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CUVÂNTUL PREȘEDINTELUI 

 
 

21 Mai 2016 

APELUL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE PRIVIND 
PRIORITIZAREA AFECȚIUNILOR CARDIOVASCULARE ÎN CONTEXTUL 

POLITICII DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA 
      

(Acest mesaj a fost înaintat Domnului Klaus Iohannis, Prețedintele României, Domnului Dacian Cioloș, Primul 

Ministru al României, Domnului Vlad Voiculescu, Ministrul Sănătății, Domnului Gheorghe Radu Tibichi, 

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Domnului Florin Buiu, Președintele Comisiei Pentru 

Sănătate și Familie a Camerei Deputaților) 

 
 
Bolile cardiovasculare reprezintă principala problemă 

de sănătate în România. Aproximativ 60% dintre 

decesele înregistrate anual în România sunt datorate 

acestor boli, un procentaj net mai mare comparativ cu 

media de 46% a țărilor din Comunitatea Europeană. 

În rândul bolilor cardiovasculare cardiopatia 

ischemică și accidentele vasculare cerebrale sunt 

primele doua cauze de îmbolnăvire și de mortalitate. 

Această foarte mare mortalitate cardiovasculară este 

principala cauză răspunzătoare de situarea României 

pe unul din ultimele locuri în Europa din punctul de 

vedere al speranței de viață la naștere.  

 

În acest context prevenirea și combaterea bolilor 

cardiovasculare trebuie să reprezinte o prioritatea 

națională. În acest sens Societatea Română de 

Cardiologie își exprimă ferma convingere că soluția 

de urmat constă într-o strânsă cooperare a 

Asociațiilor Profesionale Medicale, pe de o parte cu 

factorii decizionali politico-administrativi (Ministerul 

Sănătății, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, 

Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și 

Sporturilor, Ministerul Finanțelor și a alte structuri 

administrative și politice) pe de altă parte. În opinia 

noastră acest efort conjugat ar trebui desfășurat pe 

două căi: 

 

1.Conștientizarea factorilor de risc majori pentru 

bolile cardivasculare și a impactului dramatic al 

acestor boli în România.  

În opinia noastră acest efort de constientizare este o 

urgență națională care trebuie implementată global, la 

toate nivelele, de la nivelul publicului larg și până la 

nivelul deciziei legislative. Această opinie este 

susținută de date statistice care atestă faptul că, în 

ciuda realității, impactul major al factorilor de risc și 

al bolilor cardiovasculare este net subestimat. În acest 

sens menționăm:      

- percepția publicului și a massmediei asupra 

amenințărilor din sănătate este deformată, atenția 

fiind orientată spre cancer, reumatism, hepatită 

cronică și diabet, afecțiuni importante dar cu o 

morbiditate și mortalitate cu mai mult de 50% sub 

cea indusă de bolile cardiovasculare; 

- datele statistice care atestă un procentaj foarte 

mare al incidenței factorilor de risc majori 

EVITABILI (fumatul, sedentarismul, obezitatea, 

alimentația nesănătoasă) sau CONTROLABILI 

(hipertensiunea arterială); 

- la nivel legislativ asistăm la efortul unor membri 

ai Senatului României de a bloca practic, prin 

amendamente de “relaxare”, noua legea antifumat, 

lege care reprezintă primul mare pas înainte 

făcut până în prezent de România în prevenția 
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primară a bolilor cardiovasculare, respiratorii 

și a cancerului!. (Semnificativ ni se pare faptul ca 

aceste amendamente au fost depuse la 48 de ore 

după ce aceeași Senatori din Comisia pentru 

Sănătate Publică ne-au invitat la o dezbatere având 

drept scop prioritizarea bolilor cardiovasculare în 

politica de sănătate dezbatere care nu a mai avut 

loc deoarece aceștia au părăsit sala întâlnirii după 

10 minute de la debutul ei sub pretextul 

participării la votul pentru desemnarea noii 

conduceri a TVR); 

- asistăm în ultima perioadă la dispariția 

“sincopală” a unor medicamente cu largă 

utilitate în bolile cardiovasculare a caror 

inexistență amenință evoluția unei mase mari de 

pacienți cardiovasculari; 

- asistăm în continuare la limitarea accesibilității 

pacienților cardiovasculari români la modalități 

moderne de tratament medicamentos (noile 

antiagregante plachetare, noile anticoagulante 

orale, noi medicamente în insuficiența cardiacă) 

sau de tratament intervențional (proceduri 

intervenționale în sindroamele coronariene 

acute, în aritmii, în valvulopatii, în insuficiența 

cardiacă). În ciuda faptului că toate aceste 

modalități (dovedite științific ca având efecte 

superioare, în comparații cu tratamente mai vechi, 

în ameliorarea prognosticului și evoluției 

pacienților cardiovasculari), sunt incluse în 

recomandările Ghidurilor internaționale ele NU 

sunt accesibile pe scară largă pacienților români 

urmare fie a costurilor prohibitive pentru marea 

majoritate a pacienților (prin neincluderea acestor 

noi modalități terapeutice în programele naționale 

de sănătate) fie prin numărul redus de centre și 

specialiști în cardiologia intervențională sau în 

chirurgia cardiovasculară. În acest mod se crează o 

situație discriminatorie pentru o mare parte a 

pacienților cardiovasculari din punctul de vedere al 

dreptului lor la sănătate garantat de Constituție; 

- -asistăm, în continuare, la accesibilitatea extrem de 

limitată a populației infantile cu cardiopatii 

congenitale la rezolvarea chirurgicală, în România, 

a acestor boli.      

    

2. Activarea unui Program național de prevenție 

primară și secundară a bolilor cardiovasculare.  

În ultimele luni am asistat la intenții declarate de 

creare a unor astfel de programe sau chiar a unor 

structuri administrative naționale dedicate 

coordonării prevenției bolilor cardiovasculare. 

Aceste programe sau inițiative, propuse fie de 

părtide politice fie de companii farmaceutice sau 

de aparatură medicală, au însă un numitor 

comun: completa ignorare a Asociațiilor 

Profesionale Medicale, a experților lor, a 

eforturilor, a programelor și inițiativelor deja 

existente și promovate de către acestea. Realitatea 

actuală este cea a unei complete rupturi în 

comunicare și cooperare între Asociațiile 

Profesionale Medicale și structurile administrative și 

politice. Motivele acestei stări de lucru sunt multiple 

dar ele nu se datorează în nici un caz Asociațiilor 

Profesionale Medicale, Societăți academice care 

desfășoară, în mod curent, activități și programe 

proprii de educație medicală continuă a personalului 

medical și a publicului larg.       

În opinia Societății Române de Cardiologie 

implementarea reală și cu succes a unui Program 

național de prevenție primară și secundară a bolilor 

cardiovasculare în România nu va putea fi făcută 

decât prin crearea unui cadru formal de cooperare 

între Asociațiile Profesionale Medicale și structurile 

politice și administrative cu putere de decizie, cadru 

care va conduce la înlaturarea actualei “fracturi” 

menționate mai sus. În acest sens dorim să 

menționam faptul că un document - Program de 

prevenție al bolilor cardiovasculare a fost propus 

Ministerului Sănătății cu mai mulți ani în urma. De 

asemenea în urma cu mai bine de două luni un 

proiect de parteneriat consultativ între o Alianță a 

Asociațiilor Profesionale Medicale (ASPROMED) și 
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Ministerul Sănătății a fost propus de noi și agreat de 

Minister dar nu a fost finalizat. 

 

Domnule Președinte, 

 

Avem ferma convingere că Societatea 

Română de Cardiologie poate și trebuie să-și aducă 

întreaga sa contribuție la crearea și implementarea în 

România a programelor de prevenție a bolilor 

cardiovasculare. În acest efort Societatea Română de 

Cardiologie poate contribui cu experți, cu date 

științifice, date statistice obținute din registre proprii, 

programe și aplicații “la cheie” aflate deja în plin 

proces de implementare prin eforturi proprii. Toate 

aceste contribuții fac parte din strategia de 

“Cardiologie aplicată” pe care SRC a adoptat-o la 

sfârșitul anului 2014, strategie care a început să își 

arate primele rezultate. Spre exemplificare atașăm 

acestui mesaj un material sintetic asupra tuturor 

preocupărilor prezente ale Societății Române de 

Cardiologie. Toate programele și aplicațiile noastre 

au fost concepute, mediatizate și implementate la 

diferite nivele de către experții SRC prin eforturi și 

cu resurse financiare proprii sau oferite de sponsorii 

noștri. Suntem însă perfect conștienți că acest efort 

este insuficient pentru a avea impactul dorit la 

nivel național în reducerea cifrelor de morbi-

mortalitate cardiovasculară. Pentru atingerea acestui 

scop este nevoie de integrarea tuturor eforturilor 

printr-o strânsă cooperare între experții SRC și ai 

altor Asociații Profesionale Medicale pe de o parte și 

experții în sănătate publică și factorii de decizie din 

sănătate, educație, finanțe, etc., pe de altă parte.  

Societatea Română de Cardiologie poate și trebuie să 

fie un partener major în efortul de conturare și 

implementare al unui program integrat realist de 

prevenție primară și secundară a bolilor 

cardiovasculare, un program care, cu siguranță, va 

conduce în viitorul imediat la un impact major în 

ameliorarea stării de sănătate a populației României.  

Experiența tuturor țărilor care și-au prioritizat 

eforturile în prevenția și combaterea bolilor 

cardiovasculare a demonstrat faptul că aceasta este 

calea de atac pentru ameliorarea rapidă a stării de 

sănătate globală și creșterea speranței de viață a 

populației. Iată de ce v-am fi recunoscători daca ați 

da atenție acestui apel pe care vi-l adresăm 

Dumneavoastră, Domnului Președinte al României, 

Domnului Prim Ministru, Președintelui Casei de 

Asigurări de Sănătate și Parlamentului României de a 

sprijini ideea prioritizarii prevenției bolilor 

cardiovasculare în contextul politicii naționale de 

sănătate și de creare a cadrului formal de cooperare 

între Societatea Română de Cardiologie, alte 

Asociații Profesionale Medicale și structurile 

politico-administrative decizionale din România. 

 

Vă mulțumim!  

Cu respect și considerație, 

 

Dr.Gabriel Tatu-Chiţoiu,  PhD, FESC, AHA/ASA 

Președinte al Societății Române de Cardiologie 

Spitalul de Urgență „Floreasca” București 

ro_stemi2007@yahoo.com 

 

  

Prof. Dr. Antoniu O. Petriş, PhD, FESC 

Secretar al Societății Române de Cardiologie 

Universitatea de Medicină și Farmacie  “Grigore T. 

Popa” Iași 

antoniu.petris@yahoo.ro 
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Minuta Ședinței Consiliului de Conducere 

12 mai 2016, Sibiu 

 

 

Ordinea de zi 

 
I.Activitatea SRC de la ședința Consiliului de 

Conducere din februarie 2016 și până în prezent: 

 

I.1. Conferința Națională a Grupurilor de Lucru, Sibiu, 12-

14 Mai 2016 

Noutăți: 

 scanare coduri de bară la intrarea în Săli – având ca 

principal scop statistica pe specialități și identificarea 

sesiunilor de interes pentru participanți; 

 aplicația prin care se poate interacționa în timp real 

cu moderatorii – posibilitatea de a pune întrebări și 

de a se răspunde până la sfârșitul sesiunii (aplicație 

pilot în curs de dezvoltare); 

 din punct de vedere financiar – evenimentul are un 

mic profit care va contribui la functionarea 

administrativă a SRC. 

I.2. Cursuri ale Grupurilor de Lucru (audiența, bilanț 

financiar). Este prima dată cand veniturile sunt mai mari 

decât cheltuielile – de menționat reducerea posibilităților 

companiilor care sponsorizează evenimentele SRC de a 

acorda sponsorizări – se recomandă colaborarea cu SRC 

Medical Events SRL.  

I.3. Bursa Societății Române de Cardiologie – aprobată cu 

unanimitate de voturi 

- susținută prin cei 10.000 de euro primiți de SRC 

urmare a participării la Registrul European de 

Fibrilație Atrială; 

- prin consultarea Grupului de Lucru de Aritmii și 

Electrofiziologie s-a decis ca bursa să fie folosită 

pentru training în electrofiziologie (concret în 

proceduri de lead extraction); 

- a fost întocmit un regulament, postat pe 

CARDIOPORTAL; 

- termen limită: 15 Mai; Jurizare până la 31 Mai. 

I.4. Conferința pentru publicul larg 23 Aprilie 2016, 

Ateneul Român – acest eveniment – o premieră pentru 

Societatea Română de Cardiologie a fost un succes cu 

peste 250 participanți. 

I.5.Implicare majoră în sprijinirea Legii nr. 15/2016 

(Legea antifumat) 

o Punctul de vedere al Societăților Profesionale 

Medicale;  

o Crearea a 3 videoclipuri de susținere a acestei 

campanii. Se supune la vot susținerea finanțării 

pentru aceste spoturi (total 15.000 euro, împărțit între 

Societatea Română de Cardiologie și Societatea 

Română de Pneumologie). Aprobat cu unanimitate 

de voturi. 

I.6. Definitivarea Filmului documentar „Personalități ale 

Cardiologiei Românești”. D-nul Prof. E. Apetrei a 

prezentat stadiul în care se află proiectul. Filmul se 

bazează pe evocarea personalităților care nu mai sunt în 

viață și are 50 minute; urmează să fie vizionat și aprobat 

forma finală a materialului. Se propune înregistrarea pe 

CD și distribuție la Congresul Național de Cardiologie din 

toamnă. Se va face și o variantă scurtă pentru proiecție la 

standul SRC la Congresul European. 

I.7. Platforma de e-learning. Se observă o intensificarea a 

activității pe această platformă din partea Grupului de 

Lucru de Ecocardiografie și Grupul de Lucru de 

Cardiologie Preventivă și Recuperare Cardiovasculară. Au 

fost create două clipuri educative (GL de Cardiologie 

Preventiva). Se sugerează creșterea numărului de imagini 

(grafice, tabele) în derularea filmului. 

I.8. Materiale e-learning pentru publicul larg: 

- fumat, 

- infarct de miocard, 

- trombembolism venos. 

I.9. În cadrul Galei Innovation in Health Awards, la 

categoria IT&software, a fost premiată aplicația de 

autodiagnostic a Hipertensiunii arteriale.  

I.10. Alianța societăților profesionale: 

o s-a obținut acceptul de la Societățile de Chirurgie 

Cardiovasculară, Diabet și Boli de Nutriție, Medicină 

Internă, Medicina Familiei, Nefrologie, Neurologie, 

Pneumologie; 

o A avut loc întâlnirea cu Ministrul Sănătății; Ministerul 

Sănătății a fost de acord cu crearea unui parteneriat 
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între Alianța Societăților Profesionale și Ministerul 

Sănătății; 

o A fost trimisă o scrisoare către Ministrul Sănătății 

referitoare la necesitatea prioritizării bolilor 

cardiovasculare (prevenție primară și secundară) și 

creării unui parteneriat MS – SRC;  

o Propunerea de protocol a fost trimisă în urmă cu 6 

săptămâni Ministerului Sănătății. După informațiile 

noastre documentul se află la Compartimentul Juridic 

al Ministerului Sănătății. 

I.11. A fost negociat noul contract de producere al 

Romanian Journal of Cardiology 

I.12. A fost trimisă scrisoare către Fundația European 

Heart for Children prin care se propune sponsorizarea cu 

suma de 3000 euro (fără participare la masa caritabilă)– cu 

condiția unui raport pe 2015 privind redirecționarea 

fondurilor și către copiii din România. Aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

II. Al 55-lea Congres al SRC 

a. Tema: „Viitorul începe astăzi”  

b. A fost discutată lista invitaților străini cu invitația de a 

fi completata în cel mai scurt timp. În acest moment 

sunt 34 de invitați pe lista – similar anului trecut.  

c. În vederea obținerii punctelor EBAC se recomandă 

definitivarea programului științific până cel târziu pe 

data de 20 Iunie 2016.  

d. Se propune perioada de desfășurare a congresului 21-

24 septembrie (4 zile) - incluzând cursurile precongres 

în structura congresului. Se aprobă cu unanimitate de 

voturi  

e. Propuneri de teme preliminare: 

 21 Septembrie 2016 - Forum internațional în 

prevenție: până în prezent au acceptat invitatia 

Ungaria (de invitat Prof. Toth, noul Președinte al 

HSC) și Serbia; - se recomandă colaborarea cu GL de 

Cardiologie Preventivă; 

 a avut loc o discuție cu Prof. Grobbe actualul 

Presedinte al EACPR în legatură cu reprezentarea 

țărilor „low risk” în structura EACPR. A fost invitat la 

Sinaia. Așteptăm un răspuns pozitiv; Scop: 

organizarea în 2017 a unui Forum în prevenție în SE 

Europei; 

 Ghidul ESC de fibrilație atrială (Paulus Kirchoff, 

Bogdan Popescu, Andrei G. Dan);  

 Ghidul ESC de endocardita infecțioasă (lansat în 

septembrie la Londra) Patrizio Lancellotti, Gilbert 

Habib (Propunere Bogdan A. Popescu); 

 Ghidul de boli pericardice – Yehuda Adler; 

 Sesiune STEMI: INVESTIGATORS MEETING 

STREAM – 2 - Prof. Van de Werf; 

 ASK THE EXPERTS:  "Writing for Publication in 

ISI Journals": Prof. Peter Manu & Prof. Andrei 

Gheorghe Dan; 

 TRIALS AND STATISTICS ARE EASY!. A 

GUIDE FOR THE CLINICAL CARDIOLOGIST 

(sesiune solicitata de Tinerii Cardiologi); 

 Sesiune comună SRC- Societatea de Nefrologie. 

Teme propuse de Societatea de Nefrologie (Prof. A. 

Covic): HTA ca boală autoimună și 

Marinobugagenina - element central în cardiomiopatia 

uremică și nu numai; 

 Societatea Română de Nefrologie și-ar dori și un 

simpozion privind abordarea pacienților cu IRC 

avansată și Insuficiența Cardiacă sau Sdr Coronarian 

Acut; 

 Trombectomia in TEP. Trensmisiune directa 

(sesiune propusa de Dr. Gelu Cerin, Prof. Hans 

Joachim Schafers);  

 Sports Cardiology Sesssion: 

o Adaptation to exercise: athlete’s heart and 

vascular adaptations (D.Zdrenghea,Cluj, RO) 

o Resting 12-lead ECG: between normal and 

pathological (G.Tatu-Chițoiu,Bucharest,RO) 

o The role of imaging tehniques in the athlete’s 

evaluation (D. Vinereanu, Bucharest, RO) 

o Screening and eligibility for sports 

(D.Gherasim,Bucharest, RO) 

o Sudden deaths in sports-how can we prevent it? 

(S.Sharma, UK) 

 Cursul de Resuscitare. 

 Curs ECG pentru asistentele medicale din USTACC. 

 ECG Comentate. 

 Sesiuni Basic science – de discutat cu Prof. Maia 

Simionescu. 

 Conferința:"Manifestări cardiovasculare în 

displaziile ereditare ale țesutului conjunctiv. 

Probleme de  diagnostic și management." Prof. 

A.G.Dimitriu (Iași). 

 Se propune o sesiune de expertiză medicală sportivă – 
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cu mediatizarea ghidurilor europene. 

f. Broșura de prezentare a Societății Române de 

Cardiologie – obiectivul principal este lansarea broșurii 

la Congresul Național de Cardiologie 

g. A fost deschisă aplicația privind trimiterea abstractelor 

– deadline 15 iunie 2016. 

h. În perioada următoare se vor trimite invitații de 

propuneri subiecte către lectori. 

 

III. Diverse:  

Se recomandă prezentarea activității fiecărui Grup 

de Lucru în cadrul Adunării Generale cu raportare la 

programul asumat de fiecare dintre acestea. 

Prof.Dr.Eduard Apetrei a propus redactarea unei 

opinii din partea Societății Romane de Cardiologie privind 

aspectele legate de bolile cardiovasculare, respectiv 

documentele internaționale pe care Societatea Română de 

Cardiologie le susține pentru a fi aplicate în România. Se 

află în lucru un Ghid Internațional pentru sportivii care au 

afecțiuni cardiace. La nivel european sunt cel puțin 10 

ghiduri diferite – este necesară emiterea unui ghid comun.  

Prof.Dr.Dragos Vinereanu menționeză problema 

Programului de Cardiologie Intervențională dedicat TAVI. 

Chirurgii susțin că doar ei pot face aceste intervenții, 

consecința directă nefastă în ceea ce priveste cardiologia 

din România este că doar două centre din România pot 

efectua aceasta intervenție. Este nevoie de o poziție din 

partea SRC către Casa de Asigurări – explicând 

importanța acestei proceduri. Se propune implicarea 

grupurilor de lucru în această problemă. 

Perspective în susținerea financiară a SRC 

o Companiile farmaceutice au redus nivelul de 

sponsorizare sau au renunțat la finanțarea unor 

proiecte (registrului RO-STEMI/Noiembrie 2015). 

Acest fapt are drept consecință o altă “gaură” 

financiară în SRC care va trebui să-și onoreze 

promisiunea față de investigatori de a plăti onorarile 

prestabilite. 

- SRC trebuie să identifice alte căi de susținere 

financiară: procent din bugetul 

cursurilor/simpozioanelor sau creșterea activității 

propriului SRL (SRC Medical Events SRL): acesta 

trebuie să contracteze direct spațiile de organizare și 

echipa tehnică a sesiunilor sale și nu să fie sub-chirias. 

Cifra de afaceri a SRC Medical Events SRL a depășit 

plafonul de ne-platitor de TVA. Au fost începute 

procedurile de înregistrare în scop de TVA. 

o Se propune demararea unor proiecte de educație on-

line contracost: canal TV educativ propriu; 

organizarea/înregistrarea a 10 webinars (câte unul în 

responsabilitatea fiecărui Grup de Lucru); au fost 

discuții cu 4 companii farmaceutice, avem acordul lor. 

Costuri/webinar = 5000 Euro. Se propune organizarea 

de webinar inclusiv pentru Simpozioanele 

companiilor farmaceutice din cadrul Conferinței 

Nationale a Grupurilor de Lucru (înregistrare 

ulterioară). Acestea vor fi creditate EMC. 

Au fost discuții privind votul SRC pentru alegerile în 

structurile de conducere ale ESC. 

Se încearcă în continuare activitatea de identificare a 

datelor de contact ale membrilor SRC / medicilor 

cardiologi – proiectul „Smiley” sau "Completează pâna la 

10 si ... Zâmbeşte !" – completare formular/SMS sau e-

mail dedicat. 

D-nul Prof. Dr. Daniel Lighezan a propus ca 

Societatea Română de Cardiologie să emită în fiecare lună 

un newsletter privind activitatea societății, eventual și 

către alte societăți profesionale. Se solicita implicara 

fiecarui GL.  

D-na Prof. Dr. Carmen Ginghină a reamintit lipsa 

articolelor originale pentru Revista Română de 

Cardiologie. Pentru a merge pe o pantă pozitivă trebuie să 

facem eforturi pentru dezvoltarea revistei prin încurajarea 

de trimitere a articolelor. Se solicită sprijin din partea 

fiecărui grup de lucru al SRC. 

 

 

IV.DEZVOLTAREA SITE-ULUI CARDIOPORTAL 

IV.1. Prezentare a administratorului site-ului (D-l Cristian 

Dorobănțescu).  

Au fost evidențiate: 

a). Starea actuală – organizare, grupuri de lucru, 

manifestări, partea de studio, resurse pentru membri; 

b). Potențialul de dezvoltare – în special pe zona de e-

learning.  

IV.2. Au fost prezentate măsurile concrete privind 

dezvoltarea platformei de e-learning. 
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Stimați colegi, 

 

  

Vă 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 trebuia efectuată până la data de 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. 

  

Vă mulțumim pentru susținere ! 

Societatea Română de Cardiologie 
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ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU DE  

ATEROTROMBOZĂ ȘI ATEROSCLEROZĂ 

 

 

De curând s-a încheiat Conferința Grupurilor 

de Lucru din cadrul Societății Române de 

Cardiologie de la Sibiu 12-14 Mai 2016. Grupul de 

Lucru de Ateroscleroză și Atrotromboză a avut mai 

multe sesiuni: 

În prima zi, la prima sesiune a grupului nostru 

de lucru s-au prezentat aspecte noi din domeniul 

dislipidemiei și formării plăcii de aterom. Prof. E. 

Apetrei a argumentat că ateroscleroza este inamicul 

numărul unu al populației atât la nivel mondial cât și 

în România. A urmat conferința Prof. D. Gaiță care a 

atras atenția asupra țintelor principale în dislipidemii, 

punând un accent deosebit asupra eficienței și 

siguranței tratamentului cu statine. Riscul rezidual și 

ce facem cu țintele secundare de tipul HDLc 

respectiv Trigiceride a fost prezentat de Prof. F. 

Mitu. În încheierea sesiunii Prof M. Vintila a atras 

atenția asupra faptului că hipercolesterolemia 

familială este o piatră de încercare foarte importantă 

în cardiologia modernă. Sesiunea a prezentat interes 

din partea auditoriului și a fost moderată de unii din 

cei mai prestigiosi cardiologi din țară: Prof. E. 

Apetrei și Prof. M. Vintilă 

 În următoarea zi la Sibiu, pe o zi când cu 

ploaie când cu soare și cu o priveliște minunată 

asupra munților din împrejurimea Sibiului, a avut loc 

în sala Hera următoarea masă rotundă organizată de 

grupul nostru de lucru. O lucrare, ce s-a lăsat 

așteptată și a suscitat interesul și controversele 

cardiologilor din sală, a fost prezentată de doamna 

Prof. A. Cîmpean din Timișoara. Domnia sa a 

prezentat aspectul histologic a unei plăci de aterom la 

făt, precum și noutățile în domeniu privind aspecte 

ale circulației limfatice în placa de aterom. Prof. 

Gaiță a arătat astfel că s-ar putea deschide noi căi de 

cercetare în studiul aterosclerozei și a plăcii de 

aterom. A urmat doamna dr. A. Popoiu, secretar la 
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grupul de lucru de Cardiologie Pediatrică, care a 

arătat aspectele de complianță arterială a copilului și 

adolescentului. Prof. R. Iliescu a adus argumente 

pentru tratamentul controversat cu testosteron în 

bolile cardiovasculare. Sesiunea s-a încheiat prin 

prezentarea domnului Dr. M. Iurciuc, secretarul 

grupului de lucru, despre posibilitatea opririi ceasului 

biologic și mecanismul de rigiditate arterială a 

vârstnicului. Rigiditatea arterială a fost demonstrată 

ca fiind factor determinant pentu morbi-mortalitatea 

cardiovasculară. Din sală s-au pus întrebări 

referitoare la posibilitatea tratamentului farmacologic 

destinat reducerii rigidității arterelor în timp. Domul 

Dr. C. Rezuș a avut referitoare la evoluția plăcii de 

aterom pe vasul rigid. 

Una din cele mai importante sesiuni a fost cea 

condusă de doamna Prof. C. Sinescu, sesiune 

intitulată: „Obezitatea - copilul rău al 

aterosclerozei?”. Cu un bogat auditoriu Prof. D. 

Lighezan a prezentat varianta pro . Prof. M. Vintila a 

prezentat varianta contra. Ambii au avut intervenții 

de o înaltă ținută științifică arătând pe înțelesul 

tuturor cardiologilor din sală atât variantele pro cât și 

aspectele negative ale obezității ca factor de risc 

cardiovascular. 

În ultima sesiune desfășurată în ultima zi  

(sâmbată), pe o ploaie abundentă și într-o sală relativ 

plină pentru ora la care a fost programată, s-a 

prezentat „Lecția Titanicului”. Aceasta sesiune a fost 

una de: cazuri clinice comentate și discutate între 

specialiști. Atât cardiologi cât și neurologi (Dr. M. 

Militaru – Timișoara) au luat cuvântul pentru a 

comenta diversele aspecte arătate în: afectarea 

subclinică de organ și ateroscleroza subclinică 

prezentată de doamna Dr. S. Iurciuc din Timișoara. 

Doamna Dr. C. Dima Cozma din Iași a arătat faptul 

că afectarea sublinică este foarte utilă în prevenția af 

ecțiunilor vasculare periferice. Domnul Dr. M. 

Iurciuc a prezentat aspectele “nevazute ale 

icebergului” clinic și anume: rigiditatea arterială ca 

predictor de mortalitate. Doamna Dr. M. Mitu din 

Iași a arătat că riscul cardiovascular este foarte 

important chiar și atunci când se discută de placa de 

aterom existentă. La finele sesiunii cei doi 

moderatori: Prof. F. Mitu în calitate de președinte și 

Dr. M. Iurciuc în calitate de secretar au dezbătut 

câteva probleme organizatorice de față cu membrii 

grupului de lucru. 

 

Prof.dr.Florin Mitu – Președinte GL 

Dr. Mircea Iurciuc – Secretar GL 
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ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU DE  

CARDIOLOGIE DE URGENȚĂ 

 

 

    În splendida ambianță a orașului Sibiu a avut loc 

între 12-14 Mai Conferința grupurilor de Lucru ale 

Societății Române de Cardiologie – manifestare deja 

tradițională, ce reunește elita cardiologiei românești 

alături de specialiști reputați din Europa.  

    Anul acesta Grupul de lucru de Cardiologie de 

urgență a fost unul dintre grupurile organizatoare, 

fiind și de această dată o prezență foarte activă în 

zilele conferinței. 

    Încă din prima zi, G.L. de Cardiologie de urgență, 

împreună cu cel de Insuficiență cardiacă au organizat 

și susținut masa rotundă legată de tratamentul actual 

al insuficienței cardiace acute. Sesiunea a fost 

moderată activ de președintele Societății Române de 

Cardiologie – dr. G. Tatu-Chițoiu, care a provocat 

audiența la discuții legate de o serie de probleme 

practice privind managementul insuficienței cardiace. 

După o prezentare introductivă a dnei. dr. Ruxandra 

Christodorescu, ce a reamintit datele ultimelor trialuri 

legate de insuficiența cardiacă acută, dna. conf. Diana 

Țînț a trecut în revistă etiologia aritmică a 

insuficienței cardiace, precum și rolul 

cardiostimulatoarelor și defibrilatoarelor implantabile 

în aceste situații. A urmat prezentarea conf. Călin 

Pop legată de terapia vasodilatatoare, precum și 

medicația inotrop pozitivă și vasopresoare, după care 

dr. Valentin Chioncel a prezentat tratamentul 

insuficienței cardiace din sindroamele coronariene 

acute. În finalul sesiunii, dr. Dan Darabanțiu a 

punctat principalele promisiuni terapeutice așteptate 

să confirme în viitorul apropiat.   

      Tema sesiunii, foarte atractivă și generoasă, a 

atras mulți participanți, care au umplut sala, 

constituind o audiență activă și implicată în discuțiile 

privind managementul insuficienței cardiace acute. 

      A doua zi a Conferinței a debutat cu sesiunea 

dedicată protocoalelor diagnostice și terapeutice din 

USTACC, unde, după introducerea făcută de dr. G. 

Tatu-Chițoiu (“USTACC – stadiul actual”), au fost 

prezentate protocoalele de management pentru 

bradiaritmii (conf. D. Țînț), pentru pericardită (conf. 

C. Pop), pentru sindroamele coronariene acute (dr. I. 

Costache) și respectiv pentru șocul cardiogen (dr. K. 

Babeș).  A fost deasemenea o ședință foarte utilă în 

care cei prezenți în sală au avut ocazia să își 

reactualizeze datele privind managementul marilor 

urgențe cardiovasculare. 

     În cursul după-amiezei, sesiunea organizată în 

comun de Grupurile de lucru de Cardiologie 

intervențională, Cardiopatie ischemică și Cardiologie 

de urgență, legată de Registrul RO-STEMI a atras un 

număr foarte mare de participanți, dovadă a 

interesului foarte mare și implicării foarte largi în 

acest proiect. Au fost discuții foarte intense legate de 

stadiul actual, de progresele făcute, dar și de 

neîmplinirile și aspectele perfectibile ale acestui 

Registru. 

     Ziua s-a încheiat cu simpozionul dedicat 
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trombembolismului pulmonar și noutăților din acest 

domeniu. Domnul prof. Laurențiu Șorodoc a 

evidențiat locul și rolul noilor anticoagulante orale în 

terapia trombembolismului pulmonar. A urmat dr. 

Alexandru Nechita care a prezentat necesitatea unei 

echipe multidisciplinare implicate în managementul 

complet al emboliei pulmonare (conceptual PERT). 

Doamna conf. Diana Țînț a trecut apoi în revistă 

implicarea și rolul cardiologului în diagnosticul și 

terapia hipertensiunii arteriale pulmonare 

tromboembolice, iar domnul prof. Antoniu Petriș a 

subliniat utilitatea educației pacienților în prevenția  

 

trombembolismului pulmonar.    

     În ultima zi a Conferinței Grupul de lucru de 

Cardiologie de urgență a organizat sesiunea dedicate 

protocoalelor de resuscitare cardio-respiratorie și 

cerebrală, în lumina noului ghid de resuscitare din 

octombrie 2015. După prezentarea inițială generală a 

noutăților aduse de acest ghid, făcută de doamna 

prof. Diana Cimpoieșu, a urmat dr. Valentin 

Chioncel, care a punctat aspectele care pot fi 

optimizate în așa-numitul “Lanț al supraviețuirii” și 

care pot fi decisive pentru succesul resuscitării 

cardio-respiratorii. Domnul prof. Lucian Petrescu a 

trecut în revistă rolul și locul terapiei invasive 

coronariene la pacienții resuscitați, iar în final 

domnul prof. Antoniu Petriș a insistat asupra 

măsurilor de educație publică, care pot avea un rol 

foarte important în strategia generală legată de 

eficiența protocoalelor de resuscitare cardio-

pulmonară și cerebrală. 

    Și această ultimă sesiune, ca dealtfel toate 

celelalte, s-a desfășurat cu sala plină, dovedind 

interesul auditoriului și prilejuind discuții active între 

cei din sală și experți. 

     Cele 3 zile ale Conferinței Grupurilor de lucru au 

fost zile pline de manifesări interesante, atât sesiunile 

organizate de Grupul de lucru de Cardiologie de 

urgență, cât și cele ale celorlalte grupuri 

organizatoare dând ocazia medicilor (nu doar 

cardiologi, dar și interniști, urgentiști, medici de 

familie etc.) să se întâlnească, să afle și să discute 

date actuale privind managementul principalelor 

patologii cardiovasculare.      

 

Dr. Valentin Chioncel – Secretar GL 
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ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU DE  

CARDIOLOGIE PREVENTIVĂ ȘI RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ 

 

 

 

Conferința Națională a Grupurilor de Lucru Sibiu 

2016 a reprezentat un eveniment științific major, cu 

largi implicații în ridicarea standardului profesional 

al participanților care au fost în număr record. Grupul 

de Lucru de Prevenție și Recuperare, ca grup 

organizator, a pregătit cu multă atenție și 

discernământ cele patru sesiuni principale de 

comunicări științifice de mare actualitate. 

 Prima sesiune, intitulată ”Factorii 

psihosociali și bolile cardiovasculare” moderată de 

Prof. Dr. M.I.Popescu și Prof. Dr. D.Zdrenghea, a 

abordat interrelația dintre bolile psihice și bolile 

cardiovasculare, subliniind mecanismele 

fiziopatologice prin care acestea reprezintă un factor 

de risc major cu implicații importante în evoluția și 

prognosticul celor din urmă. Au fost, de asemenea, 

prezentate interferențele dintre medicația 

cardiovasculară și cea antipsihotică, cu accent pe 

efectul proaritmic al antidepresivelor. 

 Cea de-a doua sesiune, intitulată ”Insuficiența 

cardiacă - un sindrom vechi cu noi probleme” 

moderată de Prof. Dr. F.Mitu și Dr. D.Gherasim, a 

dezbătut adaptarea la efort a pacienților cu 

insuficiență cardiacă și tipuri de antrenament fizic la 

acești pacienți, în special la cei cu fracție de ejecție 

păstrată sau cu ICD-uri. 

 Cea de-a treia sesiune, intitulată ”Dieta și 

bolile cardiovasculare”, moderată de Prof. Dr. 

D.Gaiță și Dr. Iulia Kulcsar, a evaluat rolul dietei 

mediteraneene, a vitaminei D și a consumului de 

cafea în scăderea mortalității cardiovasculare, în 

concordanță cu ghidurile ESC.  Cea de-a patra 

sesiune, intitulată ” Inima și sportul”, moderată de 

Prof. Dr. Dana Pop și Prof. Dr. D.Zdrenghea a adus 

în atenția auditoriului un subiect extrem de actual, 

reprezentat de patologia cardiacă a sportivului de 

performanță pe de o parte și de posibilit  atea de a face 

sport a bolnavului car  diac pe de altă parte. Fiziologia 

efortului, limita dintre normal și patologic, indicațiile 

de screening cardiac și ghidurile de activitate sportivă 

la cardiaci au fost intens dezbătute. 

 O mențiune specială merită cei câțiva tineri 
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cardiologi de la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj- 

Napoca, Dr. G.Gușetu, Dr. G.Cismaru, Dr. R.Roșu și 

Dr. L.Mureșan care au prezentat cu multă competență 

și dezinvoltură lucrări de un înalt standard științific. 

Deja veteranii Grupului de Lucru de Prevenție și 

Recuperare, Prof.Dr.P.Kikeli, Prof.Dr.I.Manițiu, Dr. 

Mihaela Suceveanu au adus un plus de valoare 

sesiunilor, prin vasta lor experiență în domeniu. 

 Nu în ultimul rând, aș dori să menționez 

sesiunea comună cu Fundația Română a Inimii, 

moderată de președintele ei Prof.Dr. I.M.Coman care 

a dezbătut interrelația medic – farmacist ca un 

element esențial în tratamentul pacientului cardiac și 

mai ales viitorul proiectului Sinaia - proiect de 

prevenție cardiovasculară cu mari perspective. 

 În concluzie, Grupul de Lucru de Prevenție și 

Recuperare se înscrie în trendul ascendent al 

Societății Române de Cardiologie care devine pe zi 

ce trece tot mai dinamică și mai performantă, 

polarizând în jurul ei nu numai cardiologi dar și 

medici de alte specialități atrași de importanța și 

valoarea subiectelor abordate. Ne revedem la Sinaia ! 

 

      

 Prof.Dr. Mircea I. Popescu – Președinte GL 
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ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU DE  

CARDIOPATIE ISCHEMICĂ 

 

Conferinţa de la Sibiu 
a fost organizată de 5 
grupuri de lucru, printre 
care şi Grupul de lucru de 
Cardiopatie ischemică. Ne-
am străduit să imaginăm 
sesiuni cât mai atractive şi 
instructive, lucru nu chiar 
uşor în condiţiile în care 
această patologie este atât 
de des discutată.  
 Prima sesiune a 
grupului nostru s-a intitulat Cardiopatia 
ischemică la categorii speciale de pacienţi şi s-
a ocupat tocmai cu 
evidenţierea modului de 
abord a unor categorii 
speciale de pacienţi. 
Doamna profesor Doina 
Dimulescu a evidenţiat linia 
fină de demarcaţie între 
ischemia miocardică 
obişnuită şi cea datorată 
afectării de vase mici, cum 
se întâmplă deseori în 
hipertrofia de ventricul 
stâng. Domnul Profesor Tiberiu Nanea ne-a arătat 
determinanţii şi tratamentul infarctului peri- şi 
postoperator. Prezentarea următoare a domnului 
conferenţiar Ioan Ţilea a venit în completarea 
celei a profesurului Nanea, pentru că ne-a arătat 
cum prezenţa unui stent poate schimba strategia 
intervenţiei chirurgicale. Următoarele 2 
prezentări au fost puţin diferite. Întâi, domnul 
profesor Lucian Petrescu a tras un semnal de 
alarmă privind escaladarea terapiei 

antitrombotice la pacienţii 
vârstnici. Datorită fragilităţii 
acestora, riscul hemoragic este 
mult crescut şi decizia 
terapeutică trebuie luată cu 
circumspecţie. În final, dr. 
Adrian Bucşa ne-a prezentat 
din experinţa personală 
particularităţile şi precauţiile 
necesare care trebuiesc avute 
în vedere la efectuarea 
angioplastiilor la pacienţii cu 

insuficienţă renală. 
 A urmat sesiunea în care s-a discutat 

programul STEMI şi la care au 
participat toate grupurile de 
lucru implicate. Grupul nostru 
de lucru a completat 
prezentarea rezultatelor 
snapshot-ului de evaluarea a 
STEMI cu prezentarea unui 
sondaj de opinie privind acest 
program, sondaj efectuat în 
rândurile cardiologilor 
implicaţi în program. Acest 
sondaj a constituit o iniţiativă a 

grupului de lucru, cu scopul unei reflectări a 
funcţionării programului STEMI, în lipsa unor 
evaluări obiective ale acestuia. 
 Tot vineri a avut loc şi sesiunea de Aritmii 
în cardiopatia ischemică, sesiune foarte 
interesantă şi care se pare că a acoperit un subiect 
arzător, lucru evidenţiat printr-o audienţă ce a 
depăşit toate aşteptările. Sesiunea a început cu 
prezentarea prof. Dan Dobreanu care a reuşit să 
analizeze aritmiile din ischemia cronică, un 
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subiect complex, însă îmblânzit intr-o prezentare 
clară. După aceea, dr. Mereuţă a evidenţiat  
Incidenţa şi tratamentul celei mai de temut 
complicaţii ale anginei vasospastice: aritmiile 
maligne. A urmat o prezentare de caz a doamnei 
doctor Berenice Şuran care a arătat complicaţiile 
aritmice ale implantării unui defibriator, 
provocate de fapt de destabilizarea unei plăci de 
ateroscleroză coronariană. Domnul dr. Radu 
Ciudin a prezentat exhaustiv particularităţile 
resincronizării în cardiomiopatia de etiologie 
ischemică. Ultimul, dar nu cel din urmă, a 
prezentat domnul dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu 
aritmiile din infarctul miocardic acut, cu 
exemplificări din bogata sa experienţă personală.    
 Sâmbătă dimineaţă, lucrările au început cu 
masa rotundă Evaluarea funcţională în 
revascularizarea miocardică, în 
care s-au discutat particularităţile 
diferitelor metode de provocare a 
ischemiei şi indicaţiile acestora. 
Modul de desfăşurare a sesiunii a 
fost următorul: fiecare dintre cei 4 
experţi şi-a prezentat metoda, cu 
discuţii ample între prezentări, 

după care s-au prezentat 2 cazuri clinice care 
pretau la discuţii privind tehnica de investigare 
adecvată. Dr. Daniel Gherasim a prezentat testul 
de efort electrocardiografic, doamna dr. Monica 
Roşca a prezentat testul de provocare 
ecocardiografic, doamna dr. Ana Fruntelată 
scintigrafia de stress, iar domnul dr. Dan Deleanu, 
evaluarea invazivă a rezervei fracţionale de flux. 
Prezentarile de caz au fost făcute de doamna dr. 
Camelia Nicolae şi domnul conf. Ciprian Rezuş. 

Discuţiile animate, privitoare la particularităţi în 
aplicarea metodelor în practică, au fost punctul cel 
mai apreciat de auditoriu. Timpul a fost prea scurt 
pentru o sesiune foarte interesantă. 
 Ultima sesiune organizată de GL 
Cardiopatie ischemică a fost Infarctul miocardic 
la tineri, desfăşurată sâmbătă. Doamna prof. 
Carmen Ginghină a făcut o sinteză privind 
caracteristicile infarctului la tineri, după care au 
fost prezentate mai multe cauze care trebuiesc 
avute în vedere la această categorie de pacienţi. 
Mai întâi, domul dr. Ionuţ Stancă a prezentat un 
caz de infarct la o femeie de 21 de ani, la care a 
făcut investigaţii ample privind etiologia, mai ales 
prin trombofilie, însă concluzionând că cea mai 
probabilă cauză a fost, în mod surprinzător, 
ateroscleroza. Domnul dr. Adrian Mereuţă a 

evidenţiat că un procent important 
din pacientele cu boala Takayasu pot 
avea interesare coronariană, iar 
domnul dr. Şerban Bălănescu a făcut 
o analiză completă a anomaliilor 
coronariene. În final, domnul prof. 
Mircea Cinteză a prezentat o aducere 
la zi a aplicaţiilor ingineriei genetice 

în tratamentul bolilor cardiovasculare. 
 Pot spune că sesiunile organizate de grupul 
nostru de lucru au fost interesante şi, deşi nu pot 
avea o imagine completă, cred că anul acesta 
Conferinţa Grupurilor de Lucru a fost un real 
succes.  
 

Dr. Adrian Mereuţă – Președinte GL 
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EuroPCR 2016 

 

 

După cum ne-am obișnuit an de an, în luna 

mai, cardiologii intervenționiști se întâlnesc la Paris 

pentru unul dintre cele mai cunoscute congrese ale 

cardiologiei intervenționale, EuroPCR. Anul acesta, 

în perioada 16-20 mai, congresul ce s-a ținut la Palais 

de Congres din Paris a întrunit 11588 participanți, un 

număr la fel de mare ca și cel de anul trecut.  

Congresul s-a desfășurat pe parcursul a 4 zile 

și a inclus o varietate foarte mare de teme, acoperind 

practic toate subiectele principale ale cardiologiei 

intervenționale. Nu au lipsit temele clasice legate de 

tehnicile de bifurcații, evaluarea leziunilor 

coronariene prin FFR și imagistică intravasculară. Un 

număr mare de sesiuni au dezbătut implantarea 

percutană de valvă aortică, discutându-se din ce în ce 

mai mult implementarea de rutină a tehnicii la 

pacienții la risc intermediar. De asemenea, au fost 

prezentate inovațiile în ceea ce privește noile tipuri 

de valve ce pot fi implantate transcateter (CoreValve 

Evolut R și Edwards SAPIEN 3) precum și noile 

sisteme de livrare care permit implantarea valvelor 

mai usor și utilizând un abord vascular cu un 

diametru mai mic. Aceste elemente teoretice au fost 

puse în practică în timpul unor sesiuni live ce s-au 

ținut în sala mare în fața unei audiențe considerabile.   

Numeroase sesiuni au vizat tratamentul 

intervențional al leziunilor de trunchi comun. 

Majoritatea prezentărilor au pus accentul pe utilizarea 

de rutină a imagisticii intracoronariene, fie prin 

IVUS, fie prin OCT pentru evaluarea și eventual 

optimizarea rezultatului final. Un rol din ce în ce mai 

mare în facilitarea procedurii de angioplastie a 

leziunilor de trunchi comun distal îl au stenturile 

autoexpandabile, în special cele cu sistem de livrare 

pe balon precum noul Stentys Xposition S.  

Un interes sporit a existat pentru cazurile de 

dezobstrucții coronariene, atât prin tehnici antegrade 

cât și prin tehnici retrograde. Au existat multiple 

sesiune de învățare a acestor tehnici la care 

participarea a fost numeroasă. De asemenea, au fost 

prezentate multiple studii și registre care au arătat 

îmbunătățirea 

siguranței 

procedurilor precum 

și a ratei de succes 

care poate ajunge  

 

până la 90% în centrele cu experiență și volum mare 

de lucru.  

Alte sesiuni care s-au desfășurat cu sălile 

pline au fost cele în care s-au prezentat cazuri de 

complicații periprocedurale, atât în intervențiile 

periferice cât și în cazul celor coronariene. Nu au 

lipsit discuțiile despre bolile structurale cardiace și 

intervențiile de reparare a acestora. 

Un tip nou de sesiune a fost introdus, care s-a 

numit „An image is worth 1,000 words”. În această 

sesiune este prezentată o imagine particulară dintr-un 

caz iar audiența este provocată să ghicească ce se 
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regăsește în cea imagine. În toate sesiunile de acest 

fel discuțiile cu fost interesante și participarea 

audienței foarte activă, fiind în final un adevarat 

succes.  

Industria a participat intens la calitatea 

științifică a congresului prin numeroase simulatoare 

pentru diferite intervenții coronariene, intervenții 

periferice și TAVI, cu scopul de a furniza mesaje 

cheie cu viză practică. De asemenea au fost 

organizate multe sesiune pentru familiarizarea 

participanților cu noile materiale și device-uri 

lansate. 

Și anul acesta participarea românească a fost 

numeroasă și a inclus 16 prezentări a 12 speakeri:  

 Adrian Bucșa – “Too much pressure?” în 

sesiunea “Peripheral complication 

management” și “Image 14: first time in a 

cathlab” în sesiunea “An image is worth 

1,000 words” 

 Iulian Călin -  “What... and when are we 

going to do? A complex case of STEMI with 

multiple decisions to make” în sesiunea “PCI 

in multivessel disease: from evidence-based 

recommendations to daily practice” 

 Lucian Câlmac – “Complex revascularisation 

in NSTEMI elderly patient with 

comorbidities” în sesiunea “Atherectomy for 

the treatment of calcified lesions” 

 Dan Deleanu – “What is the best approach to 

treat restenosis in drug-eluting coronary 

BRS?” în sesiunea “BRS in daily practice” și 

“Case 1: left main treatment in a patient with 

ACS - How would I treat the case?” și “Case 

2: multiple complications of a STEMI case 

with a very large thrombus burden - How 

would I treat the case?” în sesiunea “Bulgaria 

and Romania share their most educational 

cases: challenging situations in the treatment 

of patients with ACS” 

 Ioana Dregoescu – “Type III coronary 

perforation - a hole in your plan” în sesiunea 

“Coronary perforations: bailout strategies - 

part 2” 

 Dan-Florin Filip – “Two cases of Kounis 

syndrome” în sesiunea “Unusual causes of 

ACS - part 1” 

 Ștefan Moț – Chairperson la sesiunea 

“Bulgaria and Romania share their most 

educational cases: challenging situations in 

the treatment of patients with ACS” 

 Vlad Ploscaru – “Severe coronary vasospasm 

presenting with STEMI” în sesiunea “OCT in 

ACS” 

 Marin Postu – “Case 2: multiple 

complications of a STEMI case with a very 

large thrombus burden” în sesiunea “Bulgaria 

and Romania share their most educational 

cases: challenging situations in the treatment 

of patients with ACS” și chairperson la 

sesiunea “Moldova and Ukraine share their 

most educational cases: periprocedural 

complications during PCI” 

 Lucian Predescu – “V-stenting in a LIMA to 

left anterior descending artery bypass graft” 

în sesiunea “Challenging PCI in patients with 

prior CABG” 

 Ionuț Stanca – “Acute stent thrombosis: 

technical complication or predisposition?” în 

sesiunea “Acute and early stent thrombosis” 

 Eugen Țieranu – “A difficult case of coronary 

CTO and left main angioplasty” în sesiunea 

“CTO interventions: when to use OCT?” 

Astfel, putem spune că și anul acesta 

congresul EuroPCR 2016 s-a ridicat la nivelul 

așteptărilor în ceea ce privește calitatea științifică a 

sesiunilor, interactivitatea mare din timpul discuțiilor 

și noutăților prezentate. 

 

 

Dr. Lucian Predescu 

Dr. Marin Postu  

Dr. Ștefan Moț 
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Congresul National de Cardiologie  

21-24 septembrie 2016, Sinaia 

 

ÎNSCRIERE PARTICIPARE 

Termen limită: 30 iunie 2016 

Rezidenți – 100 lei 

Membri SRC  – 170 lei 

Non-membri SRC – 500 lei 

Profesii conexe* – 300 lei 

*Specialitate: psihologie, kinetoterapie, bioinginerie etc. 

Însoțitori – 240 RON 

Termen limită: 30 iulie 2016 

Rezidenți – 150 lei 

Membri SRC – 220 lei 

Non-membri SRC – 600 lei 

Profesii conexe* – 300 lei 

*Specialitate: psihologie, kinetoterapie, bioinginerie etc. 

Însoțitori – 240 RON 

Dupa data de 30 iulie se fac inscrieri doar in perioada Congresului, în 

număr limitat, fără a garanta primirea materialelor. 

Modalități de plată: 

 prin virament bancar: COD IBAN: RO42 BTRL 0410 1205 M664 76XX, Banca Transilvania, Agentia 
pentru Medici, Cotroceni, CIF RO5679116 

 la sediul Societății Române de Cardiologie: Str. Avrig Nr. 63, Sector 2, București, 
www.cardioportal.ro; email:office@cardioportal.ro 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR SE FACE NUMAI ONLINE.  

DUPĂ EFECTUAREA PLĂȚII, VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE 

 http://www.cardioportal.ro/inregistrare-congresul-national-de-cardiologie-22-24-septembrie-2016-sinaia/  
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Congresul Național de Cardiologie 

21-24 septembrie 2016, Sinaia 
 
 

ÎNSCRIERE REZUMATE 

INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETAREA ȘI REDACTAREA REZUMATELOR 

DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A REZUMATELOR ESTE 15 IUNIE 2016 (INCLUSIV). DUPĂ ACEASTĂ DATĂ NU SE MAI 

ACCEPTĂ REZUMATE. 

Cerinţe de redactare: 

 Caractere: Times New Roman 12 puncte, un rând, fără spaţii libere între paragrafe 
 Rezumat: in limba română (cu diacritice) şi engleză (obligatoriu) 
 Titlul:  scris cu majuscule 
 Numele autorilor: nu folosiţi titluri profesionale/academice 
 Afiliere: instituţie, oraş, ţară 

Conţinut rezumate: 

 Textul propriu-zis va conţine conform standardelor internaţionale: scopul lucrării; material şi 
metodă; rezultate; concluzii 

 Nu se accepta in text tabele si grafice 
 Este necesara precizarea modului de prezentare a lucrării (oral/poster). Comitetul ştiinţific al 

Cogresului îşi rezerva dreptul de a schimba modul de prezentare în funcţie de configuraţia 
programului stiintific. 

  Pentru indexul de subiecte alegeţi un index din lista de subiecte 

Detalii importante: 

 Rezumatele se trimit numai electronic (nu se accepta trimiterea rezumatelor prin fax sau curier) 
 În cazul in care doriți să trimiteţi mai multe lucrări, se va completa câte un formular pentru fiecare 

lucrare 
 Ca prim autor nu se acceptă decât maxim 2 lucrări 
 Durata maximă de prezentare a lucrărilor orale este de 10 minute urmată de 5 minute de discuţii 
 Posterele au dimensiunea de 60 lăţime/100 înălţime. 
 Veţi fi anunţat la timp de modul şi programul prezentării dumneavoastră 
 Este importantă corectitudinea datelor pentru corespondenţă: telefon, e-mail 
 Regulament SESIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI 

  Data limită de primire a rezumatelor este 15 Iunie 2016 (inclusiv). După această dată nu se 
mai acceptă rezumate. 

http://www.cardioportal.ro/inscriererezumat-la-congresul-national-de-cardiologie-2016/ 
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AGENDA MANIFESTĂRILOR SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 
2016 

 
MAI 

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

10 iunie IAȘI 

EXPERT MEETING CARDIODIAB 30 iunie-2 iulie POIANA BRAȘOV 
SEPTEMBRIE 

 
CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE 
 

22-24 
SEPTEMBRIE 

SINAIA 

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 

ATRIUL STANG - VENTRICULUL STANG – 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 

4 noiembrie TÂRGU MUREȘ 

CAZURI CLINICE DIFICILE IN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 

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

5 noiembrie SIBIU 

PROVAS IV 

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

11 noiembrie TIMIȘOARA 

CAVITATI DREPTE – CORELATII ANATOMO-CLINICE 

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

11 octombrie BUCUREȘTI 

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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