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 rugăm să primiţi din partea noastră un mărţişor, 
i speranţa că totuşi, primăvara va învinge cât de 

ploziile sale spectaculoase, vezi imaginea de mai jos), 



      Vă reamintim că săptămâna viitoare, vineri 11 martie,  se va desfăşura la Târgu 
Mureş o nouă ediţie a cursului iniţiat de grupul nostru de lucru, „Particularităţi ale 
patologiei cardiovasculare la femei (CardioFem)”, programul propunând conferinţe şi 
prezentări de cazuri clinice susţinute de membrii grupului nostru şi de invitaţi de 
prestigiu. Prezentăm mai jos locul de desfaşurare a cursului (Hotel Business din Târgu 
Mureş) şi programul ediţiei actuale.             
                                                                  
 

           
 
 
 

PARTICULARITĂŢI ALE BOLILOR CARDIOVASCULARE LA FEMEI 
(CARDIOFEM) 

Targu Mures – 11 martie 2011 
Director curs : Conf. Dr. Florin Mitu  

 
         8,30 – 9,00 Înscrierea participanţilor 
 
PARTEA I     9,00 – 11,30 
Moderatori: Conf. Dr. Dana Pop, Prof. Dr. Carmen Ginghina 

9,00 - 9,15 -  Deschidere 
9,15 - 9,40 -   Factorii de risc cardiovascular la femei –Conf.Dr. Dana Pop (Cluj-
Napoca) 
9,40 – 10,05 – Femeia vârstnică şi patologia cardiovasculară – Prof.Dr.Gabriel 
Ungureanu (Iaşi) 
10,05 – 10,30 - Particularităţi ale insuficienţei cardiace la femei - Prof.Dr. 
Carmen Ginghină (Bucuresti) 
10,30 – 10,45 – Prezentare de caz – Dr.Preg Zoltan (Targu-Mures) 
10,45 – 11,00 – Discuţii 
11,00 – 11,30 - Pauză cafea 
 

PARTEA A II-A 11,30 – 13,45 
 Moderatori: Prof. Dr. Dumitru Zdrenghea, Prof. Dr. Ioan Maniţiu 



11,30 – 11,55 - DZ ca factor de risc în patogeneza cardiovasculară la femei-
Dr.Czabo Monika (Targu Mures) 
11,55 – 12,20 - Particularităţi ale cardiopatiei ischemice la femei- Prof.Dr.Ioan 
Manitiu (Sibiu) 

         12,20 -  12,55 - Particularităţi ale tulburarilor de ritm la femei- Prof.Dr.Dan  
Dobreanu (Targu Mures) 

12,55 – 13,20 - Valoarea testării de efort la femei-Dr.Daniel Gherasim 
(Bucureşti) 
13,20 -  13,30 – Discuţii 
13,30 – 14,30 – Pauză Prânz 

PARTEA A III-A 14,30 – 16,30 
Moderatori: Conf. Dr. Florin Mitu, Prof. Dr. Pal Kikeli 
         14,30 – 14,55 – Tratamentul nonfarmacologic în bolile cardiovasculare la femei 
– Conf.Dr.Florin Mitu (Iaşi) 

14,55 – 15,20 – Particularităţi ale terapiei cardiovasculare la femei- 
Prof.Dr.Dumitru Zdrenghea (Cluj-Napoca)  

          15,20 – 15,55  Recuperarea la femei-rolul terapiilor comportamentale-
Prof.Dr.Pal Kikeli (Târgu – Mureş) 
         15,55-16.20-Recuperarea la femei-rolul factorului natural-Dr.Mihaela 
Suceveanu (Covasna) 

16,20 – 16,35  Prezentare de caz – Cum realizăm un program de recuperare la 
femei cu boală coronariană stabilă - Magda Mitu (Iasi). 
16,35 – 16,50 Discuţii.  
Concluzii 
 

 
 
     Un cadou de marţişor oferit de Asociaţia Europeană de Prevenţie : puteţi accesa 
gratuit Jurnalul EACPR, pe tot parcursul lunii martie.Sunt articole interesante, 
originale, în unele găsindu-se şi contribuţia membrilor grupului nostru. 
 

 
 
 



 

 
 
   
 
    Vă prezentam în continuare două proiecte de comunicat redactate de grupul nostru 
de lucru, ca poziţie a Societăţii de cardiologie în legatură cu două evenimente 
prezentate în mass media, (subliniem aici implicarea şi sprijinul dlui dr Deleanu, 
preşedintele societăţii ). 
    Primul document se referă la susţinerea iniţiativei legislative privind interzicerea 
fumatului în locurile publice, iniţiativă care a dat naştere la dezbateri aprinse în ultima 
săptămână din februarie. 

 
 

 



 
Poziţia Societăţii Române de Cardiologie cu privire la legislaţia 
antifumat (interzicerea fumatului în locurile publice)- (proiect) 

 
   Fumatul reprezintă una din cauzele majore ale infarctului miocardic şi a 
bolii cardiovasculare (incluzând aici şi accidentul vascular cerebral), 
riscul fiind crescut indiferent de forma de utilizare a tutunului:fumat 
activ, mestecat, sau fumat pasiv.    
   Mortalitatea totală datorată fumatului în Europa este apreciată la 1 
milion de bărbaţi şi 200.000 de femei; dintre aceştia 375.000  de bărbaţi 
şi 78000 de femei mor prin boala cardiovasculară. De asemenea, fumatul 
este responsabil de aproape 90% din cazurile de cancer pulmonar şi în 
aceeaşi proporţie, de boala cronică pulmonară. 
  Rămâne cea mai importantă cauză care poate fi prevenită, de boală şi 
deces precoce, estimându-se că 30% din cazurile de boală coronariană se 
datorează fumatului.   
  Aproximativ 30% din adolescenţii din ţările europene fumează zilnic.S-
a constatat că intenţia de a fuma difuzează într-un grup de persoane legat 
prin relaţii sociale, de cele mai multe ori într-un loc public, la fel şi 
decizia de renunţare la fumat (efectul în concert).Efectul produs de fumat 
este în relaţie cu doza zilnică fumată sau inhalată pasiv şi cu vechimea 
statusului de fumător.Oprirea expunerii la fumat reprezintă o metodă 
eficientă de reducere a riscului de boală cardiovasculară, iar la cei cu 
boală ischemică cardiacă constituită, mortalitatea scade cu aproape 40%.   
  Eforturile individuale de renunţare la fumat nu sunt eficiente dacă nu 
sunt dublate de măsuri de limitare la fumat la nivelul comunitaţii. 
  În februarie 2009, peste 200 de milioane de cetăţeni ai Europei erau 
protejaţi de legislaţia care interzicea fumatul în spaţiile publice. Datele 
raportate în ţările care au adoptat şi aplicat această legislaţie au 
demonstrat efecte semnificative chiar pe termen scurt, până într-un an, 
respectiv reducerea spitalizărilor şi a mortalităţii prin infarct miocardic  
(cu 13% în Italia, cu 17% în Scoţia, iar în Statele Unite reducerea a fost 
chiar mai importantă, între 27 şi 40%). 
  În acest context, dat fiind mortalitatea ridicată prin boli cardiovasculare 
din ţara noastră, Societatea Română de Cardiologie, care are ca obiectiv 
principal al strategiei de prevenţie scăderea mortalităţii prin boli 
cardiovasculare cu 10% până în 2015, obiectiv ambiţios ce presupune 
susţinerea atât din partea societăţii civile şi medicale, cât şi din partea 
factorului politic, salută şi susţine iniţiativa legislativă propusă, de 
interzicere a fumatului în spaţiile publice, apreciind adoptarea şi aplicarea 
acestei măsuri ca o condiţie obligatorie în îndeplinirea misiunii asumate, 
de creştere a speranţei de viaţă şi a calităţii vieţii prin scăderea incidenţei 
şi a complicaţiilor bolii cardiovasculare. 



  Al doilea document salută o iniţiativă lansată chiar pe 1 martie, o campanie ce îşi 
propune promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor, punându-se accent 
pe mişcare, dietă şi suportul familiei, scopul declarat fiind prevenirea obezităţii la 
copii. Campania se intitulează „Şi eu trăiesc sănătos”, existând şi un site de pe care 
puteţi afla mai multe detalii (HUwww.sets.roUH). De asemenea, puteţi accesa pe site-ul TVR 
prezentarea făcută în seara zilei de 1 martie la ora de actualităţi  pe TVR2. 

                 
 

                                
 

  

  



Comunicat –Poziţia Societăţii Române de Cardiologie cu privire la dezvoltarea     
             programelor de prevenire a obezităţii la populaţia infantilă (proiect) 
  
   Societatea Română de Cardiologie promovează strategii de prevenţie atât la 
populaţia cu risc înalt de a dezvolta boala cardiovasculară şi implicit, complicaţiile ei, 
cât şi la nivel populaţional general, având drept obiectiv major scăderea mortalitaţii 
prin boli cardiovasculare în ţara noastră cu 10% până in 2015. Copiii reprezintă un 
segment populaţional aparte, care implică elaborarea unor programe şcolare şi de 
instruire adecvate, referitor în principal la promovarea activităţii fizice cu caracter 
necompetiţional, de masă, dar şi încurajarea practicării sportului de performanţă, o 
dietă adecvată vârstei şi necesităţilor perioadei de creştere, cât şi prevenirea 
dezvoltării precoce a unor factori de risc influenţabili, cum ar fi fumatul, măsuri 
menţionate în strategia naţională de prevenţie. 
   Tendinţa de creştere a incidenţei obezităţii la copii, cu toate dezechilibrele 
metabolice, fizice şi psihologice pe care le presupune acest fenomen produce 
îngrijorare şi Societatea noastră îi acorda toată atenţia, cu atât mai mult cu cât 
obiectivul major al activităţii de prevenţie în Europa, stipulat în Carta Europeană a 
Sănătăţii Cardiovasculare, adoptată şi de ţara noastră,  presupune că ”fiecare copil 
nou-născut are dreptul de a trăi până la vârsta de cel puţin 65 de ani fără a suferi de o 
boală cardiovasculară ce poate fi prevenită”. În acest context, Societatea Română de 
Cardiologie salută lansarea campaniei „Şi eu trăiesc sănătos”, de prevenire a obezităţii 
infantile şi promovare a unui stil de viată echilibrat în rândul familiilor şi comunităţii, 
exprimându-şi dorinţa şi disponibilitatea de a deveni partener în această campanie şi 
de a contribui prin experienţa specialiştilor cardiologi cu experienţă în domeniul 
prevenţiei sau cardiologi pediatri  la efortul de influenţare a acestui factor major de 
risc pentru dezvoltarea bolii cardiovasculare care este obezitatea. 
 
 
    La sfârşitul lunii ianuarie a fost publicat, cu semnalările şi comentariile de rigoare,  
„Dietary Guidelines for Americans”, un document care merită răsfoit. 
 

                                       



  Mai semnalăm, de asemenea, un interesant studiu populational privind eficienţa 
măsurilor de prevenţie în comunitate (poate fi accesat pe site-ul BMJ). 
 
 

 
                              
                                                   Remember : 
          

              
 
    Până la următoarea întâlnire, vă dorim să aveţi parte de cât mai multe zile fericite,   
                 iar Doamnelor, omagiul nostru cu prilejul aniversării de 8 martie. 
 
      Preşedinte                                                                                      Redactor revistă  
 Conf.Florin Mitu                                                                             Dr.Daniel Gherasim 


