii au fost testaţi şi 
au obţinut diplome. 

Fiecare tânăr cardiolog a contribuit la realizarea 
programul ştiinţific prin susţinerea unei prezentări 
de caz.  Cazurile au fost extrem de interesante şi au 
provocat dezbateri constructive în ceea ce priveşte 
abordarea şi rezolvarea propusă.  

Locaţia aleasă -  Cisnădioara  a fost locul perfect 
pentru îmbinarea utilului cu plăcutul. Excursiile 
organizate la cetatea Cisnădioara, centrul istoric 
al Sibiului sau  muzeul Brukenthal  au constituit 
momente de neuitat. 

Pensiunea a oferit un spaţiu intim şi plăcut cu o 
terasă însorită, panorama unui peisaj tipic de munte 
dar şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor 
recreative şi sportive - badminton, volei, tenis de 
masă, biliard. Participanţii au avut la dispoziţie 
biciclete pentru excursii.

Având experienţa reuşită a primei ediţii, suntem 
convinşi că Şcoala de Vară a Tinerilor Cardiologi 
va deveni o tradiţie!

Dr. Carmen Elena Pleşoianu
Dr. Emilia Goanţă
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AGENDA MANIFESTĂRILOR SOCIETĂŢII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE - 2013

SEPTEMBRIE
LIPID SCHOOL – GHIDUL DISLIPIDEMII 2012 (LIPS)
Directori de curs: Prof.Dr. D. Gaiţă, Prof.Dr.D. Vinereanu

20 septembrie Constanta

Aritmiile cardiace la copil – o abordare practica
Directori de curs: Dr.Ioana Ghiorghiu, Prof.Dr.Rodica Toganel

25 septembrie Tirgu Mures

OCTOMBRIE

CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE 3–5 Octombrie Sinaia

SA ANALIZAM NOILE GHIDURI DE HTA
Directori de curs: Prof.Dr.M.Cinteză, Prof.Dr.Cătălina Arsenescu Georgescu

18 octombrie Suceava

PARTICULARITĂŢI ALE BOLILOR CARDIOVASCULARE LA VÂRSTNIC (CARDIOSEN)
Directori de curs: Conf.Dr.F. Mitu, Conf.Dr.Dana Pop, Dr. D. Gherasim

19 octombrie Craiova

ACTUALITĂŢI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA 3)
Directori de curs: Dr.R. Vătăşescu, Prof.Dr.D.Dobreanu, Prof.Dr.G.A.Dan

25 octombrie Cluj Napoca

ANGINA PECTORALĂ STABILĂ
Directori de curs: Prof. Dr. Doina Dimulescu, Conf. Dr. �. �ălănescuDr. �. �ălănescu

25 octombrie Iasi

ZILELE CARDIOLOGICE “PROF. DR. GEORGE I.M. GEORGESCU”
31 octombrie– 2 
noiembrie Iasi

NOIEMBRIE
CAZURI CLINICE ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ
Directori de curs : Prof.Dr.C. Macarie, Prof.Dr.D. Vinereanu, Dr.O. Chioncel

noiembrie Sibiu

SOLUŢII TERAPEUTICE ÎN INFARCTUL MIOCARDIC ACUT DE LA TEORIE LA 
PRACTICĂ - CAZURI CLINICE ÎN DIRECT
Directori de curs : Dr. D Deleanu, Dr. A. Iancu, Dr. M Croitoru

noiembrie Cluj

IMAGISTICA BOLILOR VALVULARE
Directori de curs: Conf. Dr. Adriana Ilieşiu, Conf. Dr.�.A.Popescu

1 noiembrie Pitesti

SA ANALIZAM NOILE GHIDURI DE HTA
Directori de curs: Prof.Dr.M.Cinteză, Prof.Dr.Cătălina Arsenescu Georgescu

8  noiembrie Oradea

DECEMBRIE
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