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                                                     Stimaţi colegi, 
     În săptămânile care au trecut, s-au desfăşurat mai multe evenimente în care au fost 
implicaţi membri ai grupului nostru de lucru şi de la care vă prezentăm, alături de 
scurte relatări, şi câteva imagini. 
     Aşa cum anunţam în numărul trecut, la mijlocul lunii octombrie , Bucureştiul a 
găzduit a 14-a ediţie a cursului european de testare de efort (14th European Practicum 
on Clinical Exercise Testing), organizat de International Society for Exercise 
Intolerance Research and Education (ISEIRE),  cu sprijinul unor parteneri locali. 
     Cursul a cuprins prelegeri teoretice, dar şi demonstraţii practice, pe parcursul a 
patru zile (ultima zi a fost dedicată prezentării şi dezbaterii unor proiecte), ţinute de 
specialişti reputaţi în domeniul fiziologiei efortului şi a testării cu măsurarea 
schimburilor gazoase, printre ei numărându-se celebrităţi precum Karlman 
Wasserman („a piece of history” cum îl caracteriza unul dintre lectori, cel care a 
revoluţionat testarea la efort cu determinarea schimburilor gazoase , curbele care se 
determină şi astăzi purtându-i numele, curbele Wasserman), apoi James Hansen, 
Brian Whipp (toţi din Statele Unite şi autori ai manualului clasic de testare de efort, 
reeditat periodic), apoi Pier Giuseppe Agostoni din Milano, Alain Cohen-Solal din 
Paris, precum şi Daniel Dumitrescu din Germania. A fost un curs foarte reuşit, cu o 
participare numeroasă (în ciuda taxei ridicate  de participare), prezenţă care a surprins 
plăcut chiar pe unii dintre lectori ; profesorul Cohen- Solal afirma că până în prezent 
nu a solicitat organizarea unei ediţii in Franţa tocmai sub rezerva unei participari prea 
puţin numeroase, dar dacă in România se poate aşa ceva, probabil că vom vedea 
următoarea ediţie (se organizează o ediţie anual) la Paris. De altfel, deşi în 
cardiologie, testarea de efort cu determinarea directă a consumului de oxigen prin 
analiza schimburilor gazoase se realizează în puţine centre (la Institutul „C.C.Iliescu” 
din Fundeni,  la Spitalul Clinic Universitar Bucureşti şi în Timişoara), grupul nostru 
îşi propune organizarea unui minicurs pe această temă la congresul naţional de anul 
viitor, tocmai în ideea dezvoltării acestei tehnici în evaluarea mai complexă a 
bolnavului cardiac sau cu patologie pulmonară asociată. În ultimii ani, din partea 
grupului nostru, au fost prezentate în sesiunile ţinute în cadrul congresului naţional 
sau la conferinţa grupurilor de lucru, mai multe conferinţe pe acest subiect. Trebuie, 
de asemenea, să subliniem aportul colegilor pneumologi (dr.Diana Ioniţă) şi a unor 
colegi din Timişoara în aducerea acestui curs la Bucureşti. A fost prezentată (parţial) 
şi experienţa în domeniu în România, dar cu omiterea (suntem convinşi din lipsa 
informaţiei, şi nu voit) unor centre cu activitate şi experientă în domeniu. În ultima zi , 
spuneam, au fost prezentate proiecte de cercetare derulate deja în domeniu, unul 
dintre ele din Timişoara (vizând recuperarea bolnavilor pulmonari), altele - propuneri 
noi, la care ne-am exprimat intenţia, în măsura validarii centrelor noastre, să 
participam si noi. Dacă mai există colegi în  alte centre familiarizaţi cu această 
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tehnică,  îi rugăm să ne anunţe, în vederea organizării de schimburi de idei şi de 
experienţă (metoda este folosită în mod curent în mai toate centrele mari europene şi 
este de neînlocuit în evaluarea unor bolnavi, cum ar fi pacienţii cu insuficienţă 
cardiacă care intră în program de recuperare sau care urmează a primi terapie de 
resincronizare). 
     Mai jos câteva imagini de la curs (au participat din partea grupului nostru dr.Florin 
Mitu, preşedintele în exerciţiu), dr.Mihae lul de la Suceveanu (director medical, Spita

 (Departamentul de testare la efort de la Recuperare Covasna). Dr.Daniel Gherasim
„CC Iliescu”), Dr.Claudiu Avram (Timişoara). 

 
               Fotografia „oficială” cu participanţii şi organizatorii ediţiei de la Bucureşti. 

               
                Profesorul Karl Wasserman şi coperta Tratatului de testare la efort 



 
                                            Împreuna cu profesorul James Hansen 
 
                                                       

                   
                                         Alături de profesorul Alain Cohen –Solal 
 
 



    În săptămâna imediat următoare, s-a desfăşurat la Bucureşti o nouă ediţie a cursului 
ce abordează Particularităţi ale bolilor cardiovasculare la femei (CardioFem), la care 
alături de membrii grupului nostru (Prof.Zdrenghea, Conf. Mitu, Conf.Dana Pop, 
Dr.Hubatsch Mihaela, Dr.Magda Mitu, Dr.Mihaela Suceveanu, Dr.Daniel Gherasim), 
au prezentat lucrări remarcabile Dna Profesor Dorobanţu , presedintele grupului de 
lucru de cardiopatie ischemică („Particularitaţi ale cardiopatiei ischemice la femei”, în 
sesiunea de dimineaţă, în aceeaşi sesiune fiind prezentat şi comentat un caz interesant 
de către colectivul de la Spitalul de Urgenţe Floreasca, dna dr. Ana Fruntelată), apoi 
în cea de a doua sesiune Dna Profesor Cătălina Arsenescu Georgescu,  preşedintele 
grupului de lucru de hipertensiune arterială („HTA şi sarcina”), Dna Profesor Carmen 
Ginghină („Particularităţi ale insuficienţei cardiace la femei”) şi dl Prof. Radu 
Lichiardopol („Diabetul zaharat ca factor de risc in patogeneza cardiovasculară la 
femei”). O ediţie de lux, cu o participare excelentă (peste 180 de medici) ; o relatare 
despre eveniment veţi găsi şi in Infocard. 
 

                 
         Cursul CardioFem -o parte din lectori, la sfârşitul primei sesiuni, de dimineaţa... 
 

 
                               ...şi la sfârşitul celei de a doua sesiuni de lucrări. 



                                  
                             Cursul CardioFem  - un instantaneu din timpul lucrărilor. 
 
   A urmat apoi, între 28-30 noiembrie, sesiunea omagială dedicată aniversării a 50 de 
ani de la înfiinţarea Spitalului de Recuperare din Covasna, unde alături de Mihaela 
Suceveanu, Dr Puiu Suceveanu şi Dr Marta Tatar în postura de gazde, a fost prezent 
la manifestările ştiinţifice şi ...conexe, preşedintetele grupului, Conf Florin Mitu şi 
Prof Pal Kikeli (relatări de la faţa locului veţi putea citi în numărul viitor din 
Infocard). Spitalul de la Covasna a fost înfiinţat de dr.Benedek Geza, după modelul 
celui de la Bad Kreuznach (Germania), pentru pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare, 
”exploatând”efectele pozitive ale factorilor naturali specifici, unii cu caracter de 
unicat (mofetele naturale cu bioxid de carbon). De remarcat propunerea de colaborare 
pe schimb de programe educaţionale, cadre medicale şi chiar schimb de...pacienţi, 
venită de la colegul nostru din Porto, Antonio Rui Leal pentru spitalul din Covasna 
dar şi pentru alte centre din România care îşi vor demonstra disponibilitatea. Chiar în 
aceste zile se desfasoară la Porto al VI –lea Congres Iberoamerican de Reabilitare 
Cardiacă şi Prevenţie Secundară, la care urma să participe, prezentând experienţa 
locală, dna dr Suceveanu. 
 

                              
                    În faţa Spitalului de Recuperare din Covasna, 30 octombrie 2010... 



 

                   
                                ... şi în interior, cu prilejul sesiunii aniversare. 
 
    
    Pe 12 noiembrie, în Aula de la Patriarhia Română, s-a desfăşurat în Cadrul 
Conferinţei Medicina Bazată pe Dovezi, organizată de către Societatea Română de 
Medicină Internă, cursul „Testarea de efort-metodă de diagnostic”, minicurs iniţiat şi 
moderat de către dl profesor E.Apetrei, redactor şef al Revistei Române de 
Cardiologie. A fost un curs desfăşurat cu sala plină, în care s-a prezentat „Valoarea 
testării la efort în diagnosticul bolii coronariene ischemice (Dr.Daniel Gherasim), 
„Testul de efort în diagnosticul aritmiilor”(Prof Zdrenghea), „Testarea la efort în 
insuficienţa cardiacă” (Conf Mitu) şi „Testul de efort în pneumologie” (Prof 
Mihălţan). 
    Discuţiile, comentariile şi întrebările incitante venite din public şi de la membrii 
conducerii Societaţii de Medicină Internă (Prof Leonida Gherasim) au demonstrat 
interesul deosebit de care s-a bucurat, existând propunerea de a fi reluat chiar într-o 
formă dezvoltată cu ocazia congresului societaţii de medicină internă din primăvara  
anului viitor, de la Călimăneşti. 
 

                        
                      Pagina de prezentare a Conferinţei                       Instantanee 
 



   

 
           Inainte de începerea cursului, în cadrul special oferit de Palatul Patriarhiei 
  
                                                                                                                              
             

 
                                          Patriarhia Română, la orele serii. 
                                                  
 



                                                            Alte stiri 
    Grupul nostru de lucru salută şi susţine iniţiativa Societaţii Naţionale de Medicină 
de Familie, care iată, organizează ceva concret în domeniul prevenţiei : conferinţe 
ţinute de medici formatori pentru pacienţii din teritoriu, privind prezentarea factorilor 
de risc şi modalitaţi de influenţare a lor, acţiunea suprapunându-se (ne bucurăm) unui 
proiect propriu al grupului nostru de lucru. Acţiunea este susţinută de grupul Zentiva, 
cu reprezentanţii căruia am avut o serie de discuţii în vederea promovării iniţiativei 
mai sus menţionate şi organizării unor activităţi comune. 
      În acest an se desfăşoară un modul referitor la boala vasculară periferică şi 
demonstraţii practice de evaluare a indicelui gleznă-braţ), în anul viitor urmând a se 
desfăşura alte 2 module privind factorii de risc pentru infarctul miocardic şi factorii de 
risc pentru accidentul vascular cerebral. 
     În numerele viitoare vă vom informa asupra progresiei acestei acţiuni de durată, 
desfăşurată cu sprijinul celor aflaţi în cea mai strânsă legătură cu pacientul dintre 
cadrele medicale:colegii noştri, medicii de familie.Vă prezentăm mai jos câteva 
extrase din media (iniţiativa a fost popularizată în presă şi pe diferite posturi de radio). 
 

                         
 
                           Prezentarea iniţiativei, preluată din ziarul „Adevărul” 



 
     Tot din presă, semnalăm relatările apărute referitoare la programul „Stop Fumat”. 
Despre fumat, unul dintre principalii factori de risc, nu mai e nevoie să amintim. 
Problema practică cu care ne confruntăm atunci când evaluăm un pacient, în timpul 
relativ scurt pe care îl avem la dispoziţie, este legată de modalitatea concretă pe care 
trebuie să o oferim referitor la renunţarea la fumat. Îndrumarea către colegii 
cardiologi sau pneumologi care se ocupă cu consilierea lor ar fi benefică, succesul 
depinzând, în acest sens, de o mai bună comunicare între noi. De asemenea, după 
apariţia primului număr din foaia noastră, unul dintre comentariile primite de la un 
coleg, preşedinte de grup de lucru în cadrul societaţii noastre, se referea la posibila 
noastră implicare, mai activă, împreună cu alte organizaţii, Fundaţia Inimii, spre 
exemplu, în respectarea măsurilor de interzicere a fumatului în locurile publice.Pe 
aceasta temă, până să avem puterea de a acţiona la nivel social aşa de amplu, nu ar fi 
rău să fim mai activi în convingerea propriilor colegi din spitalele in care lucrăm să 
renunţe , dacă nu la fumat, atunci măcar la a fuma în diverse locuri din cadrul 
spitalului, dând un exemplu prost în primul rând pacienţilor. Am putea iniţia şi un fel 
de concurs între spitale pe aceasta temă, cu atribuirea titlului de „Spital complet fără 
fum de ţigară”. Ce ziceţi de această idee ? (nu aruncaţi cu scrumierele în noi). 

 
 



 
 



                  
 
      Semnalăm şi salutăm, de asemenea, existenţa unor adevărate Zone de sănătate în 
parcurile mari bucureştene, organizate de primăriile din fiecare sector,  unde au fost 
create facilitaţi reale de mişcare în aer liber, inluzând adevărate locuri „open-air” de 
fitness (că săli nu le putem numi), alături de terenuri de volei, baschet, minifotbal, 
tenis şi piste de bicicletă. Şi lumea, mai ales când vremea permite, le utilizeazâ din 
plin. Îmbucurător, nu-i aşa ? Vă prezentăm câteva imagini surprinse la mijloc de 
noiembrie, în parcul Tineretului (ales absolut la întâmplare ca exemplu). 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



     Semnalăm, de asemenea, apariţia noului ghid NICE pe prevenţie a bolilor 
cardiovasculare la nivel populational (vezi numărul din iulie/august al The British 
Journal of Cardiology) 
 

 
 
 
 
         Din aceeasi sursă, amintim un interesant studiu de aprofundare a metodologiei 
de recuperare în boli cardiovasculare de către studenţii în medicină, desfăşurat pe un 
traseu de două mile,  în jurul unui parc, acţiune intitulată „Walking for life”. 
Denumirea ne-a adus în minte acţiunea iniţiată la Târgu Mureş de către Prof Pal 
Kikeli, de amenajare a unui traseu, „presărat” şi cu materiale informative , acţiune 
intitulată „100 metri pentru sănătate” (sau pe plăcuţele bilingve „100 méter az 
egészségért”). 
 



 
 
 
       Semnalăm şi recomandăm seria de emisiuni educative pentru promovarea unui 
stil de viaţă sănătos în rândul copiilor difuzată de postul de radio Itsy Bitsy (FM 99, 3) 
precum şi subiectele de prevenţie cardiovasculară dezbătute în cadrul emisiunii 
„Dr.Oz Show”, difuzate in intervalul luni-vineri de la ora 22 , pe postul TV Euforia. 
 
      Publicam in numarul anterior o fotografie cu cavalerii de la Peleş.Ce au devenit ei 
într-o alta viaţă, adică în zilele noastre?  Priviţi imaginea. 
 
 

                                                   



         
      Activitatea de prevenţie presupune informarea pacienţilor şi a populaţiei în 
general  asupra impactului factorilor de risc clasici şi modalităţile concrete de 
schimbare, acolo unde se impune, a stilului de viaţă.   Ne propunem să semnalăm, de 
acum înainte, apariţii editoriale pe care le recomandăm, atât pentru informarea 
pacienţilor, dar şi uneori, a noastră, în ideea abordării mai optime a discursului  
medical pe care îl avem în faţa  pacientului. Vă prezentăm astăzi 4 titluri (doar 
urmează perioada sărbătorilor, aşa că se presupune că avem mai mult timp pentru 
citit) semnate de specialişti în domeniu, cardiologi sau cu pregatire în activitatea de 
prevenţie. 
 
 
       Prima lucrare este semnată de Valentin Fuster şi a apărut la editura Corint în 
2009. Vă dăm doar titlul prologului (Ora Prevenţiei) şi a primelor două capitole (Cap 
1. Niciodată nu e prea târziu să începi să ai grijă de tine şi Cap 2. Niciodată nu e prea 
devreme:prevenirea începe din copilărie), pentru a vă incita să o căutaţi şi să o răsfoiţi 
măcar. 

 
 
 
 
  A doua lucrare pe care v-o semnalăm astăzi este semnată de nimeni altul decât 
Christiaan Barnard, editată la Paralela 45 în 2009, sub titlul „Ghidul inimii sănătoase” 
şi cuprinde numeroase sfaturi practice cu privire la practicarea exerciţiului fizic, 
influenţarea stresului, a factorilor de mediu nefavorabili sau cu privire la nutritie. De 
recomandat pacienţilor d-vs. 
 



                          
 
   
 
      Cel de al treilea volum este elaborat de un tandem de specialişti, Phillipe Presles şi 
Catherine Solano, purtând titlul „A preveni-cancerul, infarctul si maladia Alzheimer”, 
o carte cu o abordare comprehensivă, într-un stil plăcut, cu exemple practice şi cu 
trimiteri la ghidurile societaţii europene de cardiologie. 
     Ultima carte pe care v-o semnalăm îl are ca autor pe Dr.Robert Povey şi poartă 
titlul :„Colesterolul sub control si diete speciale”, de asemenea cu multe exemplificări 
practice si foarte atractivă. 

                                   



       Şi pentru că, aşa cum spuneam, urmează perioada Sărbătorilor, ce ne oferă, poate, 
un răgaz mai mare pentru lectură, încheiem cu o recomandare : cartea desemnată de 
România Literară în urmă cu doar câteva zile drept Cartea Anului : „Amor 
intelectualis – romanul unei educaţii”, a lui Ion Vianu (Ion Vianu, medic psihiatru, 
este fiul criticului literar Tudor Vianu şi al Elenei Irimescu, fiica lui Ştefan Irimescu, 
medic, întemeietorul ftiziologiei din România; emigrat în Elveţia în 1977, după ce s-a 
implicat în mişcarea lui Paul Goma). 
 

                                  
 
 
                      Lectură plăcută şi sărbatori cât se poate de frumoase. 
    
 
 
                         „Toţi pentru prevenţie, prevenţie pentru toţi”  
   
 
 
 
 
 
    Preşedinte                                                                                      Redactor revistă  
Conf.Florin Mitu                                                                             Dr.Daniel Gherasim 


