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CUVÂNTUL PREȘEDINTELUI 

PREMIERE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU ALE SOCIETĂȚII 

ROMÂNE DE CARDIOLOGIE (SIBIU, 7-9 MAI 2015) 

 

Dragi Colegi, 

 

Suntem foarte aproape de Conferința 

Națională a Grupurilor de Lucru ale Societății Române 

de Cardiologie (Sibiu, 7-9 Mai 2015)!. Traditional, 

Conferinta reuneste reprezentanţi de marca ai 

comunităţii universitare şi ai cercetării ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale. Ediția din acest an se 

anunță a fi de excepție atât prin participare și prin 

diversitatea subiectelor abordate cât și prin câteva 

premiere. Astfel, pentru prima dată, Conferința se va 

desfășura în două locații învecinate (Hotel Ramada și 

Hotel Continental). Sperăm ca să ameliorăm, astfel, 

accesul participanților la sesiuni prin utilizarea a patru 

săli cu o capacitate mai mare de locuri. Pentru prima 

dată vom avea un „speakers corner”, de unde toate 

prezentările vor fi distribuite către sălile de conferință. 

Vom avea, de asemenea, un prim studio de înregistrare 

de interviuri cu personalitățile participante la 

Conferință. În premieră vom avea reporteri ai 

Societății de Cardiologie în persoana unor membrii ai 

Clubului Tinerilor Cardiologi. Tot în premieră vom 

înregistra integral sesiunile cele mai importante ale 

Grupurilor de Lucru. Atât interviurile cât și 

înregistrările sesiunilor vor putea fi urmărite pe 

CARDIOPORTAL de către toți membrii SRC după 

primele 24 de ore de la înregistrare. Și tot pentru prima 

dată Crosul Cardiologilor este organizat în parteneriat 

cu cele mai mari licee din Sibiu, fapt care va conduce 

la o participare record. De altfel afișul oficial al 

crosului este rezultatul unei competiții între elevi. 

Programul divers și premierele anunțate la care 

se adaugă cursurile preconferință (cursul de 

resuscitare cardiorespiratorie și cursul de 

electrocardiografie pentru asistentele medicale), 

surpriza pe care v-o pregătim în programul social și 

continuarea Conferinței cu un extrem de interesant 

simpozion de ecocardiografie sunt tot atâtea premize 

care ne fac încrezători în succesul acestui eveniment. 

Tot acest optimism este rezultatul eforturilor asidue 

făcute de către Grupurilor de Lucru organizatoare 

(Aritmii, electrofiziologie și dispozitive implantabile, 

Cardiologie pediatrică și boli cardiace 

congenitale, Ecocardiografie și alte metode 

imagistice, Hipertensiune arterială, Insuficiență 

cardiacă), de către Comitetul Științific, secretariatul 

SRC și de către compania MediaMed, eforturi care au 

fost posibile grație sprijinului generos al unui număr 

mare de Companii Farmaceutice. Pentru această 

entuziastă implicare Societatea Română de 

Cardiologie vă mulţumește și vă este, tuturor, 

recunoscătoare. 

 

Vă asteptăm la Sibiu! 

 

 

Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu,                                        

Preşedinte  SRC                                                              

 

 

Conf. Dr. Antoniu Petriș 

Secretar SRC 

 

 

2 



SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE          
 
 

 

 Infocard                                                                                                                                     Numărul 68 / aprilie 2015  

 

A XV-A CONFERINȚĂ ANUALĂ DE ATEROTROMBOZĂ 

 

 
 

Pe 24 aprilie, Hotel Pullman București World 

Trade Center a găzduit cea de XV-a ediție a 

Conferinței Anuale  de Aterotromboză, cel mai 

mare eveniment științific național dedicat acestei 

patologii. Conferința este organizată anual de 

Societatea Română de Cardiologie, Asociația 

Națională Română de Stroke și Academia de 

Științe Medicale, cu sprijinul companiilor Sanofi și 

Zentiva. Conferința s-a organizat si sub egida 

Academiei Române si Academiei de Stiinte Medicale. 

Lansată inițial sub denumirea de Simpozion, 

prima manifestare științifică dedicată aterotrombozei 

a avut loc în anul 1996, de către Institutul de 

Cardiologie “C.C. Iliescu”. A urmat al doilea 

Simpozion în 1999, iar începând din anul 2002 

evenimentele s-au organizat sub formă de Conferințe 

Naționale de Aterotromboză, sub egida Societății 

Române de Cardiologie și a Asociației Naționale 

Române de Stroke 

Aterotromboza este cauza unor evenimente 

vasculare majore, precum: infarctul demiocard, 

accidentul vascular cerebral ischemic sau decesul de 

cauză vasculară. Este raportată ca fiind principala 

cauză de deces în România. La nivel european, bolile 

cardiovasculare provoacă, anual, 4 milioane de 

decese, dintre care 1,9 milioane decese sunt 

înregistrate în UE. În România, rata deceselor de cauză 

cardiovasculară este de 2 ori mai mare decât media din 

UE, respectiv între 7 și 8 decese la 1000 de locuitori 

față de 3,8 la 1000 de locuitori (European 

Cardiovascular Disease Statistics 2012 Edition, 

www.escardio.org.) 

Conferinta a reunit aproximativ 900 de 

specialiști din întreaga țară, cardiologi, neurologi, 

interniști, pediatri, diabetologi, nefrologi și medici de 

familie, implicați în managementul aterotrombozei și 

a complicațiilor cardiovasculare cauzate de aceasta. 

Lucrările au fost prezidate de  Prof. Dr. Constantin 

Popa, Președinte al Asociației Naționale Române de 

Stroke și membru al Academiei Române, și Prof. Dr. 

Eduard Apetrei, Vicepreședinte al Academiei de 

Științe Medicale. Pentru a veni în sprijinul cât mai 

multor profesioniști, anul acesta conferința a fost 

transmisă live online și totodată înregistrată 

integral, urmând a fi disponibilă pe website-ul 

Societății Române de Cardiologie, pe parcursul 

întregului an. 

Ediția din acest an a dezbătut, prin intermediul 

a 13 conferințe și 10 prezentări de caz clinic, 

multiple fațete ale aterotrombozei. Participanții au 

avut ocazia să afle mai multe informații și noutăți 

despre metode de prevenție, diagnostic și tratament, 

dar și cele mai recente cercetări medicale din domeniu. 

Ca element de noutate, pe lista temelor de discuție a 

fost inclus modul de abordare și de tratament în cazul 

dislipidemiei și, în particular, al hipercolesterolemiei 

familiale, alături de riscul rezidual prezent la pacienții 

tratați cu statine. 

S-a discutat despre actualizarea ghidurilor de 

practică medicală în unele capitole din patologia 

cardiovasculară și neurovasculară, importante pentru 

transpunerea în plan științific și aplicativ Cercetările 

din ultimii ani aduc argumente privind regresia plăcii 

de aterom, cu consecințe ușor de înțeles ce se referă la 

scăderea numărului de infarcte miocadice și accidente 

vasculare cerebrale. S-au discutat și prezentat aceste 

date în cadrul Conferinței. 

Reamintim  conferinta va fi disponibilă pe website-

ul Societății Române de Cardiologie, pe parcursul 

întregului an. 

 

Prof.Dr.Eduard Apetrei
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UPDATE IN CARDIOLOGY 2015 

 

 
 

În 16-18 aprilie 2015 a avut loc la București, la 

Palatul Regal – Muzeul Național de Artă, cursul 

internațional “Update in Cardiology 2015”. Cursul a 

fost organizat de către Universitatea de Medicină 

Carol Davila și Societatea Română de Cardiologie, cu 

sprijinul Fundației Internaționale Menarini, și a fost 

creditat de către European Board for Accreditation in 

Cardiology. 

 

Câteva cifre vorbesc de la sine despre succesul acestui 

curs: 

 700 de participanți înregistrați, din țară și 

străinătate (cca 30); 

 20 de lectori din străinătate, nume importante 

ale cardiologiei europene și americane; 

 14 lectori din țară, organizatori ai 

evenimentului și moderatori ai sesiunilor 

științifice. 

 

Cursul s-a deschis cu prezentarea excepțională 

a Profesorului Louis Ignarro, laureat al Premiului 

Nobel pentru Medicină, intitulată “The road to 

Stokholm: a Nobel mission”. Domnul Profesor Louis 

Ignarro are 73 de ani și este “Professor Emeritus of 

Pharmacology” la UCLA School of Medicine în Los 

Angeles, universitate cotată a 5-a în Statele Unite în 

domeniul cercetării. Este de origine italiană, părinții 

emigrând în anii 1920 din Napoli (tatăl) și Sicilia 

(mama). A absolvit Columbia University în 1962 și și-

a luat doctoratul în farmacologie la University of 

Minnesota. În 1973 s-a mutat la Tulane University 

School of Medicine în New Orleans, unde și-a 

desfășurat cercetările în domeniul oxidului de azot. 

Astfel, Louis Ignarro a demonstrat că oxidul de azot 

este vasodilatator și inhibitor al agregării plachetare, 

ambele efecte fiind mediate de către GMP-ul ciclic. 

Prin cercetările sale, Profesorul Louis Ignarro a fost 

primul care a elucidat mecanismul de acțiune al 

nitroglocerinei și este considerat descoperitorul 

sildenafilului, utilizat pe larg în tratamentul disfuncției 

erectile și al hipertensiunii pulmonare. Pentru 

descoperirile sale, Profesorul Louis Ignarro a primit în 

1998 “Premiul Nobel pentru Fiziologie și Medicină”. 

Pentru toată activitatea științifică excepțională a 

Profesorului Louis Ignarro, precum și pentru întreaga 

carieră dedicată științei și învățământului, 

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila a 

avut plăcerea să îi confere titlul de “Honoris Causa” în 

cadrul unei ceremonii publice cu un profund caracter 

emoțional.  

Cursul a continuat vineri și sâmbătă, fiind 

structurat sub forma a 6 sesiuni care au prezentat 

noutățile științifice cele mai importante din domeniile 
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principale ale cardiologiei: (1) insuficiența cardiacă; 

(2) imagistica cardiovasculară; (3) boala coronariană 

ischemică; (4) arimiile cardiace; (5) cardiologia 

intervențională; și (6) hipertensiunea arterială. Fiecare 

dintre aceste sesiuni a fost condusă de către doi 

moderatori români, specialiști recunoscuți în domeniul 

respectiv, lectorii străini fiind nume sonore din 

domeniul cardiologiei europene și americane. O 

noutate a cursului este reprezentată de faptul că 

prezentările pot fi accesate “on-line”, pe site-ul 

Fundației Internaționale Menarini. 

Principalele noutăți discutate în cadrul cursului 

au f ost: 

 Tratamentul modern al insuficienței cardiace, 

inclusiv rolul preparatelor de fier; 

 Tehnicile ecocardiografice noi și rolul actual al 

rezonanței magnetice cardiace în imagistica 

bolilor cardiovasculare; 

 Noile antiagregante și noile tratament anti-

ischemice, precum și baza lor fiziopatologică; 

 Noile anticoagulante orale și locul lor în 

contextul dezvoltării procedurilor de ablație în 

tratamentul fibrilației atriale; 

 Noile stenturi bioabsorbabile și locul lor în 

cardiologia intervențională; 

 Rolul acidului uric în hipertensiunea arterială 

și rolul din ce în ce mai important al geneticii 

medicale. 

Toate prezentările au fost de o înaltă ținută 

științifică iar, împreună cu discuțiile și întrebările care 

le-au urmat, au permis clarificarea unor aspecte 

importante ale cardiologiei moderne. Prin organizarea 

impecabilă, logistică și științifică, calitatea lectorilor și 

numărul record de participanți pentru o astfel de 

manifestare, considerăm acest curs un real succes al 

cardiologiei din țara noastră. 

 

 

Prof.Dr.Dragoș Vinereanu 

 

Director de curs 
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ELECTROCARDIOGRAFIE PENTRU ASISTENTELE DIN UNITĂŢILE CORONARIENE (USTACC) 

4 Aprilie 2015, Bucureşti  
 

Grupul de Lucru de Cardiologie de Urgenţă 

împreună cu Grupul de Lucru de Aritmii, 

Electrofiziologie şi Dispozitive Implantabile au 

organizat pe 4 aprilie 2015 în Amfiteatrul Spitalului 

Clinic de Urgenţă “Floreasca” primul din seria de 

cursuri de electrocardiografie destinate asistentelor 

medicale care lucrează în Unităţile de Supraveghere şi 

Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici 

(USTACC) care sunt programate a se desfaşura în 

acest an. Directorii cursului au fost Prof. Dr. Dan 

Dobreanu şi Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu. Temele 

abordate s-au referit la “Noţiunile elementare de 

electrofiziologie (potenţial de membrană, potenţial de 

acţiune, sistemul excitoconductor, reprezentarea 

vectorială a depolarizărilor atriale şi ventriculare) 

prezentate de către prof. dr. Dan Dobreanu, 

electrocardiograma normală – pe scurt (principiul 

înregistrării undelor electrocardiografice, derivaţii, 

aspectul ECG normal în cele 12 derivaţii) - dr. Gabriel 

Tatu-Chiţoiu, decalogul interpretării 

electrocardiogramei (dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu), 

electrocardiograma în sindroamele coronariene acute: 

ischemie / leziune / necroză, localizarea topografică a 

ischemiei miocardice (conf. dr. Antoniu Petriş), 

aritmii:  mecanismele aritmiilor, clasificarea 

“topografică” a aritmiilor (prof. dr. Dan Dobreanu), 

aspectul ECG al aritmiilor supraventriculare 

(extrasistolele atriale, tahicardia paroxistică 

supraventriculară, flutterul atrial, fibrilaţia atrială) 

subiect trecut în revistă de către prof. dr. Dan Dominic 

Ionescu, aspectul ECG al aritmiilor ventriculare 

maligne: extrasistolele ventriculare, tahicardia 

ventriculară, fibrilaţia ventriculară (dr. Radu 

Vătăşescu) precum şi aspectul ECG al blocurilor 

atrioventriculare şi intraventriculare (dr. Alexandru 

Deutsch). 

Adaug o serie de comentarii ale participanţilor 

la acest curs, transmise de către Silvana Pop,  

preşedinta recent aleasă în funcţie a Secţiunii SRC  

 

“Asistenţi medicali şi profesiuni conexe”: 

Daniela Istudor – Ploieşti "Buna Silvana! îţi scriu azi 

cu rugămintea din partea asistentelor de la terapia 

coronariană din Ploieşti să mulţumeşti domnului dr. 

Tatu în primul rând, dar şi celorlalţi medici, care şi-au 

rupt din timp pentru a ne împărtaşi o mică parte din 

rezultatul anilor de studiu a domniilor lor! Deşi un tur 

de forţă, modalitatea de expunere dar şi importanta 

temelor alese ne-au făcut să înţelegem cât de important 

este ca şi asistent să ştii să identifici un ECG normal, 

precum şi să ne dorim să participam şi la alte 

cursuri...". 

Elena Cârneciu - Râmnicu Sărat "Suntem 

foarte încântate de curs, foarte multe informaţii noi, 

multe lucruri de învăţat, păcat că se desfasoară într-un 

timp atât de scurt. Sperăm să avem în curând şi 

suportul electronic... Multumeşte-le lectorilor te rog şi 

din partea noastră. Sper să ne mai chemi şi la alte 

manifestări sau poate, de ce nu, la alte cursuri". 

Daniela Nae - Spitalul Militar București "Nu 

mă aşteptam să vină atâţia lectori, nu ştiam la ce să mă 

aştept ... dar a fost o experienţă frumoasă pe care abia 

aştept să o repet alături de colegele mele". 

Răducanu Mariana - Spitalul Judeţean 

Slobozia "Pentru noi a fost o premieră, nu am mai 

participat la un astfel de curs, am aflat o mulţime de 

lucruri noi, atât în ceea ce priveşte ECG-ul cât şi din 

domeniul Cardiologiei. Multe informaţii, păcat că a 

fost atât de scurt timpul...". 

Doina Niţulescu - Spitalul Judeţean Argeş "Un 

astel de curs… nu poate aduce decât încântare. La 

Sibiu vor veni şi restul colegelor care nu au putut 

participa de data aceasta. M-aş duce la fiecare doctor 

în parte, să îi mulţumesc pentru timpul acordat şi 

pentru picatura de ştiinţă de care am avut parte". 

 

Ne reîntâlnim, deci, la Sibiu ! 

 

Conf. dr. Antoniu Petriş 
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CURS – CARDIOCOAG 

27 martie 2015, Craiova 

 

 
Într-o atmosferă atipică primăverii, cu ploaie 

mocănească, propice unui curs maraton care a atras peste 

100 participanți din regiunea Oltenia, de diverse specialități 

(cardiologie, medicină internă, diabet -  medici cu 

experiență, tineri specialiști sau rezidenți), s-a desfășurat pe 

27 martie la Craiova, cursul CARDIOCAOG, organizat de 

Societatea Română de Cardiologie. Cursul a fost conceput 

ca un up-date privind coagularea ăi agregarea plachetara, 

pornind de la noțiuni fiziopatologice esențiale, cu impact 

clinic și practic, urmate de mecanismul de acțiune și 

intervenția în cascada coagulării a diverselor clase 

terapeutice contemporane, trecând prin ghiduri de 

diagnostic și tratament în principalele boli  cu risc 

tromboembolic (tromboza venoasă, sarcina, fibrilația 

atrială) și trombembolismul pulmonar, terminând cu 

prezentarea generațiilor noi de anticoagulante orale și 

prezentarea unor cazuri clinice din practica curentă, 

prezentate de colegi din clinica de cardiologie a orașului 

gazdă.  

În conferința de deschidere, prof.dr. Dan Dobreanu 

ne-a prezentat fiziologia și fiziopatologia hemostazei, de la 

simplu la complex, analizând detaliat căile extrinsecă și 

intrinsecă de activare a procesului de coagulare, 

particularități de activare a diverșilor factori de coagulare, 

alături de posibilitățile și locurile de intervenție terapeutică. 

De asemenea, ne-a vorbit și despre mecanismele de acțiune 

al anticoagulantelor orale din clasa antivitaminicelor K 

(warfarina, acenocumarol) dar și despre clasele noi de 

anticoagulante orale și mecanismul de acțiune pentru 

fiecare în parte (rivaroxaban, dabigatran, apixaban). 

 Apoi a urmat prezentarea prof.dr. Daniel 

Lighezan privind diferențele structurale cat și de acțiune ale 

heparinelor cu greutate moleculară mică, și câteva date din 

studii privind eficiența acestora. De asemenea a prezentat 

mecanismele complexe de acțiune ale anticoagulantelor 

clasice și ale NOAC, diferențele de acțiune dintre ele și 

locul și limitele fiecăruia dintre ele ca indicație terapeutică, 

cu avantajele și neajunsurile fiecăruia .  

În continuare, din partea gazdelor au fost trei 

prezentșri privind date clasice si actuale ale diagnosticului, 

tratamentului și profilaxiei trombozei venoase. 

În prima prezentare, d-na conf. dr. Rodica 

Mușetescu a prezentat date concrete despre clinică și 

principiile terapeutice în tromboza venoasă profundă, 

tratament clasic, dar și terapii medicamentoase noi, alături 

de monitorizarea tratamentului anticoagulant și mai ales 

dificultatea acestei monitorizări la utilizarea  terapiei 

cumarinice. S-au prezentata avantajele tratamentului cu 

noile anticoagulente orale și indicațiile specifice din ghidul 

european de tratament în trombembolismul pulmonar acut.  

În continuare, dr. Roxana Mustafa a prezentat 

criteriile de diagnostic în trombembolismul pulmonar, rolul 

imagisticii (ecocardiografie, radiografie, CT, scintigrafie) 

și al markerilor de risc. S-a insistat asupra capcanelor de 

diagnostic în ceea ce privește valoarea D-dimerilor.  

În conferința următoare, d-na dr. Cristina Florescu 

a prezentat în detaliu ghidul european de diagnostic și 

tratament în TEP, încadrarea în clase de risc și datele din 

principalele trialuri clinice care susțin eficacitatea 

anticoagulantelor orale moderne. De asemenea a prezentat 

condiții special de risc al apariției trombozelor venoase 

(neoplasme, sarcină, trombocitopenia heparin-indusă) . 

Sesiune a doua a cursului a debutat cu prezentarea 

terapiei anticoagulante și antiagregante în sindroamele 

coronariene acute de către conf. dr. Șerban Bălănescu, care 

ne-a detaliat indicațiile dublei antiagregari sau triplei 

asocieri antiagregant-anticoagulant oral, momentul 

introducerii și durata terapiei, dar și riscurile legate de 

aceasta. De asemenea au fost prezentate date de interes 

practic privind revascularizarea coronariană percutană, 

tipuri de stenturi coronariene și terapia adresată menținerii 

patenței acestora pe termen lung.  

Următoarea conferință de mare interes practic a 

fost prezentată de prof. dr Florin Mitu, privind 
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anticoagularea în sarcină, situațiile în care aceasta se 

impune, ce tipuri de terapii și doze sunt permise, cum și 

când se face switch-ul de pe anticoagulante orale pe 

heparine cu greutate molecular mică și invers, indicații de 

tratament și supraveghere a protezelor valvulare în sarcină, 

profilaxia trombozei venoase peripartum; s-a insistat și 

asupra riscului legat de utilizarea contraceptivelor orale și 

a celui legat de prezența  trombofiliei și sindromului 

antifosfolipidic, situații nu tocmai rar întâlnite în practica 

medicală.  

Despre anticoagularea din fibrilația atrială, aritmie 

extrem de frecventă în practică, ne-a vorbit dr. Andrea 

Ciobanu (material pregătit în colaborare cu prof. dr. Dragoș 

Vinereanu), care a detaliat indicațiile de ghid privind 

anticoagularea, situații speciale care necesită antiagregare 

concomitentă, tratamentul în situația sindroamelor 

coronariene acute în prezența fibrilației atriale, durata și 

riscul hemoragic al asocierii tratamentului anticoagulant 

oral și dublei antiagregări plachetare.  

Ultima conferință a după-amiezii susținută de prof. 

dr. Dan Dobreanu a venit ca o continuare logică a celei din 

deschidere, detaliind mecanismele complexe de acțiune ale 

generației noi de anticoagulante orale, locul de acțiune 

(țintele sunt factorii X ăi II ai coagularii) și particularitățile 

fiecărui reprezentant al clasei, diferențele dintre ele și 

indicațiile particulare ale fiecăruia. Au fost prezentate 

principalele date din studii care susțin utilitatea lor în 

practică, elemente de fiziopatologie privind efectul 

predictiv dar și variabilitatea de răspuns a fiecărui pacient. 

Avantajele acestora sunt legate de dozele fixe și de faptul 

ca nu necesită monitorizare periodică prin INR (mare 

dezavantaj al antivitaminicelor K).  

Ultima sesiune a cursului a fost dedicat prezentării 

de cazuri clinice. 

Primele 2 cazuri clinice (dr. Alina Giucă alături de 

un colectiv entuziast de rezidenți!) au ilustrat dificultăți de 

diagnostic și tratament în situații clinice particulare: infarct 

miocardic acut embolic la o pacientă cu valvulopatie 

mitrală reumatismală și coronare epicardice permeabile, cu 

tromboza atrială stângă și tulburări primare și secundare de 

coagulare asociate (deficit de proteina C posibil legat de o 

terapie estrogenică incorect recomandată și deficit de 

antitrombină). S-a discutat despre terapia anticoagulantă pe 

termen lung și terapia antiagregantă asociată în acest 

context (preparate, riscuri, durată, monitorizare). Al doilea 

caz, extrem de complex, cu multe probleme terapeutice 

intens dezbătute cu auditoriul, a fost al unui barbăt cu 

evenimente embolice cerebrale i periferice multiple, cu 

dovada prezenței unor trombi în aorta toracică descendentă, 

cu episoade de fibrilație atrială paroxistică, ce a prezentat 

ocluzia unor stenturi carotidiene sub tratament cu aspirină 

și clopidogrel, care s-a dovedit a avea rezistență la aspirină, 

asociată cu deficit de proteină S și C, dar și prezența unei 

mutații heterozigote ale MTHFR (C677T;A1298C). În 

aceste condiții s-a dezbătut problema asocierii 

antiagregant-anticoagulant, ce preparate, pe ce durată, cu ce 

riscuri în contextul comorbidităților, monitorizarea pe 

termen lung.  

Al treilea caz clinic - dr. Constantin Militaru și 

colectivul - a ilustrat situația unui tânăr cu boala Hodgkin, 

care a suferit în câteva luni 2 infarcte miocardice,  la un 

interval de 18 luni după terminarea chimioterapiei, ce a 

beneficiat inițial de revascularizare cu un stent metalic, 

ulterior de un stent farmacologic activ pe un alt vas, a  pus 

probleme de diagnostic și terapie prin dezvoltarea 

rezistenței la clopidogrel. 

Ultimul caz clinic prezentat de dr Despina Toader: 

hipertensiune pulmonară primitivă la o femeie de vârstă 

medie, internată cu diagnosticul de infarct pulmonar 

confirmat prin multiple metode imagistice și probe 

biologice, cu problem practice complexe legate de terapia 

anticoagulantă, deoarece în doze uzuale i-a declanșat 

hemoptizii importante. 

Cursul s-a bucurat de o participare activă a 

auditoriului, care a participat prin întrebări și discuții 

ample, legate față de prezentările teoretice cât și de cazurile 

clinice.  

Vă mulțumim tuturor și vă mai așteptăm! 
. 

 

 

Dr. Alina Giucă 
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CURS – URGENȚE CARDIOVASCULARE ÎN SITUAȚII SPECIALE 

27 martie 2015, Constanța 

 

 

 

 

Pe 27 Martie s-a desfășurat la Constanța cursul 

„Urgențe cardiovasculare în situații speciale” 

organizat de Grupul de Lucru de Cardiologie de 

Urgență al Societății Române de Cardiologie. Așa cum 

ne-a obișnuit în ultimii ani – și în spiritul practic al 

cardiologiei de urgență, cursul a fost centrat pe 

prezentări de cazuri care să suscite interesul 

auditoriului și să provoace discuții constructive legate 

de managementul unor situații particulare. 

         Manifestarea s-a bucurat de o largă audiență, 

constituită din medici cardiologi, interniști, nefrologi 

și medici de familie din Constanța, care au umplut Sala 

de conferințe a hotelului Ibis pe toată durata 

desășurării acțiunii. 

      Cursul a fost deschis de doamna dr. Irinel Parepa                                                                                                    

care a prezentat cazul unui pacient diabetic, cu infarct  

miocardic acut, care suferă un episod de hemoragie 

 digestiva superioara, dificultățile managementului 

unor  

 

 

 

 

comorbidități simultane stârnind numeroase 

comentarii.  

A urmat apoi prezentarea foarte interesantă a conf. dr.  

Diana Țînț, care a expus cazul unei paciente gravide a  

cărei durere toracică a pretat la discuții privind  

diagnosticul și terapia ulterioară. În continuare dr. 

Valentin Chioncel a prezentat particularitățile clinice 

și angiografice în cazul unui pacient cu insuficiență 

renală care suferă un infarct miocardic acut.  

         După o altă prezentare extrem de atractivă – cea 

a dr. Gabriel Tatu Chitoiu, privind un pacient cu 

infarct simultan in 2 teritorii (miocardic și renal), a 

urmat o sesiune de electrocardiograme comentate – 

cazuri extrem de apreciate de audiență, prezentate de  

dr. Gabriel Tatu Chițoiu și doamna prof. dr. Elvira 

Craiu. 

         Prima sesiune a zilei s-a încheiat cu prezentarea 

alertă și foarte interesantă a dr. Constantin Luca, 

privind un caz cu patologie complexă (sindrom 

infecțios, hipopotasemie severă și stop cardiac), dar cu 

rezolvare foarte elegantă. 

         A urmat sesiunea dedicată trombembolismului 

pulmonar, care a debutat cu prezentarea foarte 

atractivă a conf.dr. Antoniu Petriș privind cazul unui 

tânăr înjunghiat, cu complicații severe și evoluție 

dificilă (trombembolism pulmonar, pneumotorax, 

accident vascular cerebral), dar cu ... final fericit. 

Cazuri dificile și interesante de pacienți cu 

trombembolism pulmonar au prezentat și dr. Răzvan 

Maxim  („Trombembolism pulmonar ... recidivant ?”) 

și dr. Laura Mazilu („Tromboembolism pulmonar 

masiv la o pacientă cu cancer ovarian nou 

diagnosticat”) – situații particulare întâlnite în practică 
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și care au pus probleme serioase de diagnostic și 

terapie. 

            Sesiunea finală - dedicată sindroamelor 

coronariene acute și hipertensiunii arteriale – a debutat 

cu prezentarea extrem de interesantă a prof. dr. 

Laurențiu Șorodoc, care a expus cazul unui pacient cu 

simptomatologie atipică și insuficiență cardiacă cu 

etiologie neclară; explorările imagistice au relevat 

asocierea unor malformații coronariene rare, care au 

impus rezolvarea chirurgicală.  

           Sesiunea a continuat cu expunerea unor cazuri 

(reflectând experiența clinică a fiecarui prezentator) 

legate de patologia coronariană sau hipertensivă, 

fiecare cu capcane de diagnostic sau particularități de 

tratament, prezentate de dr. Elena Galian (“Sindrom 

coronarian acut: cu sau fără supradenivelare de ST?”), 

dr.  Luminița Matei („Sindrom coronarian...sau nu?”) 

și dr. Anca Mihaela Rădulescu („Doar un puseu 

hipertensiv?”).  

           A urmat apoi conferinţa prof. dr. Tiberiu Nanea 

care a făcut o trecere în revistă a particularităților 

pacienților cu hipertensiune arterială, care prezintă și 

hipertrofie ventriculară stângă și episoade de angină 

pectorale instabilă. Sesiunea de dupa-amiază s-a 

încheiat cu expunerea extrem de documentată (și 

foarte apreciată de cei din sală) a doamnei conf. dr. 

Liliana Tuță, care a prezentat cazul unui pacient cu 

insuficiență renală cronică și pusee hipertensive greu 

de controlat – practic o monografie succintă a 

hipertensiunii arteriale asociate cu insuficiență renală. 

          Sesiunile au fost dense, cazurile au fost 

instructive şi frumos prezentate, stârnind deseori 

dezbateri aprinse legate de abordări alternative. Cursul 

a prilejuit astfel o bună ocazie de a ne împărtăși 

experiențele clinice și de a învăța unii de la alții, iar 

feed-back-ul sălii a arătat că scopul manifestării a fost 

atins.  

 

Dr. Valentin Chioncel 
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Programul de activitate al Grupului de lucru de Cardiologie Pediatrică și Boli Cardiace Congenitale la 

Conferința Națională a Grupurilor de Lucru ale SRC, Sibiu, 7-9 mai 2015 

 

 

 

 

Grupul de lucru de Cardiologie Pediatrică și 

Boli Cardiace Congenitale, deși este cel mai mic grup 

al Societății Române de Cardiologie, are o activitate 

intensă, iar momentul optim de etalare a acestei 

activități și de împărțășire a experienței și 

cunoștințelor îl reprezintă în acest an Conferința 

Națională a Grupurilor de Lucru de la Sibiu.  

Cu această ocazie am pregătit patru sesiuni 

distincte, care se vor desfășura pe parcursul celor trei 

zile. Tematica acestor sesiuni este variată, tocmai 

pentru a demonstra panelul larg de patologie cu care 

ne confruntăm. Am pornit de la Sindroamele genetice 

cu afectare cardiacă la copil, în care se vor prezenta 

lucrări ce relevă experiența centelor din țară, care 

beneficiază de colaborarea cu laboratoarele de 

genetică și genetică moleculară, având posibilitatea să 

stabilească diagnostic în patologii diverse, precum 

sindromul Williams, care pâna nu demult se 

diagnostica doar în străinătate. Vor fi prezentate tipuri 

de cardiopatii congenitale în diverse sindroame 

genetice, aortopatii din afectări genetice, sindromul 

Ivemark - afecțiune rară din grupa sindroamelor 

heterotaxice.  

Ziua a doua este mai efervescentă, având două 

sesiuni, una de Hipertensiune pulmonară, aleasă 

tocmai pentru că în luna mai, în data de 5 este celebrată 

Ziua Mondială a Hipertensiunii Pulmonare, afecțiune 

din rândul bolilor rare, dar extrem de severă, în care 

am pus accent pe diagnosticul echocardiografic al 

acestei afecțiuni, pentru a familiariza comunitatea de 

cardiologi pediatri cu diagnosticul corect al acesteia.  

Se vor prezenta leziunile cordului stâng, care conduc 

la hipertensiune pulmonară și monitorizarea 

pacienților cu această afecțiune prin determinarea 

NTproBNP. A doua sesiune este extrem de atractivă și 

deja consacrată și mult așteptată,  în care se vor discuta 

diverse cazuri clinice particulare, cu care ne-am 

întâlnit în practica curentă, de la endocardită cu 

germeni rari, la anevrisme și malformații cardiace 

complexe. 

Ziua a treia este dedicată cardiomiopatiilor, în 

care se vor discuta și prezenta cardiomiopatii, de la cea 

dilatativă, la cea hipertrofică, familială și 

noncompactantă, inclusiv asocierea acestora cu alte 

sindroame genetice.  

Conform tradiției, avem si o sesiune comună, 

anul acesta cu Grupul de lucru de Ecocardiografie si 

alte metode imagistice, în care vor fi prezentări din 

partea ambelor grupuri de lucru, pornind de la rolul 

echografiei fetale și diagnosticul prenatal al 

malformațiilor congenitale de cord, la ecografia la 

copilul cu sindromul Down, urmată de ecografia la 

adultul cu Fallot, deoarece vine momentul în care 

pacientii copii cu malformații de cord devin adulti, iar 

în încheiere vor fi prezentate caracteristici 

ecocardiografice în coarctația de aortă. 

Ca o noutate, suntem la început de drum în 

crearea unui Registru Național al Malformațiilor 

Congenitale de Cord la Copil, pentru a putea aprecia 

tipul de patologie malformativă din țara noastră, 

ocazie cu care ne vom putea afilia la Registrele 

Europene și o dată cu aceasta vom putea dovedi 

necesitatea aprobării și în țara noastră a specialității de 

cardiologie pediatrică. 

 

 

Conf.Dr. Gabriela Doroș 
 

 

 

 

 

 

 

12 



SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE          
 
 

 

 Infocard                                                                                                                                     Numărul 68 / aprilie 2015  

 

Grupul de Lucru  Insuficiență Cardiacă la Conferința Națională a Grupurilor de Lucru, 
7-9 Mai, Sibiu 2015 

În cadrul Conferintei Nationale a Grupurilor de 

Lucru de la Sibiu care se va desfășura între 7-9 Mai, Grupul 

de Lucru Insuficiența Cardiacă a pregătit un program 

interesant, care încearcă să acopere cât mai multe probleme 

legate de diagnostic, prognostic, tratamentul farmacologic 

și nefarmacologic, de la biomarkeri la pacienții cu 

insuficiență cardiacă spitalizată. Programul este structurat 

în 5 sesiuni, două fiind în colaborare cu Grupul de Lucru 

Cardiologia de Urgență și o sesiune cu Societatea de 

Chirurgie Cardiovasculară. Ca de fiecare dată ne bucurăm 

și suntem onorați de participarea unor invitați de prestigiu 

din țară și din străinătate.  

Vineri 8 Mai, în prima parte a zilei, se va desfășura 

sesiunea cu tema’ Biomarkeri în insuficiența cardiacă’ 

moderată de Dr. O. Chioncel, Dr.D. Țînț. În cadrul sesiunii 

sunt programate 5 conferinte: Rolul biomarkerilor în UPU 

(D.Țînț, Brașov), Biomarkerii renali (A.Petriș, Iași), 

Troponinele (D.Lighezan, Timișoara), Tratamentul 

insuficienței cardiace ghidat după peptizii natriuretici (O. 

Chioncel, București) și Rolul biomarkerilor în insuficiența 

cardiacă cu fracție de ejecție prezervată (R. Christodorescu, 

Timișoara). Tot în cursul dimineții este programată 

sesiunea ‘Abordări moderne în insuficiența cardiacă’ în 

colaborare cu Societatea Română de Chirurgie 

Cardiovasculară. Sesiunea este moderată de Prof.Dr.V. 

Iliescu și Dr. G.Tatu-Chițoiu. Vor fi prezentate 5 

conferințe: Terapiile de „remodelare inversă” (M. Cinteză, 

București), Evaluarea rezervei contractile în insuficiența 

cardiacă de cauză ischemică (O.Chioncel, București), 

Resincronizarea cardiacă la pacienți cu clasa NYHA II 

(R.Ciudin, București), Regurgitarea mitrală în insuficiența 

cardiacă: chirurgical sau nonchirurgical? (S. Mihăileanu, 

Franța), Terapia chirurgicală a insuficienței cardiace 

(V.Iliescu, București). O sesiune interesantă în colaborare 

cu GL Cardiologia de Urgență, cu aplicabilitate practică, va 

avea loc în cursul dupa-amiezii, intitulată ‘Scenarii clinice 

în urgențele cardiovasculare’. Sesiunea este  moderată de 

către Dr. R.Christodorescu și Conf. Dr. A. Petriș, si vor 

prezenta cazuri clinice cu caracter de urgențe 

cardiovasculare,  Dr. A.Bălan, Dr. I.Antohi, Dr. C.Militaru, 

Dr. A. Petriș și M.Comănescu.  

În dimineata zilei de sâmbată 9 Mai este 

programată sesiunea ’Insuficiența cardiacă dincolo de 

farmacoterapii’ moderată de Prof.Dr.C.Macarie și 

Prof.Dr.D.Vinereanu. Cele 5 conferințe care vor fi 

prezentate sunt: Cantitate și calitate în imagistica pentru 

alegerea dispozitivelor implantabile (D.Vinereanu, 

București), CRT/ICD (D. Dobreanu Tîrgu–Mureș), Terapia 

„electrică” a fibrilației atriale în insuficiența cardiacă 

(R.Vătășescu, București), Chirurgia valvei mitrale în 

insuficiența cardiacă (V.Iliescu, București), Rolul 

tratamentului medical optim în insuficiența cardiacă 

(D.Dimulescu, București). 

Ultima sesiune este programată în cursul după-

amiezii, se intitulează ‘Leziunile multiple de organe în 

insuficiența cardiacă spitalizată’ și este moderată de 

Prof.Dr.M.Gheorghiade și Dr. R. Christodorescu. 

Conferințele au următoarele teme: Insuficiența cardiacă 

spitalizată: leziuni mai mult sau mai puțin (M.Gheorghiade, 

USA), Leziunile cardiace (R. Christodorescu Timișoara), 

Leziunile renale (D. Darabanțiu, Arad) Leziunile hepatice 

(D. Bartoș, București ). Ca în fiecare an, alături de GL 

Insuficiența Cardiacă se află 2 invitați de prestigiu  

Prof.Dr.Mihai Gheorghiade și Prof. Dr.Șerban Mihăileanu, 

adevărați prieteni ai grupului nostru, a căror contribuție 

excepțională ne onorează și ne ajută la alcătuirea  unui 

program deosebit de atractiv.  

 

Dr.Ruxandra Christodorescu
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Grupul de Lucru  Hipertensiune Arterial la Conferință Națională a Grupurilor de Lucru, 
7-9 Mai, Sibiu 2015 

 
 

Anul acesta Grupul de Lucru de Hipertensiune 

Arterială (GL HTA) îl are ca speaker invitat special pe 

Prof Antonio Coca, Preşedintele Consiliului pentru 

Hipertensiune Arterială al Societăţii Europene de 

Cardiologie. Astfel, sesiunea din deschiderea 

conferinţei Grupurilor de Lucru de la Sibiu se va 

bucura deci de prezenţa dânsului atât ca moderator cât 

şi ca speaker pe subiectul căruia i-a dedicat o bună 

parte din activitatea sa de cercetare – 

hipertensiunea&nbsp;arterială, declinul cognitiv şi 

demenţa.  Sesiunea va fi susţinută împreună cu 

membri şi speakeri remarcabili în domeniul HTA din 

România: preşedintele GL HTA, dna Prof Daniela 

Bartoş va discuta rolul şi impactul pronostic al 

diferitelor metode de măsurare a tensiunii arteriale; 

dna Prof Maria Dorobanţu va discuta complicaţiile 

cardiace la pacientul hipertensiv – un topic de discuţii 

de altfel extrem de vast; în aceeaşi sesiune dnl Prof 

Dan Lighezan va aborda relaţia bidirecţională dintre 

rinichi şi cord.  

În cadrul sesiunii comune a GL HTA şi 

ARCHA, dna Prof Bartoş împreună cu dnl Prof 

Vinereanu vor modera o discuţie multidisciplinară în 

care cei doi alături de dnl Prof Mihălţan şi dna 

Prof.M.Moţa vor aborda hipertensiunea arterială din 

perspectiva interacţiunilor fiziopatologice cu 

afecţiunile cu care se asociază des.  

Având în vedere avansul semnificativ în 

domeniul farmacologiei hipertensiunii arteriale, GL 

HTA a dedicat o sesiune acestei discuţii despre 

perspectivele viitoarelor medicaţii antihipertensive, 

sesiune moderată de dna Prof Arsenescu-Georgescu şi 

de dnl Prof Cinteză, la care mai participă alături de 

aceştia dnl Prof D.D. Ionescu şi Secretarul GL HTA – 

dna dr Elisabeta Bădilă.  

Întrucât în anii precedenţi am observat un 

interes deosebit din partea audienţei, GL HTA a decis 

să repete sesiunea de cazuri clinice comentate 

„Paientul meu hipertensiv – ce aţi face 

dumneavoastră?”. Anul acesta protagoniştii vor fi dr 

A.M. Vintilă, dr A.M. Daraban, dr C. Pleşoianu şi dr 

C.Gherghinescu ale căror cazuri clinice vor fi 

comentate de experţi – dna prof Ginghină, dna Prof 

Muraru, dnl Prof Nanea şi dnl Prof M.I. Popescu.  

În ultima zi a conferinţei, începând cu orele 

13:00, la Casa&nbsp;Inimii din Sibiu, tinerii 

hipertensinologi ai GL HTA vor sta la dispoziţia 

participanţilor la Conferinţă, dar nu numai, pentru 

discuţii 1-on-1 despre metode de măsurare a vârstei 

arteriale, metodele de măsurare corectă a tensiunii 

arteriale (la cabinet, acasă, în ambulatoriu, automat 

sau manual). Aceştia vor pune la dispoziţia 

participanţilor flyere despre regulile de măsurare, 

reguli de dietă, formulare utile în măsurătorile la 

domiciliu şi pe 24h. În plus, vor efectua gratuit 

măsurători ale valorilor tensionale, ale ABI şi ale 

vârstei arteriale pentru toţi cei interesaţi.  

Printre marile realizări ale GL HTA de anul 

acesta se numără realizarea platformei de auto-

diagnostic la domiciliu al hipertensiunii arteriale 

(www.tensiuneamea.ro) – un proiect coordonat de 

Preşedintele SRC, dnl dr Gabriel Tatu-Chiţoiu, care îşi 

propune să aducă mai aproape de populaţia adultă 

tânără metodele de măsurare a tensiunii arteriale şi de 

diagnostic şi control al hipertensiunii arteriale. Detalii 

despre modurile de folosirea şi utilitatea proiectului 

vor fi oferite în cadrul sesiunii despre Registrele 

Societăţii Române de Cardiologie. 
  

 

Dr Emma Ţintea  

Dr Elisabeta Bădilă 
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JOI 7 mai 2015 

15.30  – Deschiderea oficială a Conferinței Grupurilor de Lucru (Sala Atlass, Hotel Ramada). 

16.00-19.30 – Program științific (Sălile Atlass și Hera – Hotel Ramada și Sălile Paris 1 și Paris 2 – Hotel 

Continental). 

VINERI 8 mai 2015 

09.00-20.30  – Program științific (Sălile Atlass și Hera – Hotel Ramada și Sălile Paris 1 și Paris 2 – Hotel 

Continental). 

21.00  – Cina oferită de SRC cu sprijinul AstraZeneca 

Hanul Vestem, Parcul Astra, Str. Pădurea Dumbrava, Nr.16-20  

(punct de întâlnire transfer: holul Hotelului Ramada, ora 20.45). Ținută vestimentară: casual, adecvată  

petrecerii unei seri în aer liber. 

SÂMBĂTĂ 9 mai 2015 

09.00-15.30  – Program științific (Sălile Atlass și Hera – Hotel Ramada și Sălile Paris 1 și Paris 2 – Hotel 

Continental). 

DUMINICĂ 10 mai 2015 

08.00 – Înscriere la Crosul Cardiologilor (Ediția a 7-a) – Athletic Cardio Club. 

08.30 – Startul se va da din Piața Mare. 

Programul Conferinței Naționale a Grupurilor de Lucru 7-9 mai 
2015  http://www.conferintagl.ro/program/  

Tel: 021 250 01 00       EVENT MANAGEMENT 

 office@cardioportal.ro 

www.cardioportal.ro 
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Scientific program/Program stiintific 
 
 

16.00-17.30 

Opening remarks 

Hypertrophic cardiomyopathy – general data 

Chairpersons: Eduard Apetrei, Frank Flachskampf 

1. General data (epidemiology, etiology) – Nuno Cardim, Lisabona 

2. Clinical picture of HCM – Carmen Ginghină, Bucharest 

3. Electrocardiography – Eduard Apetrei, Bucharest 

4. Diagnostic workup in cardiac hypertrophy – Ruxandra Jurcuţ, Bucharest 

18.00-19.30 

Imaging in HCM 

Chairpersons: Adriana Ilieşiu, Gerard Maurer 

1. Echocardiography – Bogdan A.Popescu, Bucharest 

2. Differential diagnosis HCM–athletes heart–hypertension – Maurizio Galderisi, 

Napoli 

3. Cardiac magnetic resonance in HCM – Udo Sechtem, Stuttgart 

4. Imaging algorithm in HCM  – Nuno Cardim, Lisabona 

9.30-11.00 

Diagnostic elements in HCM 

Chairpersons: Adina Ionac, Hubert Seggewiss 

1. Genetics in HCM: from diagnosis to counseling – Kristina Haugaa, Oslo 

2. Beyond hypertrophy – mitral regurgitation in HCM – Gerard Maurer, Viena 

3. Coronary artery imaging – Stefan Moţ, Cluj Napoca 

4. Rythm and conduction disturbances in HCM  – Radu Ciudin, Bucharest 

11.30-13.00 

Treatment in HCM 

Chairpersons: Nuno Cardim, Paolo Ferrazzi 

1. Pharmacologic treatment – Ioan Mircea Coman, Bucharest 

2. Surgical treatment – Paolo Ferrazzi, Bergamo 

3. Interventional treatment –Hubert Seggewiss, Schweinfurt 

4. Sudden death prevention – Frank Flachskampf, Uppsala 

 

 
 

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL  

DE CARDIOMIOPATIE HIPERTROFICĂ 
9-10 mai 2015, Sala Atlass, Hotel Ramada, Sibiu 
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Înscriere - rezumat la Congresul Național de Cardiologie 2015 

Data limită de primire a rezumatelor 

10 Iunie 2015 (inclusiv) 

INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETAREA ȘI REDACTAREA REZUMATELOR 

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 acceptă trimiterea rezumatelor prin fax sau curier) 

 În cazul în 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 http://www.cardioportal.ro/wp-

content/uploads/2015/01/Regulament-Sesiunea-Tinerilor-Cercetatori.pdf  

 

   

http://www.cardioportal.ro/inscriererezumat-la-congresul-national-de-cardiologie-2015/ 
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Congresul Național de Cardiologie 2015 

 

TAXE PARTICIPARE MEDICI 

 

Termen limită: 1 iulie 2015  

Rezidenţi   100 RON   

Membri SRC   170 RON   

Non-membri SRC  250 RON     

Profesii conexe*  150 RON 

*Specialitate: psihologie, kinetoterapie, bioinginerie, etc.  

Însoţitori   120 RON 

 

Termen limită: 30 iulie 2015  

Rezidenţi   150 RON   

Membri SRC   220 RON   

Non-membri SRC  300 RON  

Profesii conexe*  150 RON 

*Specialitate: psihologie, kinetoterapie, bioinginerie, etc.  

Însoţitori   120 RON   

 

După data de 30 Iulie 2015 se fac înscrieri doar în perioada Congresului, în număr limitat, făra a garanta 

primirea materialelor.  
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Școala de Vară a Tinerilor Cardiologi  

26 iunie - 3 iulie 2015 la Sibiu, Cisnădioara 
 

 
 

 

 

Școala de Vară a Tinerilor Cardiologi se va desfășura în 

perioada 26 iunie - 3 iulie 2015 la Sibiu, Cisnădioara.  

 

Programul include prelegeri, ateliere de lucru, discuții 

interactive pe teme de interes, cazuri clinice (prezentate de 

aplicanți) dar și activități sociale și recreative. 

 

Toate cheltuielile legate de transport, cazare, masa, activități 

educaționale, sunt acoperite de organizatori. 

 

Opțional - curs resuscitare cardiopulmonara - în colaborare 

cu Consiliul Național de Resuscitare - taxa 50 euro 

 

Condiții minimale obligatorii de înscriere: 

 -      Membru al Societății Române de Cardiologie 

-     Vârsta până în 35 ani 

-        Prima participare la școala de vară 

 

Criterii de selecție:  

-        repartiția proporțională pe centre 

-        lucrări publicate sau prezentate la manifestările SRC (Conferința Naționala a Grupurilor de Lucru și Congresul 

Național de Cardiologie, perioada 2013-2015) 

-        participare la Conferința Națională a Gruprilor de Lucru și Congresul Național de Cardiologie, perioada 2013-

2015 

-        participare în organizarea evenimentelor SRC (Conferința Națională a Gruprilor de Lucru și Congresul Național 

de Cardiologie, perioada 2013-2015) 

 

Înscrierile incluzând CV și opțiunea privind participarea la cursul de resuscitare se trimit pe adresa de email 

office@cardioportal.ro până la data de 25 Mai 2015. 
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PUBLICAȚII - GRUPURILE DE LUCRU ALE SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 

http://www.cardioportal.ro/grupuri-de-lucru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURS  
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ÎN ATENȚIA MEMBRILOR SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 

 

Stimate Coleg, 

 

 

Vă adresăm rugămintea de a ne ajuta la completarea informațiilor din tabelul de mai jos referitoare la activitatea 

D-voastră: 

 

 

Nume 

prenume 

medic 

Activitate 

in 

domeniul 

public/ 

privat/ 

ambele 

(denumire 

institutie) 

Grad 

profesional 

(medic 

primar, 

specialist, 

rezident)* 

Grad 

didactic 

(asistent,sef 

lucrari, 

conferentiar, 

profesor 

univ.) 

Functie 
(şef clinica/ 

secţie sau 

coordonator 

USTACC/ 

Laborator 

Cateterism) 

Adresa de 

corespondenta 

(judet, 

oras, 

strada, nr, 

cod postal) 

Adresa 

e-mail 

Telefon 

        

        

*în cazul existenței a două specialități vă rugăm să menționați gradul profesional pentru fiecare dintre acestea (ex. 

medic primar medicină internă, medic specialist cardiolog). 

 

 

 

Aceste informații sunt absolut necesare pentru actualizarea bazei de date a 

medicilor cardiologi din România, inclusiv pentru „Anuarul SRC 2015”. 

Așteptăm răspunsul Dumneavoastră pe adresa de email 

office@cardioportal.ro 

 

 

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!  

 

 

Cu deosebită stimă, 

 

Dr. Gabriel Tatu Chițoiu    Conf. Dr. Antoniu Petriș 

Președinte SRC                                                           Secretar SRC 
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CONGRESUL EUROPEAN DE CARDIOLOGIE 

29 AUGUST- 2 SEPTEMBRIE 2015, LONDRA, UK 

Submit your abstract before 14 February 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPREVENT – 14-16 MAY 2015, LISABONA, PORTUGALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 49-lea Meeting Anual al Asociatiei Europene de Cardiologie Pediatrica si Congenitala 

20-23 MAI 2015, PRAGA, CEHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEART FAILURE – 23-26 MAI 2015, SEVVILE, SPANIA 
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AGENDA MANIFESTĂRILOR SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 
2015 

 
MAI 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 
 

7-9 mai Sibiu  

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL DE CARDIOMIOPATIE 
HIPERTROFICA 

9-10  mai Sibiu 

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

5 iunie Piatra Neamt 

NOUTĂȚI IN TEP 
Directori de curs: Conf.Dr.A. Petriș, Dr.G.Tatu Chițoiu, Conf.Dr. D.Țînt,  

5 iunie Iași 

SIMPOZION ANUAL DE ACTUALITĂȚI ÎN CARDIOLOGIA 
INTERVENȚIONALĂ 
Directori de curs: Dr.Ș. Moț, Dr.D. Deleanu, Dr.L.Zarma 

12  iunie București sau 
Chișinău 

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

19 iunie Craiova 

ATRIUL STÂNG – CORELAȚII ANATOMO CLINICE 
Directori de curs: Dr.O.Chioncel, Prof.Dr.Vlad Iliescu 

20 iunie București 

EXPERT MEETING CARDIODIAB 25-27 iunie 
Poiana Brasov 
 

SEPTEMBRIE 
 
CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE 
 

17-19 
SEPTEMBRIE 

Sinaia 

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

1 octombrie Oradea 

REVASCULARIZARE MIOCARDICĂ – DE LA GHIDURI LA 
PRACTICĂ 
Directori de curs : Dr. D. Deleanu, Prof.Dr.L. Petrescu, Dr.A.Mereuță  

2 octombrie Iași 

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

9 octombrie Brăila 

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 

ZILELE CARDIOLOGICE “Prof.Dr.GEORGE.M.I.GEORGESCU” 29-31 
octombrie 
 

Iași 
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NOIEMBRIE 
CAZURI CLINICE DIFICILE IN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 
Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Prof.Dr.D.Vinereanu, 
Dr.O.Chioncel 

6  noiembrie Timișoara 

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

6 noiembrie Craiova 

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

20 noiembrie Craiova 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnoredactare                  Sponsor 

          Florentina Jugureanu                  Berlin Chemie Menarini 

25 



 


	INFOCARD aprilie 2015 
	reclama berlin chemie

