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CONeXIUNI 
SOCIETATEA ROMÂNA DE CARDIOLOGIE 

GRUPUL DE LUCRU “CARDIOLOGIE DE URGENTA” 
 
 

 
IASI 
Grand Hotel Traian 

 

 
201 participanti! 

 
Ghidul românesc pentru diagnosticul 

[i tratamentul în faza pre-spital al 
STEMI 

 
De ce un ghid pentru tratamentul 

STEMI `n faza pre-spital ? 

Infarctul miocardic acut cu 
supradenivelare de segment ST este 
principala cauză de deces a pacienţilor cu 
cardiopatie ischemică. Riscul de deces este 
maxim în primele 2 ore de la debutul bolii. 
Faptul că 52% dintre decese se produc 
înainte ca pacientul să ajungă la spital. nu 
trebuie să reprezinte, în aceste condiţii, nici 
o surpriză. 

Trei sunt cauzele răspunzătoare pentru 
această particularitate: 1. Incidenţa mare a 
aritmiilor maligne în primele ore de la 
debutul infarctului; 2. Ignorarea sau 
interpretarea greşită a diferitelor tipuri de 
instabilitate hemodinamică existente în 
primele ore de la debut, fapt care poate 
conduce la atitudini terapeutice eronate; 3. 
Neaplicarea precoce a unei proceduri de 
reperfuzie coronariană. 

 Din aceste motive apare uşor de înţeles 
de ce  

“Cartea” unui pacient cu STEMI se joac\ de 
cele mai multe ori `n faza pre-spital! 
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STEMI PRE-SPITAL 
Iasi, 22 Mai 2009 

 

 
Dr. Gabriel Tatu-Chi]oiu r\spunzând scepticilor: De ce un 

ghid pentru tratamentul STEMI `n faza pre-spital ? 

 
Prof. Dr. C. Arsenescu-Georgescu: Diagnosticul pre-

spital al STEMI `n contextul defini]iei sale “universale”. 
 

 
 

Prof. dr. C. Ginghin\, prof. Dr. Maria Doroban]u, prof. dr. 
C\t\lina Arsenescu-Georgescu [i dr. Dana Cazacu. 

 
 

Cursul “Pre-spital STEMI” Ia[i - 201 participan]i. 

 

 
 

Dr. Diana Zinovei: Recomand\ri pentru dispecerii SAMU. 

 
 

Conf. Dr. Diana Cimpoe[u: Recomand\ri pentru 
managementul STEMI la locul s\u de debut. 

 

conexiuni  nr.9                                                                                                                                                                                           2 



 

STEMI PRE-SPITAL 
Iasi, 22 Mai 2009 

 

 
R\spunzând `ntreb\rilor din sal\: dr. G. Tatu-Chi]oiu, 

conf. dr. D. Cimpoe[u, dr. D. Zinovei [i conf. dr. C. Pop. 

 
 

Dr. Ion Ferme[anu: Tratamentul tahiaritmiilor (cu puls 
prezent). 

 

 
 

Prof. dr. Mihai Dan Datcu: Aritmiile maligne din STEMI. 
 

 
 

Dr. Viviana Aursulesei: Tratamentul bradiaritmiilor 
survenite `n STEMI. 

 

 
 

Dr. Laura Briot\: Reperfuzia interven]ional\ `n STEMI. 

 
 

  Dr. Gabriel Tatu-Chi]oiu, dr. Laura Briot\ [i dr. Antoniu 
Petri[ r\spunzând publicului. 

 

conexiuni  nr.9                                                                                                                                                                                           3 



 

CONFERINTA NATIONALA A GRUPURILOR DE LUCRU 
 

Brasov 7-9 mai 2009 

 
~n cadrul Conferin]ei Na]ionale a Grupurilor 

de lucru, desf\[urate la Brasov `m perioada 7-9 
mai 2009, `n cadrul sesiunii „1 infarct [i 2 (4, 
chiar 5) ghiduri” a fost prezentat [i Ghidul de 
diagnostic [i tratament `n faza pre-spital al 
infarctului miocardic acut cu supradenivelare de 
segment ST, realizat `n colaborare de c\tre 
grupurile de Lucru de Cardiologie de Urgen]\, 
Cardiopatie Ischemic\ [i Cardiologie 
Interven]ional\ ale Societ\]ii Române de 
Cardiologie, Asocia]iei Serviciilor de Ambulan]\ 
din România, Societ\]ii Române de Medicin\ de 
Urgen]\ [i Catastrof\, Consiliului Na]ional 
Român de Resuscitare, al Asocia]iei de Medicin\ 
de Urgen]\ [i Dezastre [i a Asocia]iei Seviciilor 
Medicale de Urgen]\ Prespitalice[ti din 
România.  

 

 
Dr. Gabriel Tatu-Chi]oiu: prezentarea `n cadrul Conferin]ei 
a Ghidului Român de diagnostic [i tratament `n faza pre-

spital a STEMI. 

 

 
 

370 de volume distribuite: o sal\ de conferin]e 
ne`nc\p\toare. 

 
 

Ghidul de diagnostic [i tratament `n faza pre-spital al IMA 
cu supradenivelare de segment ST. 

 
 
 

 www.stetoscop.info 
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