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CONeXIUNI 
SOCIETATEA ROMÂNA DE CARDIOLOGIE 

GRUPUL DE LUCRU “CARDIOLOGIE DE URGENTA” 
 
 

 
 

  
 

 
Ro-STEMI 4: Peste 5200 de pacienți înregistrați pânã la 

31 ianuarie 2012 ! 
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Ro-TEP: 165 pacienți înregistrați pânã la 31 ianuarie 2012 ! 
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Athletic CardioClub este o 

asocia]ie sportiv\ a medicilor cardiologi (speciali[ti [i 
reziden]i), a medicilor de alte specialit\]i care doresc s\ 
participe la activit\]ile Athletic CardioClub [i a 
membrilor lor de familie, care are drept scop 
promovarea activit\]ii fizice, în general, [i a activit\]ilor 
sportive în vederea gener\rii unui impact educativ în 
rândul întregii popula]ii prin mediatizarea importan]ei 
activit\]ii fizice, a sportului [i a unui stil de via]\ 
s\n\tos în preven]ia bolilor cardiovasculare.   

 
(1) Principalele obiective ale Asocia]iei, pe plan intern, sunt: 

a. stimularea desf\[ur\rii activit\]ilor sportive ca mijloc de preven]ie [i recuperare a bolilor 
cardiovasculare; 

b. stimularea schimbului de informa]ii între medicii speciali[ti, pacien]i [i restul popula]iei în vederea 
dezvolt\rii unei imagini cât mai reale asupra importan]ei activit\]ii fizice [i adopt\rii unui stil de via]\ 
s\n\tos în preven]ia afec]iunilor cardiovasculare;  

c. facilitarea comunic\rii între asocia]iile [i funda]iile având cardiologia, preven]ia [i recuperarea bolilor 
cardiovasculare prin educa]ie ca principal obiect de interes;  

d. ob]inerea sprijinului financiar acordat de Uniunea European\ [i de organisme ori institu]ii na]ionale [i 
interna]ionale, destinat sus]inerii preven]iei bolilor cardiovasculare prin sport [i însu[irea unui stil de 
via]\ s\n\tos; 

e. crearea de parteneriate cu Ministerul S\n\t\]ii, Ministerului Tineretului [i Sportului, organiza]iile 
guvernamentale de resort [i cu alte organiza]ii profesionale, în vederea elabor\rii unor programe [i 
ac]iuni de preven]ie [i recuperare a bolilor cardiovasculare prin sport [i însu[irea unui stil de via]\ 
s\n\tos; 

f. oferirea de consultan]\ membrilor Asocia]iei pentru elaborarea [i implementarea proiectelor privind 
preven]ia bolilor cardiovasculare prin sport; 

g. participarea [i/sau colaborarea în cadrul proiectelor educative de preven]ie a bolilor cardiovasculare; 

h. sprijinirea particip\rii membrilor Asocia]iei la manifest\ri sportive interne [i interna]ionale; 

i. asigurarea unei prezen]e active a Asocia]iei în mass-media; 

j. realizarea [i implementarea campaniilor de promovare a activit\]ilor sportive ca mijloc de preven]ie a 
bolilor cardiovasculare. 

(2) Principalele obiective ale Asocia]iei, pe plan interna]ional, sunt: 

a. afilierea la organiza]ii interna]ionale implicate în domeniul preven]iei [i recuper\rii afec]iunilor 
cardiologice prin sport [i printr-un stil de via]\ s\n\tos; 

b. promovarea intereselor membrilor Asocia]iei în domeniul cooper\rii interna]ionale.  

 

Pentru detalii contactati: ro_stemi@yahoo.com
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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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