
2. 
N

o
ie

m
br

ie
 2

00
8 

CONeXIUNI  
SOCIETATEA ROMÂNA DE CARDIOLOGIE 

GRUPUL DE LUCRU “CARDIOLOGIE DE URGENTA” 
 
 

Habemus sigla! 
 

 
 

Membrii fondatori ai 
CNRR - 1998 

(din partea Societ\]ii 
Române de Cardiologie) 

 
 Prof. dr. Dan Dominic Ionescu 
 Prof. dr. Dan Mihai Datcu 
 Dr. Gabriel Tatu-Chi]oiu 
 Dr. Antoniu Petri[ 
 Dr. Marian Andronache 

 
 

 
 

CNRR – prima sigl\ (1998) 
 

http://www.cnrr.org/index.htm
 

ANIVERSARE – 10 ani 
 

Consiliul Na]ional Român de Resuscitare (CNRR) a 
luat fiinţă în toamna anului 1998 (6 noiembrie 1998) prin 
reunirea reprezentanţilor societăţilor medicale ca membri 
fondatori: 

Societatea Română de Cardiologie, 
Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă, 
Societatea de Medicină de Urgenţă şi Catastrofă din 

România, 
Asociaţia Serviciilor de Ambulanţă din România, 
Societatea Română de Chirurgie, 
Societatea Română de Neurochirurgie, 
Colegiul Medicilor din România, 
Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, 
Societatea Română de Pediatrie, 
Fundaţia pentru Ameliorarea Asistenţei Medicale în 

partea de Nord a jude]ului Prahova (FAAMED). 
 

 
 
Primul pre[edinte al CNRR – dr. Gabriel Tatu-Chi]oiu 
Vicepre[edin]i – conf. Dr. Ladislau Szeghedi (Oradea) 
                         - dr. Cristian Boeriu (Târgu-Mure[) 
 
Conducerea actual\ (2008): 
Pre[edinte – dr. Valentin Georgescu (Bucure[ti) 
Vicepre[edin]i: - conf. dr. Diana Cimpoe[u (Ia[i) 
                         - dr. Luciana Rotaru (Craiova) 

http://www.cnrr.org/index.htm


 

 

Acute Cardiac Care 2008 
Meeting organised by the ESC Working Group on Acute CardiacCare 

 
Desf\[urat `n mai austera cl\dire a Palais des 

Congres (evident, comparativ cu magnificul 
Chateau de Versailles de al\turi), cel de-al treilea 
Acute Cardiac Care 2008 Congress (dup\ Roma 
2004 [i Praga 2006) organizat de c\tre Grupul de 
Lucru 27 al Societ\]ii Europene de Cardiologie a 
reprezentat o `ntâlnire a celor implica]i `n « cel 
mai provocator teritoriu al cardiologiei » (a[a cum 
`l denumea dr. Marco Tubaro, pre[edintele ACC-
WG). Acest grup de lucru este suficient de 
compozit (include numero[i membri asocia]i 
provenind dintre interni[ti, medici de medicin\ de 
urgen]\, medici din cercetarea fundamental\ etc.) 
pentru a stimula comunicarea [i colaborarea `n 
diversitate. La ace[tia se adaug\ grupul 
asistentelor medicale pentru care au fost 
organizate, de altfel, patru [edin]e dedicate având 
drept teme: 

 Resuscitarea cardio-respiratorie – o poveste 
despre corp [i minte 

 Controversele electrocardiografice [i ghidurile 
pentru practica asistentei medicale 

 ~ntârzierea `n tratamentul pacien]ilor cardiaci: 
o problem\ de timp 

 Unit\]ile de Durere Toracic\ `n practica 
clinic\. 

“Ast\zi, `n cazul celor mai multe dintre ]\ri, 
peste 50% dintre pacien]ii interna]i pentru o 
afec]iune cardiac\ `[i `ncep tratamentul `n context 
de urgen]\ cardiac\: durere toracic\ la domiciliu 
... stop cardiac pe strad\” (M. Tubaro, San Filippo 
Neri Hospital, Rome), “30% dintre infarctele 
miocardice debuteaz\ prin oprire cardiac\ ... astfel 
`ncât no]iunile elementare referitoare la manevrele 
de resuscitare cardio-respiratorie trebuiesc predate 
`ntregii popula]ii... [i aceasta ar trebui s\ `nceap\ 
de pe b\ncile [colii” (prof. dr. N. Danchin _ 
Hospital Europeen Georges Pompidou, Paris). 

Cursul inaugural al Congresului a fost sus]inut 
de c\tre prof dr. Valentin Fuster (Mount Sinai 
Hospital, New York) [i s-a referit la un subiect 
actual: De la factorii de risc la imagistic\ [i 
genomic\. Prof. dr. Fuster este un important 
cardiolog contemporan, singurul care de]ine toate 
cele patru premii importante pentru cercetare 
decernate de c\tre ESC, ACC, AHA [i 
Interamerican Society of Cardiology. Din 
prezentarea sa, bogat\ `n con]inut, trebuie re]inut 
citatul din Mary Lasker: Dac\ tu crezi c\ 
cercetarea e scump\, `ncearc\ boala! 

Pariciparea româneasc\ a fost semnificativ\, 
atât prin num\rul delega]ilor cât [i prin num\rul [i 
valoarea posterelor prezentate. De asemenea, 

vicepre[edintele SRC dr. Gabriel Tatu-Chi]oiu [i 
subsemnatul (`n calitate de pre[edinte al Grupului de 
Lucru omolog) am participat la [edin]a comun\ a 
Nucleusului ACC-WG cu Societ\]ile Na]ionale. Am 
avut astfel prilejul s\ constat\m faptul c\ obiectivele 
pe care [i le-a propus grupul nostru de lucru sunt `n 
consonan]\ cu orientarea ESC. 

Dr. Tatu-Chi]oiu a prezentat rezultatele RO-
STEMI `n cadrul unui Expert Meeting consensus 
având drept tem\ Pre-hospital treatment of STEMI 
patients (chairpersons: N. Danchin, P. Goldstein, 
M. Tubaro) pe 29 octombrie 2008. 

~n [edin]a ACC-WG s-a insistat pe necesitatea 
intensific\rii eforturilor de a impune Acreditarea 
European\ `n Intensive and Acute Cardiac Care 
(pre[edintele comisiei de acreditare fiind dr. 
Magda Heras) cu o valabilitate de 5 ani, `n acest 
sens autorizându-se Special Accreditation pentru o 
serie de Founding Fathers [i Permanent Coronary 
Care Unit staff. Motivele acestei atitudini sunt u[or 
de `n]eles: 

 aria `n care se desf\[oar\ activitatea ACC este 
intens tehnicizat\; 

 este necesar un antrenament omogen `n cadrul 
Unit\]ilor de terapie Intensiv\ cardiac\ (ICCUs) `n 
`ntreaga Europ\; 

 oferirea unui statut egal pacientului critic 
oriunde ar fi el tratat `n Europa; 

 controlul calit\]ii [i ob]inerea excelen]ei. 
Se vor face eforturi pentru a se realiza un ESC 

Textbook pentru ACC care s\ ofere un suport de 
curs pentru preg\tirea `n vederea acredit\rii. Un 
Core Curriculum a fost pus pe site-ul ACC-WG 
imediat dup\ congres (http://www.escardio.org/ 
communities/Working-Groups/acute-cardiac-care/ 
Documents/Core-Curriculum-ACC_2008.pdf). 

Reprezentan]ii SRC au propus recent publicatul 
Ghid de tratament `n faza pre-spital al infarctului 
miocardic acut cu supradenivelare de segment ST 
(Rev Român\ Cardiol 2008; XXIII (3): 215-288) ca 
un punct de pornire pentru un ghid care s\ 
func]ioneze la nivel european, mai ales c\ `n cadrul 
ACC-WG exist\ un grup de studiu dedicat abord\rii 
urgen]elor `n pre-spital (al\turi de grupurile 
interesate de biomarkeri [i insuficien]a cardiac\ 
acut\).  

ACC Congress 2008 a reprezentat o nou\ ocazie 
de afirmare a pozi]iei GL Cardiologie de Urgen]\ [i 
de conectare la tendin]ele europene. 

 
Dr. Antoniu Petri[ 

http://www.escardio.org/


 

 

Acute Cardiac Care 2008 
Meeting organised by the ESC Working Group on Acute CardiacCare 

 

 
 
 

Acute Cardiac Care 2008 la Versailles –  
Palais des Congres. 

 
 

Dr. Marco Tubaro (Italia), prof. dr. Nicolas Danchin 
(Fran]a) [i prof. dr. Gerasimos Filippatos (Grecia) – 
conducerea ACC-WG. 

 

 
 

Magda Heras (Spania) este pre[edintele Comitetului de 
Acreditare `n Intensive and Acute Cardiac Care. 

 
 

Marco Tubaro (Italia) – pre[edintele ACC-WG 
prezint\ raportul `n [edin]a comuna a nucleus-ului 
ACC-WG [i a National WG. 

 

 
 

Participarea SAMU. 

 
 

Invita]ie pentru Copenhaga 2009. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cardioportal.ro
/cardiologie_de_urgenta

 
Formularul `n format word este 
disponibil pe Cardioportal/ 
Grupuri de Lucru/ Cardiologie 
de Urgen]\ (dup\ completare 
se va returna la 
antoniupetris@yahoo.com) 

 

 
 
GRUPUL DE LUCRU DE CARDIOLOGIE DE URGENTA 
GRUPUL DE LUCRU DE CARDIOPATIE ISCHEMICA 
Organizeaza 

Cursul 

PRE-SPITAL STEMI 
(MANAGEMENTUL IN FAZA PRE-SPITAL AL INFARCTULUI MIOCARDIC ACUT CU 

SUPRADENIVELARE DE SEGMENT ST) 
Directorii de curs: 
Dr. Antoniu Petris, Dr. Gabriel Tatu-Chitoiu, Prof. Dr. Maria Dorobantu 
 
Locatia desfasurarii cursurilor: 

Bucuresti: 20 – 21 Februarie 2009 
Timisoara: 27 – 28 Martie 2009 
Cluj: 24 – 25 Aprilie 2009 
Iasi: 22 – 23 Mai 2009 

 
 

http://www.cardioportal.ro/cardiologie_de_urgenta
http://www.cardioportal.ro/cardiologie_de_urgenta
mailto:antoniupetris@yahoo.com

