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CUVÂNTUL PREȘEDINTELUI 
 

ESTE TIMPUL… 

  

Dragi Colegi, 

 

Odată cu debutul anului 2016 constatăm cu 

satisfacție o „acutizare” a interesului pentru crearea 

de programe naționale destinate prevenției bolilor 

cardiovasculare. Pe de o parte avem inițiativa 

Președintiei României, lansată la 24 Februarie. Cu 

puțin timp înainte o altă inițiativă, aparținând unui 

partid politic, a fost puternic mediatizată. Pe de altă 

parte mai multe companii farmaceutice sau de 

aparatură medicală se arată foarte dornice de a 

implementa programe proprii în parteneriat cu 

Societatea Română de Cardiologie. 

 Din toate aceste inițiative, Societățile Profesionale 

Medicale, fie lipsesc cu desăvârșire fie sunt 

considerate simpli "vectori de promovare"  ai unor 

programe gata concepute. 

În acest context, poziția Societății Române de 

Cardiologie este foarte clară: crearea de Programe 

Naționale de Prevenție intră în competența experților 

Societăților Profesionale Medicale în parteneriat cu 

experții Ministerului Sănătății și ai Ministerului 

Educației. Drept urmare, Societatea Română de 

Cardiologie promovează intens crearea unei structuri 

organizatorice (Alianță/Forum) a Societățile 

Profesionale Medicale, structură care trebuie să se 

constituie într-un parteneriat consultativ cu 

Ministerul Sănătății și cu Ministerul Educației. 

Modul în care a funcționat parteneriatul dintre SRC și 

Societatea de Pneumologie este un exemplu care 

trebuie extins.  

Putem astăzi să vă aducem la cunoștință faptul că o 

astfel de pozitie unitara a fost acceptată, pe de o 

parte, de mai multe Societati Profesional și, pe de altă 

parte, de către actuala conducere a Ministerului 

Sănătății. În consecință avem toată speranța că un 

astfel de parteneriat va deveni funcțional în viitorul 

imediat. 

Este momentul ca Societățile Profesionale Medicale 

să iasă în față. 

 

Gabriel Tatu-Chițoiu 
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Minuta Ședinței Consiliului de Conducere 

26 februarie 2016, București 

 

 

1. Scurtă informare privind activitatea SRC de la 

ultima ședință de Board (28 Noiembrie 2016) și 

până în prezent 

 Definitivarea programului Cursurilor SRC/2016; 

 Implicare activă în adoptarea Legii 349 pentru 

interzicerea fumatului în spațiile publice închise; 

 Lansarea (la Iași și la București a aplicației de 

autodiagnostic a hipertensinii arteriale) 

 -N.B. Necesită mediatizare din partea 

tuturor membrilor SRC; 

 Conferință de presă comună cu FRI pentru Ziua 

Prevenției;  

 ALIANȚA SOCIETĂȚILOR PROFESIONALE 

MEDICALE 

S-a propus înființarea unei organizații, partener al 

Ministerului Sănătății având ca scop stabilirea de 

Programe/Strategii: agreată de Ministrul Sănătății în 

cadrul unei întâlniri directe. Structura care cuprinde 

presedinții societăților implicate, cu un coordonator 

desemnat, va reprezenta interesele la nivel de 

minister.  A fost propusă o formulă de avizare de către 

societățile profesionale de profil a deciziilor 

comisiilor de specialitate. S-a agreat formula de 

“parteneriat de susținere reciprocă” și nu de “alianță”, 

care să nu aibă statut juridic (“Forum”). Propunerea 

de a insera într-un Ordin de Ministru referitor la 

deciziile Ministerului Sănătății formularea “Toate 

deciziile să aibă avizul societăților medicale de profil” 

(prof. Dr. D. Bartoș). 

 Vizitarea mai multor locații în vederea 

identificării unui nou sediu pentru SRC; au fost 

propuse trei variante - se caută în continuare o 

variantă acceptabilă din punct de vedere al 

prețului și accesibilității pentru medici. Se are în 

vedere și achizitionarea unui teren și construirea 

Casei Inimii a SRC. 

 Întâlniri/discuții tehnice pentru modernizarea 

Conferinței Grupurilor de Lucru și a Congresului 

SRC (aplicații electronice); 

 Conferința pentru Publicul larg – 23 aprilie 2016, 

Ateneul Român cu două teme principale - 

Activitatea fizică și Hipertensiunea arterială 

 Înâlniri și discuții tehnice pentru crearea unui 

canal propriu de televiziune, realizare de webinar-

uri. 

 Baza de date a cardiologilor din România – se 

încearcă construirea unei baze de date cu toți 

cardiologii din România – având susținere din 

partea Colegiilor Medicale din țară. 15 județe au 

răspuns pozitiv. Sunt aproximativ 1800 cardiologi 

în România, din care 1200 sunt membrii ai SRC. 

Se recomandă atragerea tuturor cardiologilor în 

societate. Este necesară actualizarea bazei de date 

a SRC și informarea periodică privind achitarea 

cotizației anuale. 

 

2. CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR 

DE LUCRU 2016 

A fost prezentat draftul de program al conferinței și 

noutățile din acest an. 
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 Masa rotundă RO-STEMI Noiembrie 2015 – 

discutarea rezultatelor, stabilirea de strategii  

 Sesiunea comună SRC – FRI, axată pe proiectul 

SINAIA 

 Dezvoltarea utilizării codului de bare  

- Pentru înscrierea participanților, inclusiv trimiterea la 

domiciliu; 

- Pentru scanare la intrarea în săli => având ca scop 

evidența numărului de participanți si a specialității 

acestora. 

 Se va implementa o aplicație disponibilă pe 

smartphones  

Aplicația integrează: 

- Programul conferinței - pe săli și zile 

- My Conference- secțiunea în care fiecare participant își 

face agenda personalizată, cu secțiunile selectate 

individual 

- Feedback-ul sesiunii, fiecare participant poate vota 

secțiunea la care participă (nume sesiune, număr 

voturi, medie steluțe, câte steluțe de 5, câte de 2, 

comentarii, etc). Ratingurile se stochează într-o bază 

de date, urmând să fie generat un raport la cerere. Un 

participant nu are voie sa dea feedback decât o singură 

data/sesiune (pentru a nu permite false rating-uri!). 

- Noutăți live- fluxuri de știri/anunțuri care se transmit 

înainte de o sesiune (de tipul, Deschiderea conferințe, 

la ora 16, sala Atlas!) 

- Secțiunea de întrebări live catre moderator. Participanții 

pot adresa întrebări moderatorilor, aceștia selectează 

numai acele întrebări care li se par reprezentative și 

pot alege să arate și sălii întrebarea/întrebările.    

Este o aplicație pilot – nu se va aplica pentru toate 

sesiunile. 

 Se mențin și la actuala Conferință: 

- Studioul de interviuri 

- Înregistrările sesiunilor din sala ATLAS cu difuzare 

ulterioară pe CARDIOPORTAL 

 Au fost propuse două variante de organizare al 

Cocktail-ului de vineri, 13 Mai 2016 

- Varianta clasică - la Hotel RAMADA 

- Ediția a 2-a a CARDIOFEST 

 mare succes la ediția din 2015; 

 primim deja solicitări!!; 

 prilej major de socializare a membrilor SRC; 

 costurile sunt însă importante  

o Propunere: coparticiparea cu 50% a costurilor pentru 

cei care doresc să participe (respectiv echivalent 20-

25 euro/persoană). Această variantă este deja folosită 

de alte Societăți (exemplu: Pneumologie). În aceste 

condiții costurile din partea SRC se restrâng la nivelul 

unui cocktail obișnuit. 

- S-a votat cu majoritate de voturi varianta de 

CARDIOFEST cu coplată - 20 euro/persoană. 

- A existat un vot privind adoptarea variantei clasice la 

Hotel Ramada. 

 

3. REVISTA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE 

 Renegocierea contractului cu compania MediaMed – 

în curs de definitivare. 

 Se propune apariția strict online a SUPLIMENTULUI 

revistei (volumul de rezumate la congres) iar copia 

distribuită pe CD-uri în geanta de congres – votat în 

unanimitate; Varianta on-line va pastra toate atributele 

variantei tipărite (respectiv dovada existenței 

lucrărilor, a autorilor, etc). 

 Se propune apariție în trimestrul 4 (la sfârșitul anului) 

sau în trimestrul 1 al anului următor) a 

SUPLIMENTULUI revistei PROGRESE IN 
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CARDIOLOGIE având ca și conținut “UP-to-date” 

specific fiecărui Grup de lucru; include sinteza 

noutăților apărute în ultimul an în domeniul GL 

respective. Separat va fi editat CARDIOPLUS și va 

cuprinde raportul anual al Grupurilor de Lucru. Votat 

în unanimitate pentru primul trimestru al anului 

următor. 

 

4. CONGRESUL NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE 

2016 

 A fost stabilită data de 31 martie 2016 pentru 

definitivarea listei invitaților străini la congres. 

 

5. DIVERSE 

 CARDIOLOGISTS OF TOMORROW 2016 –  

CONGRESUL ESC, ROMA 

Anul acesta se propune acoperirea cheltuielilor de 

cazare pentru finaliști  

- 15 camere - 2 persoane/cameră, cost total 5850 

euro;  

- SRC a făcut deja rezervările; 

- probabil suma va fi acopoerită prin contribuția 

companiei TERAPIA. 

Aprobat în unanimitate. 

 

 ȘCOALA DE VARĂ 2016  

Se propune desfășurarea Școlii de Vară în perioada 25 

iunie-2 iulie 2016 la Pensiunea Sub Cetate, 

Cisnădioara, Sibiu. Există o cerere de modificare a 

datei datorită suprapunerii cu evenimentul 

CARDIODIAB. 

Se aprobă data de desfășurare propusă cu mențiunea 

de a se lua în calcul altă locație. 

 Participarea SRC la proiectul EUROPEAN HEART 

FOR CHILDREN 

A fost primită invitația de a participa la masa festivă, 

cu indicarea sumei pe care ar trebui să o achităm;  

Se propun două variante 

- A). acordarea unei donații de 3000 de euro, din 

partea SRC (suma donată și anul trecut) dar fără a 

participa la masa festivă 

sau 

- B). achitarea contravalorii cerute în scrisoarea de 

invitație și participarea la masa festivă. 

Se votează varianta “A”. SRC va trimite Fundației o 

scrisoare în care vom solicita lista copiilor din 

România cara au fost tratați începând cu data acordării 

donației anterioare de către noi sau care se află pe 

listele lor de așteptare. Donația pe anul 2016 va fi 

trimisă după primirea listei. 

 Există o cererea de sponsorizare pentru o bursa 

obținută de Dr. LAURA ANTOHI (sponsorizare 

acoperită prin donatie SERVIER). Se aprobă în 

unanimitate cu mențiunea de a elabora în viitor un 

regulament de acordare pentru acest tip de bursă. 

 Stadiul actual al Filmului documentar 

“Personalități ale Cardiologiei Românești” (Prof. 

Dr. Eduard Apetrei). Suntem într-un stadiu avansat și 

estimăm ca acest film să fie lansat la Congresul 

Național de Cardiologie. 

 Au fost prezentate pe scurt Proiectele Fundației 

Române a Inimii – evidențiind proiectul SINAIA – a 

început derularea proiectului – au fost create echipe de 

medici tineri – va avea loc o întâlnire de lucru pe 11 

martie la Sinaia și se propune o sesiune dedicată 

prevenției în care vor fi prezentate rezultatele acestui 

proiect. 

 Brosura de prezentare a Societății Române de 
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Cardiologie (responsabil Dr. Ruxandra Jurcuț). Se 

solicită ajutor din partea tuturor grupurilor de lucru 

pentru definitivarea acestei broșuri până la Congresul 

Național de Cardiologie din toamnă. 

 S-a discutat posibilitatea în viitor de a renunța la 

primirea de onorarii din partea companiilor 

farmaceutice (la evenimentele SRC) de către 

președintele SRC în exercițiu și compensare prin două 

metode 

- acordarea unei retribuții lunare.  

- Facilitati de participare la 3 evenimente 

internaționale (taxa participare, transport, cazare) 

Se agrează varianta de acordare a facilităților de 

participare la 3 evenimente internaționale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimati colegi, 

  

Va rugăm să ţineţi cont de reglementarea din Statutul SRC referitoare la îndatorirea statutară de a 

sprijini Societatea de Cardiologie prin achitarea cotizatiei pe anul 2015 şi 2016. Va reamintim faptul ca 

achitarea acestei obligaţii băneşti trebuie efectuata până la 31 Martie 2016 pentru anul precedent 

(http://www.cardioportal.ro/membri/plata-online/). Conform prevederilor din Statut, neplata acestei 

cotizatii în termenul specificat are ca rezultat suspenderea automată pana la plata restantelor. 

Cu ocazia îndeplinirii acestei îndatoriri puteţi actualiza datele personale în spaţiul care vă este dedicat pe 

CARDIOPORTAL. 

  

Va multumim pentru sustinere ! 

  

Societatea Romana de Cardiologie 
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ZILELE CARDIOLOGICE 

Prof. Dr.George I.M. Georgescu 

Iași, 29-31 octombrie 2015 

 

 

În perioada 29 – 31 octombrie 2015 s-a desfășurat la 

Iași a III-a ediție a Zilelor Cardiologice „Prof. Dr. 

GEORGE I. M. GEORGESCU”. A fost o ediție 

aniversară deoarece s-au împlinit 20 ani de la 

semnarea Hotărârii de Guvern de înființare a 

Centrului de Cardiologie Iași. S-a pornit la acea 

vreme cu Clinica de Cardiologie, Ambulatoriu și 

câteva laboratoare, după care s-au adăugat 

Laboratorul de cardiologie intervențională, Clinica de 

Chirurgie Cardiovasculară, Laboratorul de 

electrofiziologie. Ulterior centrul s-a transformat în 

Institutul de Boli Cardiovasculare care poartă numele 

celui care a înființat această unitate spitalicească 

terțială vitală pentru zona Moldovei. 

 Încă de la primele ediții această Conferință 

națională a reușit să reunească medici cardiologi și 

din specialități conexe din toată țara. Evenimentul 

național a fost organizat de Clinica de Cardiologie 

Medicală din Institutul de Boli Cardiovasculare 

„Prof. Dr. GEORGE I. M. GEORGESCU”, 

Președinta evenimentului a fost Prof. Univ. Dr. 

Cătălina Arsenescu Georgescu și s-a derulat sub 

egida Societății Române de Cardiologie a 

Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” 

precum și a Societății de Medici și Naturaliști Iași. 

 Pe parcursul a trei zile s-au desfășurat sesiuni 

din domeniul cardiologie și cu caracter 

interdisciplinar de mare actualitate dintre care 

menționăm: Cardio-pneumologie, Medicina bazată 

pe dovezi, „Conferințe State of The Art”, Actualități 

în aritmii și insuficiență cardiacă, HTA actualități și 

corelații interdisciplinare, Sesiune „Hot News”, 

Urgențe în cardiologie, Sesiune Cardiologie 

intervențională. Nu au lipsit lucrările originale 

susținute de tineri cardiologi, rezidenți și chiar 

studenți. 

 Nume prestigioase din cardiologia 

românească și internațională au susținut conferințe și 

au participat la o sesiune omagială dedicată Prof. 

Univ. Dr. George I.M. Georgescu care s-a dovedit a 

fi un etalon științific. Manifestarea a reunit 

profesioniști din toate centrele universitare din țară: 

Iași, București, Tg. Mureș, Sibiu, Timișoara, 

Constanța. 

 Au fost incluse în program sinteze de 

cardiologie remarcabile prezentate de nume 

prestigioase ale cardiologiei românești actuale: 

Academician Prof. Univ. Dr. Leonida Gherasim, 

Prof. Univ. Dr. Eduard Apetrei, vicepreședinte al 

Academiei Române Medicale, Prof. Univ. Dr. Ioan 

Bruckner, Prof. Univ. Dr. Maria Dorobanțu, Prof. 

Univ. Dr. Daniela Bartoș, Prof. Univ. Dr. Doina 

Dimulescu, Prof. Univ. Dr. Crina Sinescu, Prof. 

Univ. Dr. Ioan Mircea Coman, Prof. Univ. Dr. 

Adriana Ilieșiu, Dr. Gabriel Tatu Chițoiu, 

președintele Societății Române de Cardiologie, toți 

din București, Prof. Univ. Dr. Cătălina Arsenescu 

Georgescu, Prof. Univ. Dr. Doina Azoicăi, Prof. 

Univ. Dr. Gabriel Ungureanu, Prof. Univ. Dr. Florin 

Mitu, Prof. Univ. Dr. Adrian Covic, Prof. Univ. Dr. 

Aurora Constantinescu, Prof. Univ. Dr. Antoniu 

Petriș, Prof. Univ. Dr. Laurențiu Șorodoc, Conf. 

Univ. Dr. Ciprian Răzuș din Iași, Prof. Univ. Dr. Dan 

Dobreanu din Tg. Mureș, Prof. Univ. Dr. Daniel 
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Ligheza din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Elvira Craiu 

din Constanța, Conf. Univ. Dr. Victor Costache 

chirurg cardiovascular Sibiu, Dr. Richard Stern din 

Berlin vechi prieten al cardiologiei din Iași și mulți 

alți participanți cu lucrări valoroase.  

Lucrările s-au desfășurat pe parcursul a trei 

zile, în săli paralele, într-o atmosferă de sărbătoare în 

Centrul de Conferințe Palas, situat în zona istorică a 

Iașului dominată de Palatul Culturii, Casa „Dosoftei” 

și a Bisericii „Sfântul Necolae Domnesc”. 

 În dimineața deschiderii lucrărilor s-a 

desfășurat în cadrul Televiziunii locale TELE 

MOLDOVA și PRIMA  TV o emisiune moderată de 

Prof. Univ. Dr. Cătălina Arsenescu Georgescu în care 

a fost abordată istoria cardiologiei ieșene și la care au 

participat nume prestigioase: Prof. Univ. Dr. Eduard 

Apetrei, Prof. Univ. Dr. Daniela Bartoș, Prof. Univ. 

Dr. Marius Vintilă, Prof. Univ. Dr. Mircea Cinteză. 

 Deschiderea oficială a Conferinței Naționale a 

dat prilejul colectivului Clinicii de Cardiologie să se 

prezinte în fața auditoriului prin intermediul unui 

film care a cuprins evoluția instituției pe parcursul a 

20 ani de existență. 

 Primarul orașului Iași Mihai Chirica și 

personalități din lumea cardiologiei românești au 

transmis mesaje de suflet și au omagiat personalitatea 

Prof. Univ. Dr. George I. M. Georgescu. 

 În cadru festiv a fost înmânată placheta și 

medalia la 20 de ani de existență unor personalități 

din lumea cardiologică. Tradiția premiului George I. 

M. Georgescu a fost păstrată prin înmânarea acestuia 

Dr. Carmen Pleșoianu care s-a remarcat prin rezultate 

profesionale deosebite. 

 Gala Medievală a reunit participanții într-o 

atmosferă de sărbătoare dar și de recunoaștere a 

meritelor colectivului Clinicii de Cardiologie prin 

înmânarea unor diplome de apreciere și a medaliei 

evenimentului. 

 Pentru cei 944 participanți (medici de vârf cu 

experiență, zeci de medici tineri specialiști și în curs 

de specializare, studenți la medicină) înscriși la 

evenimentul științific de înaltă ținută profesională 

sălile din Complexul Palas s-au dovedit a fi 

neîncăpătoare. 

 Manifestarea științifică Zilele Cardiologice 

„Prof. Dr. GEORGE I. M. GEORGESCU” la a III-a 

ediție a devenit un eveniment de referință cu largă 

recunoaștere în lumea cardiologică și medicală din 

zona Moldovei, precum și din toată țara.  

 

 

 

Prof. Univ. Dr. Cătălina Arsenescu Georgescu  
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ÎN ATENȚIA COLEGILOR SUB 35 DE ANI CARE VOR AVEA ABSTRACTE ACCEPTATE 

LA MANIFESTĂRI INTERNAȚIONALE 

 

Societatea Română de Cardiologie dorește să vină in sprijinul tinerilor cardiologi cu vârsta sub 35 

ani și să încurajeze participarea lor activă la evenimente internaționale. 

  

În acest sens, SRC va achita taxa de participare celor care vor avea abstracte acceptate la: 

- Heart  Failure Congress, 21-22  Mai 2016, Florenta - Italia  

– ESC Congress, 27 august-31 august 2016, Roma - Italia 

– Acute Cardiovascular Care Congress, 15 octombrie-17 octombrie 2016, Lisabona, Portugalia 

– Euroecho Imaging Congress, 7-10 dembrie 2016, Leipzig-Germania 

 Conditii: 

- Membru al Societății Române de Cardiologie 

- Aplicantul are < 35 ani 

- Aplicantul este prim-autor şi prezentator al abstractului respectiv 

- Pe forma publicată în revistă a abstractului apare afilierea aplicantului la o instituţie din România 

- Premierea este condiţionată de prezentarea abstractului (nu doar de acceptarea şi publicarea lui în 

revista de rezumate) 

Vă rugăm să ne transmiteți cererea de sponsorizare din timp, pe adresa de email 

office@cardioportal.ro pentru a ne încadra în deadline-urile stabilite. 
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AGENDA MANIFESTĂRILOR SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 
2016 

 
MARTIE 

   
INIMA ȘI SPORTUL (curs de cardiologie sportivă) 
Directori de curs: Prof.Dr. D.Pop, Prof.Dr.D.Zdrenghea  

4 martie CLUJ NAPOCA 

CARDIOLOGIA PEDIATRICA IN PRACTICA CURENTA  
Directori de curs: Dr. S. Cainap, Dr. C. Lazea  

11 martie CLUJ NAPOCA 

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

11 martie TIMIȘOARA 

PROVAS IV 
Directori de curs: Prof. Dr. F. Mitu,  prof. Dr. D. Vinereanu 

11 martie IAȘI 

AORTA – CORELATII ANATOMO-CLINICE 
Directori de curs: Dr.O. Chioncel, Prof.Dr.V. Iliescu 

18 martie BUCUREȘTI 

NSTEMI - ABORDARE PRACTICA  
Directori de curs : Dr.A.Mereuță,  Conf. Dr.D. Țînț 

18 martie BRAȘOV 

REVASCULARIZARE IN STEMI/NONSTEMI 
Directori de curs: Dr.S.Mot, Dr.F. Orțan 

 19 martie BRAȘOV 

ACTUALITĂŢI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA 4) 
Directori de curs: Dr.A.Deutsch, Dr.M.Grecu 

25 martie BRAȘOV 

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

25 martie ORADEA 

APRILIE 
TRATAMENTUL DE URGENTA AL PACIENTULUI DEZECHILIBRAT  
Directori de curs: Conf.Dr. D.Țînt, Dr.V.Chioncel 

1 aprilie BAIA MARE 

ATRIUL STANG – CORELATII ANATOMO-CLINICE 
Directori de curs: Dr.O. Chioncel, Conf.Dr.B. A.Popescu 

9 aprilie BUCUREȘTI 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ATEROTROMBOZĂ  
Moderatori: Prof.Dr.E. Apetrei, Prof.Dr.C.Popa 

15  aprilie BUCUREȘTI 

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

22 aprilie CLUJ NAPOCA 

MAI 
CONFERINŢA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 
 

12-14 mai SIBIU 

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ, DE LA 
GHIDURI LA PACIENȚI 
Directori de curs: Prof.Dr.D. Bartoș, Dr.E. Bădilă 

 
27 mai CRAIOVA 

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

3 iunie  

TROMBEMBOLISMUL PULMONAR IN SITUATII SPECIALE 
Directori de curs: Conf.Dr.A.Petris, Dr.G.Tatu Chitoiu 

10 iunie IAȘI 

VENTRICULUL STANG – CORELATII ANATOMO-CLINICE 
Directori de curs: Dr.O. Chioncel, Dr.G.Tatu Chitoiu, Dr.D. Deleanu 

18 iunie BUCUREȘTI 

EXPERT MEETING CARDIODIAB 30 iunie-2 iulie POIANA BRAȘOV 
SEPTEMBRIE 

 
CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE 
 

22-24 
SEPTEMBRIE 

SINAIA 
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OCTOMBRIE 
INIMA ȘI SPORTUL (curs de cardiologie sportivă) 

Directori de curs: Prof. Dr.M.I.Popescu, Prof.Dr.D.Zdrenghea  

7 octombrie TIMIȘOARA 

NSTEMI - ABORDARE PRACTICA  

Directori de curs : Dr.A.Mereuță, Prof.Dr.C.Ginghină  

14 octombrie BUCUREȘTI 

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ, DE LA 

GHIDURI LA PACIENȚI 

Directori de curs: Prof.Dr.D. Bartoș, Dr.E. Bădilă 

21 octombrie BISTRIȚA 

REVASCULARIZARE IN STEMI/NONSTEMI 

Directori de curs: Dr.S.Mot, Dr.V. Popa 

21 octombrie ORADEA 

CAVITATI DREPTE – CORELATII ANATOMO-CLINICE 

Directori de curs: Dr.O. Chioncel, Prof.Dr. D. Vinereanu 

22 octombrie BUCUREȘTI 

CARDIOCOAG 

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

28 octombrie BRAȘOV 

IMAGISTICA IN GHIDAREA TERAPIILOR CARDIOVASCULARE 

Directori de curs: Dr. R. Jurcuț, Conf.Dr.Dr.B.A.Popescu 

28  octombrie CRAIOVA 

NOIEMBRIE 

TRATAMENTUL DE URGENTA AL PACIENTULUI DEZECHILIBRAT  

Directori de curs: Conf.Dr. D.Țînt, Dr.V.Chioncel 

4 noiembrie TIMIȘOARA 

CAZURI CLINICE DIFICILE IN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 

Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Dr.O.Chioncel 

11 noiembrie TÂRGU MUREȘ 

PROVAS IV 

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

11 noiembrie TIMIȘOARA 

ACTUALITĂŢI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA 4) 

Directori de curs: Dr.A.Deutsch, Dr.M. Grecu 

18 noiembrie TIMIȘOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       Tehnoredactare Infocard               Sponsor 

          Florentina Jugureanu                  Berlin Chemie Menarini 
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