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           SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE 
                                     GRUPUL DE LUCRU „CARDIOLOGIE PREVENTIVĂ” 
 
 
 
                  
 
 
                            CARDIOSEN LA FINALUL UNUI ALT SEZON 
 
 

    
 
 
  La Covasna, într-un cadru superb, cu o bogată încărcătură de aeroioni negativi 
(aceştia, reamintim, cu efect benefic asupra tonusului şi stării de sănătate) care parcă a 
avut un efect imediat, aşa cum au remarcat ei inşişi, şi asupra lectorilor (de publicul 
local, obişnuit, nu mai e cazul să vorbim), s-a desfăşurat o nouă întâlnire a membrilor 
grupului nostru de lucru, la doar două săptămâni după congresul naţional, întâlnire 
prilejuită de desfăşurarea unei noi ediţii, probabil ultima, a cursului care ia în discuţie 
particularităţile patologiei cardiovasculare la vârstnici, despre care se spune, poate 
prea des, că sunt :”Prea mulţi, prea scumpi, prea deranjanţi” (titlul unui articol din 
dosarul Dilema din săptămâna 9-15 octombrie, revistă culturală care dedică, iată, un 
număr, problematicii vârstelor inaintate). 
  Despre program v-am informat nu cu mult timp în urmă, în ultimul nostru număr.    
  Deşi a existat „ameninţarea” unei alte manifestări care ar fi trebuit să se desfăşoare la 
aceeaşi dată, tematica abordată şi, nu în ultimul rând, experienţa şi recunoaşterea 
lectorilor care erau anunţaţi, a făcut ca sala de la hotel Clermond, o foarte plăcută 
surpiză prin calitatea condiţiilor oferite, să fie plină (peste 120 de participanţi). 
Cursul, structurat in 3 părţi, a început cu o trecere în revistă a particularităţilor 
factorilor de risc (temă abordată de către dl.prof.Florin Mitu), după care au fost 
abordate capitole importante, cum ar fi „Hipertensiunea arterială la vârstnic” 
(dl.prof.M.I.Popescu), „Cardiopatia ischemică” (dna.prof.Dana Pop), „Insuficienţa 
cardiacă (dl.prof.Ioan Maniţiu), ”Tulburările de ritm şi de conducere” 
(dl.prof.D.Zdrenghea) şi, oarecum legat de aceasta ultimă temă, „Procedurile 
electrofiziologice la vârstnic”(şef lucrări Radu Roşu). Unele dintre aceste teme au fost 
dublate (sau ilustrate, dacă vreţi) cu prezentări de caz atractive şi care au suscitat 
interesul celor prezenţi (din nou efectul aeroionilor ?!?). Prezentările de caz au fost 
create şi prezentate de către colegii din Iaşi (dna.dr.Magda Mitu, cazul unui pacient cu 
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multiple determinări aterosclerotice) şi din Cluj: dna prof. Dana Pop (etiologia 
dispneii la un pacient cardiac şi cu patologie severă pulmonară asociată), 
prof.Zdrenghea (evaluarea unei bolnave cu tuburări de ritm, în repaus şi în efort), 
dr.Gabriel Gusetu (vârstnic cu tulburări de conducere) şi dr.Gabriel Cismaru, 
alergător de cursă lungă la propriu, care a prezentat vârstnicul cu tulburări de ritm. 
Partea legată de efortul fizic şi beneficiile la vârstnic, particularităţi ale testului de 
efort, recuperarea cardiovasculară la vârstnic, au fost prezentate de către 
dna.dr.Mihaela Suceveanu, inimoasa noastră gazdă şi de către dr.D.Gherasim, iar 
componenta psihologică, atât de importantă la vârstnic, a fost abordată într-o 
frumoasă prezentare cu trimiteri la cultura diverselor perioade istorice, de către un 
obişnuit al locului,dl. prof. Pal Kikeli. Acesta a venit şi cu o foarte interesantă 
propunere, aceea ca fiecare rezident de cardiologie să petreacă o lună la Spitalul 
de recupeare Covasna, pentru a înţelege cum se realizează practic şi care sunt 
beneficiile recuperării. Eu aş îndrăzni să lărgesc categoria celor propuşi (tineri 
rezidenţi) şi cu seniori din clinici, mai ales cei care au putere decizională. Recuperarea 
cardiovasculară se zbate de mai mulţi ani între uitare şi nepăsare şi ar fi păcat să 
pierdem o tradiţie care a făcut ca în timpuri nu prea îndepărtate să fim printre ţările de 
top în acest domeniu. Vorbind de Covasna şi de cadrul natural deosebit de aici, să 
spunem că programul a fost completat cu o vizită în spital (desigur, zonele esenţiale, 
am aflat că spitalul „acoperă” o arie calculată de 16 hectare, sper că am înţeles bine), 
vizită ghidată de către colega noastra Mihaela Suceveanu, un specialist cu o 
experienţă şi o carte de vizită pe care cu toţii o cunoaştem. Aşadar, acesta a fost 
probabil ultimul curs CardioSen,  anii următori vor aduce noi cursuri cel puţin la fel 
de interesante, despre care vă vom informa la vremea respectivă (programul de 
cursuri este în curs de definitivare). Pentru CardioSen, în timp, dat fiind complexitatea 
patologiei asociate şi interferenţa cu problemele cardiovasculare, au fost invitaţi să 
susţină conferinţe specialişti de prestigiu din multe alte specialităţi (geriatrie, urologie, 
nefrologie, farmacologie, boli de nutriţie şi metabolism, terapia durerii, 
intervenţionişti, electrofiziologi, dieteticieni). Trebuie să mulţumim pentru sprijin şi 
companiei Servier, care, am observat, a şi înregistrat audio ultimul curs. 
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                                   Din nou despre fumat 
 
  În ultimul număr al săptămânalului Viaţa Medicală, nr.42 din 17 octombrie, dl. prof 
Mihălţan publică, sub titlul “De ce la alţii se poate?” un foarte interesant şi de 
actualitate articol referitor la politica antifumat, printre tările care se opun fiind, “aşa 
cum era de aşteptat”,  şi România. Se porneşte de la un eveniment trecut sub tăcere de 
mass media (hotărârea Irlandei de a trece la pachetul de ţigări “generic”, dorind să 
obţină şi la nivelul Uniunii Europene o directivă similară) şi continuând cu relatarea 
poziţiei Franţei, care declara, prin vocea doamnei Marisol Touraine, şefa portofoliului 
sănătăţii şi a afacerilor sociale, că “Franţa nu se poate resemna cu uciderea de către 
tutun a 73.000 de persoane anual, ceea ce echivalează cu o prabuşire de avion pe zi cu 
200 de pasageri la bord”. Franţa îşi propune ca, în mai puţin de 20 de ani, copiii care 
se vor naşte acolo să fie “prima generaţie fără tutun”. Prof Mihălţan, căruia îi 
exprimăm toată simpatia şi susţinerea noastră, încheie: “Noi suntem în faţa unor 
alegeri. Mă întreb câţi dintre candidaţii independenţi sau cu partide serioase în spate 
şi-au propus astfel de obiective. Mă tem că niciunul, chiar dacă avem acum exemplul 
că (şi) într-o ţară latină toate acestea sunt posibile.” În imaginile de mai jos, Marisol 
Touraine, James Reilly, fostul ministru irlandez al sănătăţii, promotorul pachetului 
generic în Irlanda şi, bineînteles, dl. prof.Mihălţan, în calitate de moderator a uneia 
dintre sesiunile grupului nostru de lucru la ultimul congres , sesiune dedicată luptei 
împotriva fumatului (din păcate, trebuie să o spunem, am întâlnit distinşi colegi 
prezenţi la congres care au încălcat recomandarea “Sinaia, oraş fără fumat”.) 
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            Țigara electonică şi apelul OMS pentru măsuri restrictive privind     
                                     comercializarea în  rândul copiilor 
 
„The WHO calls for a ban on e-cigarettes with fruit and candy flavors until they're 
proven to not attract youth. The World Health Organization says there should be a ban 
on the use of e-cigarettes indoors and that sales to children should stop. In a report the 
health body says there must be no more claims that the devices can help smokers quit 
- until there is firm evidence to support this.WHO experts warn the products might 
pose a threat to adolescents and the foetuses of pregnant women.” 
 

   
 
 
                  Conferinţa anuală Sănătate prin Alimentaţie (a IV-a ediţie) 
 
  Vă recomandam cu toată căldura o manifestare ajunsă la a 4-a ediţie, care în anii 
precedenţi s-a bucurat de mare suscces şi care, iată, continuă şi anul acesta, propunând 
teme interesante legate în special de dietă, obiceiuri alimentare, prevenţie, de la date 
generale până la prezentări practice legate de principiile alimentare sau reţeta celei 
mai bune variante de “maia” pentru pâine. 
„ A IV-a Conferinţă Sănătate prin Alimentaţie își propune să informeze cu privire 
la principiile unei alimentații sănătoase, în contextul provocărilor pe care le implică 
stilul de viaţă al omului contemporan. De asemenea, își doreşte să tragă un semnal de 
alarmă către autorități cu privire la incidența crescută a bolilor cauzate de 
dezechilibrele alimentare, precum și la necesitatea elaborării și implementării la nivel 
național a unui plan de măsuri pentru reducerea acestora’-se arată în prezentarea de pe 
site-ul oficial al conferinţei. Data de desfăşurare: sâmbătă 25 octombrie. Atenţie, este 
necesară preînscrierea, dat fiind numărul limitat de locuri comparativ cu cererea. 
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  Tot legat de dietă, noi date din cunoscutul studiu PREDIMED arată ca sdr. metabolic 
poate fi îndepărtat printr-o dietă de tip mediteranean (date publicate în urmă cu câteva 
zile). Studiul este disponibil la adresa “Babio N, Toledo E, Estruch R. Mediterranean 
diets and metabolic syndrome status in the PREDIMED randomized trial. CMAJ 
2014; DOI:10.1503 /cmaj.140764. Abstract 

      
                                                  
                                                Testul cardiopulmonar 
    Pentru cei interesati de testul de efort cardiopulmonar, la începutul lunii următoare 
sunt programate două cursuri binecunoscute (se desfăşoară anual). Aveţi mai jos 
prezentarea fiecăruia dintre ele. 
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  În încheiere, vă informăm că rezumatele pentru ediţia de anul viitor a EuroPrevent se 
primesc până pe 21 noiembrie ac. Tema dominantă:”Addressing Inequalities in 
Cardiovascular Health”. 

 
 
   Vă dorim, în continuare, o toamnă cât  mai colorată şi cât mai plăcută !          

  
 
  
 
                                                        Dr.Daniel Gherasim                                                             
                                            Redactor, concepţie format revistă  
 


