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Stimați Colegi, 
 
 
Începând cu acest număr, INFOCARD va apare strict în format electronic 
și va ajunge direct la Dumneavoastră.   
 
 
Vă așteptăm opiniile, sugestiile și comentariile. 
 
 
 
 
 
 

Vă dorim un An Nou fericit,  
cu multe bucurii și împliniri! 

 

 

    LA MULȚI ANI ! 
 
 

 
Prof. Dr. Carmen Ginghină                Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu 
Redactor Șef       Președinte SRC 
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LANSAREA  PROGRAMULUI SOCIETĂȚII ROMANE DE  

 
CARDIOLOGIE PENTRU INTERVALUL 
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Noul Consiliu de Conducere al Societății Române de Cardiologie 
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Programul Societății Române de Cardiologie 

pentru intervalul  
5 Octombrie 2014 – 30 Septembrie 2017 

 
 
În premieră, Societatea Româna de Cardiologie și-a fixat un program de activitate. Acest 

program, care acoperă intervalul 5 Octombrie 2014 – 30 Septembrie 2017, a avut la bază un proiect 

propus de către președintele SRC actualului Consiliu de Conducere la prima sa ședință (3 Octombrie 

2014). Proiectul a fost supus discuțiilor membrilor SRC până la data de 15 Noiembrie 2014.  Sugestiile 

și propunerile înregistrate în cele 6 săptămâini de discuții au fost sistematizate într-o nouă formă a 

programului care a fost prezentată și supusă adoptarii de către Consiliul de Conducere în ședința sa din 

11 Decembrie 2014. În aceeași zi, Programul a fost lansat oficial în cadrul unei Conferințe de presă. 

 

În acest numar al INFOCARD vă prezintă Programul Societății Române de Cardiologie precedat de o 

sinteză a materialelor prezentate în la ședința Consiliului de Conducere și la Conferința de presă. 

 

Între 5 Octombrie 2014 – 11 Decembrie 2014 au fost îndeplinite deja câteva obiective ale acestui 

program, obiective anunțate în ședința din 3 Octombrie: 

 

- reorganizarea activității secretariatului SRC; 

- înființarea unor noi structuri organizatorice; 

- stabilirea modalităților de cooperare dintre SRC și Companiile Farmaceutice în anul 2015 

(ședința 25  Octombrie 2014); 

- stabilirea calendarului cursurilor SRC pentru intervalul 2015-2017;   

- reconfigurarea site-ului CARDIOPORTAL (site-ul oficial al SRC) prin comasarea celor două site-

uri anterior existente (CARDIOPORTAL și CARDIOINFO) într-o singura platformă cu un nou 

design și funcționalitate comparabilă cu cea a site-ului European Society of Cardiology. Lansarea 

oficială a noului site: 1 Ianuarie 2015; 

- preluarea integrală a domeniului CARDIOPORTAL de către SRC (domeniul aparținea anterior 

Companiei farmaceutice ABBOT. Mulțumim pe aceasta cale  Companiei ABBOT pentru sprijinul 

constat acordat site-ul SRC si pentru decizia ei de a continua să sprijine, și în viitor, site-ul 

nostru); 

- crearea unei aplicații electronice de autodiagnostic a hipertensiunii arteriale accesibilă 

publicului larg (cu sprijinul Companiei Pfizer și al Societății Studenților Mediciniști din UMF 

București). Aplicatie va fi funcțională imediat după 1 Ianuarie 2015;  

- crearea de parteneriate de activitate cu: 

o Societatea Română de Pneumologie, parteneriat dedicat luptei comune împotriva 

fumatului; 

o Federația Asociațiilor Studenților Mediciniști din România. 

-  lansarea inviației de cooperare cu Societățile de Cardiologie din țările vecine (până în prezent au 

răspuns pozitiv colegii din Ungaria, Republica Moldova și din Kosovo). 
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În același interval de timp: 

- a fost realizată harta cardiologiei pediatrice din România (Conf. Dr. Gabriela Doroș, Grupul de 

Lucru de Cardiologie Pediatrică și Boli Cardiace Congenitale); 

- a fost obținut sprijin financiar pentru: 

o Registrul de boli congenitale (sprijin al Companiei Bayer), registru care va fi coordonat 

de către Grupul de Lucru de Cardiologie Pediatrică și Boli Cardiace Congenitale); 

o Noua ediție a Ghidului de management în faza prespital a infarctului miocardic acut cu 

supradenivelare de segment ST (sprijin al Companiei Berlin Chemie). 

- a fost realizat regulamentul de organizare al cursurilor SRC. 

- Fundația Română a Inimii (Președinte Conf. Dr. Ioan Mircea Coman) și-a definitivat componența 

Consiliului de conducere și și-a stabilit obiectivele pentru 2015; 

- Athletic CardioClub a demarat pregătirile pentru a doua Gală a Premiilor ACC prin obținerea 

Sălii de Festivități a Comitetului Olimpic Roman ca locație de desfășurarea a acestui eveniment 

(27 Februarie 2015); 

 

În esență, Programul SRC, pe care îl puteți urmări, în detaliu, mai jos, are urmatoarele componente: 

 

1. Crearea de noi structuri organizatorice: 

a. Redenumirea Secțiunii Cadrelor Medii sub forma  Secți nea   i tenți or  edica i, a 

 inetotera e ți or și a P iho ogi or de Rec  erare ; 

b. Grupul de Consilieri ai Consiliului de Conducere (include foștii Președinți ai SRC); 

c.  e arta ent   de     de e- earning și a   ăncii e ectronice de date. Coordonatori:  

I. Prof. Dr. Dan Dobreanu, Vicepreședinte SRC, coordonator pentru activitatea 

Gupurilor de Lucru; 

II. Conf  r   ogdan    Po e c    ice reședinte SRC                        i i         

             iii i     i  ducație medicală continuă;  

d.  e arta ent   de Re ații  nternaționa e al SRC; 

e. Departamentul de proiecte europene;  

f. Sec i nea  Prietenii  ni ii                           i  R          I i ii). Coordonatori:  

- D   G   i   T   -C i   i          i    SRC); 

- Conf. Dr. Ioan Mi     C             i     RI); 

 

 

2. Programele Grupurilor de Lucru, Clubului Tinerilor Cardiologi și a Secți nii   i tenți or 

 edica i  a  inetotera e ți or și a P iho ogi or de Rec  erare; 

 

 

3. Măsuri de susținere a activității științifice (incluzând Congresul de Cardiologie și Conferința 

Grupurilor de Lucru); 
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4. Reorganizarea Publicațiilor SRC 

- REVISTA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE va continua să apară în limba engleză; 

- INFOCARD și AGENDA CARDIOLOGULUI vor deveni publicații strict electronice; 

- PROGRESE ÎN CARDIOLOGIE va deveni număr special al Revistei de Cardiologie 

 

 

5. Alte activități 

- organizarea activității Casei Inimii de la Sibiu (coordonator Conf. Dr. Ioan Mircea Coman) 

- organizarea standului SRC la Congresul European de Cardiologie 

- participarea SRC la alte proiecte. 

 
 
 
În sinteză, structura și principalele directii de activitatea ale Socetății Române de Cardiologie sunt 
prezentate în figura nr. 1 
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Figura nr. 1. Organizarea și principalele direcții de activitate ale Societății Române de Cardiologie 
 
 
 

În cadrul Programului SRC fiecare dintre Grupurile de Lucru și-a definitivat principalele obiective. 

Astfel, obiectivele legate de activitatea profesională a cardiologilor aparținând Grupurilor de Lucru sunt 

sintetizate în figura nr. 2. 
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Figura nr. 2. Probleme profesionale identificate în cadrul Grupurilor de Lucru și care se doresc a fi 
rezolvate în cursul actualului mandat. 
 
 

 

Activitatea de educație medicală continuă și de cercetare științifică a Societății de Cardiologie pentru 

actualul mandate este sintetizată în figura nr. 3. Calendarul Cursurilor SRC poate fi vizionat în Anexa nr. 

1 a Programului SRC. Repartiția geografică a locatiilor cursurilor SRC poate fi vazută în figura nr. 4. 
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Figura nr. 3. Sinteza activității de educație medicală continuă si de cercetare știintifică a Societății 
Române de Cardiologie pentru intervalul 2015-2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr. 4. Locații ale cursurilor Societății Române de Cardiologie pentru intervalul 2015 – 2017. 
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Prioritatea strategică a Societății Române de Cardiologie pentru intervalul 2015 -2017 va fi 

CARDIOLOGIA APLICATĂ. Aceasta strategie constă în implicarea Societății in identificarea verigilor 

slabe în asistența medicală cardiovasculară în România (prin registre, studii epidemiologice) și crearea 

de programe-soluții pentru rezolvarea acestor probleme, în parteneriat cu Fundația Română a Inimii, 

cu alte Societăți profesionale, cu Ministerul Sănătății și cu Ministerul Educației. 

 

Aceasta abordare prioritara este impusă de realitățile din România.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 5. Cauzele de deces in România în comparativ cu situația la nivel European 

 

Astfel, bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de deces din țara noastră, 60% dintre 

români decedând printr-o astfel de boală. Acest procent este net superior mediei europene de 46% 

recent raportată în European Heart Journal (figura nr. 5).  
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De asemenea, Româ i  “ x     ză”   i   -una dintre cele mai mari mortalități prin cardiopatie 

ischemică din Europa (figura nr. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 6. Mortalitatea prin cardiopatie ischemica in tarile Europei 

 
Mortalitatea mare prin boli cardiovasculare în România este și cauza uneia dintre cele  mai scăzute 
speranțe de viață  din Europa (figura nr. 7) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr. 7. Speranța de viață la naștere în țările Europei 
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 Paradoxal, în ciuda acestor realități, percepția mass mediei și, implicit, a populației în legatură cu 

principalele amenințări la adresa stării de sănătate este deformată. Astfel, o analiză asupra temelor 

relativ la sănătate, abordate de toate mediile de comunicare indică faptul că, în ciuda faptului ca 

mortalitatea prin boli cardiovasculare este de 3 ori mai mare decât cea prin cancer, atenția în mediile 

de comunicare a fost îndreptată asupra cancerului, a hepatitei cronice și diabetului în timp ca infarctul 

miocardic, una dintre cauzele majore de deces în România, a fost abordat cu totul marginal (figura nr. 

8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 8. Gradul de reflectare în mediile de comunicare a principalelor boli 

 

În fața acestor realități, Societatea Românî de Cardiologie are datoria de a se implica activ în efortul de 

ameliorare a stării de sănătate cardiovasculară din România, datorie impusă de însăși obiectivele sale 

statutare.  

  

Cardiologia aplicată presupune două componente: a). Identificarea problemelor b).Propunerea de 

soluții. Programele celor 10 Grupuril de Lucru includ acțiuni pentru fiecare dintre aceste două 

componente (Figurile nr. 9 si 10). 
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Figura nr. 9. Cardiologie aplicată: preocupări ale Grupurilor de Lucru ale Societății de Cardiologie în 
identificarea problemelor din asistență medicală cardiovasculară (cu rosu: acțiuni în curs de 
desfășurare; cu albastru: acțiuni în stadiul de intenție) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr. 10. Cardiologie aplicată: soluții oferite de către Grupurilor de Lucru ale Societății de 
Cardiologie în asistența medicală cardiovasculară (cu rosu: acțiuni în curs de desfășurare; cu albastru: 
acțiuni în stadiul de intenție). 
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Imagini de la Conferința de presă dedicată  
lansării Programului Societății Româna de Cardiologie 
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Semnarea parteneriatului de cooperare între Societatea Româ ă de Cardiologie (dr. Gabriel Tatu-

Chițoiu), Societatea Română de Pneumologie (Prof. Dr. Florin Mihălțan), Fundația Română a Inimii 

(Conf. Dr. Ioan Mircea Coman), Federația Asociațiilor Studenților Mediciniști (Alina Calmuc),  Ministerul 

Sănătății (Prof. Dr. Dorel Săndesc) 
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I. Principii generale de activitate 

 

1. Activitatea Societății Române de Cardiologie (SRC) se face pe baza 

Programului său pentru intervalul 1.10.2014 – 30.09.2017 adoptat de către 

Consiliul de Conducere. 

 

2. Implementarea Programului SRC se va face prin participarea nemijlocită a 

Grupurilor de Lucru, cu sprijinul și în conlucrare permanentă cu Fundația 

Română a Inimii, prin comunicare transparentă cu membrii Societăţii și în 

parteneriate cu organizații profesionale, cu Ministerul Sănătății, Ministerul 

Educației și cu alte structuri administrative. 

 

3. Unitatea, independenţa şi prestigiul SRC trebuie întărite şi promovate de 

către toți membrii săi. 

 

4. Interesele SRC au prioritate în raport cu interesele individuale. 

 

5. Personalitatea individuală trebuie respectată, susţinută şi evidenţiată. 

 

6. Toţi membrii Societăţii sunt egali în drepturi şi îndatoriri. 
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II. Prioritatea Societății Române de Cardiologie pentru 

intervalul 5.10.2014 – 30.09.2017 este 

 

 

CARDIOLOGIA APLICATĂ 

 

prin: 

 

- Educație Medicală Continuă 

- Cercetare Științifică 

- Programe specifice implementate în parteneriate cu 

organizații profesionale, cu Ministerul Sănătății, 

Ministerul Educației și cu alte structuri administrative. 
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III. Programul Societății Române de Cardiologie pentru intervalul 

5.10.2014-30.09.2017 

Introducere: 

Prezentul Program al Societății Române de Cardiologie a fost creat pe baza unui Proiect 

înaintat spre discuție/completare de către Președintele SRC membrilor Consiliului de 

Conducere în prima ședință a acestuia din data de 3 octombrie 2014. Acest Proiect a avut la 

bază scrisoarea de intenție a Președintelui prezentată membrilor SRC în anul 2011. 

Proiectul a fost, de asemenea, supus discuției membrilor SRC în intervalul 5.10.2014–

15.11.2014 prin postarea lui pe site-ul SRC și solicitarea periodică a participării la discuții. 

Drept urmare textul Programului prezentat în continuare este rezultatul „remodelării” 

Proiectului inițial în urma contribuțiilor înregistrate în perioada de dezbatere publică. 

Programul SRC include programele Grupurilor de Lucru, programul Clubului Tinerilor 

Cercetători și programul Secțiunii Asistenților Medicali. În mod deliberat, pentru toate aceste 

structuri nu a fost impus un format aparte sau un șablon de sistematizare a obiectivelor, 

lăsându-li-se deplina libertate de organizare a propriului program.    

 

Principalele obiectivele statutare SRC sunt (art. 6): 

a. „Pe plan național: prevenția și combaterea bolilor cardiovasculare în România.” Prevenția 

bolilor cardiovasculare este un obiectiv prioritar pentru SRC în intervalul 2015-2017. Toate 

acțiunile SRC în acest sens vor fi înscrise în cadrul unei campanii denumite “Campania 

pentru sănătatea inimii tale!” 

b. „Pe plan internațional: participarea activă la programele și proiectele regionale și europene 

destinate prevenției și combaterii bolilor cardiovasculare.” 

 

Pentru atingerea obiectivelor sale Societatea Română de Cardiologie va continua să se implice 

activ în deciziile de politică sanitară (exemple de implicare anterioară a SRC:  

1) Programul Național de tratament intervențional în infarctul miocardic acut cu supradenivelare 

de segment ST (implementat cu începere din 01.08.2010). 

2) Regulamentul de funcționare al Unităților de Supraveghere și Tratament Avansat al 

pacienților Cardiaci Critici (finalizat prin Ordinul de Ministru nr. 1322/20.12.2012).  
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Această politică se va baza pe: 

1) Identificarea și evaluarea de către experții Grupurilor de Lucru ale SRC a proble-melor 

existente în asistarea pacienţilor cardiovasculari din România. 

 

2) Participarea activă a experților Grupurilor de Lucru la crearea și implementarea  soluțiilor de 

rezolvare a problemelor identificate. 

 

III.1. Măsuri organizatorice 

 

III.1.1. Evidența membrilor Societății Române de Cardiologie 

- Baza de date a membrilor SRC va fi reactualizată până la data de 31.12.2014 

(Coordonator: Conf. Dr. Antoniu Petriș, secretarul SRC); 

- Crearea „Hărții Cardiologice a României” (unități medicale, dotare tehnică, personal 

medical), începând cu „Harta Cardiologiei Pediatrice” care va fi încheiată până la data de 

31.12.2014. Coordonatori: Conf. Dr. Gabriela Doros, Grupul de Lucru de Cardiologie 

Pediatrică și Conf. Dr. Antoniu Petriș, secretarul SRC. 

- Se vor depune toate eforturile pentru ca medicii cardiologi cu cetățenie română care își 

desfășoară activitatea în afara României să devină membri ai SRC (Coordonator: 

Departamentul de Relații Internaționale).  

 

III.1.2. Reorganizarea site-ului Societății Române de Cardiologie 

- Site-ul SRC va restructurat până la data de 15.02.2015, prin unificarea celor două site-uri 

existente în prezent,CARDIOPORTAL și, respectiv, CARDIOINFO. (Coordonator: Dr. 

Gabriel Tatu-Chițoiu, Președinte SRC). 

- Noul site va păstra denumirea CARDIOPORTAL și va fi restructurat după modelul site-ului 

Societății Europene de Cardiologie și va include și componenta de e-learning existentă pe 

CARDIOINFO. 

 

III.1.3. Reorganizarea Secretariatului Societății Române de Cardiologie 

- Până la data de 30 noiembrie vor fi rezolvate formalitățile legate de funcționarea în condiții 

de legalitate a activității secretarelor SRC (crearea fișelor de post, instruirea în protecția 
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muncii și în paza contra incendiilor, afilierea la un medic de medicina muncii, etc) și 

formalitățile necesare funcționării legale a sediului SRC (coordonator: Dr. Gabriel Tatu-

Chițoiu). 

- Vor fi întocmite formalitățile necesare pentru obținerea de către SRC a avizului de Operator 

de date personale (termen 31 Ianuarie 2015, coordonator Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu). 

-  

III.1.4. Crearea de noi structuri organizatorice 

a) Redenumirea actualei Secțiuni „Cadre Medii și Profesiuni Conexe” sub forma ”Secțiunea 

Asistenților Medicali, a Kinetoterapeuților și a Psihologilor de Recuperare”. 

 

b) Grupul de Consilieri ai Consiliului de Conducere al Societății Române de Cardiologie. 

Acesta: 

- cuprinde foştii preşedinţi ai SRC; 

- are rol consultativ în pregătirea Programelor manifestărilor științifice ale SRC și în luarea 

deciziilor majore ale Consiliului de Conducere, la solicitarea Consiliului de Conducere al 

SRC. 

 

c) Departamentul  de IT, de e-learning și al băncii electronice de date a SRC. 

Coordonatori (conform art. 27.2 – Activitatea Vicepreședinților, statut SRC):  

1. Prof. Dr. Dan Dobreanu, Vicepreședinte SRC, coordonator pentru activi-tatea Grupurilor 

de Lucru; 

2. Conf. Dr. Bogdan A. Popescu, Vicepreședinte SRC, coordonator pentru activi-tatea de 

cercetare științifică și educație medicală continuă. 

 

Obiectivele Departamentului:   

1. întreținerea și actualizarea permanentă a site-urilor SRC și Athletic CardioClub; 

2. întreținerea și actualizarea secțiunii de e-learning a site-ului SRC;   

3. difuzarea în comunitatea SRC a materialelor educative primite periodic de la ESC, inclusiv a 

noilor ghiduri de specialitate; 

4. arhivarea materialelor științifice și educative ale SRC cum ar fi: 

- colecţia de articole originale româneşti publicate în România sau în reviste internaţionale 

de specialitate; 

- colecţia de cursuri SRC; 
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- registrele SRC; 

- colecţia de imagistică SRC; 

- colecţia de prezentări de caz; 

- forma electronică a cărților/articolelor ştiinţifice publicate de membrii SRC etc. 

Departamentul este format din 13 membri, respectiv câte un reprezentant al fiecăruia dintre 

cele 10 Grupuri de Lucru, un reprezentant al Clubului Tinerilor Cardiologi, un reprezentant al 

Secțiunii Asistenților Medicali și un reprezentant al Athletic CardioClub fiecare dintre acestea având 

responsabilitatea întreținerii paginii specifice în cadrul site-ului SRC. 

Membrii acestui Departament sunt: 

1. Dr. Bogdan Brânză (GL de Aritmii și Electrofiziologie); 

2. Dr. Ovidiu Mitu (GL de Ateroscleroză și Aterotromboză); 

3. Dr. Cristian Udroiu (GL de Cardiologie Intervențională); 

4. Dr. Adrian Lăcătușu (GL de Cardiologie Pediatrică); 

5. Dr. Călin Cosmin (GL de Cardiologie Preventivă); 

6. Conf. Dr. Diana Țînț (GL de Cardiologie de Urgență); 

7. Dr. Adrian Mereuță (GL de Cardiopatie Ischemică); 

8. Dr. Ruxandra Jurcuț (GL de Ecocardiografie); 

9. Dr. Emma Țintea (GL de Hipertensiune Arterială); 

10. Dr. Ruxandra Christodorescu (GL de Insuficiență Cardiacă); 

11. As. Silvana Pop (Secțiunea Asistenților Medicali); 

12. Dr. Carmen Pleșoianu (Clubul Tinerilor Cardiologi); 

13. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu (Athletic CardioClub). 

 

d) Departamentul de Relații Internaționale a SRC  

Coordonator: Fostul Președinte SRC, respectiv Conf. Dr. Ioan Mircea Coman (conform art. 

27.4 – Activitatea Fostului Președinte, statut SRC). 

Obiectivele Departamentului: 

1. menținerea legăturilor cu alte Societăți de Cardiologie, în special cu cele din țările vecine, 

inclusiv prin crearea de parteneriate pentru  realizarea de: 

a. registre comune; 

b. studii științifice regionale; 

c. sesiuni comune la manifestari ştiintifice; 

2. crearea unui pol al Cardiologiei din Europa de Sud-Est, în cadrul Societății Europene de 
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Cardiologie (NB. Pentru Noiembrie 2014 avem confirmări de cooperare de la Societatea 

Maghiară de Cardiologie și Societatea de Cardiologie din Republica Moldova); 

3. menținerea legăturilor cu cardiologii români din diaspora care trebuie încurajați să devină 

membrii ai SRC.  

  

Membrii acestui Departament sunt: 

1. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu; 

2. Prof. Dr. Cătalina Arsenescu-Georgescu (pentru relația cu Republica Moldova și 

Ucraina); 

3. Prof. Dr. Imre Benedek (pentru relația cu Societatea Maghiară de Cardiologie); 

4. Dr. Gheorghe Cerin (Italia); 

5. Dr.Ovidiu Chioncel;  

6. Conf. Dr. Ioan Mircea Coman; 

7. Dr. Anca Florian (Munster, Germania); 

8. Prof. Dr. Dan Gaiță (pentru relația cu țările din fosta Iugoslavie și cu WHF). 

9. Dr. Ruxandra Jurcuț; 

10. Dr. Șerban Mihăileanu (Franța); 

11. Dr.Denisa Muraru (Padova, Italia); 

12. Conf. Dr. Bogdan Popescu; 

13. Prof. Dr. Dragoș Vinereanu. 

 

e) Departamentul de proiecte europene 

Obiectivele Departamentului: 

1. Sistematizarea ofertelor de programe provenite din cadrul SRC (Registre, studii științifice, 

etc...) care ar putea concura pentru susținere financiară prin fonduri europene; 

2. Scrierea de aplicații pentru proiecte sustenabile prin fonduri europene. 

Membrii acestui Departament sunt: 

1. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu; 

2. Conf. Dr. Antoniu Petriș; 

3. Prof. Dr. Dragoș Vinereanu;  

4. Dr. Ovidiu Chioncel; 

5. Prof. Dr. Daniel Lighezan;  

6. Conf.Dr. Bogdan A. Popescu. 
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f). Secţiunea „Prietenii Inimii” (în cooperare cu Fundația Română a Inimii). 

Coordonatori: Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu (Președinte SRC) și Conf. Dr. Ioan Mircea 

Coman (Președinte FRI) 

 

Obiectivul secțiunii: mediatizarea programelor și a materialor educative ale SRC și FRI prin 

acțiuni în parteneriat cu alte Societăți profesionale și organizații. Parteneriate în curs de definitivare 

la data de 20 Noiembrie 2014: 

- Parteneriat SRC/FRI/ Societatea Română de Pneumologie, destinat luptei împotriva  

fumatului; 

- Parteneriat SRC / Liga Studenților Mediciniști din România; 

- Parteneriat SRC / Asociația Pacienților. 

 

III.1.5. Filialele Societății Române de Cardiologie 

 SRC va sprijini Filialele care au o activitate constantă (Filiala București, Filiala Argeș) și va 

încuraja crearea de noi Filiale (Pentru luna noiembrie 2014, Filiala Constanța este în curs de 

constituire). 

 

III.1.6. Asigurarea transparenței în activitatea Consiliului de Conducere. 

- toate minutele ședințelor Consiliului de conducere vor fi transmise membrilor SRC; 

- raportul anual de activitate a SRC va fi publicat în INFOCARD. Acest raport va conține bilanțul 

activității SRC în ansamblu și al structurilor sale organizatorice (Grupurile de Lucru, Secțiunea 

Asistenților Medicali, Clubul Tinerilor Cercetători) în comparație cu Programul lor inițial; 

- bilanțurile financiare anuale vor fi publicate, în detaliu, alături de raportul anual de activitate. 

 

III.1.7. Sediul Societății Române de Cardiologie și Casa/Casele Inimii 

1. Președintele SRC (Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu), viitorul Președinte (Prof. Dr. Dragoș Vinereanu) 

precum și Președintele Fundației Române a Inimii (Conf. Dr. Ioan Mircea Coman) vor depune 

toate eforturile pentru crearea unui nou sediu al SRC („Casa Națională a Inimii”). 

2. SRC va sprijini constant activitatea Casei Inimii existente la Sibiu. 

3. Înființarea de „Case ale inimii” va fi încurajată în localitățile în care membrii SRC vor considera 

acest lucru a fi util.  
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IV. Programele Grupurilor de Lucru  

Coordonator: Prof. Dr. Dan Dobreanu, Vicepreședinte SRC (conform art. 27.2 – Activitatea 

Vicepreședinților, statut SRC).  

 

- recomandare: crearea a minim unui parteneriat între un Grup de Lucru și o Companie 

Farmaceutică în vederea susținerii activitățiilor Grupului de Lucru; 

- recomandare: crearea de nuclee de 3-5 membri în cadrul fiecărui Grup de Lucru cu atribuții 

concrete în sprijinirea Președintelui și Secretarului în promovarea programului specific  

Grupului. 

- recomandare: crearea unui cont bancar al Grupului de Lucru în care vor fi transferate sumele 

obținute din activitățile Grupului (cursuri de specialitate) și destinate activităților Grupului 

(materiale educative, premieri medici tineri, etc.).  

 

IV.1. Grupul de Lucru de Aritmii, Electrofiziologie și Dispozitive Implantabile 

Președinte: Dr. Alexandru Deutsch 

Secretar: Dr. Mihaela Grecu 

 

Nucleul Grupului de Lucru: 

Dr. Radu Vătășescu - relații internaționale, registre, competență electrofiziologie; 

Prof. Dr. Gheorghe Andrei Dan - relații internaționale, registrul european de fibrilație atrială; 

Prof. Dr. Dan Dobreanu – cursuri, conferințe, competență de electrofiziologie 

Dr. Dragoș Cozma – relații cu alte grupuri de lucru (cardiologie de urgență, insuficiență cardiacă, 

cardiologie pediatrică, ecocardiografie) 

Dr. Călin Siliște – registrul de moarte subită, redactarea „Regulamentului de organizare și 

functionare a laboratoarelor de cardiologie intervențională”. 

 

Principalele obiective: 

1. asigurarea unei asistenţe profesionale de cea mai bună calitate în domeniul aritmiilor cardiace; 

2. promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală în această direcţie de studiu a 

cardiologiei. De asemenea GLA susține și încurajează cercetarea științifică în domeniu. 

Pentru a fi eficienţi în atingerea scopurilor Grupului nostru, vom acţiona pe mai multe direcţii, şi 

anume: 
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- îmbunătăţirea organizării GLA; 

- creşterea nivelului de profesionalizare a medicilor, cât şi al gradului de finanțare a 

procedurilor; 

- sporirea nivelului de educaţie specifică a profesioniştilor dedicaţi tratării aritmiilor cardiace. 

- sprijinirea cercetării științifice în ritmologie. 

 

Astfel, vom încerca:  

- creșterea efectivă a numărului membrilor GLA.  

- implicarea mai multor membri importanţi ai comunităţii profesionale în realizarea de proiecte 

care să amelioreze activitatea ştiinţifică şi profesională în domeniul nostru de interes. 

- reluarea întâlnirilor periodice ale membrilor Grupului de Lucru în cadrul cărora membrii săi să 

discute idei şi propuneri de acţiuni subsumate scopurilor noastre asumate, este unul dintre 

obiectivele GLA. 

- convingerea unui număr cât mai mare de centre active în tratarea aritmiilor cardiace de a 

raporta corect numărul procedurilor invazive de tratament realizate în activitatea lor, furnizând o 

statistică cât mai apropiată de realitate, ale cărei cifre se pot dovedi extrem de utile şi necesare 

în relaţia cu autorităţile naţionale şi internaţionale, mai ales în paradigma argument stiințific 

versus finanţare. 

- crearea de liste de așteptare la nivel național pentru un acces cât mai rapid al pacienților la 

terapie și pentru a convinge autoritățile de necesitatea ameliorării finanțării. 

- definitivarea demersurilor de intrare în vigoare a competenţei naţionale de stimulare cardiacă şi 

electrofiziologie.  

- publicarea unor ghiduri naţionale, adaptate realităţilor de la noi. 

- formarea un grup de lobby alcătuit din membri de notorietate ai GLA care să militeze pentru 

ameliorarea finanţării domeniului nostru de activitate. 

- colaborarea cu asociațiile pacienților cu scopul de a spori eficacitatea acțiunilor de lobby ce 

vizează deciziile luate de autorități și care au impact direct asupra domeniului nostru de interes. 

- consilierea de către membrii GLA a tinerilor medici cardiologi pentru obținerea de burse de studii 

europene. 

- înființarea unei burse de pregătire în domeniul dispozitivelor implantabile și al electrofiziologiei în 

centrele naționale care pot și vor să ofere acest gen de burse.  

- intensificarea eforturile de convingere a comunității cardiologilor pentru a se aplica în practică 

indicațiile ghidurilor terapeutice europene de specialitate, fapt ce ar duce la creșterea calității 



SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE 
 

 

30 InfoCard                                                                                                    Numarul 64/decembrie 2014 
 

actului medical acordat pacienților cu afecțiuni specifice. 

- continuarea organizării cursurilor ARCA în cât mai multe centre de importanță profesională și 

geografică. De asemenea, organizarea și intensificarea de activități de e-learning de utilitate 

pentru cei care lucrează în domeniu. 

- organizarea de activități de educare a pacienților (în colaborare cu asociațiile pacienților). 

- impunerea ca obligatorie a cunoașterii diverselor proceduri (ex. pacingul temporar) și a unor 

aspecte generale de ritmologie (electrocardiograma la pacientul stimulat etc.) 

- crearea Specialitãţii în Electrofiziologie (competență); 

- redactarea „Regulamentului de organizare și funcționare a laboratoarelor de cardiologie 

intervențională” (în cooperare cu GL de Cardiologie Invazivă); 

- „Registrul de moarte subitã” – în cooperare cu Medicina de Urgenţã (susţinut eventual de către 

reprezentanţa Laerdal?); 

- „Registrul de aritmii la copii” (susţinut eventual de cãtre MEDTRONIC?); 

- realizarea de materiale educative: broșurã, videoclip, postere, flyer-e (MEDTRONIC?); 

- Cursurile Grupului de Lucru: în conformitate cu centralizatorul Cursurilor SRC (Anexa nr. 1). 

 

IV.2. Grupul de Lucru de Ateroscleroză și Aterotromboză 

Președinte: Prof. Dr. Florin Mitu 

Secretar: Dr. Mircea Iurciuc 

 

I. Nucleele Grupului de Lucru:  

1. Ateroscleroza și aterotromboza  la nivel:  cerebral, coronare, artere periferice (carotide, 

aortă, a. renale, membre inferioare): Prof. Dr. Daniel Lighezan, Dr. Dan Darabanțiu. 

2. Ateroscleroza subclinică, rigiditate arterială, explorări clinice, remodelare vasculară: Prof. Dr. 

Dragoș Vinereanu, Prof. Dr. Florin Mitu, SL Dr. Mircea Iurciuc 

3. Leziunile arteriale complexe, genetica în ateromatoză, cercetare fundamentală: Prof. Dr. 

Radu Iliescu,  Conf. Dr. Corina Dima-Cozma, Prof. Dr. Danina Muntean 

4. Imagistica plăcii de aterom și histologia virtuală: Conf. Dr. Adriana Ilieșiu, Prof. Dr. Anca 

Câmpean 

5. Ateroscleroza în viziunea interdisciplinară: diabet, nefrologie, neurologie, markeri ai 

ateromatozei: Prof. Dr. Dan Gaiță, Prof. Dr. Marius Vintilă, Prof. Dr. Adrian Covic 

6. Ateroscleroza  – Școală de Vară. 
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II. Obiectivele Grupului de Lucru: 

Colaborare cu:  

- Alte GL ale SRC (Prevenție, Cardiologie Pediatrică, Insuficiență Cardiacă,      

Ecocardiografie); 

- Universități din țară;  

- ESC/ESH, ACC/AHA;  

- Societatea Medicilor de Familie, EGPRN – European General Practice Research Network,  

(proiecte comune, lucrări comune, cursuri comune); 

- Transfrontaliera cu alte structuri medicale – în special cu țările vecine (de cardiologie și 

aterotromboză);  

- Participare la congresele și conferințele altor specialități medicale și nemedicale; 

- Cooperare cu Neurologia – tromboliza în Stroke; 

- Cooperare cu Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice; 

- Promovarea tinerilor cercetători; 

- Revista online de informare (ultimele noutăți în domeniu, cât și informarea activității din 

grup): S.L. Dr. Mircea Iurciuc – secretar GL; 

-  Realizarea de materiale educative: broșură, videoclip, postere, flyer-e; 

Cursurile Grupului de Lucru: în conformitate cu centralizatorul Cursurilor SRC (Anexa nr. 1). 

 

IV.3. Grupul de Lucru de Cardiologie Intervențională 

Președinte: Dr. Ștefan Moț 

Secretar: Dr. Marian Postu 

 

Nucleul Grupului: Dr. Ștefan Moț, Dr. Marian Postu, Dr. Dan Deleanu, Dr. Lucian Zarma, Dr. 

Marian Croitoru, Dr. Rodica Niculescu, Dr. Cristian Udroiu, Dr. Igor Nedelciuc, Dr. Florin 

Orțan. 

  

1. Organizarea unei echipe care să obțină, în coordonare cu structurile Comisiei de Cardiologie a 

MS, o finanțare corespunzătoare pentru Cardiologia Intervențională - în primul rând  printr-o 

apreciere realistă în sistemul DRG; 

2. Organizarea Registrului Național de PCI, care să se ocupe de verificarea rezultatelor 

procedurilor de cardiologie intervențională,  pe baza căruia să se sprijine finanțarea viitoare;    

3. Stabilirea unei recomandări catre MS de acreditare (dar mai ales de mentinere a acreditării) a 
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laboratoarelor de cateterism – pentru a crește calitatea asistenței medicale. În acest sens 

dorim ca un reprezentant al grupului de lucru de Cardiologie Intervențională să facă parte din 

Comisia de Cardiologie a MS, pentru ca orice problemă specifică să poată avea și consultanța 

unui specialist în domeniu (vezi achiziția de angiografe, de consumabile); 

4. Ne dorim să oferim sprijin (inclusiv asistență juridică dacă e cazul) pentru aplicarea legii 

salarizării unitare a personalui plătit din fonduri publice, în vederea acordării în toate unitățile 

medicale a sporului de 50% pentru personalul care lucrează în Laboratoarele de Cardiologie 

Intervențională; 

5. Ne vom implica în continuare în procesul de obținere și mai ales de menținere a  competenței 

în Cardiologia Intervențională. E necesară reanalizarea rapidă a sistemului de pregătire în 

subspecialitatea de CI, folosindu-se aceeași curiculă, dar și aceeași strictețe în aplicarea 

acesteia în toate centrele. Vom face propuneri în următoarea perioadă, în primul rând ca 

persoană din partea GL și a MS care să aplice aceste deziderate să fie Dr. Dan Deleanu; 

6. Vom organiza teme de cercetare. De asemenea, ne dorim și includerea diferitelor centre în 

trialuri internaționale de cardiologie intervențională;  

7. Vom promova participarea membrilor Grupului de Lucru la toate activitățile ESC respectiv 

EAPCI, precum și la alte manifestări științifice interne și internaționale;  

8. Vom contribui la organizarea și pregătirea Congresului anual al SRC respectiv la Conferința 

Grupurilor de Lucru. În aceste manifestări, dorim includerea unor sesiuni cu transmisii live ale 

procedurilor intervenționale; 

9. Vom organiza 2 cursuri /an pe teme de „Revascularizare în STEMI/NonSTEMI”. Aceste cursuri 

se vor desfășura în orașele în care există noi laboratoare de cateterism și care iau parte, de 

asemenea, la programul național de tratament intervențional în STEMI; 

10. Cu sprijinul partenerilor noștri, Astra Zeneca, dar și a companiilor din industria de device-uri 

(pentru început și-au anunțat intenția Abbott- MDD și Medtronic) vom organiza un Simpozion 

anual de Actualități în Cardiologia Intervențională cu participarea colegilor din regiunea 

noastră geografică (Europa Centrală, de Est și Balcanii); 

11. Redactarea „Regulamentului de organizare și funcționare a laboratoarelor de cardiologie 

intervențională (în cooperare cu GL de Aritmii) – Coordonator dr. Marian Postu); 

12. Continuarea Inițiativei Stent for Life – Romania. 

13. Realizarea de materiale educative (Sponsori: Abbot; Medtronic). 

 

Cursurile Grupului de Lucru: în conformitate cu centralizatorul Cursurilor SRC (Anexa nr. 1). 
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IV.4. Grupul de Lucru de Cardiologie Pediatrică și Boli Cardiace Congenitale 

Președinte: Conf. Dr. Gabriela Doroș 

Secretar: Dr. Anca Popoiu 

 

Nucleul Grupului: Dr. Gabriela Doroș, Dr. Anca Popoiu, Prof. Dr. Rodica Togănel, Dr. Anca 

Sglimbea, Dr. Simona Oprita, Dr. Ioana Ghiorghiu, Prof. Dr. Alexandru G. Dimitriu 

  

Obiectivele Grupului de Lucru 

1. Creșterea numărului de membrii în Grupul de Lucru de Cardiologie Pediatrică și BCC, prin 

identificarea celor interesați de această specialitate; 

2. Afilierea noilor membrii la Societatea Română de Cardiologie (SRC) și, odată cu aceasta, la 

Asociația Europeană de Cardiologie Pediatrică (AEPC), unde grupul nostru mic este deja 

membru activ și recunoscut; 

3. Continuarea și crearea de noi relații de colaborare cu cardiologii de copii din țările vecine și din 

restul lumii și invitarea specialiștilor de renume la manifestările Grupului de Lucru și la 

Congresele SRC, pentru creșterea calității sesiunilor și permiterea schimbului de informații de 

cea mai bună calitate; 

4. Participarea la indexarea Revistei de Cardiologie și tranformarea ei într-o revistă cotată ISI 

Thomson Reuters; 

5. Susținerea continuității Atestatului de Competență în Cardiologia Pediatrică, initiat de dna Prof. 

Dr. Togănel Rodica de la Târgu  Mureș, până la rezolvarea avizării Specialității de  

Cardiologie Pediatrică de către Ministerul Sănătății (MS), care să se regăsească în Examenul 

de Rezidențiat (trunchi comun de 3 ani cu Pediatria și 2 ani Cardiologie Pediatrică); 

6. Rezolvarea împreună cu Grupul de Lucru Aritmii, Electrofiziologie și Dispozitive Implantabile a 

recunoașterii specialității de electrofiziologie și pentru pacienții de vârstă pediatrică, respectiv o 

singură specialitate cu doi beneficiari, adulți și copii; 

7. Participarea la redactarea „Regulamentului de organizare și funcționare a laboratoarelor de 

cardiologie intervențională și electrofiziologie” unde trebuie cuprinși și copiii, ca beneficiari ai 

acestor manevre de diagnostic și tratament.   

8. Participarea la crearea „Registrului de aritmii la copii” împreună cu GL Aritmii; 

9. Participarea la crearea „Registrului de dispozitive implantabile la copii”, alături de GL Aritmii și 

GL Cardiologie Intervențională;  
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10. Participarea alături de colegii de la Spitalul de Pneumologie  „Marius Nasta”, sub coordonarea  

dlui. Prof. Dr.  Miron Bogdan,  inițiatorul Programului Național de Tratament a HTAP, la 

crearea Registrului Național de Hipertensiune Arterială Pulmonară la copii (secundară 

malformațiilor congenitale de cord – în cazul nostru); 

11. Realizarea  unor materiale educative tip broșură pentru părinții ce au copii cu cardiopatii 

congenitale, pentru înțelegerea acestora  sau împreună cu GL Prevenție și HTA, realizarea 

unor broșuri de prevenție a obezității, hipertensiunii arteriale, aterosclerozei, boli cu debut în 

copilărie, dar cu exprimare la vârsta  adultului; 

12. Propunem un Program de Depistare a Hipertensiunii Arteriale și a Obezității la copii, în școli, 

cu ajutorul Studenților Mediciniști și a voluntarilor (pentru măsurare TA, completare 

chestionare, etc), inițial regional, apoi poate național;  

13. Organizarea de Sesiuni Comune cu GL Ecocardiografie și Imagistică, Aritmii, Prevenție și 

HTA, în cadrul Congresului Național sau în cadrul sesiunilor  GL; 

14. Organizarea de cursuri comune cu GL mai sus menționate; 

15. Realizarea împreună cu companiile producătoare de ecocardiografe a unor cursuri tehnice de 

instruire și de îmbunătățire a calității achiziției și prelucrării imaginii, împreună cu tehnicieni 

specializați ai acestor companii, care și-au arătat deschiderea spre cardiologii din România, 

așa cum se procedează în țările occidentale, anual;  

16. Împreună cu GL Cardiologie de Urgență, crearea în școli a unui Program Național de 

Resuscitare Cardiorespiratorie, cu manechine, cu ajutorul studenților la medicină voluntari, 

care au deprins aceste abilități. 

 

Cursurile Grupului de Lucru: în conformitate cu centralizatorul Cursurilor SRC (Anexa nr. 1). 
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IV.5. Grupul de Lucru de Cardiologie Preventivă și Recuperare Cardiovasculară 

Președinte: Prof. Dr. Mircea Popescu 

Secretar: Dr. Iulia Kulcsar 

 

ORGANIZAREA GRUPULUI DE LUCRU: 

A. Nucleul de Prevenție, Epidemiologie și Strategii Populaționale 

Responsabili: Prof. Dr. Mircea I. Popescu, Prof. Dr. Dan Gaiță, Dr. Iulia Kulcsar 

 

Obiective:   

1. Implementarea ghidurilor de prevenție a bolilor  cardiovasculare; 

2. Asigurarea relației de colaborare cu Societatea Europeană de Cardiologie și Asociația 

Europeană de Prevenție și Reabilitare Cardiovasculară; 

3. Asigurarea relației de colaborare între Societatea Română de Cardiologie, Ministerul Sănătății și 

Institutul Național de Sănătate Publică privind programul național de prevenție a bolilor 

cardiovasculare, precum și participarea la elaborarea normelor de aplicare și urmărire a 

eficienței acestuia în scopul declarat de aliniere la efortul global mondial asumat de Organizația 

Mondială a Sănătății și Federația Mondială a Inimii de reducere a mortalității de cauză 

cardiovasculară cu 25% până în anul 2025; 

4. Asigurarea relației cu Ministerul Învățământului privind implementarea măsurilor  de prevenție 

aplicabile la populația generală de vârstă  școlară și universitară; 

5. Asigurarea bazei științifice, respectiv acordarea girului profesional privind informațiile legate de 

prevenția cardiovasculară, ce ajunge în rândul comunităților profesionale, ulterior folosită în 

elaborarea strategiilor populaționale în scopul prevenției bolilor cardiovasculare; 

6. Asigurarea relației cu mediul politic și factorii decizionali în scopul declarat de asigurare a 

suportului legislativ privind măsurile de prevenție a bolilor cardiovasculare ce trebuiesc adresate 

populației generale în vederea scăderii costurilor financiare constând în tratamentul bolilor 

cardiovasculare precum și a suportului financiar al dizabilităților produse de acestea; 

7. Reeditarea volumului „Manualul Inimii” într-o ediție completată și actualizată; 

8. Continuarea programului „Aleargă pentru Inima Ta” în colaborare cu Fundația Română a Inimii 

cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii; 

9. Creșterea numărului de membri activi ai Grupului de Lucru de Prevenție și Recuperare. 
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B. Nucleul de Recuperare Cardiovasculară 

Responsabili: Prof. Dr. Dumitru Zdrenghea, Prof. Dr. Dana Pop, Dr. Mihaela Suceveanu, Dr. 

Stela Iurciuc. 

 

Obiective:  

1. Realizarea unui program specializat integrat privind recuperarea cardiovasculară aplicabil în 

toate centrele cu activitate de recuperare cardiovasculară din rețeaua de sănătate publică  de  

stat și privată; 

2. Obținerea acordului de înființare a competenței „Recuperare Cardiovasculară” cu întocmirea 

curriculei de competență, a listei specialităților medicale care pot aplica pentru obținerea 

acesteia precum și a centrelor abilitate  să formeze și să organizeze examenul de susținere a 

competenței; 

3. Cursuri de pregătire în „Recuperare Cardiovasculară” atât pentru cadrele medicale superioare 

cât și pentru cadrele medii; 

4. Asigurarea colaborării cu societățile profesionale implicate în recuperarea  cardiovasculară 

(kinetoterapie, diabet și boli de nutriție, psihologie, psihiatrie, medicină comportamentală); 

5. Crearea de programe educaționale în cadrul prevenției secundare, adresate comunității de 

pacienți cardiovasculari (colaborare cu asociațiile de pacienți, factori decizionali instituționali); 

6. Creșterea numărului de centre de recuperare cardiovasculară (Felix, Mangalia). 

 

C. Nucleul de Cardiologie a Efortului 

Responsabili:  Dr. Daniel Gherasim, Prof. Dr.Florin Mitu, Dr. Mircea Iurciuc 

Obiective:  

1.  Asigurarea conexiunii cu nucleul de recuperare cardiovasculară, făcând parte integrantă din 

prevenția primară și secundară a bolilor cardiovasculare; 

2. Elaborarea de protocoale de evaluare cardiologică a sportivilor de performanță – abordare 

multidisciplinară cu societățile profesionale aferente medicinei sportive; 

3. Elaborarea de protocoale de evaluare a pacienților cardiovasculari în funcție de patologie și 

comorbidități; 

4. Elaborarea și susținerea de cursuri adresate medicilor implicați în cardiologia efortului; 

5. Colaborarea cu societățile profesionale implicate în recuperarea cardiovasculară cu realizarea 
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de ateliere de lucru demonstrative pentru personalul implicat în activitatea de recuperare 

cardiovasculară. 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU GRUPUL DE LUCRU  

1. Cursuri de educație medicală continuă în domeniul prevenției și recuperării cardiovasculare; 

2. Organizarea în strânsă legătură cu Fundația Română a Inimii și a organizațiilor de pacienți 

cardiovasculari a unor campanii populaționale de informare asupra beneficiilor prevenției 

primare dar și secundare a bolilor cardiovasculare cu diverse prilejuri (Ziua Mondială a Inimii, 

Ziua Mondială a Diabetului); 

3. Elaborarea de materiale educative adresate diverselor categorii populaționale privind bolile 

cardiovasculare; 

4. Implicarea tinerilor cardiologi în activitatea științifică de cercetare în domeniul prevenției și 

recuperării cardiovasculare;  

5. Organizarea împreună cu Fundația Română a Inimii a unor evenimente de colectare de fonduri 

în vederea susținerii financiare a programelor educative populaționale privind prevenția bolilor 

cardiovasculare; 

6. Introducerea în curicula școlară (primară și secundară) a orelor de informare despre sănătate 

(info-sănătate) cu un segment dedicat măsurilor de bază privind resuscitarea cardiovasculară.  

7. Colaborare permanentă cu Fundația Română a Inimii și Athletic CardioClub în vederea 

promovării în rândul comunității medicale a principiilor de prevenție cardiovasculară. 

 

PROMOVAREA ACTIVITĂȚII GRUPULUI DE LUCRU 

1. Revista on-line a grupului de lucru: „PRECIPIO, RECUPERATIO” – editor-șef Dr. Daniel 

Gherasim; 

2. Articole de informare asupra activității grupului de lucru publicate în revista “INFOCARD” a  

Societății Române de Cardiologie; 

3. Articole originale în domeniul prevenției și recuperării cardiovasculare publicate în REVISTA 

ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE. 

 

Cursurile Grupului de Lucru: în conformitate cu centralizatorul Cursurilor SRC (Anexa nr. 1). 
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IV.6. Grupul de Lucru de Cardiologie de Urgență 

Președinte: Conf. Dr. Diana Țînț 

Secretar: Dr. Valentin Chioncel 

 

Nucleul Grupului de Lucru Cardiologie de Urgenţă: Conf. Dr. Călin Pop, Conf. Dr. Antoniu 

Petriş, Conf. Dr. Katalin  Babeş, Prof. Dr. Lucian Petrescu 

 

Obiectivele Grupului de Lucru Cardiologie de Urgenţă: 

1. Crearea unei comunităţi-web a medicilor (membri SRC şi afiliaţi) din România preocupaţi de 

domeniul „Cardiologiei de Urgenţă” cu scopul de a facilita schimbul de informaţii şi de experienţă 

în domeniul practicii pre-spital şi în unitatea de terapie intensivă coronarieni; 

2. Menţinerea publicaţiei lunare on-line „Conexiuni”. 

3. Coordonarea şi derularea „Registrului Român pentru Infarctul Miocardic Acut cu 

Supradenivelare de Segment ST” (RO-STEMI-4 şi RO-STEMI-5, sub formă de snapshot pe 

perioada a 1-2 luni cu testarea strategiei farmacoinvazive).           

4. Publicarea datelor registrului RO-STEMI în publicaţii cu factor de impact. 

5. Coordonarea, susţinerea şi derularea „Registrului român pentru embolia pulmonară” (RO-TEP) 

cu includerea de noi centre care să contribuie la creşterea numărului cazurilor raportate. 

Includerea datelor specifice în Right Heart Thrombi European Registry (RIHTER). Publicarea 

rapoartelor referitoare la acest registru în publicaţii cu factor de impact; 

6. Redactarea şi publicarea volumului „Protocoale în USTACC / USTICC” cu scopul de a pune la 

dispoziţia medicului practician un material sintetic şi uşor de utilizat în condiţii de urgenţă; 

7. Re-editarea în formă actualizată a Ghidului Românesc pentru Managementul STEMI în Faza 

Prespital. 

8. Implementarea în practică a elementelor constitutive (dotare minimală, atestare profesională 

etc) ale unui USTACC modern în conformitate cu recomandările Acute Cardiac Care 

Association of the European Society of Cardiology). 

9. Iniţierea şi susţinerea în cadrul Societăţii Române de Cardiologie împreună cu Grupurile de 

Lucru sau cu Asociaţiile Profesionale a unor cursuri cu tematică din Cardiologia de Urgenţă. 

10. Realizarea de programe comune împreună cu Asociaţiile şi Societăţile profesionale cu profil de 

asistenţă medicală de urgenţă în vederea standardizării şi implementării în practică a 

tratamentului modern al urgenţelor cardiace pre-spital şi în spital: iniţierea Programului Naţional 
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de Instruire în Resuscitarea Cardiorespiratorie şi de Interpretare a Electrocardiogramei în 

Urgenţă  

11. în Colaborare cu Consiliul Naţional Român de Resuscitare, Consiliul European de Resuscitare, 

Societatea de Medicină de Urgenţă şi Catastrofă, Serviciile de Ambulanţă, Ordinul Asistenţilor 

Medicali etc. 

12.  Iniţierea Programului Naţional „Şi tu poţi salva o viaţã” destinată educaţiei privind resuscitarea 

cardiorespiratorie în şcoli în colaborare cu Medicina de Urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul 

Învăţământului şi Cercetării. 

13. Realizarea de materiale educaţionale privind resuscitarea cardiopulmonară, adresate 

participanţilor la competiţii sportive (ex. videoclip despre tehnica Basic Life Support, afişe 

bilingve română/engleză cu schema BLS, introducere în fiecare kit de concurs atletic a batistei 

cu supapă pentru efectuarea respiraţiei gură la gură, etc). Materialele educaţionale vor rezulta 

din cooperarea dintre Societatea Română de Cardiologie - Grupul de Lucru Cardiologie de 

Urgenţă, Laerdal, Athletic CardioClub şi Bucharest Running Club şi vor fi distribuite prin reţelele 

de socializare. 

14.  Întărirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu nucleul Acute Cardiac Care Association – 

ESC dar şi cu nuclee şi grupuri de lucru de profil din alte ţări cu scopul dezvoltării de programe 

comune şi dezvoltarea de registre comune pentru evaluarea comparativă a indicatorilor privind 

calitatea îngrijirilor medicale acordate. Campanie pentru crearea specialităţii de „Cardiolog 

intensivist” – în cooperare cu Societatea de ATI şi MS. 

 

IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR GRUPULUI DE LUCRU DE CARDIOLOGIE DE URGENŢĂ 

A. REGISTRE 

1. Continuarea completării bazei de date din registrul român pentru infarctul miocardic acut cu 

supradenivelare de segment ST (RO-STEMI) 5, realizarea a 2 sesiuni snapshot.  Sponsori:  

Astra Zeneca, Pfizer. 

2. Continuarea completării bazei de date din registrul român pentru tromboembolismul pulmonar 

RO-TEP: cifra ţintă de pacienţi incluşi 1000. Sponsori:  Boehringer Ingelheim, Pfizer şi Bayer. 

3. Crearea unui registru nou - Registrul Român de Ischemie Acută Periferică (IPA-RO) în 

colaborare cu  Societatea Română de Chirurgie Cardiacă.  Sponsori : Bayer, Pfizer şi Roche. 

4. Crearea unui registru nou - Registrul Român de Tromboză Venoasă Acută (RO-TROMB). 

Sponsori: Bayer şi Roche 
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B. ACŢIUNI EDUCATIVE 

1. Curs „Managementul tromboembolismului pulmonar acut”  locaţie Iaşi. Sponsor: Leo Pharma. 

2. Curs  „Resuscitare cardio-respiratorie” – destinat medicilor care lucrează în  USTACC – 

eventual cu 2 locaţii: cu ocazia Conferinţei Naţionale a Grupurilor  de Lucru şi a Congresului 

Naţional al SRC din octombrie 2015 sau numai pre-congres, în colaborare cu Consiliul Naţional  

Român de Resuscitare, Consiliul European de Resuscitare, Societatea de Medicină de Urgenţă 

şi Catastrofă, Serviciile de Ambulanţă. 

3. Cursuri „Interpretare ECG pentru asistentele din USTACC”- cu 2 locaţii: cu ocazia Conferinţei 

Naţionale a Grupurilor de Lucru şi în ziua premergătoare deschiderii Congresului Naţional al 

SRC din octombrie 2015 în colaborare cu Consiliul Naţional Român de Resuscitare, Consiliul 

European de Resuscitare, Societatea de Medicină de Urgenţă şi Catastrofă, Serviciile de 

Ambulanţă, Ordinul Asistenţilor Medicali. 

4. Colaborare şi participare la acţiunile Athletic Cardio Club.  

5. Elaborarea de materiale educative privind resuscitarea cardio-respiratorie. 

 Materialele vor fi destinate participanţilor la competiţiile sportive.  

 

C. PUBLICAŢII 

1. Elaborarea şi publicarea Ghidului de Tratament STEMI în Prespital - ediţia a II-a. Sponsor: 

Berlin-Chemie. 

2. Traducerea şi publicarea Ghidului ESC de Diagnostic şi Tratament al Tromboembolismului 

pulmonar acut 2014. 

3. Redactarea şi publicarea volumului “Protocoale în USTACC / USTICC”. 

4. Realizarea ediţiei a II-a a chestionarului referitor la „Calitatea Vieții Cardiologului”. 

 

D. CAMPANIE PENTRU CREAREA SUBSPECIALITĂȚII DE CARDIOLOG INTENSIVIST – în 

cooperare cu Societatea de Anestezie și Terapie Intensivă și Ministerul Sănătății. 

Cursurile GL de Cardiologie de Urgență: conform centralizatorului Cursurilor SRC (Anexa 1) 
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IV.7. Grupul de Lucru de Cardiopatie Ischemică 

Președinte: Dr. Adrian Mereuță 

Secretar: Dr. Camelia Nicolae 

 

Nucleul Grupului de Lucru: Dr. Dan Deleanu, Prof. Carmen Ginghină, Prof. Lucian Petrescu 

  Programul GL Cardiopatie Ischemică 

 Atragerea de noi membri activi pentru a reuşi realizarea activităţilor propuse. 

- Activitate educativă: 

o cele 2 cursuri anuale: 

                        2015: Revascularizarea miocardică – de la ghiduri la practică 

                                   Timişoara, 6 martie      

   Iaşi, 2 octombrie 

                        2016: Electrocardiograma în cardiopatia ischemică; 

                        2017: de stabilit; 

o cursuri educative pentru medicii de familie. 

o realizarea de materiale educative pentru pacienţi. 

- Traducerea ghidului de revascularizare miocardică. 

- Începerea implementarii registrului NSTEMI. 

- Conlucrare cu celelalte grupuri de lucru (în special cu cele înrudite: Cardiologie Intervenţională, 

Cardiologie de Urgenţă, Aritmii). 

- Realizarea paginii GL de pe site-ul SRC. 

  

Cursurile GL de Cardiopatie Ischemică: conform centralizatorului Cursurilor SRC (Anexa nr. 1) 
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IV.8. Grupul de Lucru de Ecocardiografie si alte Metode Imagistice 

Președinte: Dr. Ruxandra Jurcuț 

Secretar: Dr. Cristian Mornoș 

 

1. NUCLEUL GRUPULUI DE LUCRU 2014-2017 

În noua structură de coordonare a activităţii GL de Ecocardiografie vor fi incluşi:  

Preşedinte: Ruxandra Jurcuţ 

Secretar: Cristian Mornoş 

Fost preşedinte: Adriana Ilieşiu 

Reprezentant EACVI: Bogdan A. Popescu 

RM/CT cardiac: Anca Florian 

Medicină nucleară: Ana Fruntelată 

Ecografie vasculară: Roxana Darabonţ 

Club 35: ambasador SRC în Club 35 EACVI 

 

2. CURSURI PROPUSE (a se vedea centralizatorul cursurilor SRC, Anexa nr. 1) 

- 2015-2016 – cursuri cu tema Imagistica în cardiomiopatii (Bucureşti, Iaşi, Timişoara); 

- 2016-2017 – cursuri cu tema  Cazuri dificile în imagistica cardiovasculară; 

- implicare directă în organizarea simpozionului internaţional Cardiomiopatia hipertrofică (Sibiu, 9 

mai 2015); 

- continuarea cursurilor precongres de Doppler tisular şi Doppler vascular. 

 

3. ALTE ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE 

Obiectiv: standardizarea, completarea şi lărgirea pregătirii cardiologilor în diferitele modalităţi de 

imagistică cardiovasculară 

Activităţi: 

- pagina GL pe site SRC, platforma e-learning SRC: publicare de cazuri interesante de 

imagistică, link-uri către resurse EACVI. 

- ECOFORUM: newsletter trimestrial cu articole din domeniul ecocardiografiei, relatări de la 

congrese de specialitate, interviuri, agenda de evenimente. 

- comunicare directă activă cu membrii GL prin mailing list-ul existent deja:  

o trimitere invitaţii la evenimente specializate.  
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o trimitere periodică a newsletter-ului ECOFORUM. 

o consultare pe diverse teme, sondaje publicate în ECOFORUM. 

- participare anuală a cel puţin unui membru al GL ca lector la şcoala de vară a tinerilor 

cardiologi pentru a completa formarea tinerilor în domeniul imagisticii cardiovasculare. 

- colaborare cu Clubul Tinerilor Cardiologi şi Clubul 35 al EACVI. 

- elaborarea unor protocoale şi buletine de raportare standard de ecografie cardiacă pentru 

utilizare standardizată în laboratoarele din România. 

 

4. ALTE ACTIVITĂȚI PROPUSE 

CERCETARE: 

o promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală în imagistica cardiacă. 

- se fundamentează pe o bază extrem de solidă, deoarece din numărul mare de membri 

există numeroşi cercetători în domeniul imagisticii cardiovasculare, în special 

ecocardiografie dar şi alte modalităţi, cu experienţă şi vizibilitate internaţională excelentă. 

- prin încurajarea creării de reţele naţionale de cercetare cu implicarea laboratoarelor de 

ecocardiografie acreditate european. 

o dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională: participare nemijlocită în activitatea EACVI, 

invitaţii bilaterale conferinţe, colaborări în registre etc.  

o încurajarea şi consilierea membrilor GL pentru a participa la programele de sprijinire a cercetării 

ale SRC, ESC şi EACVI, cu anunţarea din timp a  oportunităţilor 

 

REGISTRE:  

o Registrul naţional de Cardiomiopatii Genetice (având pentru început ca subregistre 

Noncompactare miocardică, Cardiomiopatie Fabry) 

o Susţinerea registrului de Cardiomiopatie Hipertrofică (sub coordonarea Prof. Dr. Eduard 

Apetrei). 

 

IMPLICARE PENTRU PACIENȚI 

o obţinerea rambursării CNAS a rezonanței magnetice cardiace pentru anumite indicații. 

o GL va pregăti şi publica pliante de explicare a tehnicilor imagistice (ecografie transtoracică, 

ecografie transesofagiană, ecocardiografie de stres, RM cardiac, angio CT coronarian).   
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IV.9. Grupul de Lucru de Hipertensiune Arterială 

Președinte: Prof. Dr. Daniela Bartoș 

Secretar: Dr. Elisabeta Bădilă 

 

Nucleul Grupului de Lucru: Prof. Dr. Daniela Bartoș, Dr. Elisabeta Bădilă, Prof. Dr. Cătălina 

Arsenescu-Georgescu, Prof. Dr. Mircea Cinteză, Prof. Dr. Daniel Lighezan, Prof. Dr. Tiberiu 

Nanea. 

Nucleul tinerilor hipertensinologi: condus de Dr. Ana Maria Vintilă, din care mai fac parte: Dr. 

Ana Maria Daraban, Dr. Emma Țintea, Dr. Delia Salaru, Dr. Carmen Pleșoianu. 

 

Grupul de Lucru de HTA își propune să fie cât mai aproape de practica medicală curentă, 

prin implicarea atât în procesul de diseminare a noutăților legate de HTA, cât și în reluarea celor 

deja publicate privind modalitățile de măsurare a TA, diagnosticulul și managmentulul adecvat, 

afectarea organelor țintă. În acest fel, sperăm ca impactul activității Grupului de Lucru să fie unul 

cât mai larg. Mai mult, ne dorim creșterea numărului de membri ai grupului, astfel încât să existe 

reprezentanți în toate zonele României pentru facilitarea activităților și transmiterii mesajelor cheie.  

 

Obiectivele noastre pentru perioada 2014-2017 constau în:  

1. Organizarea cursurilor de practică medicală și update în hipertensiune în diverse regiuni ale 

țării, cursuri concentrate pe noutățile din domeniu și pe discuții interactive legate de diagnosticul 

și managementul cazurilor dificile întâlnite în practica zilnică (minim 2 cursuri pe an); 

2. Publicarea online și accesul gratuit la un rezumat al ideilor principale dezbătute în cadrul acestor 

cursuri, sub formă de „Take home messages” din partea fiecărui speaker invitat la curs; 

3. Publicarea online a unui newsletter bianual cu conținut informațional concentrat pe cele mai 

recente progrese în managementul și terapia hipertensiunii arteriale și comorbidităților 

frecvente, accesibil în mod gratuit pe site-ul Societății Române de Cardiologie și la principalele 

întruniri științifice naționale; 

 Realizarea de proiecte orientate către populația aparent sănătoasă pentru popularizarea și 

prevenția hipertensiunii arteriale în rândul adolescenților și adulților tineri (educarea în auto-

măsurarea tensiunii arteriale, controlul valorilor tensionale prin modificarea stilului de viață); 

4. Elaborarea de protocoale standard de evaluare pentru populații speciale: hipertensiunea 

secundară, hipertensiunea rezistentă, hipertensiunea în sarcină și perimenopauză –  
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documente cu valoare practică, pentru îmbunătățirea managementului cazurilor speciale de 

hipertensiune arterială în afara centrelor de excelență; 

5. Elaborarea și punerea la dispoziția medicilor în cadrul întrunirilor științifice de materiale 

educaționale de tipul broșuri/postere cu regulile de măsurare corectă a tensiunii arteriale la 

cabinet și la domiciliu, formulare de evaluare standard clinică și paraclinică a pacientului 

hipertensiv; 

6. Participarea la publicațiile editate sub egida Societății Române de Cardiologie; 

7. Susținerea unui workshop informativ în cadrul conferințelor la care Grupul de Lucru este invitat, 

pentru încurajarea în obținerea titlului de specialist european în hipertensiune arterială și 

promovarea acreditării de către ESH a cât mai multor centre noi de excelență în România; 

8. Participarea la Școala de Vară a SRC cu o sesiune dedicată HTA care să includă cazuri dificile 

din practica medicală propuse de participanți și comentate de specialiști; 

9. Promovarea tinerilor hipertensiologi prin sprijinirea participării la Congresul anual ale Societății 

Europene de HTA (ESH) a 3 tineri ( < 35 ani) prim autori de lucrări științifice acceptate care nu 

au beneficiat de grant din partea ESH; 

10.  Susținerea financiară a 1-2 participanți preocupați în cercetările lor de hipertensiunea arterială 

la Școala de Vară organizată anual de ESH; 

11. Afilierea la „Council of Hypertension” al Societății Europene de Cardiologie și invitarea 

membrilor marcanți ai acestuia ca speakeri la întâlnirile științifice ale Grupului de Lucru; 

12. Colaborarea cu societăți naționale și organizații orientate spre prevenția și controlul 

hipertensiunii arteriale – ARCHA, SRH; 

13. Crearea unei sigle noi, reprezentative pentru Grupul de Lucru de HTA.  

 

Cursurile GL de Hipertensiune Arterială: conform centralizatorului Cursurilor SRC (Anexa nr. 1). 
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IV.10. Grupul de Lucru de Insuficiență Cardiacă 

Președinte: Dr. Ruxandra Christodorescu 

Secretar: Dr. Dan Darabanțiu 

 

Nucleul Grupului de Lucru: Dr. Ovidiu Chioncel, Prof. Dr. Dragos Vinereanu, Prof. Dr. Doina 

Dimulescu, Prof. Dr. Dan Dobreanu, Dr. Dan Deleanu, Dr. Alina Giucă, Conf. Dr. Antoniu 

Petriș, Prof. Dr. Cezar Macarie 

1. Acțiuni organizatorice: 

 - atragerea de noi membri 

 - protocoale de colaborare cu SRATI și SRCCV 

 

2. Programe Educaționale: 

- Cazuri Clinice Dificile în Insuficienta Cardiacă - 2015, 2016, 2017 2 module/an-Sponsor 

Servier; 

- Participarea împreună cu GL Cardiologie de Urgență la Cursul Urgențe Cardiovasculare, 

2015,2016,2017- sponsor Boehringer, Novartis; 

- -Programul Anatomia în Insuficiența Cardiacă - 1 modul pe an 2015, 2016, 2017-Sponsor: 

Philips, Boehringer; 

- Reinițierea programului „CLIC”- Calitate în Insuficiența Cardiacă - obiectiv al precedentului 

mandat; 

- Continuarea Cursului de Doppler Tisular; 

- Continuarea programului de e-learning: e-insuficientacardiaca.ro – sponsor  Servier și obținerea 

creditelor de EMC pentru programele de e-learning; 

- Program Educațional Internațional „International School of Heart Failure” - Casa Inimii Sibiu - 

inițiativă comună a SRC, FRI și GL IC sponsori Novartis; Servier, Vifor, Pfizer, Philips. 

 

3. Registre și studii observaționale 

- „Cartea Albă a Registrelor Naționale” 

- Continuarea înrolărilor în HF LT registry-inițiativă a ESC 

- Evaluarea deficitului de Fe și a perioadei vulnerabile la pacienții spitalizați pentru IC  FERIC-RO 

–registru multicentric, național sub egida SRC - sponsori Vifor,  

- Servier, Novartis 
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- Publicarea datelor din SONIC-RO 

 

 4. Realizarea de materiale educative pentru pacienți 

- Reeditarea broșurii „Insuficiența Cardiacă; pentru o inimă sănătoasă”. 

- Videoclip – Insuficiența   Cardiacă – sponsor  Novartis. 

 

5. Campanie pentru crearea specialității/competenței de Cardiolog-Intensivist  

- Obiectiv comun cu GL de Cardiologie de Urgență 

- Întâlniri comune SRATI și MS 

- Obținere sprijin HFA ESC, ACVC ESC și ACEP 

- Definitivarea programei de învățământ 

- Acreditarea MS 

- Crearea cadru metodologic de funcționare a USTACC 

 

6. Participarea la proiecte cu finanțare europeană 

- HORIZONS 2020  

- Implicarea Fundației Române a Inimii 

 

7. Colaborarea cu alte societăți: 

- Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă – desfașurarea  de proiecte educaționale 

comune și sesiuni mixte; 

- Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară - desfașurarea de proiecte educaționale 

comune și sesiuni mixte; 

- HFA ESC - participare la RV workshop 2015; 

- HFSA- HF Update-Sibiu 2015; 

  

Cursurile Grupului de Lucru de Insuficiență Cardiacă: conform centralizatorului Cursurilor SRC. 
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V. Programul Clubului Tinerilor Cardiologi 

Nucleul Clubului: 

1. Dr. Maria Greavu (București);  

2. Dr. Teodora Mărginean (Cluj); 

3. Dr Adelina Manea (Constanța); 

4. Dr. Petre Ciobanu (Craiova); 

5. Dr. Carmen Pleșoianu (Iași);  

6. Dr. Sergiu Batâr (Sibiu); 

7. Dr. Emilia Goanță (Timișoara); 

8. Dr. Anca Maier (Tîrgu Mureș). 

 

În următorii 3 ani Clubul Tinerilor Cardiologi își propune motivarea prin valorizare a tinerilor 

cardiologi români de pretutindeni.  

 

1) Proiectele aflate deja în desfășurare și care vor fi continuate: 

2.1. Școala de Vară a Tinerilor Cardiologi;  

2.2. Implicare în organizarea manifestărilor naționale de prestigiu: Conferința Națională a 

Grupurilor de Lucru și Congresul Național de Cardiologie prin sesiuni dedicate, prezentări de 

caz, breakfast sessions, 

2.3. Rezidențiada – program care încurajează activitatea științifică a tinerilor cardiologi prin 

organizarea de sesiuni de prezentări de cazuri clinice în care cel mai bun caz este premiat și 

publicat în Revista Rezidentului, program pe care dorim să-l implementăm în toate centrele 

universitare; 

2.4. bursele ”Cardiologists of Tomorrow”; 

2.5. susținerea financiară a tinerilor cardiologi cu lucrări acceptate la manifestările internaționale 

prin plata taxei de înscriere la congres;  

2.6. premierea tinerilor cardiologi care au publicat articole științifice în reviste prestigioase;  

1.7.    acordarea de burse de cercetare și de merit. 

 

2) Proiecte nou propuse: 

2.1.  implementarea educației medicale prin simulare prin crearea de programe de instruire pe 

perioade determinate (câteva zile,1 săptămână, o lună) într-un centru specializat care să fie 
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acordate sub formă de burse tinerilor cardiologi (sau sub forma unor caravane care să 

viziteze toate centrele universitare); 

2.2.  susținerea tinerilor cardiologi în dorința de subspecializare în diferite ramuri ale cardiologiei 

(cardiologie intervențională, aritmologie, ecocardiografie, etc);  

 2.3.  realizarea de schimburi de experiență pe plan național – între diferitele centre universitare 

din țară, sau internațional sub forma unor stagii de pregătire cu durată variabilă (1 

săptămână, 1 lună); 

2.4.  programul “Cardiolog reporter”: participarea tinerilor cardiologi în calitate de reporter/jurnaliști 

în cadrul manifestărilor naționale;  

2.5.  motivarea tinerilor cardiologi pentru implicarea activă în crearea registrelor, întreținerea site-

ului și mediatizarea programelor SRC, prin facilități precum plata taxei de înscriere în 

Societate, a cotizației anuale sau a taxei de participare la diferitele cursuri organizate de 

SRC; 

2.6.  crearea și actualizarea permanentă a unei Secțiuni specific în cadrul site-ului SRC, care să 

mediatizeze oportunitățile oferite tinerilor cardiologi de către diferite organizații, Grupuri de 

Lucru din țară și străinătate, burse, competiții, granturi, webminare, cursuri, etc;  

2.7.  înregistrarea video a cursurilor organizate de SRC (cu teme variate:  aritmii, hipertensiune, 

valvulopatii, etc) care să fie postate pe site-ul dedicat;  

2.8.  crearea de grupuri pe diferite specializări, în cadrul Grupurilor de Lucru ale SRC 

(electrofiziologie, imagistică, hipertensiune, etc)  pentru a facilita contactul persoanelor cu 

interese comune, premiza unor colaborări științifice de succes; 

2.9.  organizare de sesiuni locale ale tinerilor cardiologi pentru a stimula activitatea științifică dar și 

abilitățile de prezentare în public; 

2.10.  consolidarea rețelei de comunicare care țintește reprezentarea tuturor centrelor de pregătire 

a tinerilor cardiologi din ţară și diaspora care în prezent include următoarele centre: 

transmiterea transparentă, eficientă și obiectivă a tuturor  informațiilor utile către toți tinerii 

cardiologi care sunt membri ai SRC prin e-mail; 

2.11.  stabilirea contactului cu alte organizații ale tinerilor cardiologi din Europa în vederea 

implementării de proiecte comune; 

2.12. susţinerea iniţiativelor tinerilor cardiologi.  
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VI. Programul Secțiunii Asistenților Medicali, kinetoterapeuților și psihologilor 

de recuperare. 

Președinte: As. Silvana Pop 

Vicepreședinte: As. Eugen Stoica 

Secretar: As. Georgeta Florea 

 

Asistenții Medicali și tehnicienii joacă un rol important în practica de zi cu zi și în furnizarea 

celor mai bune îngrijiri ale pacienților coronarieni. Noi avem  atribuții în mod continuu și trebuie să 

fim  la curent cu noutățile tehnologiei care au constantă evoluție și cu tehnici în cardiologia 

intervențională sau noninvazivă. Astfel,  considerăm de bun augur înființarea „Secțiunii Asistenților 

Medicali, a Kinetoterapeuților și a psihologilor de recuperare”.      

  

Obiectivele Secțiunii Asistenților Medicali, a Kinetoterapeuților și a Psihologilor de 

Recuperare   2015-2017:  

1. Dezvoltarea Secțiunii prin aderarea a noi membri prin mediatizarea înființării Secțiunii la nivel 

național atât prin intermediul site-ului SRC cât și prin revistele de specialitate; 

2. Promovarea  și  organizarea  activităților  de educație medicală continuă în domeniul 

cardiologiei; 

3. Programe de instruire a asistenților de USTAC privind îngrijirea pacienților coronarieni critici, cu 

implementarea de ghiduri practice de nursing și de cursuri de educație continuă. Implmentarea 

în regim de urgență a Cursului EKG și a Cursului de Resuscitare pentru USTAC; 

4. Programe de instruire a Asistenților Medicali din Centrele Terțiare nou înființate pentru 

programul STEMI, atât  ai celor din USTAC cât și ai celor din Departamentul de Cardiologie 

Intervențională; 

5. Iniţierea şi susţinerea în cadrul Societăţii Române de Cardiologie împreună cu Grupurile de 

Lucru sau cu Asociaţiile Profesionale a unor Cursuri cu tematică din Cardiologie acreditate de 

OAMMR; 

6. Sprijinirea și  dezvoltarea de programe de instruire dedicate  educației și promovării  membrilor 

GL precum și de creștere a cotei de informații și cunoștințe a   Asistenților Medicali; 

7. Programe de prevenție a bolilor cardiovasculare, promovarea de programe educaţionale-cursuri, 

mese rotunde, conferinţe  în cadrul SRC  sau în colaborare cu alte societăţi (Medicină internă, 

Medicina de Familie, Pneumologie, ATI, altele) și organizarea simpozioanelor de profil în cadrul 
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Conferinţei grupurilor de lucru  sau  a Congresului Naţional; 

8. Activităţi educaţionale în rândul populaţiei, încurajarea adoptării unui stil de viaţă sănătos, 

încurajarea activităţii fizice şi participării la diverse manifestări sportive de masă (crosuri, 

bicicletă, școli, grădinițe, etc); 

9. Organizarea, împreună cu Fundaţia Inimii, de activităţi specifice cu prilejul Zilei Inimii sau Zilei 

Prevenţiei; 

10. Îngrijirea pacientului intraspitalicesc pentru Infarctul Miocardic Acut cu Supradenivelare de 

Segment ST  pentru evidenţierea particularităţilor pacienţilor cu STEMI şi a evaluării 

modificărilor apărute după implementarea Programului naţional de tratament intervenţional în 

infarctul miocardic acut; 

11. Integrarea în baza de date europeană a informaţiilor pentru pacienții coronarieni prin intermediul 

SEC; 

12. Realizarea de programe comune împreună cu Asociaţiile şi Societăţile profesionale cu profil de 

asistenţă medicală de urgenţă în vederea standardizării şi implementării în practică a 

tratamentului modern al urgenţelor cardiace pre-spital şi în spital: – Iniţierea Programului de 

instruire în resuscitarea cardiorespiratorie în colaborare cu Consiliul National Român de 

Resuscitare, Consiliul European de Resuscitare; 

13. Colaborarea cu Comisia de Cardiologie a Ministerului Sănătătii pentru completarea şi definirea 

cadrului legislativ de funcţionarea a actualelor USTACC –Standardizarea şi implementarea în 

practică a elementelor constitutive (dotare minimală, atestare profesională) ale unei Unităţi de 

Terapie Intensivă a pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare critice sau acute (ICCU) moderne în 

conformitate cu recomandările Acute Cardiac Care Working Group of the European Society of 

Cardiology; 

14. Promovarea, dezvoltarea şi susţinerea pregătirii asistenților medicali români în vederea atingerii 

standardelor de competenţă impuse de desfăşurarea activităţii în USTACC/ ICCU (obiectiv 

comun cu Acute Cardiac Care Working Group of the European Society of Cardiology); 

15. Întărirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu nucleul Acute Cardiac Care Working Group – 

ESC dar şi cu nuclee şi grupuri de lucru de profil din alte ţări cu scopul dezvoltării de programe 

comune privind managementul STEMI, NSTEMI şi a şocului cardiogen şi dezvoltarea de 

registre comune pentru evaluarea comparativă a indicatorilor privind calitatea îngrijirilor 

medicale acordate; 

16. Crearea unei comunităţi-web a asistenților medicali (membrii SRC şi afiliaţi) din România 

preocupaţi de domeniul Cardiologiei cu scopul de a facilita schimbul de informaţii şi de 
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experienţă în domeniul practicii pre-spital şi în unitatea de terapie intensivă coronarieni; 

17. Colaborarea cu Grupurile de Lucru ale SRC pentru crearea şi publicarea unui „Ghid practic de 

tratament al Urgenţelor Cardiovasculare” cu scopul de a pune la dispoziţia asistenților de terapie  

intensivă  coronariană a unui material sintetic şi uşor de utilizat în condiţii de urgenţă. 

 

VII. Susţinerea activității ştiinţifice 

Coordonator: Conf. Dr. Bogdan A. Popescu, Vicepreședinte SRC (conform art. conform art. 27.2 

– Activitatea Vicepreședinților, statut SRC). 

 

Societatea Română de Cardiologie va continua să susțină activitatea științifică prin:  

1. Menținerea bursei SRC pentru proiecte de cercetare in străinătate; 

2. Crearea Bursei SRC pentru proiecte de cercetare în România (de stabilit regulamentul – Dr. 

Bogdan Popescu); 

3. Premierea lucrărilor originale publicate în reviste ISI, de circulație internațională; 

4. Premierea celor mai bune lucrări prezentate la Sesiunea Tinerilor Investigatori de la 

Congresul SRC; 

5. Încurajarea colectivelor de cercetare pentru propunerea lucrărilor lor la competițiile 

tinerilor cercetători, competiții existente în cadrul mai multor Congrese internaționale; 

6. Responsabilizarea medicilor tineri în crearea, întreținerea și monitorizarea registrelor 

Grupurilor de Lucru; 

7. Sprijinirea medicilor tineri activi în cadrul registrelor SRC pentru a prezenta rezultatele 

obținute în cadrul sesiunilor tinerilor cercetători la Congrese internaționale;  

8. Susţinerea financiară a medicilor tineri ale căror lucrări au fost acceptate la Congresele 

internaţionale în vederea susținerii acestor lucrări; 

9. Facilitarea participării unui grup de medici tineri la Congresul anual al Societății Europene de 

Cardiologie; 

10. Încurajarea parteneriatelor de cercetare cu alte societăți de cardiologie din țările vecine și cu 

alte instituţii cu profil medical din România; NB. La nivel de noiembrie 2014 există un acord de 

principiu între SRC și Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară pentru deschiderea 

unui registru comun dedicat accidentelor ischemice acute extracoronariene; 

11. Activarea Alianței Române pentru Combaterea Hipertensiunii Arteriale pentru:efectuarea de 

studii epidemiologice specifice la nivel național. 
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VIII. Congresul Societății Române de Cardiologie și Conferința Grupurilor de 

Lucru 

Organizatoric: 

1. Se vor face eforturi pentru obţinere de puncte EBAC; 

2. Vor fi făcute eforturi pentru identificarea unei noi locații corespunzătoare numărului crescând de 

participanți; 

3. Vor fi făcute eforturi pentru facilitarea înscrierilor și cazării participanților; 

4. Va fi creat „speakers’ corner”; 

5. Vor fi făcute eforturi pentru înregistrarea video/audio a unor sesiuni de interes general, 

înregistrări care vor fi postate pe site-ului SRC; 

6. Vor fi făcute eforturi pentru informatizarea la maxim a activității în cadrul Congresului și a 

Conferinței Grupurilor de Lucru (exemplu identificarea participanților la diverse sesiuni prin 

scanarea codului de bare de pe ecuson la intrarea/ieșirea de la sesiune); 

7. Următoarele termene vor fi respectate pentru intervalul 2015-2017: 

- 28 Februarie: data limită de trimitere a propunerilor de sesiuni pentru Conferința Grupurilor 

de Lucru; 

- 31 Martie: Programul final al Conferinței Grupurilor de Lucru; 

- 30 Mai: Data limită de primire a rezumatelor, propunerilor de sesiuni și de conferințe pentru 

Congresul SRC; 

- 31 Iulie: Programul final al Congresului SRC 

 

Științific / Educativ: 

1. Programul Congresului SRC / Conferinței GLC va fi alcătuit în mod concret de către o echipă 

formată din 20 de membrii (respectiv membrii Biroului de Conducere al SRC, Președinții 

Grupurilor de Lucru, Președintele Secțiunii Asistenților Medicali, Președintele Clubului Tinerilor 

Cardiologi și Președintele Athletic CardioClub)  pe baza propunerilor/sugestiilor Comitetului 

Științific al Congresului / Conferinței Grupurilor de Lucru; 

2. Se vor organiza mini-cursuri (cu taxă de curs)  în ziua în care precede Congresul 

SRC/Conferința GL  pe teme de interes major, cum ar fi (dar fără a se limita la): 

a. -Resuscitarea cardiorespiratorie; 

b. -Basic Science; 

c. -Simulatoare în cardiologie; 
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3. Va fi continuată activitatea de implementare a Ghidurilor ESC; 

4. Se va da prioritate sesiunilor cu caracter practic (cazuri clinice, mese rotunde, controverse, 

tehnici imagistice noi, tehnici noi de cardiologie intervențională, transmisiuni live,etc); 

5. La sesiunile de prezentări orale se va insista pe sesiuni de tip „cross fire”;  

6. Sesiunea comună a SRC cu Societatea de Cardiologie din Republica Moldova va deveni 

tradițională; 

7. Va fi încurajată participarea cardiologilor români care activează în străinătate. 

 

IX. Publicațiile Societății Române de Cardiologie 

IX.1. Revista Română de Cardiologie 

 

Editor șef: Prof. Dr. Eduard Apetrei 

 

Vor fi făcute eforturi pentru obținerea indexării revistei prin: 

a. creşterea numărului de personalităţi în cardiologie din afara ţării pe lista board-ului revistei; 

b. identificarea şi invitarea pentru publicare in extenso, în cadrul revistei,  a lucrărilor prezentate de 

colegii cardiologi români şi străini la congresele internaționale; 

c. încurajarea autorilor români și străini de a cita lucrările publicate în Romanian Journal of 

Cardiology în lucrări publicate în reviste cotate ISI. 

 

IX.2. Compendiul de Ghiduri ESC traduse în limba română 

Coordonator: Prof. Dr. Carmen Ginghină 

 

Nucleu: Dr. Ruxandra Christodorescu; 

              Prof. Dr. Ioan Manițiu; 

              Conf. Dr. Bogdan A. Popescu. 

 

IX.3. Infocard 

 

Coordonator: Prof. Dr. Carmen Ginghină 

- se vor face demersurile necesare obţinerii ISSN; 

- începând cu 2015 INFOCARD va apărea exclusiv în format electronic; 
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- INFOCARD va cuprinde pagini dedicate prezentării Secțiilor/Colectivelor de Cardiologie din țară. 

 

IX.4. Agenda Cardiologului 

- Agenda Cardiologului 2015 va păstra formatul tipărit utilizat până în prezent; 

- Începând cu Agenda Cardiologului 2016 formatul va fi exclusiv electronic, ca interfață spre 

componentele site-ului SRC.  

-  

IX.5. Progrese in Cardiologie 

1. În formatul actual, „Progrese în Cardiologie” are utilitate limitată dat fiind: 

- existența altor materiale sintetice (Ghiduri de specialitate, Up-to date, etc.) 

- imposibilitatea de cotare ISBN care să permită autorilor utilizarea materialelor publicate în 

punctarea activității lor profesionale/științifice. 

 

Drept urmare “Progrese în Cardiologie” va apărea ca supliment anual al Romanian Journal of 

Cardiology, materialele publicate fiind sinteze ale Grupurilor de Lucru asupra noutăților înregistrate 

în ultimul an în domeniul lor de activitate. 

 

2. Se va lua în discuție publicarea unui volum intitulat “Progrese în Cardiologia Românească” care 

va fi publicat la fiecare 3 ani (practic în anul care urmează sfârșitului unui mandat al Grupurilor de 

Lucru). 

 

X. Casa Inimii de la Sibiu 

Societatea Română de Cardiologie va sprijini activ desfășurarea activităților programate la Casa 

Inimii (Coordonator: Conf. Dr. Ioan Mircea Coman). 

 

XI. Standul SRC la Congresul European de Cardiologie 

- Standul SRC va include prezentarea sintetică a principalelor realizări ale SRC (reprezentări 

grafice ale rezultatelor registrelor/studiilor epidemiologice, ghiduri originale, parteneriate cu țările 

vecine, participări la proiecte internaționale, etc). 

- Vor fi făcute eforturi pentru atragerea vizitatorilor la stand, prin materiale promoționale specifice 

(exemplu: suporturi electronice de date pe care să fie pre-înregistrate, materiale promoționale 

ale SRC). 
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XII. Participarea SRC la alte proiecte 

 

1. SRC va milita activ pentru refacerea curriculei de rezidențiat conform cu standardele 

europene; 

2. Refacerea curriculei pentru competența de cardiologie intervențională (sprijin pentru Grupul 

de Lucru de Cardiologie Intervențională);  

3. SRC va face recomandările necesare către Comisia de Cardiologie a Ministerului Sănătății 

pentru crearea de subspecialități considerate ca fiind necesare în contextul cardiologiei 

moderne, ca de exemplu (dar fără a se limita la): 

- electrofiziologie (sprijin pentru Grupul de Lucru de Aritmii, Electrofiziologie și Dispozitive 

Implantabile); 

- cardiolog intensivist (Sprijin pentru Grupul de Lucru de Cardiologie Intervențională); 

4. SRC va face recomandările necesare către Comisia de Cardiologie a Ministerului Sănătății 

în vederea includerii în Programe ale Casei Naționale de Sănătate a unor tehnici moderne 

de tratament (Exemplu: la 20 Noiembrie 2014 SRC a trimis o scrisoare prin care se solicită 

includerea în Programul național a procedurilor de cardiologie intervențională pediatrică). 

5. SRC va milita pentru crearea unui Grup (Federație?) al Societăților Profesionale din 

domeniul medico-sanitar în vederea unei coordonări a relațiilor cu Ministerul Sănătății. 

Scopul acestui Grup va fi crearea unui parteneriat cu Ministerul Sănătății în cadrul căruia 

Societățile Profesionale să fie recunoscute ca parteneri-experți în deciziile de politică 

sanitară. 

 

11 Decembrie 2014 

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, Președinte; Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Viitor Președinte; Conf. Dr. Ioan Mircea Coman, Fost Președinte; 

Prof. Dr. Dan Dobreanu, Vicepreședinte; Conf. Dr. Bogdan A. Popescu, Vicepreședinte; Conf. Dr. Antoniu Petriș, Secretar; Prof. Dr. 

Daniel Lighezan, Trezorier; Prof. Dr. Eduard Apetrei, Redactor Șef Romanian Journal of Cardiology; Dr. Alexandru Deutsch, 

Președinte, GL de Aritmii, Electrofiziologie și Dispozitive Implantabile; Prof. Dr. Florin Mitu, Președinte, GL de Ateroscleroză și 

Aterotromboză; Dr. Ștefan Moț, Președinte,GL de Cardiologie Intervențională; Conf. Dr. Gabriela Doroș, Președinte,GL de 

Cardiologie Pediatrică și Boli Cardiace Congenitale; Prof. Dr. Mircea Popescu, Președinte,GL de Cardiologie Preventivă și 

Recuperare Cardiovasculară;  Conf. Dr. Diana Țînț, Președinte,GL de Cardiologie de Urgență;  Dr. Adrian Mereuță, Președinte,GL 

de Cardiopatie Ischemică; Dr. Ruxandra Jurcuț, Președinte GL de Ecocardiografie și Alte Metode Imagistice;  Prof. Dr. Daniela 

Bartoș, Președinte,GL de Hipertensiune Arterială;  Dr. Ruxandra Christodorescu, Președinte,GL de Insuficiență Cardiacă; Prof. Dr. 

Mircea Cinteză; Dr. Radu Ciudin; Dr. Ovidiu Chioncel; Dr. Dan Deleanu; Dr. Daniel Gherasim; Prof. Dr. Carmen Ginghină; Conf. Dr. 

Adriana Ilieșiu 
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Anexa 1 
 

 GEN     N FES ĂR LOR SOC E ĂȚ   RO ÂNE  E C R  OLOG E 
2015 

 
IANUARIE 

   
FEBRUARIE 

ANATOMY IN HEART FAILURE – MODUL I - AORTA 
Directori de curs: Dr.O.Chioncel 

27 februarie B     ș i 

MARTIE 
C ZUR  CL N CE   F C LE  N  NSUF C ENȚ  C R   CĂ 
Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Prof.Dr.D.Vinereanu, 
Dr.O.Chioncel 

6  martie Sibiu 

REDRISC (REDucerea RISCului Rezidual) 
Directori de curs: Prof. Dr.D.Vinereanu,  Prof. Dr.Cătălina Arsenescu 
Georgescu, Prof. Dr.G.A.Dan, Prof.Dr.F. Mitu 

6 martie B     ș i 

RE  SCUL R Z RE   OC R  CĂ – DE LA GHIDURI LA 
PR C  CĂ 
Directori de curs : Dr. D. Deleanu, Prof.Dr.L. Petrescu, Dr.A.Mereuță  

6 martie Timisoara 

HIPERTENSIUNEA  R ER  LĂ –  E L   EOR E L  PR C  CĂ  
 E L  GH  UR  L  P C ENȚ  
Directori de curs: Prof.Dr.D. Bartoș, Dr.E. Bădilă 

13 martie C        ș 

IMAGISTICA ÎN CARDIOMIOPATII 
Directori de curs: Dr. Ruxandra Jurcuț, Conf.Dr.Dr.B.A.Popescu 

13 martie B     ș i 

 C U L  ĂŢ  ÎN  R   OLOG E ( RC  4) 
Directori de curs: Dr.A.Deutsch, Dr.M.Grecu 

20 martie Sibiu 

ELOGIU 
Directori de curs: Prof.Dr. E. Apetrei, Dr.R. Ciudin 

20 martie B     ș i 

 N    Ș  SPOR UL (c r  de cardio ogie   ortivă) 
Directori de curs: Prof. Dr.M.I.Popescu, Prof.Dr.D.Zdrenghea  

20 martie Oradea 

CARDIOCOAG 
Directori de curs: Prof. Dr. D. Vinereanu, Prof.Dr. F.Mitu, Prof.Dr.D. 
Lighezan 

27 martie Craiova 

URGENȚE C R  O  SCUL RE ÎN S  U Ț   SPEC  LE 
Directori de curs: Conf.Dr. D.Țînt, Dr.V.Chioncel, Dr.G.Tatu Chițoiu 

27 martie C      ț  

REDRISC (REDucerea RISCului Rezidual) 
Directori de curs: Prof. Dr.D.Vinereanu,  Prof. Dr.Cătălina Arsenescu 
Georgescu, Prof. Dr.G.A.Dan, Prof.Dr.F. Mitu 

28 martie Cluj Napoca 

APRILIE 
REVASCULARIZARE ÎN STEMI/nonSTEMI 
Directori de curs : Dr. Ș. Moț, Dr. D. Deleanu, Dr.I. Nedelciuc  

1 aprilie I și 

CONFER NŢ  N Ţ ON LĂ  E   ERO RO  OZĂ  
Moderatori: Prof.Dr.E. Apetrei, Prof.Dr.C.Popa 

24  aprilie București 

MAI 
CONFER NŢ  N Ţ ON LĂ   GRUPUR LOR  E LUCRU 
 

7-9 mai Sibiu  

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL DE CARDIOMIOPATIE 
HIPERTROFICA 

9  mai Sibiu 
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IUNIE 
H PER ENS UNE   R ER  LĂ –  E L   EOR E L  PR C  CĂ  
 E L  GH  UR  L  P C ENȚ  
Directori de curs: Prof.Dr.D. Bartoș, Dr.E. Bădilă 

5 iunie Piatra Neamt 

NOU ĂȚ   N  EP 
Directori de curs: Conf.Dr.A. Petriș, Dr.G.Tatu Chițoiu, Conf.Dr. D.Țînt,  

5 iunie I și 

S  POZ ON  NU L  E  C U L  ĂȚ  ÎN C R  OLOG   
 N ER ENȚ ON LĂ 
Directori de curs: Dr.Ș. Moț, Dr.D. Deleanu, Dr.L.Zarma 

12  iunie B     ș i     
C iși ă  

ELOGIU 
Directori de curs: Prof.Dr. E. Apetrei, Dr.R. Ciudin 

19 iunie Craiova 

EXPERT MEETING CARDIODIAB 25-27 iunie Poiana Brasov 
SEPTEMBRIE 

 
CONGRESUL N Ţ ON L  E C R  OLOG E 
 

17-19 
SEPTEMBRIE 

Sinaia 

   
OCTOMBRIE 

REVASCULARIZARE ÎN STEMI/nonSTEMI 
Directori de curs : Dr. Ș. Moț, Dr. D. Deleanu, Dr.V. Popa  

1 octombrie Oradea 

RE  SCUL R Z RE   OC R  CĂ – DE LA GHIDURI LA 
PR C  CĂ 
Directori de curs : Dr. D. Deleanu, Prof.Dr.L. Petrescu, Dr.A.Mereuță  

2 octombrie I și 

 N    Ș  SPOR UL (c r  de cardio ogie   ortivă) 
Directori de curs: Prof. Dr.M.I.Popescu, Prof.Dr.D.Zdrenghea  

9 octombrie B ăi   

IMAGISTICA IN CARDIOMIOPATII 
Directori de curs: Dr. Ruxandra Jurcuț, Conf.Dr.Dr.B.A.Popescu 

16  octombrie Iasi 

ABORDAREA DIAGNOSTICA SI TERAPEUTICA MODERNA A 
PATOLOGIEI CARDIOVASCULARE PEDIATRICE SI NEONATALE 
Directori de curs: Conf.Dr.Gabriela Doroș, Dr.Anca Popoiu 

22 octombrie Timisoara 

CARDIOCOAG 
Directori de curs: Prof. Dr. D. Vinereanu, Prof.Dr. F.Mitu, Prof.Dr.D. 
Lighezan 

23 octombrie Tirgu Mures 

ANATOMY IN HEART FAILURE – MODUL I - AORTA 
Directori de curs: Dr.O.Chioncel 

23 octombrie I și 

ZILELE CARDIOLOGICE “Prof  r GEORGE     GEORGESCU  29-31 
octombrie 

I și 

NOIEMBRIE 
C ZUR  CL N CE   F C LE  N  NSUF C ENȚ  C R   CĂ 
Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Prof.Dr.D.Vinereanu, 
Dr.O.Chioncel 

6  noiembrie Ti iș     

URGENTE CARDIOVASCULARE IN SITUATII SPECIALE 
Directori de curs: Conf.Dr. D.Țînt, Dr.V.Chioncel, Dr.G.Tatu Chițoiu 

6 noiembrie Craiova 

 C U L  ĂŢ  ÎN  R   OLOG E ( RC  4) 
Directori de curs: Dr.A.Deutsch, Dr.M. Grecu 

20 noiembrie Craiova 

   
 
 
 

              Tehnoredactare                  Sponsor 
Florentina Jugureanu          Berlin Chemie Menarini 
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