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CONeXIUNI 
SOCIETATEA ROMÂNA DE CARDIOLOGIE 

GRUPUL DE LUCRU “CARDIOLOGIE DE URGENTA” 
 
 

 
 

 

Grupul de Lucru Cardiologie de Urgentã 
vã ureazã 

 

Sãrbãtori Fericite ! 
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Dragi prieteni, 
 

La sfâr[it de an vă adresăm câteva gânduri despre ce am 
realizat in 2011 şi mai ales despre ce am putea face împreună în 
2012. 

 
În primul rând, credem cu tărie că acest Grup de Lucru de Cardiologie de 

Urgenţă (GL-CU) al Societăţii Române de Cardiologie trebuie să fie un forum de 
discuţii, un loc de întâlnire şi de schimb al ideilor, de evaluare a ultimelor terapii şi 
tratamente din domeniul atât de dinamic al îngrijirilor acordate pacienţilor 
cardiovasculari care se află în stare critică. Paleta de preocupări trebuie să depăşească 
stadiul îngrijirilor intensive acordate în unităţile de profil coronarian şi să abordeze 
toate situaţiile cu care ne `ntâlnim frecvent în practică şi care se constituie în 
circumstanţe ameninţătoare pentru viaţă: sindroamele coronariene acute, 
tromboembolismul pulmonar, şocul cardiogen şi insuficienţa cardiacă acută, stopul 
cardiac şi determinanţii săi aritmici sau mecanici. 

 
De la constituirea în noua formulă organizatorică a GL-CU cu ocazia 

Congresului SRC 2011, s-a accentuat colaborarea cu Comisia de Cardiologie a 
Ministerului Sănătă]ii pentru completarea şi definirea cadrului legislativ de 
funcţionare al actualelor USTACC, astfel încât a fost elaborat un document supus 
deja spre aprobare administrativă, care sperăm să reglementeze pentru această etapă 
cât mai multe dintre problemele rezultate din desfăşurarea activităţii de îngrijire a 
pacienţilor cardiovasculari care se află în stare critică. 

 

 

În centrul preocup\rii grupului nostru se găsesc două dintre 
cele mai importante registre ale SRC: este vorba despre deja 
binecunoscutul Registru RO-STEMI ajuns la cea de patra ediţie 
şi care îşi propune să exploreze realităţile legate de îngrijirea 
STEMI după implementarea Programului Na]ional de tratament 
intervenţional al infarctul miocardic acut, dar şi despre nu mai  

puţin “atractivul” Registru RO-TEP, care are valenţe şi posibilităţi de dezvoltare 
ştiinţifică ce pot aduce mari satisfacţii profesionale şi vizibilitate internaţională pentru 
mulţi dintre noi. Dezvoltarea şi susţinerea acestor registre în anul 2012 şi pe mai 
departe este unul din obiectivele principale ale GL Cardiologie de Urgenţă. 

Necesitatea şi nevoia de a exploata resursele ştiinţifice ale celor două registre 
reprezintă un alt obiectiv al grupului nostru de lucru şi, `n acest sens, vă propun ca în 
cursul lunii ianuarie 2012, chiar de la început, să vă exprimaţi opţiunile de a face 
parte dintr-unul din colectivele redacţionale care vor încerca în cursul anului 2012 să 
elaboreze articole ştiinţifice pornind de la bazele de date ale acestor registre. 

 
Colaborarea cu grupurile de lucru ale SRC pentru crearea şi publicarea unui 

“Ghid practic de tratament al Urgenţelor Cardiovasculare”, cu scopul de a pune la 
dispoziţia medicului practician a unui material sintetic şi uşor de utilizat în condiţii de 
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urgenţă este un alt obiectiv al GL Cardiologie de Urgenţă şi dorim demararea şi 
finalizarea acestui proces în cursul anului 2012. Este un demers important şi dificil de 
realizat, dar contăm şi aici pe implicarea şi dorinţa dumneavoastră de a face parte din 
colectivele redacţionale care vor conlucra la realizarea acestui volum. 

 

 

Dorim realizarea de programe comune împreună cu 
Asociaţiile şi Societăţile profesionale cu profil de asistenţă 
medicală de urgenţă în vederea standardizării şi implementării în 
practică a tratamentului modern al urgenţelor cardiace pre-spital 
şi în spital, iar un punct important este Iniţierea Programului de 
Instruire în Resuscitarea Cardiorespiratorie. 

Sperăm ca în cursul anului 2012 să reuşim să obţinem din partea celor potenţial 
implicaţi acordurile necesare în acest sens. 

 
Grupul de lucru are prevăzut în programul anului 2012 susţinerea cursului 

“Cazuri dificile în  Cardiologia de Urgenţă” care se va desfăşura la Bucureşti în 16 
Martie şi la Baia Mare în 26 octombrie. Deoarece nu vor mai fi `n acest an şi alte 
locaţii în ţară, o parte din tematica cursului va face parte din programul GL 
Cardiologie de Urgenţă de la Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru SRC – 
Braşov 2012. Este rândul nostru ca în 2012 să oferim o tematic\ de prezent\ri cât mai 
atractivă la această importantă întâlnire profesională a cardiologilor români. 

 
Vă aşteptăm alături de noi pentru implementarea acestor idei şi vă dorim un 

sfârşit de an plin de bucurii şi sărbători frumoase, iar pentru 2012 cât mai multe 
realizări personale, familiale şi profesionale. 

 
 

La Multi Ani ! 
 
 
 
Preşedinte: Conf. dr. C\lin Pop,  
Secretar: {ef de lucrări dr. Antoniu Petriş  
Nucleu: Prof. dr. Katalin Babeş, conf. dr. Diana }`n], 
              prof. dr. Lucian Petrescu 

 
 

 
 

Vã aşteptãm alãturi de noi !
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     Stima]i Colegi, dragi Prieteni,  

 
Dup\ eforturi sus]inute, noua baz\ de date RO-STEMI este opera]ional\. Sper\m 

c\ eforturile pe care le-am f\cut pentru ca aceast\ baz\ s\ fie cât mai u[or de 
completat [i, `n acea[i timp, bine structurat\, s\ v\ conving\ de faptul c\ putem avea 
un registru RO-STEMI prietenos, de care s\ fim, cu to]ii, foarte mândri. Din acest 
moment efortul dumneavoastra este hot\râtor pentru succesul RO-STEMI, al nostru, 
al tuturor ! 

Un "am\nunt" extrem de important: ave]i posibilitatea s\ ob]ine]i date statistice 
clare, standard, pentru to]i pacien]ii STEMI pe care `i introduce]i `n baza de date, 
pentru centrul dumneavoastr\ ! Periodic v\ vom trimite rapoarte privind STEMI la 
nivel na]ional. ~n felul acesta, baza RO-STEMI este folositoare atât centrului 
dumneavoastr\ cât [i statisticii la nivel na]ional. 

Avem rugamintea de a studia cu aten]ie documentele care con]in date de 
clarificare atât a modului de completare a bazei cât [i documente standard de transfer 
a pacien]ilor STEMI `ntre diferite spitale. 

  
Pentru orice problem\ nu ezita]i s\ ne contacta]i la: 
Dr. Gabriel Tatu-Chi]oiu ro_stemi@yahoo.com       tel: 0722750898 
Dr. Cristian Udroiu          cristiudroiu@yahoo.com   tel: 0745068571 

  
V\ mul]umim pentru efortul dumneavoastr\ ! 
  
Cu prietenie, 

Dr. Gabriel Tatu-Chi]oiu                                           Prof. Dr. Drago[ Vinereanu 
Dr. Dan Deleanu                                           Dr. Antoniu Petri[ 

  
- coordonatori RO-STEMI - 
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Particip\ri române[ti la manifest\ri [tiin]ifice interna]ionale: 
 

 
Prof. dr. Yonathan Hasin, primul pre[edinte al Grupului de Lucru Acute Cardiac Care al 

Societ\]ii Europene de Cardiologie [i unul dintre organizatorii 7th International Meeting Acute 
Cardiac Care a confirmat participarea la Conferin]a Na]ional\ a Grupurilor de Lucru 2012 ca invitat 
al Grupului de Lucru Cardiologie de Urgen]\. 
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O plac\ comemorativ\ bilingv\ 
din parcul cet\]ii Belgradului: 
 
“~n acest loc, la 22 iulie 1456, 
ap\r\torii Belgradului, `n frunte 
cu Iancu de Hunedoara, au ob]inut 
victoria decisiv\ `n fa]a turcilor”. 
 
 

 

 

 

Nu uitati ! RO-TEP 
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In particular, the following topics will be covered:  

1. Acute Ischemic Heart Disease 
2. Acute heart failure syndromes 
3. Acute valvular heart disease 
4. Cardiac arrhythmias 
5. Acute pericardial disease 
6. Aortic dissection 
7. Acute pulmonary embolism 
8. Acute cardiac care in pregnancy and post partum
9. Varia 

Scientific contributions related to all aspects of 
Acute Cardiac Care: education, research, patient 
care or organisational aspects are welcome. 

Editor-in-Chief : Professor Christiaan Vrints, 
FESC (BE) 

ISSN: 2047-4873 
Volume 1  - year 2012 

4 issues 
 
 

 
 
 
 

http://www.cardioportal.ro/cardiologie_de_u
rgenta

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

 

Vã aşteptãm 
alãturi de noi ! 
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