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CUVÂNTUL PREȘEDINTELUI 

DACĂ E MAI ATUNCI ESTE SIBIU...! 

 

Dragi Colegi, 

 

Mai este luna Conferinței Grupurilor de Lucru 

ale Societății Române de Cardiologie. Cinci din cele 10 

Grupuri de Lucru (respectv GL de Aritmii, GL de 

Cardiologie Pediatrică, GL de Ecocardiografie, GL de 

Hipertensiune si GL de Insuficiență Cardiacă) s-au 

străduit să vă ofere, între 7 si 9 Mai, un program științific 

atractiv, într-o locație (Sibiu) devenită, și ea, din ce în ce 

mai atrăgătoare. Astăzi putem spune că efortul lor a 

condus spre succes. Câteva date sunt grăitoare în acest 

sens. Astfel, ediția 2015 a reunit un număr record de 

aproape 1300 de participanți înscriși. Peste 100 de lectori 

au asigurat un excelent nivel științific al celor peste 30 de 

sesiuni şi simpozioane desfăşurate concomitent în patru 

săli; am înregistrat peste 2000 de minute de dezbateri; 

primul “speakers corner” creat la un eveniment al SRC a 

funcționat perfect. Sapte excelente sesiuni științifice au 

fost înregistrate audio-video și au devenit accesibile, 

după 24 de ore, tuturor membrilor SRC în urma postării 

lor pe CARDIOPORTAL. Un număr de 14 interviuri au 

fost înregistrate de către reporterii SRC, membrii ai 

Clubului Tinerilor Cardiologi, cu personalități ale 

cardiologiei românești și internaționale și postate, de 

asemenea, pe CARDIOPORTAL au adus, în premieră, un 

plus de informație., Programul a fost completat de 

excelente simpozioane organizate de Companiile 

Farmaceutice sponsor, de cele două cursuri pre-

Conferință susținute la Casa Inimii și de două conferințe 

de presă dedicate Zilei Internaționale a Insuficienței 

Cardiace și, respectiv, campaniei anti-fumat. 

Simpozionul post-Conferință,  dedicat Cardiomiopatiei 

Hipertrofice, care a reunit, într-o excelentă organizare, 

specialiști de marcă în domeniu din România și din alte 

țări ale Europei a venit să întregească un program care     

s-a dorit a va oferi maximul de informație pe unitatea de 

timp. Nu în ultimul rând, CARDIOFEST a fost primul 

program social care a reușit să asigure condiții de 

participare pentru toți participanții la Conferință iar 

Crosul Cardiologilor a reușit să aducă la start aproape 200 

de elevi și cadre didactice ale Liceelor din Sibiu.  

Societatea Română de Cardiologie doreşte să vă 

mulţumească tuturor (lectori,  Companii Farmaceutice, 

Operatori de servicii, Secretariat) pentru contribuția 

Dumneavoastră la asigurarea succesului ediției 2015 a 

Conferinței Naționale a Grupurilor de Lucru..  În același 

timp vă așteptăm cu încredere sugestiile și propunerile 

Dumneavoastră pentru identificarea de noi modalități de 

creștere a nivelului științific al evenimentolor majore 

organizate de SRC și, în primul rând, al Congresului SRC 

din septembrie 2015. Sperăm să vă avem mereu alături de 

noi!  

 

Cu deosebită considerație, 

 

Gabriel Tatu-Chiţoiu                

Preşedinte  SRC  
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MINUTA ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE CONDUCERE AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE 

CARDIOLOGIE 

7 mai 2015, Sibiu 

 

 

1. BILANȚUL ACTIVITĂȚII SRC ÎN INTERVALUL 14 DECEMBRIE 2014 – 7 MAI 2015 

 

1.1. Organizatoric 

1.1.1. Implementarea regulamentelor SRC 

1.1.2. Efectuarea expertizei contabile pentru anul 2014 (încheiată) 

1.1.3. Lărgirea expertizei contabile pentru intervalul 2010-2014 (încheiată la 15 mai 2015) 

1.1.4. Renegocierea contractului cu organizatorul de evenimente (în curs de finalizare) 

1.1.5. Angajarea unui avocat al SRC (retribuit cu ora de activitate) 

1.1.6. În perspectivă: angajarea unei firme de contabilitate pentru asigurarea corectitudinii activității financiare a 

SRC 

NB. Bilanțul contabil pentru anul 2014 încă nu a fost semnat. O decizie va fi luată imediat după 15 Mai 2015 

într-o ședință la care vor participa ultimii trei Presedinți ai SRC, viitorul Președinte, contabilele care au 

întocmit bilanțurile în intervalul 2010-2014 și compania de contabilitate angajată pentru re-expertizare 

contabilă 2010-2015. Dacă va fi nevoie se va apela la o altă firmă de contabilitate care va îndeplini rolul de 

arbitru, împreună cu avocatul SRC. 

Bilanțul contabil va trebui aprobat de către Consiliul de Conducere 

 

1.2. Cursurile SRC în intervalul ianuarie – aprilie 2015 

- 10 cursuri, număr total de participanți: 1013 (medie 100/curs) 

- bugetul cursurilor  

 - venituri 134.239 euro 

 - cheltuieli: 119.782 euro 

- balanța pozitivă: 14.457 euro (acoperirea unui curs finanțat de SRC din resurse proprii) 

- materiale procurate de SRC de pe urma cursurilor – laptop, videoproiector, imprimantă, server 

 

1.3. Cardiologia aplicată – Campania „Totul pentru inima ta!” 

1.3.1. „Infarct extremă urgență!” : sponsor Astra Zeneca 

- Campania TV= buget 136.000 euro cu TVA 

- Campania online: buget 12000 euro;  (Anexa 1; Anexa 2; ANEXA 3) 

-  peste 17000 de accesări ale programului în primele 9 saptămâni (270 accesări/zi) 

1.3.2. „Aleargă cu noi pentru inima ta!” (Anexa nr. 4) 

- Aplicație Google AdWords – Athletic CardioClub 

- peste 36000 de vizionări în primele 16 saptămâni = 321/zi 

- creșterea numărului de membri ACC până la 512/ 30 Aprilie 2015 

- 60 de membri ACC înscriși la Semimaratonul București din 17 Mai 
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1.3.3. Aplicație „Autodiagnosticul hipertensiunii arteriale” (sponsor = Pfizer) 

- poate fi utilizată în dublu scop: autodiagnosticul HTA și autocontrolul TA la pacienții în tratament 

pentru HTA 

- în curs de realizare: aplicația pe telefoane mobile/tablete 

- Este nevoie de mediatizare prin: 

o Partenerii din ARCHA 

o Medicii de familie 

o La proprii pacienți din cabinetele private 

o În parteneriat cu organizațiile studențești 

1.3.4. Campania anti fumat 

- Campanie comună SRC-FRI în parteneriat cu Societatea de Pneumologie - aflată în discuție la 

parlament; scopul este încercarea de a se respecta legea actuală; 

- Participare activă in cadrul Coaliției „Romania respiră” 

 

1.4. Publicațiile SRC 

1.4.1. INFOCARD 

- din Decembrie 2014 apare lunar, în format electronic 

- s-a propus mediatizarea în rândul altor societăți profesionale – cu condiția unei reciprocități 

1.4.2. Romanian Journal of Cardiology 

- a apărut numărul 1 / 2015 

1.4.3. Progrese în Cardiologie 

- va apare ca supliment al Romanian Journal of Cardiology 

- va conține strict noutățile înregistrate în ultimul an în sfera de activitate specifică fiecărui Grup de Lucru 

- data limită de trimitere a materialelor: 15 iunie 2015 

 

2. CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU ALE SRC 

  

2.1. Cursuri pre-Conferință 

- resuscitare cardiorespiratorie – dedicat medicilor din unitățile coronariene 

- ECG pentru asistentele din USTACC ( a doua ediție; prima a fost la București, 4 Aprilie 2015) 

- S-a propus demararea unui program național de instruire în resuscitare cardiorespiratorie în rândul elevilor de liceu 

(implementat în proiectul “Săptămâna altfel”) 

- Pentru recunoașterea cursului  - avem nevoie de persoane acreditate – în acest moment avem doar Consiliul 

Național de Resuscitare cu atestare europeană 

- Societatea Română de Cardiologie nu este acreditată ca formator pentru EMC 

 

2.2. Premierele Conferinței GL – 2015 

- Primul curs precongres cu taxa de participare 

- Desfășurarea în doua locații diferite – Hotel Ramada și Hotel Continental 

- Primul speakers corner – Sala Gamma, Hotel Ramada 

- Primul studio de interviuri care vor fi înregistrate și difuzate pe Cardioportal – cu ajutorul unei echipe de reporteri 

ai SRC (desemnați din rândul tinerilor cardiologi) 

- Înregistrarea de sesiuni științifice și difuzarea lor pe www.cardioportal.ro  – Sala Atlas 
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- Primul cros organizat în parteneriat cu liceele locale. Concurs pentru afisul crosului, câștigat de doi elevi ai 

Colegiului Național „Gh. Lazar”  

- Masa festivă a SRC organizată într-un ... cort ! 

 

2.3. Programul Conferinței 

- 29 de sesiuni științifice 

- sesiunea Secțiunii Asistenților medicali 

- 10 Simpozioane ale companiilor farmaceutice 

- un atelier de imagistică 

 

2.4. Bugetul Conferinței 

- În premieră avem buget estimativ venituri/cheltuieli înainte de desfășurarea evenimentului 

 

Venituri estimate 

Total standuri 130.510 Euro   

Total simpozion 145.300 Euro   

Total participare firme 275.810 Euro Conferinta GRL 2015 

Sponzorizare Astrazeneca 7.000 Euro Simpozion CMH 

Taxe participanți 40.000 Euro Conferinta + simpozion CMH 

TOTAL GENERAL 322810 Euro   

 

 

Cheltuieli estimate 

   263.000 +15000 cheltuieli secretariat = aprox 280.000 + buget de risc 5000 euro => total 285.000 euro 

=> balanța pozitivă = aprox 45000 euro ( se va evalua eventualul impozit care va trebui achitat) 

 

 

3. ÎN PERSPECTIVA IMEDIATĂ 

 

3.1. CONGRESUL NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE 2015 

3.1.1. Programul Congresului SRC (17-19 Septembrie, Sinaia) 

Programul  congresului SRC va trebui schițat până la 15 iunie dată la care va trebui înaintată aplicația pentru 

acreditare EBAC 

3.1.2. A fost deschisă linia de trimitere de abstracte: coordonator Conf. Antoniu Petriș 

3.1.3. Propuneri titluri de sesiuni din partea Grupurilor de Lucru  (data limită 30 Mai) - Coordonatori: Prof. Dan 

Dobreanu, Conf. Bogdan A. Popescu (coordonatori ai Grupurilor de Lucru) 

3.1.4.  Propuneri  cursuri precongres - Coordonatori: Prof. Dan Dobreanu, Conf. Bogdan A. Popescu (coordonatori 

ai Grupurilor de Lucru) 

- curs resuscitare cardiopulmonară 

- curs ECG pentru asistentele din USTACC 

- curs Basic Science 

- curs Hipertensiune pulmonară cronică postr-trombembolică - cu invitați străini 
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3.1.5.   Invitați străini (Coordonator Prof. Dragoș Vinereanu) 

- avem o propunere de 33 invitați străini – până pe data de 15 mai se vor trimite din partea fiecărui GL câte 2 

invitați străini cu recomandarea de a consulta lista de propuneri prezentată. Până pe data de 20 mai se vor 

transmite toate scrisorile catre invitații străini 

3.1.6.  Sesiuni comune 

- Societăți de cardiologie din alte țări – sesiune comună Româno-Maghiară 

- Alte societăți profesionale din România 

- O țară invitată special – cu alocarea unui stand de promovare – propunere Polonia, Cehia 

3.1.7.  Alegerea unei teme dominantă a congresului – s-au propus temele „Cardiologie  

pediatrică” „Sindroame coronariene acute” și „Cordul la interferența cu celelalte specialități”. Aprobată în 

unanimitate tema „Cordul la interferența cu celelalte specialități”. 

3.1.8. Bugetul Congresului: 30 Iunie 2015: coordonatori: Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, Conf. Antoniu Petriș, Prof. Dan 

Lighezan 

 

 

3.2. Școala de vară (Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, Clubul Tinerilor Cardiologi) 

 

3.3. CONTINUAREA PROGRAMULUI „TOTUL PENTRU INIMA TA” în cooperare cu Fundația Română a 

Inimii 

- Formatul on-line al broșurilor SRC (coordonator Prof. Dragoș Vinereanu + Grupurile de Lucru) – în viitor 

proiectele SRC vor fi finanțate de către companii farmaceutice pentru variante on-line. 

- Ciclul de filme de scurt metraj 

o Personalități ale cardiologiei românești 

o Istoria Societății Române de Cardiologie 

 

3.4. Stabilirea activităților SRC pentru anul 2016 (termen 15 iunie în vederea trimiterii ofertei către Companiile 

Farmaceutice = „Coșul” mare de sponsorizare) 

- Conferința GL 

- Congresul SRC - se are în vedere mutarea Congresului Național de Cardiologie în altă locație din țară. 

- Cursurile SRC 

- Registre 

- Sprijinirea tinerilor cardiologi 

- Școala de vară 

 

4. DIVERSE 

 

4.1. Harta cardiologică – solicitată de Prof.P.Vardas. S-a propus acordarea unui termen de 6 luni pentru a definitiva datele 

din toate regiunile țării (estimare de timp 1 an). Nu avem o situație exactă a cardiologilor, nu avem date epidemiologice. 

Ar trebui să avem o evidență paralelă cu Ministerul Sănătății. S-a propus trimiterea situațiilor actuale – urmand a 

rectifica ulterior datele  
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4.2. Situația membrilor SRC – Conf.Dr.Antoniu Petriș a propus crearea de conturi individuale („contul meu”) care să 

cuprindă datele actuale din baza de date cu mediatizare pentru actualizare date. Vor fi generate automat diplome de 

membru al SRC si al GL. S-a propus plata taxei exclusiv online. 

 

5. FUNDAȚIA ROMÂNĂ A INIMII – Conf.Dr. Ioan Mircea Coman 

 

- Modificări structurale – schimbarea contabilului 

- Bilanțul financiar va fi verificat și depus ulterior – un bilant negativ pentru 2014 

- Felicitări pentru implicare filialelor din toate regiunile în acțiunile Fundației Române a Inimii 

- Parteneriat semnat cu Colegiul Farmaciștilor din România având ca măsuri comune prevenția și combaterea bolilor 

cardiovasculare în România. 

 
Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

Programul „Infarct extremă urgență!” acceptat ca aplicație 

GoogleAdWords. Număr de accesări totale în programul 

Google AdWords  peste 17000 în primele 9 saptămâni 

(270 pe zi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

 
 
 
 

DINAMICA ACCESĂRILOR PROGRAM 

“INFARCT EXTREMĂ URGENȚĂ!” DUPĂ 
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ANEXA 3 

 
 
 

ACCESAREA CARDIOPORTAL 

DUPĂ DESCHIDEREA APLICAȚIEI 

„INFARCT EXTREMĂ URGENȚĂ!” 
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ANEXA NR. 4 

 
 

 
DINAMICA 

ACCESĂRILOR 

ATHLETIC CARDIOCLUB 

DUPĂ ACCEPTAREA ÎN 

APLICAȚIA GOOGLE 

ADWORDS 
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PROGRAMUL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE  

IN EUROPEAN HEART JOURNAL 
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CURS 

REVASCULARIZARE ÎN STEMI/nonSTEMI 

17 aprilie 2015, Iași 

 

 

 

În data de 17 aprilie 2015 a avut loc la Hotelul 

International din Iași cursul de Revascularizare în 

STEMI/non-STEMI, organizat de Grupul de Lucru 

de Cardiologie Intervențională, sub coordonarea Dr. 

Stefan Moț și Dr. Igor Nedelciuc, curs cu participare 

națională și internațională (Chișinău, Moldova). 

Evenimentul a întrunit atât cardiologi cu o bogată 

experiență în domeniu, cât și tineri medici rezidenți și 

specialiști care doresc să pășească pe urmele 

mentorilor în cardiologia intervențională. 

Cursul a fost structurat în trei sesiuni a câte 

două ore fiecare. Astfel, fiecare sesiune a cuprins 

prezentări de cazuri clinice din diverse centre din țară 

(București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Timișoara, 

Brașov, Suceava, Oradea, Ploiești, Pitești, Buzău, 

Baia Mare) și străinătate (Chișinău), în paralel cu 

transmisii în direct de cazuri STEMI/non-STEMI, 

diagnosticate și abordate intervențional în laboratorul 

de Angiografie și Cateterism Cardiac al Institutului de 

Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. 

Georgescu " Iaşi. Atât transmisiile live, cât și 

expunerile cazurilor s-au bucurat de analiză și discuții 

din partea grupului de experți desemnați fiecărei 

sesiuni în parte și a participanților din sala de curs. 

Tematica evenimentului s-a axat pe 

posibilitățile de revascularizare intervențională a 

pacientului care se prezintă în serviciul de cardiologie 

cu infarct miocardic acut (IMA) STEMI sau non-

STEMI, diferite tehnici de abordare a anatomiei și a 

leziunilor coronariene acute și subacute, în 

concordanță cu ghidurile de practică medicală curente 

și literatura de specialitate actuală. Poate cel mai  

 

important însă, a fost faptul că fiecare caz în parte a 

fost discutat, iar vasta experiență a moderatorilor și a 

participanților a permis trasarea unor “mesaje de luat 

acasă” pentru toate situațiile expuse pe parcursul 

programului.  

Acest curs a continuat inițiativa Stent for Life 

-România și, cu ajutorul sponsorilor, s-a bucurat de 

accesul participanților la materiale educative și 

simulatoare de proceduri coronariene percutane, pe 

toată perioada evenimentului. 

Demers al Grupului de Lucru de Cardiologie 

Intervențională, cursul “Revascularizare în 

STEMI/non-STEMI” este deja un eveniment 

semestrial care își propune să includă toate orașele în 

care există laboratoare de cateterism cardiac și care 

participă la programul național de tratament 

intervențional în STEMI.  

Participarea în număr din ce în ce mai mare la 

această manifestare, permite continuarea și extinderea 

programului pentru cardiologul clinician și 

intervenționist care se confruntă cu cazuri complexe 

de STEMI/non-STEMI pentru care este nevoie de o 

abordare corectă și rapidă. 

 

 

Dr. Mihai Cocoi 

Dr. Ștefan Moț 
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 

GRUP DE LUCRU - ARITMII

 
Participarea Grupului de Lucru de Aritmii, 

Electrofiziologie și Dispozitive Implantabile, la 

Conferința Natională a Grupurilor de Lucru din 7-9 

Mai 2015, s-a concretizat în câteva sesiuni de noutăți 

în domeniu, dar și de prezentări de caz, ce au stârnit 

mult interes în randul participanților.  

Lucrările conferinței s-au deschis cu un 

minicurs de electrocardiografie pentru asistentele 

medicale, organizat în colaborare cu Grupul de Lucru 

de Cardiologie de Urgență, în care s-au prezentat 

aspecte ale electrocardiogramei normale (Dr. Gabriel 

Tatu-Chițoiu), electrocardiograma în tulburări de ritm 

supraventriculare (Prof. Dr. Dan Dobreanu, Prof. Dr. 

Dan Dominic Ionescu) și ventriculare (Dr Corneliu 

Iorgulescu), blocurile atrioventriculare (Dr. 

Alexandru Deutsch) precum și sindroame coronariene 

acute (Conf.Dr. Antoniu Petriș), inițiativă nouă, ce 

vine să susțină formarea personalului din Unitățile 

Coronariene (USTACC).  

Vineri dimineața s-a desfășurat sesiunea de 

Moarte Subită Cardiacă, având ca invitat special pe Dr 

Christian Wolpert, vechi prieten și susținător al 

activității grupului, în care subiectul a fost abordat 

integrativ de la mecanisme în bolile genetice, fără 

afectare structural cardiacă și cu afectare structurală 

(Dr. Gheorghe Andrei Dan), prevenție (Dr Sorin 

Micu) și terminând cu o excelentă trecere în revistă a 

stratificării riscului de moarte subită (Prof. Dr. Dan 

Dobreanu).  

Tot vineri s-a desfașurat și sesiunea de “Actualități în 

tratamentul cu dispozitive cardiace implantabile”, ce 

poate fi urmărită pe site-ul Societății Române de 

Cardiologie http://www.cardioportal.ro/inregistrari-

grupul-de-lucru-aritmii-conferinta-nationala-a-

grupurilor-de-lucru-2015/).  

Sesiunea a fost deschisă de prezentarea 

“Noutăți în stimularea cardiacă” excelent organizată 

de dr. Radu Ciudin, care a trecut în evidență, după un 

scurt istoric, ultimele noutăți legate de pacemaker 

(algoritmi, soft, “mini stimulatoare”). O prestație 

remarcabilă a avut-o și Prof. Dr. Sorin Pescariu care a 

trecut în revistă “Noutăți în tratamentul cu defibrilator 

implantabil,” dezvoltând subiectul monitorizării la 

distanță, miniaturizarea defibrilatoarelor implantabile 

sau a sondelor, defibrilatorul subcutanat etc. “Noutăți 

în tratamentul cu dispozitive al insuficientei cardiace” 

(dr. Dragoș Cozma) a prezentat o trecere în revista a 

literaturii din ultimii ani, privind resincronizarea 

cardiacă, argumentarea prin studii a ghidului, sau 

direcțiile de dezvoltare în tehnica de implant sau 

stimulare multisondă sau multipolară. Ultima, dar nu 

cea din urmă prezentare, “Explantarea sondelor 

dispozitivelor cardiace implantabile“ a analizat 
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indicațiile și tehnicile de explantare și a fost 

completată de cazuri din practica dr. Horia Roșianu. 

Prezentarea de Cazuri Clinice de coșmar a fost 

extrem de dinamică stârnind discuții pe marginea 

managementului, indicațiilor tehnicilor invazive de 

soluționare a cazurilor cu aritmii complexe 

ventriculare – furtună electrică la un pacient cu infarct 

miocardic vechi (Dr. Ștefan Bogdan), cu insuficiență 

cardiacă – resincronizarea cardiacă și probleme 

tehnice de stimulare frenică (Dr. Corneliu Iorgulescu), 

cu maladii congenitale – dificultăți de plasare a sondei 

ventriculare în cazul maladiei Ebstein corectate cu 

proteză mecanică tricuspidiană (Dr Cristian Stătescu), 

cazuri dificile tratate cu succes în centrele de 

cardiologie din tară. Indicația specială a crioablației în 

sindromul de preexcitație a fost excelent subliniată în 

prezentarea de caz a Dr Radu Moisei. Judecând după 

afluența participanților, ca și după numărul 

întrebărilor din sală, apreciem această sesiune ca 

având bun impact practic în rândul participanților. 

Continuând tradiția sesiunilor comune cu 

Grupul de Lucru de Ecocardiografie și Alte Metode 

Imagistice, în acest an s-a aprofundat un subiect de 

mare actualitate privind aportul ecografistului (Dr 

Mariana Floria) și al radiologului (Dr. Anca Florian) 

în selecția, buna desfășurare și urmărirea postablație a 

pacienților cu fibrilație atrială. Atât în viziunea  

clinicianului (Dr Radu Roșu) cât și a 

intervenționistului (Dr Mihaela Grecu) substratul 

atrial, respectiv cantitatea de fibroză miocardică, 

detectată prin rezonanță magnetică nucleară reprezintă 

factor independent de predicție a rezultatelor 

postablație prin radiofrecvență a fibrilației atriale.   

Activitatea Grupului de Lucru s-a încheiat cu 

sesiunea dedicată tratamentului ablativ al aritmiilor, în 

care exponenți ai centrelor cu experiență în această 

tehnică au prezentat indicațiile și rezultatele 

tratamentului invaziv în fibrilația atrială (Dr. Călin 

Siliște) și tahicardii ventriculare (Dr. Radu Vătășescu). 

Dr. Alexandru Deutsch a adus argumente în favoarea 

ablației prin radiofrecvență ca alternativă de primă 

intenție în tratamentul tahicardiilor paroxistice la 

adult, iar Dr Gabriel Ivănică a încheiat sesiunea 

prezentând indicațiile și rezultatele Institutului de 

Cardiologie Timișoara în ablația prin radiofrecvență la 

pacientul pediatric. 

Apreciem ca inspirate și cu deosebit impact 

practic sesiunile Grupului de Lucru de Aritmii, 

Electrofiziologie și Dispozitive Implantabile și 

așteptăm cu nerăbdare să ne reîntâlnim în septembrie, 

la Congresul Național, pentru a putea aduce noutăți în 

domeniu și a împărtăși din experiența fiecăruia. 

 

Dr. Mihaela Grecu 
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 

GRUP DE LUCRU – ECOCARDIOGRAFIE ȘI ALTE METODE IMAGISTICE

 
Grupul de Lucru de Ecocardiografie și alte 

Metode Imagistice, unul dintre cele cinci grupuri de 

lucru organizatoare ale Conferinței Naționale 

desfășurată în perioada 7-9 mai 2015 la Sibiu, s-a 

remarcat pe parcursul intregului simpozion printr-o 

intensă activitate științifică aducând în atenție subiecte 

de interes care au atras un numeros auditoriu. Temele 

propuse au fost structurate în mai multe sesiuni, dintre 

care patru au fost sesiuni comune cu alte asociații: o 

sesiune organizată împreună cu Asociația Europeană 

de Imagistică Cardiovasculară (EACVI), o altă 

sesiune alături de Clubul Tinerilor Cardiologi și două 

sesiuni cu alte Grupuri de Lucru ale Societății Române 

de Cardiologie, respectiv cel de Aritmii și cel de 

Cardiologie Pediatrică și Boli Cardiace Congenitale. 

 În prima zi a Conferinței Naționale s-a 

desfășurat sesiunea “Imagistica multimodală - 

utilizare centrată pe pacient” moderată de către Prof. 

Dr. C. Ginghină și respectiv Conf. Dr. I.M. Coman, 

sesiune care și-a propus sa ilustreze importanța 

abordării imagistice (ecocardiografie, scintigrafie, 

rezonanță magnetică nucleară, tomografie 

computerizată, angiografie) la pacientul suferind de 

afecțiuni precum cardiomiopatia dilatativă, 

pericardită, aritmii ventriculare sau boli ale aortei.  

 În data de 8 mai activitatea științifică a fost 

deschisă de sesiunea intitulată “State of the art: 

Ecocardiografia în 2015”, moderată de către Dr. B.A. 

Popescu și Dr. R. Jurcuț. Pe parcursul celor 90 de 

minute alocate, prezentatorii au reușit să demonstreze 

rolul de necontestat al ecocardiografiei în diverse arii 

de activitate cardiologică. Pentru început, Dr. S. 

Mihailă a prezentat locul actual al ecocardiografiei 

tridimensionale în practică zilnică precum și ultimele 

progrese tehnologice în acest domeniu. Prezentarea a 

subliniat atât importanța cât și interesul în continuă 

creștere pentru explorarea diagnostică 

tridimensională. În continuare, Conf. Dr. B.A. 

Popescu a vorbit despre “Imagistica deformării 

miocardice” evidențiind importanța acestei metode 

moderne în evaluarea cât mai acurată a performanței 

contractile a cordului, tehnologia actuală permițând 

identificarea disfuncției ventriculare (sistolice și 

diastolice) încă din fazele preclinice ale bolilor 

cardiovasculare. Dr. D. Cozma a reamintit rolul 

ecocardiografiei în terapia de resincronizare 

cardiovasculară, precizând principalii parametrii 

ecografici utilizați pentru identificarea pacienților 

candidați pentru această terapie alături de criteriile 

clinice și electrocardiografice, rolul ecocardiografiei 

în alegerea segmentului optim pentru electrostimulare 

precum și modalitatea de urmărire ecocardiografică 

postimplant. Ultima, dar nu mai puțin importanța temă 

a acestei sesiuni, “Ecocardiografia în cardiologia 

intervențională” a fost prezentată de către Dr. C. 

Mornoș. A fost ilustrată utilizarea ecocardiografiei bi- 

14 



SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE          
 
 

 

 Infocard                                                                                                                                     Numărul 69/ mai 2015  

 

și tri-dimensionale, atât transtoracică cât și 

transesofagiană, dar și a ecocardiografiei intracardiace 

adoptată deja de către unele centre de prestigiu, în 

implantul pe cale percutană a protezelor valvulare 

aortice, a dispozitivelor de închidere a defectelor 

septale sau urechiușei atriului stâng, în corecția 

regurgitărilor paraprotetice valvulare sau a regurgitării 

mitrale. O altă sesiune derulată în aceeași zi a fost 

organizată alături de Clubul Tinerilor Cardiologi și 

moderată de către Dr. O. Ioniță și respectiv  Dr. C. 

Pleșoianu sub forma unui atelier de lucru în care s-au 

succedat prezentări ale unor cazuri clinice dificile 

evaluate imagistic. Prezentările complexe susținute de 

către medici din diferite colțuri ale țării (Dr. M. 

Gurzun, Dr. C. Pleșoianu, Dr. P. Varga, Dr. A. Giucă, 

Dr .S. Iancovici, Dr. O. Ioniță, Dr. I. Calangea, Dr. M. 

Popescu) au stârnit interesul publicului, discuțiile ce 

au urmat fiind extrem de instructive atât pentru viitorii 

cardiologi cât și pentru medicii cu mai multă 

experiență. 

 Ultima zi a Conferinței Grupurilor de Lucru a 

fost și cea mai activă pentru Grupul de Lucru de 

Ecocardiografie și alte Metode Imagistice, ca urmare 

a implicării în trei sesiuni comune. Prima sesiune, 

desfășurată alături de Asociația Europeană de 

Ecocardiografie și alte Metode Imagistice, a fost 

moderată de către Prof. M. Galderisi și Conf. B.A. 

Popescu și a abordat imagistica în cardiomiopatiile 

genetice. Temele alese sunt mai rar întâlnite în 

practica zilnică, astfel ca interesul general a fost unul 

ridicat: “Cardiomiopatia hipertrofică” (Prof. N. 

Cardim), “Noncompactarea ventriculului stâng” (Dr. 

R. Jurcuț), “Displazia aritmogenă de ventricul drept” 

(Prof. M. Galderisi) și  “Afectarea cardiacă în boli 

neuromusculare” (Dr. A. Florian). Au fost ilustrate 

sintetic, pentru fiecare afecțiune, epidemiologia, 

importanța geneticii, datele clinice și paraclinice 

precum și tratamentul modern.  În continuare a urmat 

o sesiune comună cu Grupul de Lucru Aritmii, 

intitulată “Rolul imagisticii în evaluarea și urmărirea 

post terapie intervențională a pacientului cu fibrilație 

atrială”, moderată de către Dr. A. Florian și Dr. M. 

Grecu. În cadrul acesteia au fost atinse subiecte legate 

de: selecția și evaluarea pacientului cu fibrilație atrială 

în vederea terapiei intervenționale (Dr. R. Rosu), 

precum și aportul ecografistului și respectiv al 

radiologului în evaluarea periprocedurală a 

pacientului cu fibrilație atrială (Dr. M. Floria, Dr. A. 

Florian). Activitatea Grupului de Lucru de 

Ecocardiografie și alte Metode Imagistice a fost 

completată la final de către sesiunea comună cu 

Grupul de Lucru  de Cardiologie Pediatrică și Boli 

Cardiace Congenitale, moderată de Conf. Dr. G. 

Doroș și Dr. I. Ghiorghiu. Intitulată “Situații dificile 

de la diagnosticul fetal la congenitalul adult”, sesiunea 

a permis dezbaterea unor aspecte legate de rolul 

ecocardiografiei fetale în managementul bolilor 

cardiace congenitale (Dr. R. Togănel), importanța 

diagnosticului prenatal în bolile cardiace congenitale 

ductal dependente (Dr.L.Gozar), rolul 

ecocardiografiei în sindromul Down (Conf. Dr.  G. 

Doros, A. Popoiu, M. Gafencu), precum și la adultul 

cu tetralogie Fallot operată (Dr. A.M. Daraban). 

Sesiunea s-a încheiat cu prezentarea rolului imagisticii 

în alegerea terapiei optime la pacientul suferind de 

coarctație de aortă (Dr. I. Gheorghiu). 

 În concluzie, putem spune că implicarea 

Grupului de Lucru de Ecocardiografie și alte Metode 

Imagistice în organizarea Conferinței Naționale a 

Grupurilor de Lucru - Sibiu 2015  a reprezentat un real 

succes susținut atât de abordarea unor tematici diverse 

și de actualitate, cât și de nivelul științific elevat al 

prezentărilor și nu în ultimul rând, de participarea 

entuziastă a unui larg auditoriu. 

 

Dr. Gabriela Partene 
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 

GRUP DE LUCRU - HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ 

 

 
Anul acesta Grupul de Lucru de Hipertensiune 

Arterială (GL HTA) l-a avut ca invitat special pe Dl. 

Prof. Antonio Coca, Preşedintele Consiliului pentru 

Hipertensiune Arterială al Societăţii Europene de 

Cardiologie. Astfel, sesiunea din deschiderea 

conferinţei Grupurilor de Lucru de la Sibiu s-a bucurat 

de prezenţa dânsului atât ca moderator cât şi ca 

speaker asupra subiectului căruia i-a dedicat o bună 

parte din activitatea sa de cercetare – hipertensiunea 

arterială, declinul cognitiv şi demenţa. Sesiunea a fost 

susţinută împreună cu membri şi speakeri remarcabili 

în domeniul HTA din România: Dna. Prof. Daniela 

Bartoş și Dna. Prof. Maria Dorobanţu, care au discutat 

despre rolul şi impactul prognostic al diferitelor 

metode de măsurare a tensiunii arteriale, respectiv 

despre complicaţiile cardiace la pacientul hipertensiv 

– un topic de discuţii de altfel extrem de vast; în 

aceeaşi sesiune Dl. Prof. Dan Lighezan a abordat 

relaţia bidirecţională dintre rinichi şi cord.  

În cadrul sesiunii comune a GL HTA şi Alianța 

Română de Combatere a Hipertensiunii Arteriale 

(ARCHA), Dna. Prof. Daniela Bartoş împreună cu Dl. 

Prof. Dragoș Vinereanu au moderat o discuţie 

multidisciplinară alături de Dl. Prof. Florin Mihălţan 

şi Dl. Prof. Eugen Moţa în care s-a abordat 

hipertensiunea arterială din perspectiva interacţiunilor 

fiziopatologice cu afecţiunile cu care aceasta se 

asociază în mod frecvent.  

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. Cătălina Arsenescu-

Georgescu şi Dl. Prof. Mircea Cinteză, la care au mai 

participat Dl. Prof. Dan Dominic Ionescu şi Dna. Dr. 

Elisabeta Bădilă.  

Întrucât în anii precedenţi s-a observat un 

interes deosebit din partea audienţei, GL HTA a decis 

să repete sesiunea de cazuri clinice comentate 

„Pacientul meu hipertensiv – ce aţi face 

dumneavoastră?”. Anul acesta protagoniştii au fost Dr. 

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

Dr. C. Gherghinescu ale căror cazuri clinice au fost 

comentate de către experţi – Dna. Prof. Carmen 

Ginghină, Dna. Prof. Minerva Muraru, Dl. Prof. 

Tiberiu Nanea şi Dl. Prof. M.I. Popescu. 

În ultima zi a conferinţei, începând cu orele 

13:00, la Casa Inimii din Sibiu, tinerii hipertensiologi 

ai GL HTA au stat la dispoziţia participanţilor la 

Conferinţă, dar nu numai, pentru discuţii “1-on-1” 

despre metodele de măsurare ale vârstei arteriale, 

metodele de măsurare corectă ale tensiunii arteriale (la 

cabinet, acasă, în ambulatoriu, automat sau manual). 
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Aceştia au pus la dispoziţia participanţilor flyere 

despre reguli de măsurare, reguli de dietă, formulare 

utile în măsurătorile la domiciliu şi pe 24h. În plus, au 

efectuat 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, Dl. Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu, care 

îşi propune să aducă mai aproape de populaţia adultă 

tânără metodele de măsurare a tensiunii arteriale 

precum şi cele de diagnostic şi control ale 

hipertensiunii arteriale. Detalii despre modul de 

folosire şi utilitatea proiectului au fost oferite în cadrul 

sesiunii despre Registrele Societăţii Române de 

Cardiologie. 

 

Dr. Emma Țintea 

Dr. Elisabeta Bădilă 
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 

GRUP DE LUCRU – CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ ȘI BOLI CARDIACE 

CONGENITALE 

 

 
Așa cum era de așteptat, Sibiul ne-a primit din 

nou cu multa caldură și voie bună. Deși Grupul de 

lucru de Cardiologie Pediatrică și Boli Cardiace 

Congenitale este așa cum am mai spus, cel mai mic 

grup din cadrul Societății Române de Cardiologie, 

activitatea la aceste eveniment a fost deosebit de 

fructuoasă.  

Joi, 7 mai 2015, imediat după deschiderea 

oficială a Conferinței, în Sala Hera am avut prima 

întâlnire, cu tema: Sindroame Genetice cu afectare 

cardiacă la copil. Au fost dezbătute cardiopatiile 

congenitale în sindroamele genetice rare, s-au 

prezentat aortopatii genetice, sindromul de 

microdeleșie 22q11, sindromul Ivemark si au fost 

discuții referitoare la posibilitățile actuale de 

diagnostic genetic.  Participarea a fost largă, deoarece 

temele prezentate de colectivele de la Cluj, prin Dr. 

Cecilia Lazea, Conf Dr. Angela Butnariu și Dr. 

Simona Cainap, Târgu Mureș, prin Dr. Anca Sglimbea 

și Iași, prin Prof. Dr. C. Rusu, au fost de real interes, 

atingând trei domenii de graniță: pediatria, cardiologia 

și genetica.  

Vineri, 8 mai 2015, lucrările au fost deschise 

de grupul nostru de lucru, cu tema: Cazuri clinice 

particulare la copiii cu patologie cardiacă. Este putem 

spune o secțiune consacrată, la care perticiparea a fost 

largă, datorită cazuisticii particulare care se prezintă. 

La această secțiune s-au înscris 9 lucrări, atingând 

malformații cardiace rare, precum tunel aortă-

ventricul stâng, prezentată de colectivul de la Târgu 

Mureș, cauze rare de endocardită bacteriană, teme 

atinse de colectivele de la Cluj și Iași, cardiomiopatia 

hipertrofică biventriculară și manifestări cardiace în 

sindromul Noonan, prezentate de colegele de la Târgu 

Mureș și Cluj, cauză rară de HTP, lucrare a 

colectivului de la București, masele cardiace ca 

probleme de diagnostic, particularitățile 

ecocardiografice ale septului interventricular la copil 

și anevrism gigant de sept interventricular, toate trei 

lucrări ale colectivului de la Târgu Mureș. Audiența a 

fost pe măsura așteptărilor, precum discuțiile, cazurile 

fiind deosebit de interesante.  

Tot vineri am consacrat o secțiune 

Hipertensiunii arteriale pulmonare la copil, modalități 

de evaluare. A fost un recital al colectivului de la 

Târgu Mureș, coordonat de D-na Prof Rodica Togănel. 

Au fost prezentate: HTP în leziunile cordului stâng și 

modalitățile de abordare echocardiografică, cu 

parametrii predictori ai evoluției HTP, rolul ecografiei 

speckle-tracking în evaluarea ventriculului drept la 

copiii cu HTP, lucrare prezentată de Dr. Iolanda 

Muntean și evaluarea ecocardiografică a HTP, de la 
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diagnostic la prognostic, lucrare susținută de Dr 

Carmen Șuteu. Prezentările  s-au încheiat cu lucrarea 

D-lui Prof. Dr. Alexandru Dimitriu, referitoare la 

utilitatea BNP în monitorizarea HTP.  Sesiunea a fost 

atent aleasă, deoarece luna mai omagiază internațional 

hipertensiunea arterială pulmonară. 

Sâmbătă, 9 mai 2015, de la orele prânzului, ca 

o avan-premieră la Cursul de Cardiomiopatii, am ales 

o dezbatere pe tema cardiomiopatiilor la copii. 

Colectivele de la Timișoara, prin Conf. Dr. Gabriela 

Doroș și Dr. Anca Popoiu, Cluj, prin Conf. Dr Angela 

Butnariu și București prin Dr. Alin Nicolescu au trecut 

în revistă particularități în cardiomiopatiile dilatative 

la copii, fenotipuri diferite în cardiomiopatia 

hipertrofică familială și implicarea genetică în 

cardiomiopatia noncompactantă, cu diagnosticarea 

unei monosomii 1p36. Secțiunea a fost închisă de un 

caz extrem de rar de hipoplazie apicală izolată a 

ventriculului stâng, lucrare a colectivului din 

București, a care a stârnit discuții interesante. 

La invitația Grupului de Lucru de 

Ecocardiografie și alte Metode Imagistice am avut o 

sesiune comună, în care s-au dezbătut situații dificile, 

de la diagnosticul fetal la congenital adult. Au fost 

prezentate de către colectivul de la Târgu Mures, prin 

Prof. Dr. Rodica Togănel și Dr. Liliana Gozar,  două 

lucrări referitoare la rolul ecografiei fetale în 

managementul bolilor cardiace congenitale și 

diagnosticul prenatal în MCC ducto-dependente, iar 

colectivul de la Timișoara, a dorit să atragă atenția 

asupra importanței ecocardiografiei în sindromul 

Down, cvasi cunoscut, dar de multe ori uitat și 

neinvestigat cardiologic, cu implicații și complicații 

redutabile ulterioare, lucrare susținută de Conf. Dr. 

Gabriela Doros. Grupul de Lucru de  Ecocardiografie 

și alte metode imagistice a adus în lumină rolul 

imagisticii în urmărirea postoperatorie a adulților cu 

Tetralogie Fallot, lucrare prezentată de Dr. A.M. 

Daraban și un al doilea subiect, imagistica pentru 

selecția terapiei în coarctația de aortă, prezentată de 

Dr. Ioana Gheorghiu.  

Pot să spun că secțiunile Grupului de Lucru de 

Cardiologie Pediatrică și BCC au fost ca și număr 

egale cu ale celorlalte grupuri de lucru, deși suntem 

doar o măna de oameni, dar am dorit să dovedim că 

avem o activitale fructuoasă și cuprindem toată 

patologia cardiacă a adultului, la scară mică. 

Mulțumesc pe această cale tuturor celor implicați în 

organizarea secținulor, lectorilor, moderatorilor și 

participanților. Cu aceste ultime remarci am închis 

lucrările Conferinței Naționale a Grupurilor de Lucru 

de la Sibiu, 2015, ducând acasă un bagaj nou de 

cunoștințe.  

 

Conf.Dr. Gabriela Doroș 
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 

GRUP DE LUCRU – INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ

 
În cadrul Conferintei Nationale a Grupurilor de 

Lucru de la Sibiu  desfășurată între 7-9 Mai, Grupul de 

Lucru de Insuficiența Cardiacă a pregătit un program 

interesant, care  a încercat să acopere cât mai multe 

probleme legate de diagnostic, prognostic, tratamentul 

farmacologic și nefarmacologic, de la biomarkeri la 

pacienții cu insuficiență cardiacă spitalizată. 

Programul a fost  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-am bucurat și 

suntem onorați de participarea unor  invitați de 

prestigiu din țară și din străinătate.  

Vineri 8 Mai, în prima parte a zilei, s-a 

desfășurat sesiunea cu tema’ Biomarkeri în 

insuficiența cardiacă’ moderată de Dr. O. Chioncel, 

Dr.D. Țînț. În cadrul sesiunii au fost 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 

a fost programată sesiunea ‘Abordări moderne în 

insuficiența cardiacă’ in colaborare cu Societatea 

Română de Chirurgie Cardiovasculară. Sesiunea a fost 

moderată de Prof.Dr. V. Iliescu și Dr.G. Tatu-Chițoiu. 

S-au prezentat 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, a avut loc în cursul dupa-

amiezii, intitulată ‘Scenarii clinice în urgențele 

cardiovasculare’. Sesiunea a fost moderată de către 

Dr. R.Christodorescu și Conf. Dr. A. Petriș, si au fost 

prezentate  cazuri clinice cu caracter de urgențe 

cardiovasculare, de către Dr. A.Bălan, Dr. I.Antohi, 

Dr. C.Militaru, Dr. A. Petriș și M.Comănescu.  

   În dimineata zilei de sambată 9 Mai a fost 

programată sesiunea ’Insuficiența cardiacă dincolo de 

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

Prof.Dr.D.Vinereanu. Cele 5 conferințe prezentate au 

fost: 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 
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tratamentului medical optim în insuficiența cardiacă 

(D. Dimulescu București). 

Ultima sesiune a avut loc în cursul dupa-

amiezii, intitulată ‘Leziunile multiple de organe în 

insuficiența cardiacă spitalizată’ și a fost moderată de 

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

Conferințele au fost următoarele: 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 s-au  aflat 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.  

Toate sesiunile grupului de lucru s-au bucurat de 

interes, de un auditoriu numeros, fiind apreciate toate 

prezentările ce au abordat aspecte cu aplicabilitate 

practică, acest lucru fiind reflectat de întrebările 

colegilor din sală, întrebări ce au vizat latura practică 

a temelor susținute.  

Toate conferințele au oferit date foarte recente 

legate de problematica prezentată, iar cazurile clinice 

au evidențiat aspecte de patologie cardiovasculară 

acută ce au suscitat numeroase discuții și întrebări.   

 

 

Dr. Ruxandra Christodorescu 

Dr. Dan Darabanțiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESUL EUROPEAN DE CARDIOLOGIE 

29 AUGUST- 2 SEPTEMBRIE 2015, LONDRA, UK 
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Simpozionul internațional de CARDIOMIOPATIE HIPERTROFICĂ 

Povestea întâlnirii cu „experții care ne scriu ghidurile”… 

 
Anul acesta, Sibiul, oraş deja consacrat pentru 

‚întâlniri cardiologice’, a fost gazda unui eveniment extrem 

de important pentru cei care sunt interesaţi de 

cardiomiopatii şi anume Simpozionul internaţional de 

cardiomiopatie hipertrofică (CMH). Simpozionul, 

organizat de Grupul de lucru de Ecocardiografie şi alte 

Metode Imagistice al Societăţii Române de Cardiologie 

(SRC)  şi acreditat EACVI (European Association of 

Cardiovascular Imaging) a avut ca invitaţi o serie de 

personalităţi marcante din ţară şi din străinătate cu 

experienţă semnificativă în ceea ce priveşte imagistica dar 

şi managementul pacienţilor cu CMH.  

Programul simpozionului a fost în mod voit 

structurat pe secţiuni de diagnostic şi tratament pentru a 

realiza din această întâlnire ştiinţifică o punere la punct 

‚state of the art’ în CMH. Desfăşurat în perioada 9-10 mai, 

prima zi a fost dedicată diagnosticului clinic şi celui 

imagistic pentru ca ziua a doua să fie dedicată 

controverselor legate de managementul pacienţilor cu 

CMH. 

Cursul a fost deschis de sesiunea moderată de 

domnii profesori Eduard Apetrei, coordonatorul registrului 

Naţional de CMH şi Frank Flachskampf, Profesor de 

imagistică în cardiologie, Uppsala, Suedia, sesiune 

introductivă dedicată stabilirii contextului clinic al CMH. 

Prof. Nuno Cardim, coordonator al registrului naţional 

portughez de CMH şi autor al ghidului european de 

imagistică multimodală în CMH, a vorbit despre 

epidemiologia CMH şi mai ales de paleta largă de patologii 

care se ascund sub ‚umbrela’ diagnosticului imagistic de 

CMH, de la bolile sarcomerice pure care constituie circa 

60% până la boli mai rare precum tezaurizmozele, bolile 

neuromusculare, boli mitocondriale sau sindroame 

malformative. Tabloul clinic al CMH a fost conturat în mod 

practic de către Dna. Prof. Carmen Ginghină, Şeful Clinicii 

de Cardiologie a IUBCV ‚Dr. C.C. Iliescu’ Bucureşti, care 

a subliniat importanţa anamnezei cât şi a pedigree-ului 

alături de istoricul bolii pentru stabilirea expresiei 

fenotipice. In  mod firesc construirea tabloului CMH a fost 

continuat de expunerea dl. Prof. Eduard Apetrei care a 

descris aspectele clasice dar şi mai puţin cunoscute ale 

electrocardiogramei în CMH. O dezbatere interesantă a fost 

aceea a specificităţii reduse a aspectului de unde T negative 

gigante în teritoriul anterior pentru diagnosticul CMH 

apical, Prof. Nuno Cardim făcând referire la un articol 

publicat în European Heart Journal în 2012 în care se arată 

că acelaşi aspect ECG poate fi regăsit şi în deplasarea 

apicală a muşchilor papilari (în absenţa unui CMH).  

Sesiunea a fost încheiată de conferinţa dnei Dr. Ruxandra 

Jurcuţ, Preşedintele Grupului de lucru de Ecocardiografie 

şi alte Modalităţi imagistice care şi –a asumat o grea temă, 

aceea a diagnosticului diferenţial al etiologiilor CMH, 

făcând referire atât la ‚semnele de alarmă (red flags)’ care 

ar putea înclina balanţa diagnostică spre una din etiologiile 

posibile cum  este de exemplu aspectul granular strălucitor 

al miocardului şi aspectul strainului longitudinal 
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ventricular stâng (VS) cu valori diminuate bazal şi cruţare 

apicală aşa cum se observă în amiloidoză cât şi la metodele 

imagistice pe care le evem la dispoziţie pentru a realiza 

această diferenţiere. 

Cea de-a doua sesiune a zilei a fost dedicată 

exclusiv rolului imagisticii în managemnetul CMH, sesiune 

moderată de Dna. Conf. Adriana Ilieşiu, fostul Preşedinte 

al Grupului de lucru de Ecocardiografie şi alte Modalităţi 

imagistice şi de Prof. Maurizio Galderisi, şeful 

Laboratorului de ecocardiografie şi al Departamentului de 

ştiinţe biomedicale al Spitalului Universitar din Napoli, 

Italia. Această sesiune a avut ca vorbitori 3 din autorii 

ghidului de imagistică multimodală în CMH şi un expert în 

imagistică de tip rezonanţă magnetică de cord (CMR). Dl 

Conf. Bogdan A. Popescu, preşedintele ales al EACVI, a 

sumarizat elementele diagnostice ecocardiografice în CMH 

nuanţând aspecte legate de calitatea măsurătorilor cât şi 

rolul ecocardiografiei de stress. Prof. Galderisi, autorul 

ghidului de imagistică  multimodală publicat în 2015 al 

EACVI  a  descris elementele de diagnostic diferenţial 

extrem de importante între CMH, cordul hipertensiv şi 

cordul atletului atât ecocardiografice dar şi CMR. Rolul 

CMR în managementul CMH a fost descris pe larg de Prof. 

Udo Sechtem, şeful clinicii de cardiologie al Spitalului 

Robert Bosch Stuttgart. CMR ar fi indicată la prima 

evaluare a tuturor pacienţilor cu CMH  dacă expertiza şi 

resursele locale o permit, nu numai pentru descrierea 

morfo-anatomică excelentă cât şi a caracterizării tisulare 

mai ales că extensia fibrozei, evaluată prin LGE (late 

gadolinium enhancement), este asociată cu risc crescut de 

moarte subită cardiacă. Prof. Nuno Cardim a sumarizat 

elementele diagnostice imagistice prezentate sub forma 

algoritmului de abordare a diagnosticului CMH aşa cum 

este recomandat şi de ghidurile europene actuale. 

A doua zi de sesiuni în cadrul simpozionului au fost 

dedicată evaluării genetice, a riscului aritmic şi a 

managementului terapeutic. Prima sesiune, moderată de 

Prof. Dr. Adina Ionac, Clinica de Cardiologie a Institutului 

de Boli Cardiovasculare, Universitatea de Medicină și 

Farmacie “Victor Babeș” Timișoara şi Prof. Hubert 

Segewiss from Leopoldina Krankenhaus, Germania, unul 

din medicii intervenţionişti cu cea mai mare experienţă în 

ablaţia arterei septale cu alcool. Prima conferinţă a fost 

dedicată geneticii in CMH  şi Conf. dr. Kristina Haugaa, 

Director al departamentului de genetică în cardiologie, 

Spitalul Universitar Oslo (Rikshospitalet), Norvegia, a 

discutat rolul testării genetice în diagnosticul CMH atât la 

subiectul index cât şi rolul în screeningul familial. Au fost 

prezentate cele mai frecvente gene implicate şi legătura cu 

expresia fenotipică, spre exemplu, pacienţii cu aspectul 

imagistic de CMH cu septul interventricular curbat către 

VS (reverse curve septum) au cea mai mare probabilitate 

de a se identifica o genă sarcomerică (80%) în timp ce la 

cei cu sept sigmoidal şansa este cea mai mică ( 10%). Dar 

mai important, au fost discutate aspectele de etică medicală 

atunci când se propune screening familial şi implicaţiile de 

urmărire în timp şi terapeutice ale screeningului mai ales 

într-o era în care diagnosticul genetic devine din ce în ce 

mai accesibil. Sesiunea a continuat cu un subiect la fel de 

important în CMH şi anume anatomia şi funcţia valvei 

mitrale. Conferinţă a fost susţinută de Dr. Gheorghe Cerin, 

Şeful Secţiei de Cardiologie, la Spitalul “San Gaudenzio” 

din Novarra care a discutat patologia valvei mitrale în CMH 

utilizând exemple imagistice impresionante, inclusiv 

corelaţii ecocardiografice cu imagini intraoperatorii. A fost 

discutat rolul ecocardiografiei 2D standard în 

evaluarea morfologică şi funcţională a valve 

mitrale dar şi cea a ecocardiogarfiei 4D sau de 

stress pentru o caracterizare corectă. Rolul 

ecocardiografiei transesofagiene este esenţial mai 

ales intraoperator când se realizează şi intervenţii 

reparatorii valvulare mitrale alături de miectomie. 

Dr. Stefan Mot, Preşedintele Grupului de lucru de 

cardiologie intervenţională a discutat un aspect 
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important dar frecvent uitat, acela al evaluării ischemiei la 

pacienţii cu CMH. Evaluarea acesteia se poate face prin 

teste imagistice funcţionale precum PET sau CMR de stress 

sau  anatomic prin utilizarea angioCT coronarian care joacă 

un rol important în decelarea unor stenoze coronariene 

epicardice sau a bridging-ului miocardic sau chiar înainte 

de efectuarea ablaţiei arterei septale cu alcool (ASA). Intr-

o sesiune de ‘hot topics’ în CMH nu putea să lipsească 

evaluarea şi managementul tahi şi bradi aritmiilor în CMH 

subiect care a fost prezentat de dl. Dr. Radu Ciudin, medic 

cardiolog cu supraspecializare în electrofiziologie şi primul 

care a realizat implantarea unui cardiodefibrilator în 

România.  

Ultima sesiune a simpozionului a dezbătut terapia 

în CMH, un subiect cu multe controverse. Opţiunile 

terapeutice medicamentoase cu indicaţiile şi 

contraindicaţiile specifice au fost expuse de Dl. Conf. Ioan 

Mircea Coman, fostul Preşedinte al SRC. Tratamentul 

chirurgical în CMH a fost prezentat de Prof. Paolo Ferazzi, 

chirurg cardiovascular şi director al Centrului de CMH şi 

cardiopatii valvulare al Policlinico di Monza, Italia. Acesta 

este specializat în intervenţia de miectomie realizată 

transaortic, experienţa clinicii sale fiind publicată in 

European Heart Journal în 2012 unde sunt raportate 128 

intervenţii consecutive în 14 ani, la pacienţi cu CMH şi 

unde descrie intervenţiile suplimentare care contribuie la o 

remodelare completă a tractului de ejecţie din VS cu 

dispariţia gradientului dinamic. Acestea sunt reprezentate 

de extinderea miectomiei până la ecuatorul VS (până distal 

de locul de contact SIV – valvă mitrală anterioară), 

mobilizarea muşchilor papilari atunci când aceştia au o 

inserţie anormală şi tăierea cordajelor secundare care pot 

avea un ataşament defectuos la valva mitrală contribuind la 

regurgitarea mitrală. O alternativă la intervenţia 

chirurgicală este procedura intervenţională de ablaţie a 

arterei septale cu alcool. Prof. Hubert Segewiss, unul din 

intervenţioniştii cu cea mai mare experienţă în Europa în 

ASA, a discutat beneficiile dar şi limitele metodei, a descris 

tehnica de ablaţie insistând pe beneficiul utilizării 

controlului ecocardiografic cu substanţă de contrast 

injectată în artera septală pentru a delimita zona care va fi 

necrozată odată injectat alcoolul în aceasta. Astfel se pot 

preveni incidente de tipul unui infarct masiv sau perforare 

de SIV, etc. Simpozionul a fost încheiat cu un subiect de 

mare actualitate în managementul pacienţilor cu CMH, cel 

al prevenţiei morţii subite cardiace. Prof. Frank 

Flachskampf a detaliat factorii de risc aritmic şi a discutat 

indicaţiile de intervenţie de prevenţie aritmică. 

Fiecare din sesiuni a fost condimentată de intrebări 

generate de experienţa clinică şi necesitatea de a întreba 

experţii atunci când ghidurile lasă anumite topice neclare, 

într-o zonă de gri. In acest sens, participanţii au profitat de 

prezenţa unor personalităţi medicale cu expertiză în CMH 

pentru a clarifica managementul pacienţilor şi a avea o 

viziune provenită direct de la oamenii care fac cercetare în 

CMH dincolo de recomandările ghidurilor. 

Sala Atlass a Hotelului Ramada a fost cvasiplină 

până la închiderea simpozionului trădând interesul 

medicilor cardiologi seniori dar şi rezidenţi pentru 

cardiomiopatia hipertrofică.  

A fost o ocazie excelentă pentru Preşedintele 

Grupului de Lucru de Ecocardiografie şi alte Modalităţi 

imagistice de a reaminti colegilor cardiologi de existenţa 

Registrului Naţional de CMH (www.rencmh.ro) unde sunt 

invitaţi să contribuie cu cazurile dumnealor pentru a avea o 

viziune completă a magnitudinii problemei şi în ţara 

noastră. 

Cu siguranţă Grupul de lucru de Ecocardiografie şi 

alte Modalităţi imagistice a trezit apetitul pentru 

evenimente internaţionale în care imagistica în 

cardiomiopatii este elementul central după succesul 

simpozionului de CMH şi aşteptăm cu nerăbdare 

următoarea surpriză.  

 

Dr. Ana Maria Daraban 
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CURS RESUSCITARE CARDIOPULMONARĂ PENTRU MEDICII DIN UNITĂȚILE CORONARIENE 
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CARDIOLOGIA LA CONGRESUL NAȚIONAL DE DIABET, BOLI DE NUTRIȚIE 

ȘI BOLI METABOLICE 

23-25 mai 2015, Sibiu 
 

 

Desfășurat într-o atmosferă elevată- Congresul 

Național de Diabet s-a bucurat de prezența mai 

multor cardiologi care și-au prezentat experiența. 

 

Astfel – Prof. Dr. Carmen Ginghină a discutat 

despre indicațiile actuale ale terapiei 

hipolipemiante în diabetul zaharat; Prof. Dr. Dan 

Lighezan a vorbit despre hipertensiunea arterială 

și diabetul zaharat; echipa alcătuită din Dr. G. Tatu 

Chițoiu, Prof. D. Vinereanu, Dr. R. Anghel, Dr. D. 

Deleanu, Conf. A. Petriș și-a prezentat experiența 

în programul actual de intervenție în infarctul 

miocardic acut cu STEMI;  

Prof. Crina Sinescu a comentat particularitățile 

insuficienței cardiace la pacientii diabetici; Prof. 

Daniela Bartoș a discutat particularitățile 

sindromului coronarian acut la bolnavul diabetic;  

Prof. M. Cinteză a comentat țintele terapeutice 

practice de tratament pentru tensiunea arterială; 

LDL – colesterol la bolnavul diabetic; Prof. Maria  

Dorobanțu a detaliat complicațiile cardiace ale  

 

 
 

diabetului zaharat; Conf. I.M. Coman a discutat 

despre hipotensiunea la cazurile cu diabet zaharat;  

Prof. D.D. Ionescu a comentat „Dieta în 

cardiologie? Un coșmar!”. 

În plus cardiologii au condus mai multe sesiuni 

ale congresului – făcându-și auzită vocea în cele 

mai diverse probleme și „înfrumusețând” astfel 

Congresul de Diabet. 

Prof.Dr. Carmen Ginghină 
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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 10 iunie 2015. 
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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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AGENDA MANIFESTĂRILOR SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 
2015 

 
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 

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 oct. Iași 
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 
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