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Moment aniversar, revista Infocard împlineşte 
15 ani. O publicaţie care s-a dovedit de succes, 
un instrument prin care Societatea Română de 
Cardiologie a atras în jurul ei toţi membrii săi, o 
bază de comunicare între medicii cardiologi. Această 
revistă este o legatură absolut necesară între SRC şi 
membrii săi, un spaţiu de expunere pentru noutăţile din 
cardiologia românească şi mondială. Infocard a fost şi 
va fi alături de membrii SRC informând permanent 
despre deciziile luate în boardul Societii, despre 
evenimentele cardiologice interne şi internaţionale, 
despre cursurile şi congresele susţinute de SRC; este 
o invitaţie pentru o participare activă la activitatea 
Societăţii. Felicitări pentru toţi cei care cu pasiune şi 
profesionalism au adus aceasta publicaţie la nivelul 
la care a ajuns astăzi. E un moment în care privim cu 
admiraţie şi respect în trecut dar şi cu responsabilitate 
în viitor, pentru orientarea acestei publicaţii cât 
mai aproape de mintea şi sufletul cardiologilor din 
întreaga ţară.

Noua echipă de conducere a SRC este bucuroasă 
să organizeze şi în acest an la Sinaia, Congresul  
Naţional de Cardiologie, care reprezintă cea mai 
importantă manifestare ştiinţifică a cardiologilor 
români, un moment important de prezentare a 
noutăţilor ştiinţifice ale ultimului an şi de comunicare 
între membrii SRC. Latura educativă a congresului, 
de prezentare a noutăţilor din diferite domenii, 
reprezentată prin minicursuri, sesiuni de conferinţe, 
mese rotunde, controverse, workshopuri, 
simpozioane, se întrepătrunde cu latura ştiinţifica în 
care colegii cardiologi prezintă în sesiuni orale sau 
poster ultimele lor cercetări. Congresul reprezintă şi 
un moment de întâlnire şi colaborare cu alţi cardiologi 
din lume, cu personalităţi importante ale cardiologiei 
europene şi internationale, invitaţi la congres, precum 
şi un moment de contact cu reprezentanţii altor 
societăţi medicale naţionale sau  internaţionale.

În acest an, în prim planul congresului stau câteva 
sesiuni internaţionale cum ar fi: 2 sesiuni comune 
cu Societatea Europeană de Cardiologie (ESC), o 
sesiune comună cu Asociaţia Europeană de Aritmii 
Cardiace (EHRA), şi o sesiune comună cu Asociaţia 

Europeană de Ecocardiografie (EAE). Sunt 
invitate personalităţi marcante ale cardiologiei 
cum ar fi Prof. M.Gheorghiade, Prof. S.Kristensen 
(vicepreşedinte ESC), Prof. P.Vardas (preşedinte 
EHRA), Prof.L.Badano (preşedinte EAE), Prof. 
A.Vahanian, Prof. van der Werf, Prof.P.Brugada, 
Prof.A.Gitt, Prof.A.Maggioni şi alţii, care participă 
în sesiuni internaţionale sau în simpozioanele 
romano-francez, romano-elveţian sau romano-
rus. Ne asteptăm la o participare pe măsura valorii 
invitaţilor noştri !

SRC va iniţia în acest an “Conferinţa pentru 
Publicul Larg”, cu titlul “Învaţă să salvezi o 
viaţă”. Tema se înscrie în spiritul Societăţii de 
încercare de educare şi conştientizare în rândul 
populaţiei a unor probleme importante de sănătate 
cardiovasculară. Conferinţa va fi urmată în zilele 
congresului de un curs practic asigurat de membrii 
grupului de lucru de Cardiologie de Urgenţă din 
SRC, ai Consiliului Naţional Român de Resuscitare 
şi ai Societăţii Române de Medicină de Urgenţă şi 
Catastrofă.

SRC doreşte să se implice mai mult în formarea 
“europeană” a tinerilor specialişti cardiologi 
şi a organizat în acest an, la congres, o sesiune 
specială referitoare la “Formarea rezidenţilor 
în cardiologie din perspectiva europeană” în 
care vor fi ridicate probleme concrete legate de 
legislaţia în vigoare, de corectitudinea aplicării 
în România a programei de învăţământ teoretic 
şi practic, problemele rezidenţilor legate de  
pregatirea practică şi necesitatea apropierii cât mai 
mult de programa europeană de cardiologie.

În premieră în acest an, în cadrul programului 
SRC de stimulare a cercetării ştiinţifice, se va 
organiza, “Sesiunea tânărului investigator”, 
pentru care au fost selecţionate, într-o competiţie 
dură, cele mai valoroase 6 lucrări ştiinţifice ale 
cardiologilor sub 35 ani. Ele vor concura pentru 
cele 3 premii importante atribuite de SRC. 
Selecţia acestor lucrări s-a făcut cu competenţă şi 
conştiinciozitate de către referenţi independenţi, 
care au încercat să evidenţieze lucrările cu reală 
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valoare de cercetare ştiinţifică prezentate de tineri cardiologi. 
Participarea la acesta sesiune poate fi un punct de lansare 
personală a tinerilor în vederea aplicării pentru bursa anuală 
de cercetare a SRC ce se va acorda la sfârşitul acestui an.

Înscrierea lucrărilor originale s-a făcut în acest an numai 
online pe site-ul SRC, permiţând astfel prelungirea termenului 
limită de înscriere. Fiecare lucrare înscrisă, pentru sesiuni 
orale sau postere, a fost revizuită de 3 referenţi diferiţi care 
au acordat note în funcţie de valoarea ştiinţifică a lucrărilor. 
Cele mai bune lucrări au fost selecţionate, în ordinea mediilor, 
pentru a fi prezentate în sesiunile de lucrări orale sau sesiunile 
poster forum. Deşi acest sistem a pus deocamdată anumite 
probleme de ordin logistic sau de obisnuinţă cu înscrierile 
online, consider că este un pas înainte către un sistem care va 
putea fi perfecţionat în viitor.

O altă noutate a acestui congres va fi publicarea de către 
SRC a “Compendiumului de ghiduri ESC traduse” care 
va costitui pentru fiecare dintre noi un instrument util în 
practica clinică. Într-o perioadă în care remarcăm o creştere 
importantă a numărului de trialuri clinice, am devenit din ce 
în ce mai interesaţi de ghidurile de practică clinică, ghiduri ce 
ne ajută deseori să decidem asupra celor mai potrivite optiuni 

de diagnostic şi tratament. Din acest motiv publicarea acestui 
Compendium a fost o prioritate pentru SRC în acest an 
şi credem că această carte va fi bine primită şi extrem de 
folositoare. 

Programul ştiinţific în ansamblu, are astfel toate 
ingredientele să menţină şi acest congres la standardele 
impuse până acum şi sper să împlinească fiecăruia aşteptările 
din punct de vedere ştiinţific şi informaţional. 

 
Dr. Dan Deleanu
Preşedintele SRC

PROVAS III (Protecţia vasculară în ateroscleroza sistemică)  Bucureşti

CARDIO-COAG (Patologia cardiovasculară şi terapia antitrombotică şi 
anticoagulantă) Timişoara 

Revascularizarea în sindroamele coronariene acute 20 noiembrie  Bucureşti

CARDIO-PREVENT (Cardiologie preventivă) 20 noiembrie Tg.Mureş

Urgenţe Hipertensive 27 noiembrie Oradea

ECOU (Evaluarea funcţiei ventriculare: ce poate oferi  
ecocardiografia?) 26-27 noiembrie Bucureşti

NOIEMBRIE

OCTOMBRIE

AGENDA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE DE 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE 

- 2009 -

CULTURA (Cum evaluăm, cum tratăm hipertensiunea arterială) 2 octombrie Constanţa

Revascularizarea în sindroamele coronariene acute 9 octombrie Craiova

CARDIO-PREVENT (Cardiologie preventivă) 23 octombrie Oradea

CARDIO-COAG (Patologia cardiovasculară şi terapia antitrombotică şi 
anticoagulantă) Bucureşti

ARCA (Aritmii cardiace) 31 octombrie Sibiu
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Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru a Societăţii 
Române de Cardiologie a fost găzduită anul acesta în perioada 
7-9 Mai la poalele Tâmpei, în sălile de conferinţe ale Hotelului 
Aro din Braşov. Pe fondul unor superbe zile de tranziţie către 
vară, aritmiile cardiace au fost omniprezente pe toată durata 
manifestării, organizatorii încercând să menţină un echilibru 
între aspecte clasice cu rol educativ (cum ar fi stimularea 
cardiacă permanentă şi tratamentul aritmiilor supraventriculare) 
şi domenii care au cunoscut progrese importante în ultimii ani 
în acest domeniu chiar şi în condiţiile limitante din România 
(terapia de resincronizare cardiacă, evaluarea riscului de moarte 
subită cardiacă, tratamentul extrasistolelor venticulare).

Prezenţa Grupului de Lucru Aritmii Cardiace s-a făcut 
simţită din prima zi, cu un minicurs devenit oarecum clasic 
„Cardiostimularea pentru cardiologul clinician” şi moderat 
de dl dr.Radu Ciudin (Bucureşti). Sesiunea a trecut în revistă 
probleme actuale începând cu „Selecţia modului de stimulare” 
Dr.Călin Silişte (Bucureşti) continuând apoi cu „Caracterizarea 
principalilor parametrii de timp şi voltaj al cardiostimulării” 
Dr.Horia Roşianu (Cluj) şi finalizându-se cu „Problemele 
pacientului cardiostimulat”, două din cele mai importante şi 
frecvente teme fiind atinse „Malfuncţia de pacing” Dr.Sorin 
Micu (Braşov) şi „Malfuncţia de sensing” Dr.Radu Ciudin 
(Bucureşti). 

Ziua de 8 Mai a reprezentat apogeul activităţii GLA, 
două sesiuni de mare interes atrăgând un număr foarte mare 
de participanţi. Sesiunea de „Controverse în aritmologie” 
moderată de d-a dr.Mihaela Grecu (Iaşi) a tratat atât o temă 
de acută actualitate în România („Tratamentul precoce prin 
ablaţie de RF în aritmiile pe cord indemn”) cât şi una clasică 
dar extrem de educativă („Este ECG de suprafaţă suficient în 
diagnosticul complet al aritmiilor”). Protagonistul (Dr.Radu 
Vătăşescu, Bucureşti) şi respectiv antagonistul (dr.Horia 
Roşianu, Cluj) primei controverse i-au expus argumentele 
legate de oportunitate, complicaţii, cost-eficienţă şi raportul cu 
indicaţiile ghidurilor europene în vigoare, ajungând în final la 
concluzia comună că tratamentul ablativ în aritmiile pe cord 
indemn este cel mai indicat la majoritatea pacienţilor dar rămâne 
limitat în România de accesibilitatea redusă, datorată în parte 
factorului economic dar şi numărului încă extrem de redus de 
centre de Electrofiziologie intervenţională cu experienţă din 

România. Protagoniştii celei de-a doua controverse, 
pro-Dr.Gabriel Tatu Chiţoiu (Buruseşti) şi contra-
Dr.Gabriel Ivănică (Timişoara) şi-au argumentat 
printr-o bogată exemplificare poziţia (numeroase 
electrocardiograme de referinţă), concluzia finală 
neântârziind să apară: ECG de suprafaţă poate 
orienta cel mai adesea diagnosticul, însă în cazuri 
selecţionate diagnsticul definitiv nu se poate efectua 
fără înregistrări intracavitare.

„Terapia de resincronizare la interferenţa 
specialităţilor” moderată de Dr.Radu Vătăşescu 
(Bucureşti) şi Dr.Draşos Cozma (Timişoara) a fost 
cea de-a 2-a sesiune a zilei de 8 mai în care GLA 
a fost implicat şi a fost realizată în comun cu GL 
Ecocardiografie. Dr. Ruxandra Jurcuţ (Bucureşti) a 
prezentat „Ecocardiografia în selecţia pacienţilor 
pentru terapia de resincronizare” fiind completată de 
dr.Dragos Cozma (Timişoara) cu „Ecocardiografia 
în urmărirea pacienţilor după resincronizare”. 
Dr.Smărăndiţa Lacău (Bucureşti) a prezentat 
noi metode non-ecocardiografice în evaluarea 
pacienţilor înainte şi după terapia de resincronizare 
în conferinţa „Alternative imagistice în terapia 
de resincronizare”. În final Dr.Radu Vâtâşescu 
(Bucureşti) a pus în discuţie necesitatea unei noi 
paradigme în optimizare terapiei de resincronizare 
în conferinţa „Stimulare atrio-biventriculară sau 
resincronizare de ventricul stâng?”.

În ultima zi a Conferinţei Naţionale a Grupurilor 
de Lucru a Societăţii Române de Cardiologie, 
GLA a organizat sesiunea „Prezenţa şi perspective 
în evaluarea şi tratamentul aritmiilor”, sesiune 
moderată de Dr.Radu Vătăşescu (Bucureşti). 
În prima parte Dr.C.Stănescu (Iaşi) a încercat 
să actualizeze „Indicaţiile neconvenţionale în 
cardiostimularea permanentă”. Dr.Alexandru 
Deutch (Bucureşti) a prezentat extrem de actualizat 
şi structurat „Stratificarea riscului de moarte 
subită”, urmat de excelenta prezentare a Dr.Dragoş 
Cozma (Timişoara) a unei teme dificile, puţin 
abordată în literatura de specialitate: „Extrasistolele 
ventriculare: dacă, când şi cum tratăm?”. Sesiunea 
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s-a încheiat cu prezentarea dr.Mihaela Grecu (Iaşi) „Terapia 
ablativă a aritmiilor”, prezentare ce a reuşit să îmbine intr-
o manieră perfect didactică date clasice cu noutăţile din 
domeniu. 

Interesul crescut pentru aritmiile cardiace, probat prin 
numărul mare şi calitatea comunicărilor (aritmiile cardiace au 
fost prezentate şi în alte sesiuni) dar şi prin prezenţa numeroasă 
în sală, pare să demnostreze că această supraspecializare a făcut 

un pas important către recunoaşterea naţională. De asemenea, 
prezenţa printre vorbitori a numeroşi tineri, în minte, spirit şi 
adesea chiar şi în buletinul de identitate, ne aduce argumente 
solide că Aritmologia Românească îşi va continua dezvoltarea 
în perioada următoare, nivelând decalajele existente şi 
contribuind la integrarea reală a acetui domeniu în Uniunea 
Europeană.  

Dr.Radu Vătăşescu
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Ajunsă deja la a patra editie, un punct de referinţă în agenda 
cardiologilor români la început de mai, Conferinţa Naţională 
a Grupurilor de Lucru ale Societăţii Române de Cardiologie a 
fost gazduită şi în acest an de oraşul Brasov. 

Participarea Grupului de lucru de Ecocardiografie, cu o 
nouă conducere aleasă la Congresul Naţional SRC Sinaia 2008  
- dr. Bogdan A. Popescu (Institutul de Boli Cardiovasculare 
“Prof. Dr. C.C. Iliescu”) preşedinte şi dr. Dragoş Cozma 
(Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara) secretar, a 
constat în 5 sesiuni, dintre care una organizată în colaborare 
cu Asociaţia Europeană de Ecocardiografie EAE şi una în 
colaborare cu Grupul de Lucru de Aritmii. Sesiunile au avut 
un caracter predominat practic, foarte apreciat dacă ne bazăm 
pe numărul mare de participanţi. Au existat astfel două sesiuni 
speciale de prezentări de cazuri – “Insuficienţa cardiacă: 
care este rolul ecocardiografiei?” şi “Eco Blitz – Care este 
diagnosticul Dvs?”şi un atelier de lucru având drept subiect 
“Ecocardiografia Doppler: How to”.

Invitat special al Grupului de lucru de Ecocardiografie 
în acest an a fost prof. Patrizio Lancellotti (Spitalul 
Universitar Liege, Belgia), trezorierul Asociaţiei Europene 
de Ecocardiografie, nume recunoscut în ecocardiografia 
europeană, cu peste 80 de articole publicate în reviste 
internaţionale de renume şi interes special în domeniul 
valvulopatiilor şi ecocardiografiei de stress.

Subiectul sesiunii principale – sesiunea 
organizata în colaborare cu EAE – a fost “Rolul 
ecocardiografiei în valvulopatii: update”, moderatori 
fiind prof. P. Lancellotti şi dr. B.A.Popescu.  

Sesiunea a fost deschisă de Prof. Dr. Dragoş 
Vinereanu (Spitalul Universitar de Urgenţă 
Bucureşti), cu o conferinţă dedicată tratamentului 
intervenţional, eco ghidat în regurgitarea mitrală 
secundară. Plecând de la premisa intervenţionistului 
ca orice poate fi rezolvat chirurgical poate fi 
abordat şi percutan, prof. Vinereanu a prezentat 
tehnicile noi percutane de abordare a insuficienţei 
mitrale, de la anuloplastia mitrală percutană  prin 
sinusul coronarian şi plastia percutană “edge to 
edge” cu punct de plecare în tehnica chirurgicală 
Alfieri, statusul actual, dispozitivele disponibile şi 
posibilităţile viitoare.

În continuare, Prof. Dr. Carmen Ginghină 
(Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. 
C.C. Iliescu”) a prezentat detalii legate de 
evaluarea ecocardiografică în insuficienţa mitrală 
congenitală, o entitate rară (~ 4% din cazurile de 
regurgitare mitrală în cazuistica Institututului) dar 
foarte importantă, cu multe particularităţi legate de 
necesitatea cunoaşterii embriologiei, anatomiei, 
clasificării, leziunilor asociate şi colaborarea 
ecocardiografistului cu chirurgul cardiovascular 
pentru alegerea atitudinii optime. Prezentarea a 
fost ilustrată de multiple imagini ecocardiografice 
din cazuistica Institutului.

Conferinţa d-lui dr. B. A. Popescu a avut drept 
subiect rolul noilor tehnici ecocardiografice în 
evaluarea stenozei aortice, cu accent pe evaluarea 
cu cât mai mare acurateţe a ariei valvulare, dar şi a 
parametrilor VS. Astfel, s-a discutat rolul ecografiei 
3D în aprecierea formei şi dimensiunilor tractului 
de ejecţie VS şi rolul imagisticii de deformare 
miocardică prin Doppler tisular şi speckle tracking 
în evaluarea disfuncţiei subclinice de ventricul 
stâng în stenoza aortică. Prezentarea a continuat 
cu expunerea datelor unui studiu efectuat în cadrul 
laboratorului de ecocardiografie al Institutului de 
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Boli Cardiovasculare “IBCV Prof. Dr. C.C. Iliescu”, urmărind 
relaţia între parametrii clasici de evaluare a funcţiei diastolice 
şi parametri moderni de rotaţie şi untwisting.

Rolul prof. P. Lancellotti a fost de a aborda un subiect 
controversat – rolul ecocardiografiei la pacienţii asimptomatici 
cu stenoza aortică strânsă. În afara unor date privind utilitatea 
dubitabilă a testelor de stress în alegerea pacienţilor pentru 
intervenţie chirurgicală, prof. Lancellotti a prezentat date 
originale, aflate în curs de publicare, privind elaborarea unui 
scor combinat (parametri clinici, paraclinici şi ecocardiografici) 
ce ar putea identifica adecvat pacienţii asimptomatici cu 
beneficiu maxim în urma intervenţiei chirurgicale precoce.

O altă sesiune cu subiect de mare interes practic a fost cea 
organizată împreună cu grupul de lucru de aritmii, dedicată 
terapiei de resincronizare la interfaţa specialităţilor, moderată 
de dr. Dragos Cozma şi dr. Radu Vatasescu (Spitalul Clinic de 
Urgenţă Bucureşti). A fost o sesiune a noii generaţii, dar cu 
multe date din experienţa personală bogată a prezentatorilor în 
domeniu. Dr . Ruxandra Jurcuţ (IBCV Prof. Dr. C.C. Iliescu) 
a deschis sesiunea expunând rolul ecocardiografiei în selecţia 
pacienţilor pentru terapia de resincronizare, pentru ca dr. D. 

Cozma să prezinte rolul tehnicii 
în evaluarea postresincronizare. 
Dr. Smarandiţa Lacău  a expus 
alternativele imagistice în terapia 
de resincronizare, cu accent pe 
tehnicile de imagistică prin rezonanţa 
magnetică, pentru ca sesiunea să 
fie închisă de dr. R. Vătăşescu cu 
o prezentare a două posibilităţi de 
resincronizare – atriobiventriculară 
versus ventriculară stângă.

Sălile de conferinţă au fost 
neîncăpătoare pentru participanţii la 
sesiunile de prezentări de cazuri, atât 
sesiunea”Insuficienţa cardiacă: care 
e rolul ecocardiografiei?” moderată 
de Prof. Dr. E. Apetrei şi Prof. Dr. 

Carmen Ginghină, cât şi cea “Eco Blitz” moderată de dr. 
B.A.Popescu şi dr. D. Cozma, cu mulţi vorbitori tineri, fiind 
printre cele mai apreciate în cadrul conferinţei. 

A venit din nou rolul seniorilor să puncteze detalii legate de 
ecocardiografia Doppler în cadrul atelierului de lucru moderat 
de conf. dr. I.M. Coman (IBCV Prof. Dr. C.C. Iliescu) şi prof. 
Dr. Carmen Ginghină, subiectele abordate fiind legate de 
funcţia diastolică VS  - conf.dr. Adriana Ilieşiu (Sp. Caritas), 
stenoza aortică - prof. Dr. Doina Dimulescu (Spitalul Clinic 
de Urgenţă Elias), proteze valvulare – conf dr. Adina Ionac 
(Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara), hipertensiunea 
pulmonară – prof. Dr. Tiberiu Nanea (Sp. Caritas) şi bolile 
congenitale - conf. Dr. I.M. Coman.

 Conferinţa a reprezentat un succes, numeroşii 
participanţi apreciind calitatea prezentatorilor şi bogaţia 
informaţiilor oferite, iar discutarea în detaliu a unor aspecte 
practice a reprezentat unul din punctele cele mai importante în 
acest sens.

Dr.Oana SAVU
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Hipertensiunea arterială este o boală frecventă, 
subdiagnosticată, insuficient şi incorect tratată. Este un factor 
de risc tradiţional major dar în egală măsură constituie o boală 
de sine stătătoare ce poate genera complicaţii cu implicaţii 
prognostice şi terapeutice.

Un loc important în programul ştiinţific al Conferinţei 
Naţionale a Grupurilor de Lucru – Braşov 2009 l-a ocupat 
Hipertensiunea Arterială, ocazie cu care au fost dezbătute 
ultimele ghiduri de diagnostic şi tratament, studii populaţionale 
şi trial-uri comunicate în ultimii ani. 

Au fost organizate 4 sesiuni cu subiecte de actualitate 
cu implicaţii majore prognostice şi terapeutice pentru acest 
teritoriu de patologie cardiovasculară şi cu o mare utilitate 
pentru clinician.

Prima sesiune din cadrul Conferinţei „HIPERTENSIUNEA 
ARTERIALĂ – UPDATE” s-a bucurat de participarea Prof. 
dr. A. Manolis (Grecia) – Profesor la Departamentul de 
Cardiologie al Asklepeion General Hospital Atena, alături de 
care au conferenţiat Prof. dr. C. Arsenescu Georgescu, Prof. dr. 
E. Apetrei, şi Dr. R. Darabont.

S-au dezbătut teme de actualitate şi interes major în evaluarea 
şi tratarea pacientului hipertensiv cum ar fi: detectarea precoce 
a leziunilor subclinice de organ ţintă în hipertensiune, asocierea 
hipertensiunii cu aritmiile cardiace, stiffness-ul arterial ca 
verigă lipsă în evaluarea hipertensiunii, strategii terapeutice 
care pot influenţa benefic progresia afectării renale la bolnavul 
hipertensiv.

Sesiunea ştiinţifică intitulată „SLEEP APNEEA ŞI 
CONSECINŢELE CARDIOVASCULARE” s-a bucurat 
de o numeroasă participare, fiind dedicată unui subiect de 
actualitate, cu implicaţii prognostice şi terapeutice importante. 
Această entitate a fost prezentată atât ca un factor de risc pentru 
bolile cardiovasculare –Prof. dr. C. Arsenescu Georgescu, 
în asociere cu alţi factori de risc majori cardiovasculari cum 
ar fi hipertensiunea arterială –  Prof. dr. R. Căpâlneanu, cât 
şi Sindromul metabolic – Prof. dr. M. Cinteză. Problemele 
dezbătute în conferinţe au fost exemplificate cu o prezentare de 
caz clinic de către Dr. M. Grecu şi prin prezentarea unui studiu 
epidemiologic cu pacienţi cardiostimulaţi electric permanent în 

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George 
I.M. GEORGESCU” Iaşi: Sleep apneea la purtătorii 
de pacemaker – Dr. C. Stătescu.

A treia sesiune ştiinţifică dedicată hipertensiunii 
„MODALITĂŢI DE ABORDARE A RISCULUI 
CARDIOVASCULAR ÎN HIPERTENSIUNEA 
ARTERIALĂ” a accentuat importanţa încadrării 
pacienţilor în categoria de risc corespunzătoare, atât 
în ceea ce priveşte gradul hipertensiunii arteriale 
cât şi a factorilor de risc asociaţi: Obezitatea 
şi Sindromul metabolic – Prof. dr. M. Vintilă; 
Semnificaţia microalbuminuriei – Prof.dr. D. 
Dimulescu, Hipertrofia ventriculară stângă: de la 
factor de risc la boală – Conf. dr. A. Ilieşiu; Evaluarea 
funcţiei cardiace la pacientul diabetic hipertensiv 
-  Prof. dr. D. Vinereanu. O atenţie deosebită s-a 
acordat dezbaterii noţiunii de Risc Cardiovascular 
Rezidual prezentată de Prof. dr. Gh. Dan ca fiind 
o noţiune nou introdusă pe plan internaţional cu 
implicaţii terapeutice majore pentru pacienţii cu risc 
cardiovascular. 

O altă temă de interes major pentru auditoriu 
a reprezentat-o sesiunea „ABORDĂRI 
TERAPEUTICE PARTICULARE ÎN 
HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ” în conformitate 
cu ultimele ghiduri şi studii publicate. Aceste situaţii 
reprezintă întotdeauna o provocare pentru clinician 
şi necesită conlucrarea cu alte specialităţi. Astfel, 
Prof. dr. C. Ginghină a abordat un subiect delicat: 
Sarcina şi hipertensiunea arterială, exemplificat cu 
prezentarea unui caz clinic de către Dr. M. Rugină. 
Prof. dr. L. Gherasim a prezentat complexitatea 
abordării pacientului hipertensiv cu boală 
cerebrovasculară acută. Au fost discutate strategiile 
terapeutice în Urgenţele hipertensive – Prof.dr. M. 
Dorobanţu, subliniindu-se faptul că nu există reţete 
universal valabile, terapia nuanţându-se pentru 
fiecare entitate în parte. 
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Prof. dr. G. Datcu a abordat tema Evaluarea şi tratamentul 
HTA la pacienţii cu arteriopatie periferică. 

Toate sesiunile s-au bucurat de o largă audienţă, iar pe 
parcursul desfăşurării acestora comentariile moderatorilor şi 
întrebările din sală au fost pertinente, constituind subiecte de 

reflecţie pentru practica curentă.
Hipertensiunea arterială rămâne un factor determinant al 

riscului cardiovascular, dar în egală măsură constituie o boală 
de sine stătătoare, cu evoluţie imprevizibilă prin complicaţiile 
majore ce pot surveni.

Dr. Radu A. SASCĂU



��

Între 7 si 9 mai, Hotelul  Aro din Brasov a găzduit pentru 
a-l patrulea an consecutiv  Conferinţa Naţională a Grupurilor 
de Lucru, organizată de Societatea Română de Cardiologie.

     Activitatea ştiinţifică a Grupului de Lucru de “Insuficienţă 
Cardiacă, a fost structurata în patru sesiuni, dintre care două 
mese rotunde, şi a reunit lectori cu experienţă din mai multe 
specialităţi (cardiologie clinică, electrofiziologie, anestezie 
şi terapie intensivă, chirurgie cardiacă). Temele discutate au 
abordat problematica actuală din insuficienţa cardiacă şi s-au 
remarcat prin diversitate.

În prima zi au fost prezentate o serie de proiecte de cercetare, 
discuţiile fiind conduse de prof. dr. C. Macarie şi prof. dr. I. 
Bruckner. Dr. Ileana Ţepes Piser (Bucuresti) a vorbit despre 
impactul fibrilaţiei atriale la pacienţii cu insuficienţă cardiacă 
şi fracţie de ejecţie prezervată. Au urmat dr. Adela Şerban (Cluj 
Napoca) cu caracteristicile insuficienţei cardiace la pacienţii 
cu tromboză acută de proteze şi dr. Rodica Cioranu Stanescu 
(Bucureşti) cu profilul molecular în insuficienţa cardiacă din 
sindroamele coronariene acute, evidenţiat prin markeri ADN 
şi ARNm. În încheiere, dr. Emanuel Stoica a vorbit despre 
insuficienţa cardiacă şi obezitate.

În cea de-a doua zi, lucrările au fost deschise cu masa 
rotundă pe tema revascularizării miocardice la pacientul cu 
insuficienţă cardiacă de etiologie ischemica. Aceasta a adus 
împreuna, ca moderatori, nume importante în cardiologie, 
invitaţii prezentând punctul de vedere al cardiologului 
(prof. dr. C. Macarie, prof. dr. R. Capâlneanu), respectiv al 
intervenţionistului (dr. D. Deleanu) şi al chirurgului (prof. dr. 
V. Iliescu) cu privire la indicaţii, evaluarea miocardului viabil 
şi a zonelor ischemice “la risc” şi a identificării şi corecţiei 
leziunii cardiace asociate (regurgitarea mitrală, anevrismul de 
VS).

Dr. Deleanu a trecut în revistă indicaţiile de “ghid” ale 
revascularizării miocardice la pacienţii cu insuficienţă cardiacă 
ischemică acută şi cronică, accentuând poziţia ocupată de 
cardiologia intervenţionala în tratamentul acestor pacienţi. 
Prof. R.Capâlneanu a subliniat importanţa evidenţierii 
miocardului viabil ca parte a stabilirii oportunităţii chirurgicale 
şi a evaluării preoperatorii la pacientul ischemic şi a prezentat 
atât date teoretice despre metodele utilizate în acest scop 
cât şi cazuri ilustrate din colecţia Clinicii de la Cluj.   Prof. 

C.Macarie a  rezumat metodele ecocardiografice de 
evaluare a regurgitării mitrale asociate, subliniind 
importanţa gradării corecte a severităţii, atunci 
când alături de revascularizatie se ia în discuţie 
şi corecţia acesteia. În încheiere, prof. V.Iliescu a 
prezentat tehnicile chirurgicale disponibile pentru 
rezolvarea chirurgicală a leziunilor cardiace asociate 
din insuficienţa cardiacă ischemică: insuficienţa 
mitrală, respectiv anevrismul de VS. 

Sesiunea s-a remarcat prin dinamismul 
discuţiilor, cu intervenţii încrucişate ale 
moderatorilor pe parcursul prezentprilor.

Cea de-a treia sesiune a avut un subiect de 
actualitate, intens dezbătut: insuficienţa cardiacă 
acută. Discuţiile au fost conduse de prof. dr. L. 
Gherasim şi prof. dr. R. Capâlneanu. În deschidere 
dr. Ovidiu Chioncel a prezentat date derivate din 
Regitrul Naţional de Insuficienţă Cardiacă Acută, 
care a înrolat prospectiv 3040 de pacienţi din mai 
multe centre din ţară, pe o perioadă de1 an şi care 
s-a încheiat recent ( 5 mai 2009).

Prof. Gherasim a sumarizat date clinice şi 
anatomopatologice legate de miocarditele acute 
şi rolul lor etiologic în insuficienţa cardiacă acută, 
mai bine conturat în ultimii ani de când biopsia 
endomiocardică face parte din bilanţul pacienţilor 
cu forme nou instalate, refractare.

Dr. Lucian Zarma (Bucureşti) a sintetizat 
indicaţiile revascularizării miocardice la pacientul 
cu insuficienţă cardiacă acută şi avantajele 
procedurilor intervenţionale vs chirurgicale atunci 
când acestea sunt fezabile.

Conf. dr. S. Bubenek a prezentat indicaţiile, 
avantajele şi dezavantajele medicaţiei inotrope şi 
vasopresoare “ clasice” la pacientul cu status post 
chirurgie cardiacă, proprietăţile inotrop-ului ideal 
şi câteva date despre beneficiile net dovedite ale 
calciu -sensibilizatorului, levosimendan în chirurgia 
cardiacă, acesta fiind denumit şi “contrapulsatie 
farmacologică”. În încheiere, Conf. dr. D. Filipescu 
a vorbit despre dispozitivele de asistare circulatorie 
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(balonul de contrapulsaţie intra-aortic, pompele de asistare 
VS) şi ultrafiltrare (alternativa pentru depleţia volemică, cu 
prezervare a funcţiei renale în insuficienţa cardiacă acută).

Ultima conferinţă a Grupului de Lucru de Insuficienţă 
Cardiacă a avut ca temă tratamentul cu dispozitive în 
insuficienţa cardiacă şi i-a avut ca moderatori pe dr. Ovidiu 
Chioncel (Bucuresti) şi dr. Radu Ciudin(Bucuresti).

Dr. Andrei Carp (Bucuresti) a prezentat în deschidere 
definiţia şi importanţa optimizării tratamentului medical în 
insuficienţa cardiacă, parte critică a selectării pacienţilor 
eligibili pentru terapia de resincronizare cardiacă. A urmat 
prof. dr. D. Vinereanu cu rolul ecocardiografiei în selecţia şi 
urmărirea  pacienţilor cu dispozitive. S-a arătat că în ciuda 
faptului că indicaţiile de ghid ale resincronizării cuprind strict 
date clinice şi electrocardiografice, parametrii ecocardiografici 
de asincronism sunt utili în identificarea mai bună a responderi-
lor şi în optimizarea pe termen lung a dispozitivelor.

Prof. Capâlneanu a vorbit despre alegerea tipului de 
cardiostimulare la pacientul cu insuficienţă cardiacă şi indicaţie 
de tip bradicardic.

  În încheiere, dr. Radu Ciudin a prezentat câteva 
date practice despre modul de optimizare a parametrilor 
electrofiziologici şi managementul pe termen lung la 
pacienţii cu dispozitive. S-a pus accentul pe necesitatea unei 
abordări complementare a pacienţilor cu dispozitive de către 
cardiologul clinician şi electrofiziolog.

În concluzie, lucrările conferinţei, bine prezentate şi atent 
documentate au multumit pe deplin aşteptările participantilor, 
aceştia fiind prezenţi în număr mare în sălile de conferinţă 
până la sfârşitul lucrărilor. Dincolo de aspectele ştiinţifice 
al conferinţei, acesta a fost un prilej plăcut de întâlnire între 
generaţii de medici cardiologi.

    Dr.Ovidiu CHIONCEL



��

Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru a Societăţii 
Române de Cardiologie desfăşurată în perioada 5-7 mai 
2009 la Braşov a constituit o manifestare ştiinţifică de 
prestigiu şi de un mare interes, nu numai pentru cardiologi 
ci şi pentru alte specialităţi medicale, datorită tematicilor 
moderne şi a unei organizări deosebit de reuşite.

Participarea Grupului de Lucru de Cardiologie Pediatrică 
cu 4 sesiuni s-a înscris în contextul celorlalte grupuri de 
lucru, beneficiind de o audienţă numeroasă şi de un program 
dens şi variat.

Temele abordate au cuprins probleme dintre cele mai 
importante şi actuale pentru cardiologia pediatrică dar şi 
pentru pediatrie, neonatologie, medicină de familie, pe de 
o parte, şi pentru de cardiologia adultului sau chirurgia 
cardiovasculară pe de altă 

Expunerile de mare valoare ştiinţifică şi actualitare au 
fost realizate de medici şi cadre didactice din principalele 
centre universitare şi centre de cardiologie din ţară, 
personalităţi recunoscute din domeniul cardiologiei şi 
cardiologiei pediatrice. Aceleaşi apreciere deosebite pentru 
ţinuta ştiinţifică trebuie acordată şi prezentărilor instructive 
de cazuri clinice.

Prima sesiune: malformaţiile congenitale de cord cu 
manifestări severe neonatale (moderatori: Prof. Dr. Rodica 
Togănel, ŞL. Dr. Horaţiu Suciu, Prof. Dr. AG Dimitriu) s-
a adresat unei problematici de mare importanţă practică, 
aceea a diagnosticului  precoce a cardiopatiilor congenitale 
cu manifestari clinice neonatale (Prof. Dr. Rodica Togănel) 
şi, în funcţie de situaţie, dirijarea spre Centrele de Chirurgie 
cardiovasculară, cu precizarea indicaţiilor şi a posibilităţilor 
operatorii în perioada neonatală (H. Suciu).

Prezentările unor cazuri clinice: transpoziţia de vase 
mari (Dr. Cecilia Lazea, Conf. Dr. Rodica Manasia), 
anomalia Ebstein cu manifestări severe neonatale (Prof. Dr.  
AG Dimitriu) sau a unor variate cordiopatii congenitale la 
care s-a inteventi precoce (Conf. Dr. D. Dumbravă şi colab.) 
au completat cu succes referatele. 

Sesiunea a 2-a intitulată “Managementul malformaţiilor 
congenitale de cord la copil” (moderatori: Conf. Dr. Rodica 
Manasia, Prof. Dr. I Socoteanu, Conf. Dr. Angela Butnariu) 
s-a dorit şi s-a realizat un interesant schimb de opinii între 

cardiologi, pediatri, chirurgi cardiovasculari, 
toate în beneficiul copilului cu malformaţii 
congenitale de cord.

Referatul “Managementul malformaţiilor 
congenitale de cord la copil” (Prof. Dr. I.  
Socoteanu) a fost urmat de o altă interesantă 
şi utilă punere la punct “Locul cardiologiei 
intervenţionale în managementul malformaţiilor 
congenitale de cord la copil” (Dr. C. Suciu) şi 
cel privitor la “Aspecte pediatrice ale îngrijirilor 
postoperatorii la copilul cu malformaţii 
congenitale de cord” (Dr. Daniela Iacob, Conf. 
Dr. Angela Butnariu, Dr. Adelina Vintilescu) şi 
de 2 prezentări de cazuri referitoare la coarctaţia 
de aortă (Dr. Ioana Ghiorghiu) şi drenajul venos 
pulmonar aberant intracardiac (Dr. Sorina Pasc).

Sesiunea a 3-a dedicată aritmologiei pediatrice 
(moderatori: Conf. Dr. C Iordache, Dr. G. Ivănică, 
Dr. R. Ciudin) a abordat aspecte practice dintre 
cele mai importante din domeniu: ”Modalităţi 
terapeutice noi în tahiaritmiile la copil” (Dr.
G, Ivănică), ”Cardiostimularea permanentă în 
blocul atriovantricular gradul III la copil –o 
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decizie dificilă?” (Dr. R. Ciudin), ”Sindromul QT lung la 
copil – cauză de moarte subită cardiacă la copil” (Conf. 
Dr. Amalia Făgărăşan) şi ”Perspective ale tratamentului 
aritmiilor cardiace la copil” (Conf. Fr. C. Iordache). 
Prezentarea deosebit de interesantă ”Cardiostimularea 
permanentă la copil, experinţa Clinicii de cardiologie, 
Institutul de Boli Cardiovasculare – Prof. Dr. C. C. Iliescu, 
Bucureşti (Dr. Ioana Ghiorghiu) a încheiat această sesiune, 
care a beneficiat de o asistenţă record.

Sesiunea a 4-a a dezbătut ”Afectarea cardiacă în afecţiuni 
extracardiace şi Managementul actual al insuficienţei 
cardice la copil” (moderatori: Prof. Dr. AG Dimitriu; Prof. 
Dr.  Ioana Anca, Conf. Dr. D. Dumbravă) – problematică 
frecventă în practica cardio-logică pediatrică şi pediatrică 
în general: ”Interferenţe între patologia cardiacă şi cea 
renală la copil” (Conf. Dr. D. Dumbravă), ”Aspecte actuale 
ale cardiotoxicităţii citostaticelor la copil (Prof. Dr. AG 
Dimitriu), de mare utilitate şi pentru oncologi, ”Evaluarea 
pacientului cu insuficienţă cardiacă” (Conf. Dr. Angela 
Butnariu), ”Managementul actual al insuficienţei cardiace 
la copil” (Prof. Dr. Rodica Togănel), ”Insuficienţa cardiacă 
neonatală de cauză extra-cardică” (Prof.Dr. Ioana Anca) şi 
o excelentă prezentare de cazuri clinice privind ”Afectarea 

Neîndoilenic nu există o ecocardiografie pentru non-cardi-
ologi! Dar o încercare de a prezenta datele esenţiale ale eco-
cardiografiei pe înţelesul medicilor non-cardiologi – aceasta 
este posibilă.

Astfel în cadrul Celei de-a XII a Conferinţe Naţionale a 
Societăţii Române de Ultrasonografie (Bucureşti, 16 mai 
2009) o echipă de ecografişti (reunind specialişti cu experienţă 
ca Prof. Tiberiu Nanea, Conf. Cristina Stănescu, Dr. Bog-
dan Popescu şi tineri – Dr. Carmen Beladan, Dr. C. Calin, 
Dr. A. Vlădaia, Dr. R. Ticulescu, Dr. O. Savu, Dr. C. Mihai) 
au susţinut prezentări bogat ilustrate privind “Metodologia 
efectuării ecocardiografiei” (protocolul minim pentru efectu-
area unei ecocardiografii, date ce trebuie să figureze pe bu-
letinul de ecocardiografie) şi “Ecocardiografia în diagnosticul 
urgenţelor” (insuficienţa mitrală acută, tromboembolismul 
pulmonar, tamponada pericardică, etc).

Interesul ultrasonografiştilor “generali” a fost neaşteptat de 
mare şi sala de curs a fost neîncăpătoare...

Prof. Dr. Carmen GINGHINĂ

cardiovasculară în bolile oncologice la copil” (Conf.. Dr. 
Gabriela Doroş).

Dezbaterea unor probleme de largă aplicabilitate 
practică, probă fiind larga audienţă la sesiuni, punerea 
la punct realizată de specialişti recunoscuţi în domeniu, 
discuţiile şi concluziile fiecărei sesiuni, constituie argumente 
ce permit să se afirme că participarea Grupului de lucru de 
Cardiologie Pediatrică la Conferinţa Naţională de la Braţov 
a fost un success şi a creat bazele unei colaborări pe plan 
superior  cardiolog – chirurg cardiovascular, în beneficiul 
pacientului.

Prof. Dr.A.G.DIMITRIU
Dr. Adrian LACATUSU

ECOCARDIOGRAFIA PENTRU 
NON-CARDIOLOGI...
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În sala „Eminescu” a Hotelului Traian din Iaşi, în prezenţa 
a peste 200 de participanţi a continuat cursul de implementare a 
Ghidului de diagnostic şi tratament în faza pre-spital al infarctului 
miocardic acut cu supradenivelare de segment ST (STEMI), aceasta 
fiind a treia locaţie (după Bucureşti şi Cluj-Napoca) a acestei 
manifestări ştiinţifice de interes naţional. Dr.Gabriel Tatu Chiţoiu 
(vicepreşedintele Societăţii Române de Cardiologie) a iniţiat seria 
de prezentări, răspunzând scepticilor la nedumerirea „de ce un ghid 
pentru tratamentu STEMI în pre-spital”, subliniind faptul că sunt 
trei cauze ale mortalităţii importante ale pacienţilor în această etapă: 
incidenţa mare a aritmiilor maligne în primele ore de la debutul 
infarctului, ignorarea sau interpretarea greşită a diferitelor profiluri 
de instabilitate hemodinamică care survin în primele ore de la 
debut, ceea ce conduce la atitudini terapeutice eronate şi neaplicarea 
precoce a procedurilor de reperfuzie coronariană.

Prof. Dr. Cătălina Arsenescu Georgescu a actualizat elementele 
de diagnostic pre-spital al STEMI în contextul definiţiei sale 
„universale” iar prof.dr.Maria Dorobanţu (preşedintele Grupului de 
Lucru de Cardiopatie Ischemică) a subliniat problemele ridicate în 
practică de către diangosticul diferenţial al STEMI. Dr.Dana Cazacu 
a subliniat elementele de monitorizare în pre-spital a pacientului cu 
STEMI, cu câteva referiri la particularităţile pe care le determină 
transportul aerian medicalizat (necesar uneori) la acestui tip de 
pacient. Prof. Dr. Carmen Ginghină a prezentat posibilităţile de 
evaluare a riscului pacientului cu STEMI în pre-spital (riscul vital 
şi riscul hemoragic) subliniind necesitatea elaborării (şi ulterior 
testării) unui scor de risc în pre-spital simplu dar nu...simpluţ. 
sesiunea dedicată tratamentului pacientului cu STEMI în pre-
spital a cuprins referiri la recomandările pentru managementul 
STEMI la locul său de debut (inclusiv suportul de bază al vieţii 
şi utilizarea defibrilatorului semiautomat) prezentate de către conf.
dr.Diana Cimpoeşu (vicepreşedinte al CNRR), la recomandările 
pentru dispecerii Serviciilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă (dr.
Diana Zinovei) şi a măsurilor terapeutice de ordin general (sedarea 
durerii, oxigenoterapie, administrarea de nitroglicerină, aspirină şi/
sau clopidogrel, a anticoagulantelor, beta-blocantelor şi tratamentul 

fenomenelor însoţitoare) discutate punctual de către 
conf.dr.Călin Pop (secretarul Grupului de Lucru 
Cardiologie de Urgenţă). În cea de-a treia parte a acestui 
curs prof.dr.Mihai Dan Datcu a prezentat conduita 
terapeutică în aritmiile maligne (fibrilaţia ventriculară, 
tahicardia ventriculară fără puls, asistola, activitatea 
electrică fără puls) iar dr.Ion Fermeşanu şi dr.Viviana 
Aursulesei s-au referit la tratamentul tahiaritmiilor cu 
puls prezent, respectiv la tratamentul bradiaritmiilor. 
Întrucât „cartea unui pacient cu STEMI se joacă de cele 
mai multe ori în faza pre-spital”, tratamentul promp 
şi adecvat al instabilităţii hemodinamice face ca acest 
joc să aibă loc pe un teren sigur, a arătat dr.Antoniu 
Petriş (preşedintele Grupului de Lucru Cardiologie de 
Urgenţă) în conferinţa sa. În partea finală a cursului, 
dr.Gabriel Tatu Chiţoiu şi dr.Laura Briotă au subliniat 
rolul şi atuurile pe care cele două tipuri de reperfuzie 
(farmacologică şi intervenţională) le deţin în abordarea 
eficientă a STEMI.

Ghidul de diagnostic şi tratament în faza pre-spital 
al infarctului miocardic acut cu supradenivelare de 
segment ST (STEMI), implementat prin acest curs, 
reprezintă iniţiativa Grupului de Lucru de Cardiologie de 
Urgenţă al Societăţii Române de Cardiologie (directori 
de curs: dr.Gabriel Tatu Chiţoiu şi Dr.Antoniu Petriş) în 
colaborare cu Grupul de Lucru de Cardiopatie Ischemică 
(co-director de curs: prof.dr.Maria Dorobanţu), şi a 
fost elaborat de către specialişti proveniţi din cadrul 
Societăţii Române de Cardiologie, Asociaţiei Serviciilor 
de Ambulanţă din România, Societăţii Române de 
Medicină de Urgenţă şi Catastrofă, Consiliului Naţional 
Român de Resuscitare, Asociaţiei de Medicină de 
Urgenţă şi Dezaste şi Asociaţiei Serviciilor Medicale 
de Urgenţă Prespitaliceşti din România.

Dr. Antoniu PETRIŞ

CURSUL „STEMI pre-spital”
Iaşi, 22 mai 2009

„STEMI pre-spital”
Iaşi

22 mai 2009
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PROF. DR. MIHAI DAN DATCU (IAŞI). Cred că revista 
a acoperit nevoile noastre de informaţie din ţară şi de peste 
hotare. Este vie, alertă, nu te plictiseşti citind-o. Sugerez 
includerea unai rubrici (Stop cadru, de exemplu în care să aflăm 
informaţii despre activitatea altor societăţi naţionale, cine îi 
conduce, scurte biografii ale unor personalităţi importante. Ştiu 
ca unele din aceste informaţii pot fi obţinute de pe internet!! 
Propun şi o rubrică distractivă de Murphologie medicală!

DR. ADRIAN TASE (PITEŞTI) “Impresia mea despre 
InfoCard este excelentă. Mi-o voi exprima printr-un acronim: 
“Ideea Nobilă pentru Formarea de Opinie în Cardiologia 
Actuală Românească şi De pretutindeni”

PROF. DR. ELVIRA CRAIU (CONSTANŢA) “Mintea 
nu-i un vas care să fie umplut, ci un foc care trebuie întreţinut” 
Plutarch. Şi pentru că există dreptul la replică: “Infocard-ul nu 
este un vas care să fie (numai) umplut, ci şi un foc care trebuie 
întreţinut (în continuare)”.

DR. ANTONIU PETRIŞ (IAŞI) “O comunitate ştiinţifică 
vie se bazează pe comunicare şi pe memorie colectivă. Timp 
de 15 ani Infocardul a reuşit să fie  şi tribuna şi album de 
familie. La mulţi ani”

CONF. DR. LUCIAN PETRESCU (TIMIŞOARA) “La 
mulţi ani, Infocard! La mulţi ani şi la mai multe pagini, la 
un format de tip ziar de informare periodică, (greu de spus 
care ar putea fi periodicitatea optimă), nu doar evenimenţial-
administrativă “din curtea” SRC, ci şi informativ ştiinţific şi 
tehnic, sumar de cunoştinţe legate de un focus tematic actual, 
evenimente din sfera ESC, AHA/ACC, etc. Aşadar, succes!”

DR. ALEXANDRU VOICAN (BUCUREŞTI) “O revistă 
cu o ofertă foarte generoasă şi de mare actualitate prin temele 
abordate. La mulţi ani INFOCARD!”

CONF. DR. FLORIN MITU (IAŞI) “Apariţia de 15 ani a 
publicaţiei INFOCARD este importantă pentru toţii membrii 
SRC datorită informaţiilor, noutăţilor şi punerilor la punct pe 

DESPRE INFOCARD...
ANCHETĂ ANIVERSARĂ
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diverse teme din cardiologia romaneasca si mondială”.
PROF. DR. CĂTĂLINA ARSENESCU GEORGESCU 

(IAŞI)” INFOCARDUL este o  publicaţie absolut necesară 
pentru difuzarea unui minim de informaţii importante din 
cadrul activităţii lumii cardiologice. Bune sau rele aceste 
informaţii trebuie sa circule pentru a şti unii de alţii.

Cred că fiecare membru al SRC doreşte să primească 
această publicaţie indiferent unde profesează sau cât de inserat 
este în activitatea societăţii. Cred că difuzarea acestor date 
poate constitui un stimulent  pentru o participare activă”.

Sunt notate participările cardiologilor români cu lucrări la 
diferite manifestări internaţionale şi menţionat cei ce au obţinut 
diferite premii ceea ce conferă o motivaţie extraordinară pentru 
tineri în primul rând dar nu numai”...

DR. ROXANA  DARABONŢ (BUCURESTI) “Este un 
album care reconstituie activitatea din ultimii ani a Societăţii 
Române de Cardiologie. Aceasta publicaţie pune în valoare 
şi medicii care contribuie la viaţa acestei societăţi. Este un 

demers care merită continuat”
DR. GABRIELA GHEORGHE (BUCURESTI) “Infocard-

revistă ale carei numere le aştept cu nerăbdare, atât pentru 
calitatea înaltă a INFORMATIEI despre manifestarile 
ştiinţifice din ţară şi din străinatate, cât şi pentru calitatea şi 
generozitatea FORMAŢIEI profesionale în domenii de vârf 
ale cardiologiei”.

DR. CIPRIAN REZUS (IASI) “Orice încercare de a defini 
revista Infocard trebuie să graviteze în jurul unor noţiuni 
simple: Pasiune, Profesionism, Respect, Comunicare; restul 
frazei va avea amprenta talentului stilistic al autorului. Eu am 
avut norocul de a ”creşte” în această nobilă meserie împreună 
cu Infocard”.

DR. ADRIAN GAVRILA (CRAIOVA) “Cred că până 
acum, Infocard-ul s-a achitat foarte bine de rolul său şi anume 
acela de a fi o punte absolut necesară între Societatea Româna 
de Cardiologie şi medicii cardiologi, precum şi un ghid 
“tehnic” care ne ajută să ne orientăm în sfera manifestărilor 
ştiinţifice din specialitatea noastră“.

ANIVERSARE
15 ANI
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REPORTER:  Stimate  Domnule Profesor Apetrei, cum 
s-a “născut” Infocardul? Cine a avut ideea şi cum s-a realizat 
primul număr?

PROF. E. APETREI: În anul 1994 am fost ales Preşedinte 
al SRC (după o legislatură ca secretar). Cunoşteam bine 
activitatea Societăţii. Activitatea Societăţii între congrese nu era 
cunoscută decât de un grup restrâns, de asemenea informarea 
medicală era înca greu de obţinut. Revista de Cardiologie nu 
putea acopri aceasta arie, de fapt cardiologii nu prea scriau, 
revista apărea cu dificultate. 

M-am gândit să redactăm o foie de informaţii, un fel de 
„News letter”, deci informaţii în cardiologie - INFOCARD. 
Am pornit la drum. Primul număr a apărut în anul 1994 şi apoi 
de 3-4 ori pe an, în total până în anul 1988 (când a fost ales 
noul presedinte) au apărut 11 numere.

INFOCARD cuprindea următoarele rubrici: din partea 
preşedintelui, activitatea biroului, anunţuri privind cursurile 
SEC ţinute la Sofia Antipolis – Franţa, anunţuri privind 
cursurile SRC, participarea la congrese internaţionale cu 
scurte prezentări, lista cu lucrări prezentate la aceste congrese, 
prezentarea unor noutăţi ştiinţifice, activitatea bordului SRC, 
mai ales activitatea externă (când era cazul), activitatea internă, 
lista manifestărilor ştiinţifice, etc.

În nr.11 s-a publicat APELUL SRC către Primul Ministru 
privind situaţia bolilor cardiovasculare, a factorilor de risc,mai 
ales a fumatului. Primul ministru Radu Vasile era mare fumător 

şi apărea pe toate posturile TV cu ţigara în mână. Am publicat 
şi răspunsul lui.

REP: În ce măsură au fost implicaţi în apariţia Infocardului 
de-a lungul timpului Preşedinţii SRC, boardul SRC?

PROF. E.A.: INFOCARD era coordonat de preşedinte dar 
materiale erau scrise de mulţi colegi, după caz. Apariţia era 
posibila prin sprijinul unei companii farmaceutice, cate 3-4 
numere o companie.

REP: Cum apreciaţi evoluţia acestui buletin informativ al 
cardiologilor în timp (grad şi mod de informare, atractivitate, 
condiţii grafice?)

PROF. E.A.: INFOCARD s-a dezvoltat atât din punct 
de vedere grafic, vezi numerele actuale, cât şi conţinutul. 
La început avea 8 pagini, nr. 11 avea 12 pagini, iar astăzi 
INFOCARD are 32 pagini şi este aşteptat de toată suflarea 
cardiologilor.

REP: Cum vedeţi viitorul publicaţiei?
PROF. E.A.: În viitor cred că structurarea pe câteva rubrici 

mai bine definite ar fi mai potrivită. De asemeni cat mai 
multe date prind activitatea bordului şi mai ales aş incude şi 
prezentarea şedinţelor de board într-o rubrică specială : „Din 
activitatea boardului SRC”; „După Congres” „Congresul în 
cifre” etc.

Reporter: Dr. Cosmin Călin

CUM S-A “NĂSCUT” INFOCARDUL?
INTERVIU CU FONDATORUL INFOCARD

ANIVERSARE
15 ANI
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PROF. DR. RADU CAPALNEANU  În opinia mea, 
jurnalul de informare a cardiologilor din România - “Infocard”- 
reprezintă  un succes şi o tradiţie deja.

Valoarea informativă a materialelor publicate de-a lungul 
timpului este de notorietate, autorii jurnalului redactând cu 
regularitate  şi obiectivitate principalele evenimente naţionale 
şi internationale “din branşă” ce prezintă interes pentru 
cardiologii români. De asemenea aş remarca valoarea de 
“vademecum” pentru toate manifestările organizate de SRC 
dar şi pentru alte evenimente semnificative din cardiologia 
internaţională.

În timp, rubricile jurnalului s-au diversificat în aşa fel încât 
de câţiva ani buni asistăm la apariţia unor numere tot mai 
interesante şi atractive inclusiv prin imaginile şi comentariile 
ce însoţesc materialele publicate, calitatea “scrisului” având 
evident o tendinţă ascendentă pe măsură ce “harnicii reporteri” 
au deprins gustul şi farmecul cuvântului scris.

După părerea mea, varianta electronică oferită de site-ul 
Societatii - Cardioportal - nu e antagonică ci ofera o alternativă 
în pas cu vremea dar nu poate să se substituie formei  tipărite 
şi plăcerii pe care o produce rasfoirea, imaginea de ansamblu 
şi senzaţia de real pe care o simţi când ai în mâini un jurnal viu 
prin spirit şi imagine.

DR. RUGINA MIHAELA  Reprezintă o deosebiă onoare 
să fac parte din colectivul revistei Infocard alături de care am 
încercat să deschidem o noua viziune a problemelor de interes 
cardiologic. Ma bucur că am ajuns la cel de-al cinsprezecelea 
an, în care, împreună am depus stăruinţa necesară în a ajunge 
la un obiectiv comun ce ar trebui să preocupe întreaga 
societate cardiologică şi anume o mai bună informare, o 
atitudine obiectivă asupra problemelor de interes cardiologic, 
o anumita toleranţă în a accepta noutatea şi de asemenea o 
perfecţionare a modalităţilor prin care putem aborda aceste 
probleme sensibile. 

Desigur cel mai important lucru este faptul că prin această 
revistă am reusit să contribuim la crearea unei comunităţi care 
şi-a unit fortele în a construi bazele unei conduite medicale 
corecte şi de asemenea un mod de selecţionare al valorilor.

CUM S-A “NĂSCUT” INFOCARDUL? DESPRE INFOCARD...
OPINIA UNUI 
PREŞEDINTE SRC

OPINIA UNUI SECRETAR AL 
PUBLICAŢIEI
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MEDICINA CARDIOVASCULARĂ: 
DE LA CONFORMITATE LA INOVAŢIE
17 APCC 09

În perioada 20-24 mai a.c a avut loc al 17-lea Congres de 
Cardiologie al zonei Asia Pacific. Evenimentul s-a desfăşurat la 
Kyoto, vechea capitală imperială a Japoniei, la Centrul Internaţional 
de Congrese Kokusai, locul unde a fost semnat în anul 1999 
Protocolul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Congresul a reunit circa 3.000 de participanţi, sesiunile s-au 
desfăşurat simultan în 11 săli, plus arie de postere şi expoziţie, 
evenimente sociale şi simpozioane satelit.

Menţionăm câteva sesiuni foarte interesante şi variate ca 
tematică:

• Ecocardiografia Doppler în diatologie; 35 de ani de contribuţie 
japoneză (Akira Kitabatake, Japonia);

• Provocările generate de povara globală a bolii cardiovasculare 
(Shahryar Sheikh, WHF, Pakistan);

• Progresia bolii cardiovasculare: o nouă ţintă terapeutică (Jaz 
Cohn, SUA);

• Alerta globală şi reţeaua de răspuns pentru cardiopatiile cu 
virus hepatic C (Akira Matsumori, Japonia);

• Regurgitarea valvulară severă asimptomatică: alegerea 
momentului de aur pentru operaţie (Jamil Tajik, SUA);

• Insuficienţa cardiacă diastolică: o creaţie medicală sau 
un program de management (Ph.Poole-Wilson, WHF, Marea 
Britanie).

Sesiunea de epidemiologie şi prevenţie privind controlul 
fumatului a fost condusă de chairman-ul corean Mook Lee, ştiut 
fiind faptul că, în anii 80, această ţară a deţinut un nedorit record 
mondial din toate timpurile: 80% fumători din totalul populaţiei 
adulte. În favoarea abandonării la nivel populaţional a fumatului 
au fost prezentate modele de succes scandinave, asiatice, şi din alte 
zone geografice.

Progresele imagistice în medicina cardiovasculară au inclus 
simulatorul UCB, OCT (Optical Coherence Tomograph) pentru 
caracterizarea grosimii plăcii vulnerabile, termografia intra-placă, 
ecocardiografia cu ergonovină.

Cursul ECO, magistral condus de Jamil Tajil de la Mayo 
Clinic a adus la zi aspecte ca: diastologie, viabilitate, dissincronie, 
contrast, torsiune, 3D, şi a prezentat live aspecte ca: evaluarea strain 
cu speckle tracking sau înregistrarea fluxului LAD.

Abordările terapeutice au acoperit o paletă largă, inclusiv de 
medicină alternativă, de la prescrierea unor produse botanice la 
benidipină şi pitavastatin, de la terapia Waon la PCI, de la terapia 
prin muzică la celule stem.

Cercetările de farmacologie experimentală şi, respectiv, clinică, 
au adus dovezi pentru Curcumin, un inhibitor natural specific P300-
HAT cu efecte benefice post-IM în asociere cu IECA, şi respectiv, 

Carperitide, un peptid natriuretic atrial uman cu efecte benefice în 
insuficienţa cardiacă în asociere cu furosemid.

Particularităţile pacienţilor asiatici, ca şi filozofia multimilenară 
a acestor popoare au o triplă reflectare în farmacologia 
cardiovasculară:

• Frecvenţa tusei la IECA a dus la prescrierea în masă, de primă 
intenţie, a blocanţilor receptorilor angiotensinici;

• Betablocantele sunt, în general, evitate, deoarece induc spasm 
coronarian, interferă cu bronhomotricitatea şi dinamica sexuală, nu 
prezintă rezultate convingătoare în ultimele trialuri, sunt dificil de 
titrat în doze optime, etc.

• Apa este considerată un element vital: în contrast, diuretice 
sunt, a priori, indezirabile, utilizarea lor făcându-se cu maximă 
precauţie, chiar şi în insuficienţă cardiacă!

Contribuţia românească a constat în lucrarea poster “Plasmatic 
pro-BNP and Target Organ Damage in Hipertensive Patient: Are 
There Significant Correlations?”, avându-i ca autori pe: Cristina 
Târziu, Elisabeta Bădilă, Răzvan Târziu, Daniela Bartoş, Maria 
Dorobanţu.

De asemenea, subsemnatul a adresat în plen 6 întrebări care au 
fost apreciate de panelişti.

Din perspectiva politică, Societatea de Cardiologie Asia pacific 
este afiliată la World Heart Federation. Dealtfel, iar volumul de 
rezumate a apărut ca supliment al revistei CVD Prevention and 
Control, publicaţia oficialo oficială a WHF.

Japonia este în mod  cert liderul zonei Asia Pacific în cardiologie, 
contribuind la congres cu circa jumătate din lucrări. Comunicări 
interesante au mai venit din Singapore şi Hong-Kong, ca şi din 
centrele de excelenţă Meijing, Seoul, Sydney, Mumbay, Kuala 
Lumpur, Bangkok, Manila. Totuşi, s-a menţionat faptul că trei mari 
ţări, China, India şi Rusia (care are o parte asiatică importantă) 
nu acordă importanţă prevenţiei cardiovasculare, ceea ce duce la 
probabilitatea unei creşteri accelerate a prevenţiei cardiovasculare 
în următorii ani.

 

Dr. Adrian TASE
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Bolile cardiovasculare continuă să deţină primul loc în 
mortalitatea şi morbiditatea populaţiei din România. Diminuarea 
morbi-mortalităţii prin boala cardiovasculară la nivel european a 
putut fi realizată prin măsuri de educaţie populaţională (cunoaşterea 
factorilor de risc cardiovascular şi modalităţile de diminuare a 
impactului lor negativ asupra stării de sănătate).

În acest spirit în 5 iunie la Timişoara a avut loc cursul 
CARDIOPREVENT organizat de Grupul de Lucru de Cardiologie 
Preventivă şi Recuperare Cardiovasculară, cu scopul principal de 
instruire în aplicarea celor mai eficiente măsuri de prevenţie în vederea 
scăderii mortalităţii prin boală cardiovasculară în ţara noastră. 

Desfăşurarea cursului a avut ca obiectiv dezvoltarea colaborării 
cu medicii de familie şi medicii de alte specialităţi (diabet şi boli 
de nutriţie, nefrologie, neurologie) şi a constituit o dovadă în plus a 
utilităţii şi a necesităţii prezentării în cadrul cursurilor EMC a unor 
tematici axate pe obiectivele profilaxiei primare şi secundare în 
scopul reducerii impactului bolilor cardiovasculare.

După deschiderea oficială făcută de prof.dr.Şt.I.Drăgulescu, 
rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” 
Timişoara, cursul a debutat cu aspecte epidemiologice ale prevalenţei 
crescute a bolii coronariene aterosclerotice la nivel european. Au 
fost expuse rezultatele studiilor EuroAspire III şi şi EuroAspire 
Follow Up România, proiecte ce au relevat o prevalenţă crescută 
a factorilor de risc cardiovascular şi un management inadecvat al 
acestora - un moment aparte l-a constituit înmânarea diplomelor 
tuturor investigatorilor din studiul EuroAspire III (diplome semnate 
de prof. dr. David Wood, coordonator european şi prof. dr. Dan Gaiţă, 
coordonator naţional al acestui proiect). 

Cursul a fost structurat în trei părţi pe un model cat mai interactiv 
şi a urmărit dezbaterea unor capitole de evaluare şi management al 
riscului cardiovascular, explificând prin prezentarea unor cazuri clinice 
contrapunctate de comentarii efectuate din perspectiva recomandărilor 
Ghidului European de Prevenţie a Bolilor Cardiovasculare.

Au fost aduse în atenţia audienţei actualităţi privind 
riscul global cardiovascular în sesiunea destinată prevenţiei 
cardiovasculare de la ghiduri la practică medicală, iar 
impactul puternic al progreselor diagnosticului imagistic 
în evaluarea aterosclerozei, a motivat tema modalităţi de 
detecţie şi cuantificare a aterosclerozei subclinice. 

O secţiune aparte s-a referit la factorii de risc 
cardiovascular tradiţionali şi modalităţile concrete de 
management al acestora.

O a treia secţiune s-a referit la dietă, activitate fizică 
şi la oprirea fumatului care rămân mijloacele de bază 
ale cardiologiei preventive şi care acoperă un segment 
substanţial al recuperării cardiovasculare. În ultima parte 
a workshop-ului, dr M. Iurciuc a realizat o trecere în 
revistă a particularităţilor recuperării cardiovasculare

Tematica aleasă, modul de prezentare al noţiunilor, 
iconografia sugestivă, actualitatea şi aplicabilitatea 
practică a noţiunilor expuse şi nu în ultimul rând  
prestigiul profesional al lectorilor au contribuit la atenţia 
şi aprecierea favorabilă acordată cursului de către 
participanţi.

Criza financiară şi-a pus amprenta conceptual şi pe 
acest curs, datorită dispariţiei sponsorului din cursurile 
anterioare - dar cursul a avut loc datorită echipei entuziaste 
din Clinica de Prevenţie şi Recuperare Cardiovasculară 
a Institutului de Boli Cardiovasculare din Timişoara 
(aceeaşi echipă care a efectuat EuroAspire III România, 
sau care a participat alături de pacienţii lor la tradiţionalul 
„Cros al Inimilor” în 30 mai 2009).

Şi toate acestea, din pasiune pentru prevenţia 
cardiovasculară...

Dr. Laura CRĂCIUN, Prof. dr. Dan GAIŢĂ

DIN PASIUNE PENTRU PREVENŢIA 
CARDIOVASCULARĂ
CARDIOPREVENT – Timişoara, 5 iunie 2009

CARDIOPREVENT  
Timişoara, 

5 iunie 2009
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În perioada 11-12 iunie 2009 la Timişoara s-a desfăşurat 
prima ediţie a cursului ECOU organizat de către Grupulde Lucru 
de Ecocardiografie al Societăţii Române de Cardiologie, cursul 
având drept temă „Evaluarea funcţiei ventriculare: ce poate oferi 
ecocardiografia?”. Simpozionul se încadrează printre obiectivele 
Grupului de Lucru de Ecocardiografie ce includ acţiuni educative 
cu accent pe latura practică, secţini practice având drept scop 
ameliorarea calităţii acetui tip de examinare, acţiuni legate de 
stimularea activităţii de cercetare în ecocardiografie şi de creştere a 
vizibilităţii ecocardiografiei româneşti în străinătate. Prezentările, cu 
multiple valenţe interdisciplinare, au atras o audienţă semnificativă, 
cardiologi şi internişti, atât specialişti cât şi medici rezidenti.

Deschiderea oficială a fost onorată de prezenţa 
directorilor cursului Prof.Dr.Carmen Ginghină şi 
Dr.Bogdan A.Popescu (preşedintele Grupului de Lucru de 
Ecocardiografie din ţara noastră).

Primele prezentări „Evaluarea funcţiei sistolice a 
venticulului stâng” (Dr.B.A.Popescu) şi „Evaluarea 
funcţiei diastolice a venticulului stâng” (Conf.D.A.Ilieşiu) 
s-a constituit într-un rapel ecocardiografic deosebit de util 
privind evaluarea funcţiei ventriculare şi au fost urmate de 
discuţii interesente. Alegerea temelor s-a făcut plecând de la 
premiza că manifestarea ştiinţifică, alături de oportunitatea 
schimburilor de informaţii între colegii din diverse spitale, 
are şi un puternic caracter educaţional, în sală fiind prezenţi 
un număr mare de medici rezidenţi aflaţi în prină perioadă 
de pregătire ecocrdiografică.

În continuarea cursului au fost subliniate „Particularităţi 
ale evaluării funcţiei venticulare stângi la pacienţii cu 
valvulopatii severe” (Conf.Dr.A.Ionac), „Rolul atriului 
stâng pentru funcţia ventriculară stângă” (Dr.D.Cozma) 
şi „Evaluarea ecocardiografică modernă a funcţiei 
ventriculului drept” (Prof.Dr.C.Ginghină). prezentările 
de caz ale Dr.C.Beladan, Dr.R.Jurcuţ şi C.Mornoş au 
completat conferinţe teoretice aducând un plus de „nuanţă 
clinică” întregului ansamblu.

Impactul puternic al progreselor diagnosticului 
imagistic în dezvoltarea cardiologiei motivează tema 
următoarei sesiuni. Dr.D.C.Cozma a oferit detalii privind 
„Evaluarea ecocardiografică a asincronismului cardiac”, 
iar Dr.R.Jurcuţ a conferenţiat despre „Rolul imagisticii 
deformării miocardice în detectarea afectării subclinice”. 
În acelaşi context tematic a fost inclusă şi prezentarea 
Dr.C.Beladan, „Noi modalităţi de evaluare ecografică a 
funcţiei cardiovasculare”. Excelentă în opinia cursanţilor, a 

CURS: ECOU
Timişoara, 11-12 iunie 2009

fost şi sesiunea a doua interactivă de demostraţii practice în direct 
susţinute de către Dr.D.C.Cozma, Dr.R.Jurcuţ şi Dr.C.Beladan.

Concluzia care se desprinde la încheierea primului curs 
ECOU este necesitate continuării acestui program de pregătire în 
ecocardiografie, cu standardizarea modului de efectuare şi raportare 
a ecocardiografiilor, în concordanţă cu recentele recomandări 
europene pe această temă. Acest obiectiv ar avea consecinţă 
posibilitatea constituirii unor registre naţionale pentru anumite 
patologii, care ar putea fi folosite în studii naţionale multicentrice.  

Dr.Cristian MORNOŞ
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A 19-a Întâlnire Europeană de 
Hipertensiune

Intre 12-16 iunie s-a desfasurat la Milano „19th European Meeting 
on Hypertension”, intalnire deja traditionala, organizata de Societarea 
Europeana de Hipertensiune Arteriala (ESH). Pe langa numeroasele 
comunicari orale, postere si prezentari de cazuri, intalnirea a cuprins o 
varietate de sesiuni acoperind diferite subiecte, de la sesiunea plenara la 
intalnirile grupurilor de lucru ale ESH, sesiuni „How to” sau „Intalnirea 
cu expertii”, ateliere de lucru , seminarii educative  si sesiuni educative 
organizate de companiile farmaceutice. 

Seminariile educative au abordat trei probleme majore: HTA 
in relatie cu factorii de risc, (diabet, obezitate), Masurarea TA si 
Managementul HTA. In interesanta conferinta „HTA si diabetul 
zaharat” s-au comentat rezultatele recentelor trialuri clinice, care 
confirma ca HTA asociata diabetului zaharat este un important factor 
de risc care trebuie sa fie tratat conform ghidurilor actuale. Daca insa 
scaderea TA la diabetici se asociza cu beneficii clinice, normalizarea 
HbA1c este actualmente controversata. Pe de alta parte rezultatele 
trialului ONTARGET ridica problema pana unde sa scada TA sub 
tratament, deoarece  pacientii din cvartila cu cea mai mica TA au avut 
riscul de mortalitate mai mare . Un alt seminar educativ  s-a referit la 
„Masurarea TA”, (care desi pare un subiect banal la prima vedere , 
ridica o multime de probleme atat in practica, cat  si in studiile clinice, 
pornind de  la tipul de tensiometre  pana la  modalitatea optima de 
determinare,  mai ales din perspectiva posibilitatii de a masura TA 
centrala). Seminarul a cuprins „Noile ghiduri de determinare a TA la 
domiciliu”, „Masurarea HTA centrala” si „Cum sa masori TA in 2009 
?”. Al treilea seminar educativ s-a referit la “Managementul HTA”, 
in care s-au dezbatut teme legate de  „Cand sa incepem tratamentul 
in HTA” si „Cum poate fi imbunatatita complianta la tratament” (s-a 
subliniat rolul combinatiilor antihipertensive), sau „Avem nevoie de 
noi medicamente antihipertensive” , cu o sesiune dedicata inhibitorilor 
specifici de renina.

Sesiunile „Meet the expert” au cuprins subiecte incitante. In “Cum 
sa citesti studiile clinice” auditoriul a fost initiat in modul de a analiza 
critic rezultatele trialurilor clinice. „Managementul HTA in timpul fazei 
acute a accidentului vascular cerebral” a abordat tema inca incomplet 
clarificata legata pe de o parte de nivelul tinta al TA in timpul fazei 
acute a AVC, cat si atitudinea terapeutica prin care se pot atinge aceste 
valori.

Atelierele de lucru au fost fie sesiuni matinale (debutand  la ora 7.30 
ca ”breakfast workshops”), fie sesiuni in care s-a dezbatut un anumit 
subiect  („topical workshops”): viitorul epidemiologiei cardiovasculare, 
dezvoltarea noilor medicamente in HTA, HTA rezistenta, curba J – o 
enigma cu o solutie sau nutritia si HTA. Abordarea HTA rezistente, de 
la definirea sa pana la problemele de diagnostic pozitiv, diferential si 
de tratament, s-a facut in mai multe sesiuni.  S-a discutat deasemenea 
despre noile medicamente in tratamentul HTA, unele aflate in etapa de 
cercetare: inhibitorii directi ai reninei, blocantele sintezei aldosteronului, 
inhibitorii de NEP (Neutral EndoPeptidase),  antagonistii de endotelina 
sau agonistii de receptori AT2. 

Sesiunile „How to” au abordat  modul de evaluare 
a functiei diastolice ventriculare, a afectarii renale, a 
rigiditatii arteriale sau a sensibilitatii baroreflexelor. 

Afectarea subclinica de organ tinta, in speta 
microalbuminuria (MA) ca marker de afectare renala, a 
fost discutata in mai multe sesiuni. S-a subliniat faptul 
ca MA reflecta nu numai o suferinta renala incipienta, ci 
este un marker de disfunctie endoteliala generalizata. MA 
are o implicatii prognostice nefavorabile cardiovasculare, 
renale si, la pacientii diabetici, de aparitie a retinopatiei 
diabetice. In ghidul european de HTA actualizat, care va fi 
publicat in toamna, MA, ca marker de afectare subclinica 
de organ, ocupa o pozitie egala cu ECG, creatinina serica 
si estimarea clearance-ul la creatinina. Regresia  MA 
reprezinta o tinta terapeutica, iar blocantele SRAA sunt 
prima linie terapeutica de ales.

Foarte interesante au fost “Late-Breaker Sessions”, trei 
sesiuni  dedicate rezultatelor unor studii clinice (dintre care 
amintesc selectiv rezultatele analizei subgrupului cu diabet 
zaharat din trialul ONTARGET si rezultatele monitorizarii 
ambulatorii a TA din acelasi studiu, studiul HYVET, 
prezenta si regresia HVS in studiul TRANSCEND, studiul 
GWAS – despre implicatiile genelor in HTA, denervarea 
simpatica renala in HTA rezistenta sau tratamentul cu 
darusentan).

In sesiunea plenara, asteptata cu interes,  au fost 
prezentate “Ghidurile de hipertensiune la copii si 
adolescenti” si HTA si sindromul metabolic. S-au discutat 
apoi aspecte legate de actualizarea , in urma rezultatelor 
unor importante studii clinice, a Ghidului European de 
HTA („ESH Update of Previous Guidelines” ), actualizare 
care va fi publicata in toamna. Modificarile ghidului 
care au fost discutate in sesiunea plenara se refera la: 
importanta determinarii initiale si apoi secventiale a MA 
ca marker de afectare subclinica de organ;  la valorile tinta 
ale TA la diverse subgrupe de hipertensivi si existenta unei 
curbe J ( nu se recomanda scaderea TA diastolice sub 70 
mmHG); la medicatia anti HTA, in care betablocantele nu 
vor mai fi proscrise, iar combinatiile antihipertensive vor 
avea indicatii mai largi. 

In concluzie, a 19-a Intalnire Europeana de 
Hipertensiune a fost  o manifestare prestigioasa,  bogata 
in evenimente stiintifice interesante, de la cercetare 
fundamentala la trialuri clinice si epidemiologie, de la 
certitudini la controverse in diagnosticul si tratamentul 
HTA.

Conf. dr. Adriana Iliesiu

The 19th European 
Meeting on 

Hypertension
Milano

12-16 iunie
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CURS: URGENŢE HIPERTENSIVE
19 IUNIE 2009, Botoşani

În data de 19 iunie 2009 s-a desfăşurat la Botoşani cursul 
Societăţii Române de Cardiologie, Grupul de Lucru Hipertensiune 
Arterială cu tema: ”Urgenţe hipertensive” – Director de curs Prof. 
Dr. Cătălina Arsenescu Georgescu, Co-Director Conf. Dr. Florin 
Mitu.

Cursul a avut o structură interdisciplinară deoarece urgenţa 
hipertensivă poate surveni la un pacient cu patologie cardiovasculară, 
neurologică, renală sau chiar în contextul unei situaţii fiziologice 
precum sarcina.

Inserarea unui subiect de prevenţie primară şi secundară a dat 
cursului un surplus de actualitate în maniera de abordare modernă 
a unei patologii speciale.

Subiectele abordate în cadrul acestui program ştiinţific au permis 
conturarea unei viziuni actuale asupra unei patologii cu o deosebită 
importanţă pentru practica curentă: urgenţele hipertensive.

În deschidere Prof. Dr. Cătălina Arsenescu Georgescu a 
definit cadrul actual al bolii, trecând în revistă şi punctând cele 
mai importante aspecte ale Ghidului ESH/ESC 2007 la care s-au 
adăugat şi noile direcţii de abordare terapeutică a hipertensiunii 
arteriale dezbătute la Congresul ESH de la Milano – iunie 2009.

Din cadrul urgenţelor hipertensive au fost alese entităţile cu 
pondere mare în practica curentă care reprezintă o provocare 
pentru clinician. Astfel, au fost abordate următoarele teme: 
Insuficienţa ventriculară stângă acută hipertensivă – Conf. Dr. A. 
Ilieşiu; Hipertensiunea arterială în Sindromul coronarian acut – Dr. 
L. Lucaci; Hipertensiunea arterială şi bolile aortei – Prof. Dr. E. 
Apetrei.

O importanţă aparte s-a acordat hipertensiunii arteriale în 
sarcină, prezentată de Conf. Dr. Ilieşiu, aceasta reprezentând un 
subiect delicat, interdisciplinar (obstetrician, cardiolog, medic 

de familie) şi care a dat naştere la discuţii interesante din partea 
participanţilor. 

Au fost inserate şi două prezentări de cazuri care au exemplificat 
problemele dezbătute în conferinţe: un caz de hipertensiune 
asociată cu sindrom coronarian acut – Dr. A. Petriş şi un caz de 
urgenţă hipertensivă care a generat disecţie acută de aortă – Dr. R. 
A. Sascău. 

Au fost abordate două forme speciale de hipertensiune arterială: 
HTA asociată cu boala renală – Dr. A. Petriş şi HTA rezistentă la 
tratament – Dr. V. Aursulesei, punctându-se particularităţile de 
diagnostic şi tratament. 

O sesiune specială a fost dedicată urgenţelor hipertensive 
din teritoriul cerebrovascular. Au fost discutate probleme privind 
encefalopatia hipertensivă – Prof. dr. E. Apetrei; HTA asociată AVC 
acut – Prof. Dr. C. Arsenescu Georgescu cât şi date de prevenţie 
primară şi secundară în AVC – Conf. Dr. F. Mitu. Au rezultat 
concluzii importante în ceea ce priveşte abordarea terapeutică 
a acestui tip de pacient, ţinta tensiunii arteriale, clase de droguri 
utilizate cât şi momentul începerii tratamentului în conformitate cu 
Ghidurile actuale.

Cele trei sesiuni în parte au fost încheiate prin numeroase 
întrebări adresate direct sau în scris celor care au susţinut conferinţe 
după care răspunsurile au fost ample și cu posibilitatea împărtăţirii 
și a experienţei proprii acumulate de către cei ce au lansat 
întrebările.

 Toate aceste conferinţe au avut rolul de a prezenta 
şi dezvolta o viziune integrativă asupra situaţiilor de urgenţe 
hipertensive, cu menţiuni directe pe tot parcursul prezentărilor la 
ghidurile existente. S-au făcut numeroase referiri la cazurile practice 
din activitatea curentă, vorbitorii prezentând date din experienţa 
proprie. 

Manifestarea ştiinţifică s-a desfăşurat într-o sală de 
conferinţe cu o ambianţă deosebită, cu grijă pentru toate 
aspectele necesare pentru a se crea un cadru adecvat 
unei activităţi a Societăţii Române de Cardiologie.

Cursul a fost deosebit de folositor pentru medicii 
din toate profilurile de activitate: medici de familie, 
neurologi, cardiologi, obstetricieni, după cum a 
demonstrat-o şi larga audienţă.

Prof. Dr. Cătălina ARSENESCU GEORGESCU
Dr. Radu A. SASCĂU
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CURSUL CULTURA
(Cum evaLuăm, cum Tratăm hipertensiUnea aRteriAlă) 
Tg. Jiu, 26.06.2009

Într-o atmosferă dominată de spiritul lui Brâncuşi, la Târgu Jiu a 
vut loc în 26 iunie 2009 a cincea ediţie a Cursului Cultura, organizat 
de Societatea Română de Cardiologie cu sprijinul companiei 
farmaceutice Berlin Chemie Menarini Group. În deschiderea cursului 
Prof. Dr. Eduard Apetrei a făcut o amplă introducere în subiect pornind 
de la datele de epidemiologie disponibile din studiile europene şi cele 
efectuate în România (SEPHAR şi Studiul Urziceni) şi continuând cu 
clasificarea şi modul de evaluare a pacientului hipertensiv.

Erorile comune şi, de ce să nu recunoaştem, uneori şi frecvente în 
practica noastră curentă, precum şi modul de corectare a acestora, au 
fost trecute în revistă de Dr. Grigore Lupescu, prestigios reprezentant 
al cardiologiei gorjene, pornind de la marea experienţă dobândită în 
decursul carierei.

Elemente ce trebuie avute în vedere atunci când vorbim de 
măsurarea TA de către pacient şi monitorizarea ambulatorie a TA 
au fost punctate de Dr. Costel Matei, prezentare ce a fost urmată de 
trecerea în revistă de către Prof. Dr. Doina Dimulescu a multiplelor 
cauze de HTA secundară, cu accent deosebit pus asupra HTA 
renovasculare, situaţie clinică ce impune o abordare multidisciplinară 
(cardiologie, nefrologie, cardiologie intervenţională).

Prof. Dr. Eduard Apetrei a continuat sesiunea de dimineaţă cu 
prezentarea strategiilor terapeutice cu accent asupra scopului şi mai ales 
a ţintelor care trebuie atinse în tratamentul HTA. Aspectele particulare 
ce apar în cazul urgenţelor hipertensive şi modul de abordare a acestor 
situaţii şi, deasemenea, atitudinea faţă de tratamentul HTA în cazul 
pacientului cu edem pulmonar acut, insuficienţă cardiacă sau infarct 
miocardic acut au fost discutate de Prof. Dr. Doina Dimulescu. Acelaşi 
mod sistematic de abordare a fost folosit şi de Dr. Mihaela Rugină în 
privinţa atitudinii terapeutice antihipertensive în accidentul vascular 
cerebral şi a afectării cerebrovasculare în hipertensiunea arterială. 

A urmat o suită de prezentări de cazuri clinice în care au fost 
abordate diferite aspecte ale acestei patologii. Dr. Marius Ţurcanu s-a 
referit la atitudinea de urmat în cazul unui pacient hipertensiv diabetic 
cu boală cronică de rinichi (BCR), apoi Dr. Cristi Jianu a prezentat 
cazul unui pacient de 25 ani cu BCR şi hemodializă, fiind descrise 
în amănunt afectările secundare bolii renale. A urmat prezentarea, 
de către Dr. Costel Matei, a unui caz de HTA asociată unui sindrom 
metabolic, caz ce poate părea banal dată fiind frecvenţa cu care ne 

întâlnim în practica zilnică de această categorie de 
hipertensivi, dar, tocmai de aceea, cu impact important la 
nivel populaţional.

Sesiunea de după amiază a fost deschisă de Prof. Dr. 
Carmen Ginghină care a subliniat interrelaţia insuficienţă 
cardiacă/HTA şi aspectele particulare ale HTA la o serie 
de categorii de pacienţi (copii, gravide, vârstnici, pacienţi 
cu sindrom metabolic). Punctul de vedere al nefrologului 
a fost susţinut cu mare forţă de Conf. Dr. Adalbert 
Schiller care, în prezentarea sa, a subliniat aspecte ce 
ţin de inter-relaţia între „continuumul cardiovascular” 
şi „continuumul renal”, aspecte particulare privind 
tratamentul HTA la pacientul cu BCR, dar şi impactul 
HTA asupra rinichiului ca „organ ţintă”, concluzionând 
că pacientul cu BCR are un risc crecut de deces, însă de 
cauză cardiovasculară şi nu renală. Dr. Marius Ţurcan 
a continuat cu descrierea aspectelor particulare întâlnite 
la pacientul hipertensiv şi diabetic, dar şi la cel doar cu 
afectarea toleranţei la glucide.

Şi această sesiune s-a încheiat cu prezentări de cazuri 
comentate de participanţi, medici de diferite specialităţi 
(cardiologi, internişti, medici de familie, neurologi). Dr. I. 
Malaescu a dezvăluit o cauză neaşteptată (hiponatremia!) 
de agravare a statusului neurologic în cursul tratamentului 
(diuretic) la o pacientă care părea iniţial a dezvolta o 
encefalopatie hipertensivă în contextul unei HTA severe. 
Abordarea multidisciplinară a unui caz de HTA asociată 
cu afectare plurivasculară (coronariană şi carotidiană), cu 
stabilirea clară a etapelor ce au fost urmate în rezolvarea 
cazului, a fost subliniată de Dr. M. Rugină în încheirea 
cursului.

Şi acest curs, la fel ca toate celelalte cursuri itinerante 
ale Societăţii Române de Cardiologie, s-a bucurat de o 
mare audienţă dovadă fiind prezenţa, la concurenţă cu 
alte manifestări ştiinţifice organizate simultan, a numeroşi 
medici de diferite specialităţi, unii dintre ei veniţi chiar de 
la mare distanţă. 

Dr.Costel MATEI

CULTURA
Tg. Jiu, 
26 iunie
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Al III-lea Expert Meeting CARDIODIAB
„Patologia metabolică la graniţa dintre specialităţi”

CARDIODIAB a ajuns la a 3-a ediţie. În ciuda reticenţelor iniţiale 
privind organizarea unui asemenea tip de manifestare ştiinţifică la 
sfârşitul unui „sezon competiţional” intens, CARDIODIAB a crescut 
an de an, atingând anul acesta un număr record de 207 participanţi 
activi. Punctele forte ale manifestării sunt: (1) organizarea de tip 
„duplex” cardiologi-diabetologi, cu invitarea de fiecare dată şi a 2 
nefrologi; (2) caracterul de „expert meeting”, cu prezentări scurte pe 
probleme punctuale şi cu un timp suficient rezervat discuţiilor; (3) 
înlocuirea simpozioanelor „de firmă” cu mese rotunde organizate în 
colaborare cu sponsorii.

Manifestarea s-a desfăsurat, ca de obicei, la Hotelul Internaţional 
din Sinaia, în perioada 26-27 iunie 2009. Au fost 4 sponsori (Abbott, 
Astra-Zeneca, Servier şi Solvay Pharma), cărora le multumim pe acestă 
cale pentru implicarea foarte bună pe care au avut-o în organizarea 
manifestării. Obiectivul principal a fost stimularea discuţiilor între 
specialişti privitor la patologia integrată cardio-metabolică.

Programul ştiinţific a debutat cu o masă rotundă care a urmărit 
definirea la nivelul anului 2009 al sindromului metabolic, pe baza 
publicaţiilor recente şi a recomandărilor societăţilor profesionale 
internaţionale. S-a urmărit o abordare bidimensională, din perspectiva 
cardiologului şi a diabetologului. Ulterior s-a discutat importanţa a doi 
factori importanţi, frecvent asociaţi sindromului metabolic (inflamaţia 
şi apneea în somn).

Dezbaterile au continuat în aceeaşi nota, fiecare problematică 
clinică prezentată fiind abordată din perspective diferite - viziunea 
cardiologului, diabetologului, nefrologului; fiecare masă rotundă s-a 
încheiat cu discuţii prelungite, care au urmărit stabilirea unor concluzii 
privind abordarea interdisciplinară a problemelor.

 O altă masă rotundă a fost dedicată dezbaterii unui concept 
relativ nou, riscul rezidual macro- şi micro- vascular. S-au discutat 
definiţia, precum şi metode noi, multidisciplinare, de reducere a 
acestuia la pacientul cu diabet zaharat. A fost reliefată importanţa 
evaluării riscului rezidual în practica clínică, cu implicaţii terapeutice 
directe: recomandarea de utilizare a  combinaţiilor statina-fibrat 
la pacienţii diabetici care prezintă dislipidemie de tip aterogen, cu 
hipertrigliceridemie şi HDL-colesterol scăzut, la care statinele singure 
nu reuşesc să scadă adecvat riscul cardiovascular global.

Pe parcursul manifestării au fost discutate din punct de vedere 
critic studii clinice majore publicate recent (ADVANCE, cu cele două 
brate ale sale, de control intensiv al tensiunii arteriale şi de control 
glicemic, JUPITER, METEOR, etc), precum şi potenţialele implicaţii 
pe care rezultatele acestor studii le-ar putea avea în schimbarea 
ghidurilor actuale şi, în consecinţă, a practicii clinice curente. 

O alta tema importanţă abordată a fost aceea a riscului 
cardiovascular la pacientul cu boala cronica renală, ţinând cont de 
faptul ca principala cauză în lume la ora actuală de afectare cronică 
renală o reprezintă diabetul zaharat.

Expert Meeting-ul şi-a îndeplinit cu succes obiectivul propus, 
demonstrând că reprezintă o manifestare utilă pentru discutarea 
problematicilor integrate de cardiologie şi diabetologie. Concluziile 
extrase sunt importante pentru ambele comunităţi profesionale, 
reprezentând baza de plecare a standardizării managementului 
pacientului cu diabet şi boli cardiovasculare, pacient din ce în ce mai 
des întâlnit în practica clínică. Mulţumim lectorilor care au prezentat 
lucrări de un înalt nivel academic, precum şi tuturor participanţilor 
care prin discuţiile avute au contribuit la prestigiul ştiinţific al 
manifestării...şi ne revedem pentru CARDIODIAB 4.

Prof. dr. Dragoş VINEREANU
Prof. dr. Dan GAIŢĂ

Grupul de lucru”Ateroscleroză şi Aterotromboză”
Grupul de lucru ”Cardiologie Preventivă şi Recuperare Cardiovasculară”

au organizat

sub auspiciile:
Societăţii Române de Cardiologie

Societăţii Române de Diabet, Nutriţie si Boli Metabolice
Federaţiei Naţionale de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
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DIN ACTIVITATEA FILIALEI BUCUREŞTI A 
SOCIETĂŢII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE

Filiala Bucureşti a Societăţii Române de Cardiologie şi-a continuat 
sesiunile de lucrări ştiinţifice, abordând subiecte de actualitate în 
cardiologie.

În luna aprilie, colectivul Institutului de Boli Cardio-Vasculare de 
Urgenţă ̈ C.C. Iliescu¨ a susţinut comunicări cu subiecte de cardiologie 
intervenţională, în care au fost prezentate procedee moderne de 
abordare a unor afecţiuni cardio-vasculare: ¨Defect septal atrial tip 
ostium secundum asociat cu anevrism de sept interatrial; închidere 
cu dispozitiv Amplatzer¨; ¨Persistenţa de canal arterial: închidere cu 
spirale¨; ¨Valvuloplastia pulmonară cu balon, metodă de elecţie în 
tratamentul stenozei valvulare pulmonare¨

De un interes special s-a bucurat sesiunea cu tema ¨Rezistenţa 

la tratamentul antiplachetar  în bolile cardio-vasculare¨. 
Discuţiile au relevat importanţa fenomenului de rezistenţă, 
în contextul dezvoltării cardiologiei intervenţionale şi 
al aplicării de stenturi. S-a desprins ideea determinării 
de rutină a activităţii plachetare, ca martor al eficienţei 
tratamentului antiplachetar. De asemenea, elaborarea 
unui ghid pentru diagnosticul şi tratamentul antiplachetar 
a părut o iniţiativă oportună. 

Am avut o sesiune comună cu medici internişti şi 
obstetricieni, alegând subiectul ̈ Indicaţii ale tratamentului 
anticoagulant¨. S-a discutat tratamentul anticoagulant în 

sindromul antifosfolipidic şi în sarcină.
În ultima şedinţă din prima parte a anului 

2009 s-a prezentat tema ¨Hipertensiunea 
arterială¨, dezbaterile axându-se pe identificarea 
subclinică a afectării organelor ţintă, tratamentul 
hipertensiunii arteriale asociată comorbidităţilor 
şi tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente. 

În aceeaşi sesiune s-a făcut evaluarea de 
ansamblu a răspunsurilor trimise la concursul de 
electrocardiograme şi ecocardiografii blitz propus 
în publicaţia lunară a Filialei. Au participat la 
acest concurs 16 medici rezidenţi, s-au primit 
35 răspunsuri, dintre care 70 % au fost corecte. 
Până în prezent nici un participant nu a oferit 
6 răspunsuri corecte, limita acceptată pentru 
premiere.

Filiala Bucureşti a SRC publică o revistă, 
¨Foaie de informare medicală¨, ISSN 2066-
6659, în care sunt dezvoltate in extenso de 
către autori toate subiectele prezentate în cadrul 
şedinţelor lunare, ca şi electrocardiogramele şi 
ecocardiografiile blitz propuse pentru concurs. 
Până acum au apărut 7 numere. 

Conform tradiţiei, următoarea şedinţă va 
avea loc în luna octombrie, luni 26, cu tema 
¨Highlights¨ Congresul European de Cardiologie, 
29 august-2 septembrie.

Vă rugăm să sprijiniţi activitatea Filialei prin 
ofertele dumneavoastră de lucrări originale şi de 
teme actuale dezbătute în cardiologie pentru a fi 
prezentate în sesiunile noastre. 

Vă invităm şi vă mulţumim anticipat pentru 
participare la şedinţele filialei! 

Prof. Dr. Ioan Tiberiu NANEA
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SESIUNEA COMUNĂ  SRC-ESC - GHIDURI 
EUROPENE (20.09.2009)
Dezvoltări recente în terapia STEMI; S. Kristensen, 
Danemarca

Situaţia actuală a tratamentului sindroamelor coronariene 
acute în România; D. Deleanu

Ghidurile ESC ; A.Vahanian, Franţa

Implementarea ghidurilor ESC în România; Carmen Gingh

SESIUNE COMUNĂ  SRC-EHRA  (20.09.2009)
”Sindromul Brugada”: un model modern de cercetare ştiinţifică; 
P.Brugada, Belgia

Highlights asupra ultimelor ghiduri EHRA/consesns în aritmie; 
P.Vardas, Grecia

Terapia prin ablaţie în România: între practică şi inovaţie şi 
actualizarea cercetării ştiinţifice; Mihaela Grecu

CRT în România: între practica şi perfecţionare şi actualizarea 
cercetării ştiinţifice; Radu Vătăşescu

SESIUNE COMUNĂ EAE-GLE SRC- 
ACTUALITĂŢI ÎN STENOZA AORTICĂ 
(20.09.2009)

Evaluarea hemodinamică în stenoza aortică; E.Schwammenthal, 
Israel

Stenoza aortică congenitală: are etiologia vreo importanţă? 
Carmen Ginghină

Tratamentul medicamentos în stenoza aortică: un subiect 
închis după SEAS? B.A.Popescu

Este mismatch-ul proteza-pacient doar o problemă de gradient?; 
L.Badano, Italia

WORKSHOP REŢELE ÎN TRATAMENTUL 
INFARCTULUI MIOCARDIC ACUT 
(19.09.2009)
Angioplastia primară în IMA. Reţele de tratament în experienţa 
ungară; B.Merkely, Ungaria

Transformarea în numai 2 ani a strategiei de tratament a 
sindroamelor coronariene acute în Bulgaria; S. Djambazov, 
Bulgaria

Proiectul european „Stent for Life”. Cum putem reduce 
mortalitatea şi morbiditatea pacienţilor cu sindroame 
coronariene acute; Zuzana Kaifoszova, Cehia

România: tromboliza prespital? Angioplastie primară? G. Tatu 
Chitoiu, Romania

Proiect regional de tratament intervenţional al IMA prin 
angioplastie primară în Bucureşti. R.Arafat, România

VALVULOPATII - ACTUALITĂŢI ÎN 
DIAGNOSTIC ŞI DECIZIA TERAPEUTICĂ 
(20.09.2009)
(De ce) sunt valvele cardiace inerent tridimensionale?; 
E.Schwammenthal,  Israel

Evaluarea severităţii stenozei aortice: e suficientă determinarea 
gradientului instantaneu şi a ariei valvulare?; L.Badano, Italia

Selecţia pacienţilor pentru implantarea percutană a valvei 
aortice; A.Vahanian, Franţa 

Insuficienţa tricuspidiană în bolile mitrale: când trebuie sa fie 
corectată? I.M.Coman

SPICUIRI DIN PROGRAMUL CONGRESULUI NAŢIONAL 
DE CARDIOLOGIE 19-22.09.2009
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SESIUNEA COMUNĂ SRC-ESC - SOCIETATEA 
EUROPEANĂ DE CARDIOLOGIE- PERSPECTIVE 
EUROPENE  STEMI (20.09.2009)
Ghidurile europene pentru tratamentul pacienţilor cu STEMI; 
F. Van Der VERF, Belgia

Consensul european în managementul pre-spital al 
tratamentului STEMI; M. Tubaro, Italia 

Ghidurile româneşti în managementul pre-spital al STEMI; 
G.Tatu Chiţoiu, România

Angioplastia primară în STEMI – experienţa românească; St. 
Moţ 

WORKSHOP-PROBLEME DE PRACTICĂ 
CLINICĂ ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ 
ACUTĂ
Panel: M. Gheorghiade, C.Macarie, D.Deleanu, S.Bubenek 
(20.09.2009)

WORKSHOP-DE LA MEDICINA BAZATA 
PE DOVEZI LA PRACTICA CLINICA 
(20.09.2009)

Calitatea în cardiologie susţinută de registre; A. Gitt, 
Germania

Judecând şi aplicând ghidurile medicale; M. Vintilă

Evaluare clinică a literaturii medicale; D. Vinereanu

Judecând intervenţiile prin costul lor; M. Cinteză,

SIMPOZION FRANCO-ROMÂN 
SINDROAME CORONARIENE ACUTE 
LA FEMEILE TINERE, INCLUSIV LA 
GRAVIDE (21.09.2009)
Moderatori: M. Dorobanţu, J. Cambou

SIMPOZION ROMÂNO-RUS (21.09.2009)
Moderatori: G. Tatu Chiţoiu, Zahanna Kobalova

SIMPOZION ROMANO-ELVEŢIAN - 
INTERVENŢII  NONFARMACOLOGICE ÎN 
INSUFICIENŢA CARDIACĂ (21.09.2009)
Moderatori: C. Macarie, F. Faletra

SESIUNEA TÂNARULUI INVESTIGATOR 
Moderatori: B.A.Popescu, D.Vinereanu

WORKSHOP: FORMAREA REZIDENŢILOR 
ÎN CARDIOLOGIE DIN PERSPECTIVA 
EUROPEANĂ (22.09.2009)
Panel: E. Apetrei, D. Vinereanu, Carmen Ginghină, R. 
Căpâlneanu, S. Pescariu
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