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Dragi colegi,
Una din  priorităţile  mandatului  meu e stabilirea 

unor mai eficiente şi mai prietenoase modalităţi de 
comunicare.

Comunicare în  interiorul societăţii înseamnă 
în primul rând contactul dvs rapid cu membrii 
conducerii – pentru întrebări, comentarii sau 
propuneri.

Nici o societate nu trăieşte doar cu eforturile 
liderilor; dialogul permanent al Board-ului cu ceilalţi 
membrii asigură un feedback constant şi face societatea 
cu adevărat viabilă pe termen lung. În această intenţie, 
v-am  informat  promt (pe site şi prin Infocard) – şi 
o vom face în continuare la fel – despre dezbaterile şi 
deciziile luate în şedinţele Consiliului de Conducere.

Dacă clickaţi pe “Contact“ sau pe “Părerea ta“, site-
ul SRC vă permite să trimiteţi întrebări şi comentarii; 
acelaşi lucru îl puteţi face trimiţând direct un mail 
preşedintelui (ioan.coman@cardioportal.ro). Ştiu că 
nu toată lumea are acces (sau plăcerea de a accesa) 
Internetul; pentru toţi ceilalţi, telefoanele societăţii (Tel/
Fax: 021 2 50 01 00 sau Tel: 021 250 50 86/250 50 87) 
stau permanent la dispoziţie, la fel şi serviciile poştale  
(SRC – str. Avrig Nr.63, Sector 2, Bucureşti, 021578); 
promitem să vă citim opiniile şi să vă răspundem rapid 
–fie că suntem sau nu de acord cu părerile dvs .

Tot comunicare înseamnă şi posibilitatea de a vă 
sfătui (pe linie profesională) cu colegi cu mai multă 
experienţă. Vom încerca să punem pe picioare – in 
interval de 1-2 ani – un sistem – expert la care să puteţi 
apela zi de zi pentru cazurile la care simţiţi nevoia unei 
a 2-a opinii .

Nu e nevoie însă doar de un dialog cu centrul; e 
la fel de important schimbul constant de opinii cu 
cei care va stau - zi de zi - alături. De prea multe ori, 
incompatibilităţi personale, rutina sau lipsa de timp 
au întrerupt comunicarea cu colegii din aceeaşi secţie, 
acelaşi oraş sau acelaşi judeţ. 

Reluarea dialogului ştiinţific (şi nu numai 
ştiinţific) la baza SRC, în structurile teritoriale 
– şi prezenţa unor nuclee judeţene puternice şi active 
a fost una din ţintele noastre majore. Spre bucuria mea, 

insistenţa pentru renaşterea filialelor a făcut ca - 
alături de grupul de la Piteşti (pentru care dl conf. 
A.G.Tase merită toate laudele) - să apară semnale 
pozitive şi de la Constanţa, Galaţi, etc. Reluarea 
întâlnirilor lunare vă va permite să vă informaţi mai 
bine şi să concepeţi proiecte utile pe plan local.

Comunicarea curge mai uşor în subgrupuri 
cu interese similare – şi explică creşterea noilor 
Cluburi. Pe Facebook, Clubul Tinerilor Cardiologi 
realizează un dialog  deschis a peste 160 membri; 
priorităţile lor (sintetizate de un comitet de iniţiativă) 
vor fi discutate de conducere în ianuarie 2012.

Date de contact, proiecte de activităţi şi idei 
de dezbatere s-au schitat şi la Clubul Seniorilor şi 
Clubul Cardiologilor Implicaţi în Practica Privată.

Comunicăm în interiorul SRC, dar avem nevoie 
şi de o mai eficientă comunicare spre exterior. 
SRC a iniţiat proiecte comune,  concretizate în 
formarea ARCHA (Alianţa Română de Combatere a 
Hipertensiunii Arteriale)  cât şi contacte individuale 
cu alte societăţi profesionale din ţară – pentru 
manifestări de interes comun. Vom încerca noi 
forme de dialog cu forurile politice de decizie, cu 
industria şi mediile de afaceri.

Vizibilitatea internaţională a SRC e în creştere 
şi prezenţa sporită a colegilor noştri în conducerea 
structurilor europene e o şansă suplimentară de a 
comunica realizările dar şi nemulţumirile noastre în 
planul cooperării reciproce.

Cred cu sinceritate ca o comunicare mai bună 
ne va ajuta să evităm multe neînţelegeri, confuzii 
şi false probleme; ea va fi o condiţie a dezvoltării 
echilibrate şi rapide a SRC.

În contextul celor scrise mai sus - vă invit pe 
toţi la un dialog sincer şi constructiv!

Conf. dr. Ioan Mircea Coman
Presedinte SRC

Efortul unei mai bune comunicări



4

PROGRAMUL GRUPULUI DE LUCRU DE ARITMII

�. Din punct de vedere 
organizatoric

- largirea structurii de conducere 
prin alcatuirea un nucleu alcătuit din 
cel puţin 5-7 membrii (cu diferite 
responsabilităţi) şi care să aibă cel 
puţin rol consultativ în deciziile 
Preşedintelui

- perfecţionarea unui regulament 
de activitate al Grupului de Lucru 
de Aritmii (GLA), inclusiv legat 
de procedurile de alegeri, ale cărui 

modificări să fie aprobate anual cu ocazia reuniunii grupului de 
lucru

- popularizarea mai agresivă a activităţii GLA, cu atragerea 
cât mai multor participanţi la activităţile acestuia şi creşterea 
numărului de membrii activi al grupului

- consolidarea bazei de date cu membrii şi perfecţionarea site-
ului GLA, astfel încât acesta să devină, alături de comunicare şi 
informare şi un important instrument educaţional

2. Din punct de vedere profesional
- reînfiinţarea competenţei de electrofiziologie intervenţio-

nală şi recunoaşterea competenţei europene în domeniu de către 
Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din Romania, cu tot 
ceea ce decurge din aceasta în ce priveşte acreditarea pentru 
această competenţă (program de formare, standarde care trebuie 
atinse, acreditare/reacreditare periodică)

- recunoaşterea GLA al Societăţii Române de Cardiologie de 
către Comisia de Cardiologie din Ministerul Sănătăţii ca fiind 
forul profesional abilitat a emite recomandările în ce priveşte 
practica medicală în domeniul aritmiilor cardiace

- introducerea Registrului Naţional de Proceduri de 
Electrofiziologie bazat CNP ca principală formă de evidenţă a 
activităţii în domeniu la nivel naţional şi finanţarea centrelor 
de electrofiziologie în funcţie volumul raportat de activitate al 
fiecăruia

- înfiinţarea unui site dedicat informării pacienţilor, cu 
scopul de a-i informa şi a-i implica în procesul de conştientizare 
al factorilor decizionali

3. Din punct de vedere educaţional
- menţinerea programului de cursuri de educaţie medicală 

în domeniul aritmiilor cardiace, cu participarea la susţinerea 
acestor cursuri a unui număr cât mai mare de specialişti activând 
în acest domeniu

-  iniţierea unui program de conştientizare/educare în domeniul 
aritmiilor cardiace la nivelul medicilor cardiologi, internişti 
şi de familie din comunităţile mai mici (cu responsabilizarea 
mai multor specialistii în funcţie de aria geografică în care îşi 
desfăşoară aceştia activitatea)

-  reprezentarea cu o pondere mai mare a domeniului aritmiilor 
cardiace în cadrul Congresului Naţional de Cardiologie, temele 
în acest sens fiind stabilite în principal cu participarea GLA.

- impunerea necesităţii respectării stagiilor de pregătire 
în aritmii cardiace din cadrul programelor de rezidenţiat, cu 
efectuarea acestor stagii în centre abilitate să acorde o educaţie 
medicală adecvată cu ceea ce înseamnă la ora actuală acest 
domeniu al cardiologiei

- editarea unei monografii în domeniu sub egida GLA
- activităţi de e-learning şi telemedicină dezvoltate pe site-ul 

GLA
Dr. Radu Vătăşescu

Mandat 2011-2014
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Activitatea Grupului de Lucru de 
Ateroscleroză şi Aterotromboză în 
perioada 2011- 2014 se va axa pe trei 
direcţii principale:

1. Dezvoltarea ştiinţifică şi 
activitatea medicală:

- Organizarea de cursuri şi 
manifestări ştiinţifice (manifestările 
din 2012): Cursul LIPS (23 martie la 
Bucureşti, respectiv 26 octombrie la 
Timişoara) “Conferinţa Grupurilor de 

Lucru (10-12 mai la Braşov), Expert Meeting CARDIODIAB 
(28-30 iunie la Sinaia)

- Diversificarea temelor de prezentare şi dezbatere în 
cadrul conferinţelor naţionale (Conferinţa Grupurilor de Lucru, 
Congresul Naţional de Cardiologie) prin susţinerea participării 
unor experţi europeni în domeniul evaluării, prevenţiei şi 
tratamentului bolii aterosclerotice.

- Realizarea de parteneriate cu celelalte Grupuri de Lucru din 
cadrul Societăţii Române de Cardiologie în vederea susţinerii 
unor acţiuni comune atât educaţionale (cursuri, workshopuri) cât 
şi ştiinţifice (sesiuni comune în cadrul conferinţelor naţionale).

- Susţinerea traducerii şi publicării ghidurilor de diagnostic 
şi tratament ale Societăţii Europene de Cardiologie (Ghidul 
de Management al Dislipidemiilor – la începutul anului 
2012), precum şi a noutăţilor din domeniul aterosclerozei şi 
aterotrombozei (publicarea anuală a doua capitole în Progrese 
în Cardiologie).

2. Iniţierea parteneriatului cu Fundaţia 
Română a Inimii:

- Derularea de acţiuni comune: Ziua Naţionala 
a Prevenţiei Cardiovasculare (12 februarie 2012), 
Ziua Mondială a Inimii (29 septembrie 2012).

- Participare activa în cadrul Forumului de 
Prevenţie a Bolilor Cardiovasculare

- Realizarea unor proiecte epidemiologice 
(EuroAspire IV, Studiu comportamental asupra 
factorilor de risc cardiovasculari) 

- Implicarea în campanii de responsabilizare 
socială

3. Creşterea vizibilităţii şi a prestigiului 
grupului:

- Promovarea acţiunilor Grupului de Lucru 
de Ateroscleroză şi Aterotromboză atât pe site-
ul cardioportal.ro, cât şi în principalele publicaţii 
periodice din domeniul cardiologiei naţionale 
(Infocard, Revista Română de Cardiologie)

- Atragerea de noi membri în cadrul grupului şi 
menţinerea celor existenţi

- Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte 
organizaţii europene – în special cu European 
Atherosclerosis Society şi International 
Atherosclerosis Society

Prof. Dr. Dan Gaiţă

PROGRAMUL GRUPULUI DE LUCRU DE 
ATEROSCLEROZĂ ŞI ATEROTROMBOZĂ
Mandat 2011-2014

Fundaţia Română a Inimii şi Societatea Română deţia Română a Inimii şi Societatea Română de 
Cardiologie organizează Balul Inimii, pentru a sărbătorientru a sărbătorintru a sărbători � 
ani de la constituirea Forumului �aţional de �revenţie a Forumului �aţional de �revenţie a 
Bolilor Cardiovasculare şi 2 ani de la lansarea Fundaţiei 
Române a Inimii.

Balul are ca scop aducerea în atenţia invitaţilor, factori 
de decizie din sistemul medical şi mass-media, importanţa 
măsurilor de prevenţie pentru reducerea mortalităţii cauzată 
de bolile cardiovasculare.

Ca în fiecare an, la ceremonie vor participa personalităţi 
de marcă din domeniul medical, preşedinţi ai societăţilor 
medicale implicate în Forumul Naţional de Prevenţie, 
reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, ai Colegiului Medicilor, persoane 
publice si parteneri de afaceri. 

Invitaţii speciali ai evenimentului vor fi Dl. Hans Stam 

– �reşedinte European Heart �etwork (liga 
fundaţiilor europene ale inimii, lider în prevenirea 
şi reducerea bolilor cardiovasculare, având sediul 
la Bruxelles) şi Dl. Michael O’Shea – C.E.O. 
Irish Heart Foundation (Membru al Board-
ului European Heat �etwork). Prezenţa acestor 
personalităţi pentru a doua oară la acest eveniment 
reprezintă garanţia că România, prin afilierea 
Fundaţiei Române a Inimii la European Heart 
Network,  a devenit activă la nivel european 
şi se angajează să implementeze programe 
recomandate de cea mai reprezentativă autoritate 
în domeniul prevenţiei bolilor cardiovasculare 
din Europa.

Prof. Dr. Dan Gaiţă
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Prezentare generală 
Preşedinte - Conf. Dr Calin 

Pop
Secretar – Sef Lucrari Dr 

Antoniu Petriş
Nucleu- Pr. Dr Babeş 

Ecaterina, Pr Dr Lucian 
Petrescu, Conf Dr Diana Tint

 Scop şi activitate:
Grupul de Cardiologie de 

Urgenţă al Societăţii Române 
de Cardiologie îşi propune şi îşi doreşte să fie un forum de 
discuţii, un loc de întâlnire şi de schimb al ideilor, de evaluare 
a ultimelor terapii şi tratamente din domeniul atât de dinamic 
al îngrijirilor acordate pacienţilor cardiovasculari care se află în 
stare critică. Paleta de preocupări trebuie să depăşească stadiul 
îngrijirilor intensive acordate în unităţile de profil coronarian 
şi să abordeze toate situaţiile cu care ne intâlnim frecvent în 
practică şi care se constituie în circumstanţe ameninţătoare 
pentru viaţă: sindroame coronariene acute, tromboembolismul 
pulmonar, şocul cardiogen şi insuficienţa cardiacă acută, stopul 
cardiac şi determinanţii săi aritmici sau mecanici. Scopul 
Grupului de Cardiologie de Urgenţă este să promoveze aceste 
preocupări în rândul comunităţii medicilor cardiologi dar şi să 
dezvolte o platformă teoretică şi de însuşiri practice absolut 
necesare în condiţii de urgenţă. Vă aşteptăm alături de noi 
pentru implementarea acestor idei în practica zilnică.

Obiectivele în perioada 2011- 2014:
1. Crearea unei comunităţi-web a medicilor (membrii SRC 

şi afiliaţi) din România preocupaţi de domeniul “Cardiologiei 
de Urgenţă” cu scopul de a facilita schimbul de informaţii şi 
de experienţă în domeniul practicii pre-spital şi în unitatea de 
terapie intensivă coronarieni.

2. Coordonarea şi derularea Registrului Român pentru 
Infarctul Miocardic Acut cu Supradenivelare de Segment 
ST (RO-STEMI – 4) pentru evidenţierea particularităţilor 
pacienţilor cu STEMI şi a evaluării modificărilor apărute după 
implementarea Programului naţional de tratament intervenţional 
în infarctul miocardic acut.

3. Integrarea în baza de date europeană a informaţiilor 
cuprinse în RO-STEMI 4. Publicarea unui raport referitor la 
primele registre RO-STEMI (1997-2009) şi a RO-STEMI 4 
(2010-2013) într-o revistă ISI.

4. Coordonarea, susţinerea şi derularea “Registrului 
român pentru embolia pulmonară”. RO-TEP cu includerea de 

PROGRAMUL GRUPULUI DE LUCRU DE 
CARDIOLOGIE DE URGENŢĂ

noi centre care să contribuie la creşterea numărului cazurilor 
raportate şi realizarea analizelor de rezultate după primul an de 
derulare. Includerea datelor specifice în Right Heart Thrombi 
European Registry (RIHTER). Publicarea unui raport referitor 
la RO-TEP 2011-2014 la nivel naţional şi internaţional.

5. Colaborarea cu grupurile de lucru ale SRC pentru crearea 
şi publicarea unui “Ghid practic de tratament al Urgenţelor 
Cardiovasculare” cu scopul de a pune la dispoziţia medicului 
practician a unui material sintetic şi uşor de utilizat în condiţii 
de urgenţă.

6. Iniţierea şi susţinerea în cadrul Societăţii Române de 
Cardiologie împreună cu Grupurile de Lucru sau cu Asociaţiile 
Profesionale a unor Cursuri cu tematică din Cardiologia de 
Urgenţă.  

7. Realizarea de programe comune împreună cu Asociaţiile 
şi Societăţile profesionale cu profil de asistenţă medicală de 
urgenţă în vederea standardizării şi implementării în practică 
a tratamentului modern al urgenţelor cardiace pre-spital şi 
în spital: - Iniţierea Programului de instruire în resuscitarea 
cardiorespiratorie în colaborare cu GL de aritmii, Consiliul 
National Român de Resuscitare, Consiliul European de 
Resuscitare, Societatea de Medicină de Urgenţă şi Catastrofă, 
Serviciile de ambulanţă.

8. Colaborarea cu Comisia de Cardiologie a Ministerului 
Sănătătii pentru completarea şi definirea cadrului legislativ 
de funcţionarea a actualelor USTACC – Termen imediat. 
Standardizarea şi implementarea în practică a elementelor 
constitutive (dotare minimală, atestare profesională) ale 
unei Unităţi de Terapie Intensivă a pacienţilor cu afecţiuni 
cardiovasculare critice sau acute (ICCU) moderne în 
conformitate cu recomandările Acute Cardiac Care Working 
Group of the European Society of Cardiology.

9. Promovarea, dezvoltarea şi susţinerea pregătirii 
cardiologilor români în vederea atingerii standardelor de 
competenţă impuse de desfăşurarea activităţii în USTACC/ 
ICCU (obiectiv comun cu Acute Cardiac Care Working Group 
of the European Society of Cardiology).

10. Întărirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu 
nucleul Acute Cardiac Care Working Group – ESC dar şi 
cu nuclee şi grupuri de lucru de profil din alte ţări cu scopul 
dezvoltării de programe comune privind managementul 
STEMI, NSTEMI şi a şocului cardiogen şi dezvoltarea de 
registre comune pentru evaluarea comparativă a indicatorilor 
privind calitatea îngrijirilor medicale acordate.

Conf. Dr. Călin Pop

Mandat 2011-2014
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Obiective pentu Grupul de Lucru 
de cardiologie pediatrică pentru 
intervalul 2011 – 2014:

- Continuarea demersurilor 
necesare pentru recunoaşterea 
de Ministerul Sănătăţii a 
supraspecializării de Cardiologie 
Pediatrică. Realizarea acestui obiectiv 
ar crea premizele pentru pregătirea 
de noi  specialişti în acest domeniu, 
lucru devenit imposibil în ultimii ani 

prin desfiinţarea arbitrară acestei supraspecializări. Creşterea 
numărului de specialişti ar face posibilă realizarea unei retele 
naţionale în acest domeniu cu cel puţin un reprezentant în 
fiecare judeţ ceea ce ar permite depistarea şi tratamentul eficient 
şi precoce al patologiei cardiace la copil.

-  Modificarea titlului Grupului de Lucru în Grupul de Lucru 
de Cardiologie Pediatrică şi Congenitali Adulţi ceea ce ar lărgi 
aria de preocupare a membrilor Grupului, ar permite o abordare 
mai unitară a bolnavului şi ar creşte numărul de membri afiliaţi.

-  Iniţierea demersurilor pentru realizarea  unui Program 
Naţional finanţat de Ministerul Sănătăţii pentru Tratamentul 
Intervenţional al Malformaţiilor Congenitale de Cord. Acesta 
ar permite tratamentul minim invaziv a unui număr important 
de malformaţii congenitale de cord: defectul septal atrial, 

PROGRAMUL GRUPULUI DE LUCRU DE 
CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ  

persistenţele de canal arterial, stenozele valvulare 
pulmonare, stenozele valvulare aortice, coarctaţiile 
de aortă, stenozele arteriale pulmonare. Acest 
program ar permite o economisire a fondurilor 
deoarece tratamentul invaziv al acestor malformaţii 
presupune internări de scurtă durată dar în special 
diminuarea suferinţei pacientului comparativ cu o 
intervenţie chirurgicală clasică.

-   Realizarea unui Registru Naţional al 
Malformaţiilor Congenitale de Cord atât pentru 
pacienţii copii cât şi pentru adulţi. Realizarea unei 
baze de date la nivel naţional ar permite o evaluare 
mai exactă a numărului de pacienţi precum şi 
patologia specifică a acestora ceea ce ar conduce la o 
alocare mai bună a resurselor în acest domeniu.

- Realizarea unei colaborări mai bune cu 
Societatea Română de Pediatrie pentru a desfăşura 
activităţi de pregatire profesională (cursuri, 
simpozioane) şi pentru realizarea Registrelor 
Naţionale de Malformaţii Congenitale de Cord.

-  Realizarea de cursuri de pregatire profesională 
având drept tema patologia cardiacă la copil  

Dr. Ioana Ghiorghiu

1. Organizarea şi desfăşurarea 
examenului de competenţă în 
Cardiologie intervenţională.

2. Organizarea celor 4 sesiuni 
ale Ggrupului nostru de lucru în 
cadrul Conferinţei Naţionale a 
Grupurilor de lucru - mai 2012.

3. Organizarea unui Curs 
sub egida Societăţii Române de 
Cardiologie:  

SOLUTII TERAPEUTICE 
ÎN INFARCTUL MIOCARDIC ACUT DE LA TEORIE LA 
PRACTICĂ - CAZURI CLINICE ÎN DIRECT. 

PROGRAMUL GRUPULUI DE LUCRU DE 
CARDIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ 

Desfăşurare: 17 martie 2011 - Bucureşti şi 17 
noiembrie 2011 Cluj.  

Directori de curs: Dr. Dan Deleanu, Dr.Adrian 
Iancu, Dr. Marian Croitoru

4. Traducerea şi publicarea Ghidului Societăţii 
Europene privind bolile vasculare periferice.

5. Cooptarea de noi membrii.
6. Cooperarea cu alte grupuri de lucru.
7. Participarea activă la organizarea Congresului 

Naţional de Cardiologie.
8. Promovarea competenţei de cardiologie 

intervenţională în rândul rezidenţilor cu ajutorul 
rezidenţilor.

Dr. Marian Croitoru

Mandat 2011-2014

Mandat 2011-2014
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Obiectivele grupului de lucru 
cardiologie preventivă

Activitatea grupului nostru de 
lucru se bazează pe un program a cărui 
componente au fost stabilite de comun 
acord de catre membrii nucleului de 
conducere a grupului în anii precedenţi 
şi care au fost publicate în numere 
anterioare din Infocard.

La început de mandat nu venim cu un program total 
schimbat, ci practic asigurăm continuitatea vechiului program, 
adăugând desigur unele obiective noi şi subliind, cu satisfacţie, 
îndeplinirea mai multor obiective dintre cele propuse anterior.

Apreciem faptul că prevenţia a devenit o preocupare declarată 
a mai multor grupuri de lucru şi personalităţi ale societăţii de 
cardiologie. Desigur, poate că şi situaţia economică actuală a 
făcut  ca atenţia multor lideri să fie deturnată către prevenţie, 
fiind cunoscut faptul că este mai uşor şi mai ieftin să previi 
decât să tratezi. Salutăm acest fapt şi cum menţionam anterior 
în programul grupului nostru, aşteptăm proiecte şi propuneri 
concrete pe tema prevenţiei.

Susţinem, de asemenea, strategia de prevenţie a bolilor 
cardiovasculare a SRC, având ca obiectiv major declarat 
scăderea mortalităţii prin boli cardiovasculare cu 10% până in 
2015.

Ce ne propunem în continuare?
- atragerea de membri noi şi în special tineri care să poată 

susţine în viitor o activitate de amploarea celei pe care o 
presupune prevenţia bolilor cardiovasculare;

- dezvoltarea puţinelor centre de recuperare existente la noi 
şi susţinerea demersurilor necesare pentru deschiderea unor 
noi centre; situaţia actuală în care un pacient ce beneficiază 
de programul STEMI sau de revascularizaţie chirurgicală ori 
protezare valvulară să fie externat doar cu recomandări de 
profilaxie farmacologică, fără a fi îndrumat către un centru de 
recuperare (de multe ori prin lipsa unui astfel de centru) trebuie 
remediată; ca sa vedeţi cu cine ne comparăm, în Franţa, de pildă, 
există peste 150 de centre de recuperare, cu 6000 de paturi şi, 
de asemenea, o activitate de ambulator impresionantă (25% din 
activitatea de recuperare se desfăşoară în ambulatoriu);

- susţinerea unor noi modalităţi de recuperare/prevenţie 
secundară şi, în acest sens, susţinerea unui proiect de recunoaştere 
şi dezvoltare a sistemului asistentelor de teritoriu (modelul 
recuperare asistată la domiciliu) a cărei eficienţă a fost dovedită 
în studiul EuroAction coordonat de David Wood;

- utilizarea pe scară largă a aprecierii capacităţii de efort 

PROGRAMUL GRUPULUI DE LUCRU DE 
CARDIOLOGIE PREVENTIVĂ  

prin măsurarea schimburilor gazoase (testul cardiopulmonar) ca 
metodă superioară de evaluare a pacienţilor în programele de 
recuperare, mai ales cei cu insuficienţă cardiacă;

- continuarea activităţii de prezentare a beneficiilor recuperării 
în rândul colegilor de breaslă, cardiologi, internişti, medici 
de familie, prin activităţi educaţionale: cursuri, prezentări de 
cazuri, susţinerea proiectelor având ca temă prevenţia şi iniţiate 
de alte societăţi sau asociaţii (cum ar fi, de exemplu, societatea 
medicilor de familie);

- continuarea editării foii de informare on-line a grupului 
(„Precipio, recuperatio”) şi distribuirea ei către membrii 
societăţii şi toţi cei interesaţi;

- traducerea şi prezentarea noului ghid de prevenţie anunţat 
să apară în 2012;

- redactarea unui kit de prevenţie pentru medicul de familie 
care să conţină principalele idei ce trebuie transmise pacienţilor 
cu prilejul vizitelor periodice, privind stilul de viaţă, activitatea 
fizică, dieta.

- redactarea ghidului de activitate fizică pentru populaţie şi a 
unui manual al pacientului (după modelul „Heart Manual”);

- continuarea cursurilor privind particularităţile patologiei 
cardiovasculare la populaţii specifice : la vârstnici (CardioSen) 
şi un curs privind cordul atletului;

- iniţierea de studii la nivel naţional cu participarea tuturor 
centrelor de prevenţie şi recuperare sau în colaborare cu alte 
grupuri;

- deschiderea mai largă către centrele de recuperare din 
exterior prin vizite individuale sau de grup, schimburi de 
experienţă, participarea la cursuri de instruire organizate sub 
îndrumarea ESC;

- continuarea editării de cărţi şi broşuri de popularizare, 
precum şi susţinerea ritmului din anii precedenţi de redactare 
de capitole în cadrul volumului anual de „Progrese in 
cardiologie”;

- participarea activă în continuare, alături de Fundaţia Inimii, 
la organizarea activităţilor derulate cu prilejul Zilei Prevenţiei şi 
a Zilei Inimii; 

- acordarea unui premiu anual de excelenţă pentru merite 
deosebite în susţinerea activităţii de prevenţie şi recuperare.

Închei prezentarea obiectivelor propuse cu un mesaj apărut în 
unul din numerele anterioare ale foii noastre de informare:”Toţi 
pentru prevenţie, prevenţie pentru toţi”.

Alfel spus, ne bazăm pe sprijinul fiecăruia dintre d-vs.

Dr. Daniel Gherasim

Mandat 2011-2014
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Grupul de Lucru de Cardiopatie 
Ischemică îşi continuă activitatea susţinută 
într-un nou mandat odată cu schimbarea 
Consiliului de Conducere al Societăţii 
Române de Cardiologie şi trecerea la o nouă 
legislatură. Având în vedere că obiectul 
activităţii GL se găseşte la interferenţa 
dintre ateroscleroză, insuficienţă cardiacă, 
aritmologie sau hipertensiunea arterială ne 

propunem să desfăşurăm activităţi concertate prin asocierea cu 
aceste GL ale SRC. Având în vedere de asemenea importanţa 
revascularizării în boala ischemică ne propunem să desfăşurăm 
activităţi comune atât cu GL de cardiologie intervenţională cât 
şi cu chirurgii cardiovasculari, atât în ceea ce priveşte activităţile 
educaţionale cât şi pe cele de sensibilizare a publicului larg 
privind importanţa prevenţiei sau a recunoaşterii precoce a 
bolii.

Ne propunem să modificăm numele GL de CI în “GL de CI 
şi circulaţie coronariană” având în vedere importanţa practică 
a înţelegerii fiziologiei şi fiziopatologiei coronare în boala 
ischemică miocardică.

Ne propunem ca în cei trei ani ai mandatului nostru să 
dezvoltăm şi să diversificăm activitatea acestui GL sub mai 
multe aspecte:

Activităţi educaţionale:
1. Susţinerea unui curs anual al GLCI sub egida SRC în 3 

sau 4 locaţii ce vor fi stabilite ulterior. Cursul se doreşte a fi cât 
mai interactiv şi va presupune sesiuni de prezentări de cazuri şi 
discuţii susţinute de participanţii la curs, pe lângă prezentările 
lectorilor invitaţi;

2. Organizarea participării GL la Conferinţa naţională a GL 
din primăvara 2012 şi 2014 precum şi stabilirea subiectelor şi 
materialelor ce vor fi publicate în deja tradiţionala “Progrese 
în Cardiologie” ce va fi editată anual şi distribuită cu ocazia 
Congresului SRC;

3.Participarea la organizarea cursului de revascularizare 
miocardică intervenţională pentru specialiştii cardiologi care 
se pregătesc pentru obţinerea competenţei de cardiologie 
intervenţională;

4. Traducerea şi publicarea în RRC a Ghidurilor ESC privind 
sdr coronariene acute ce vor apare atât în varianta completă cât 
şi în varianta de buzunar, sub îndrumarea D-nei Prof Carmen 
Ginghină.

Activităţi de popularizare:
1. Participarea alături de Fundaţia Română a Inimii la 

elaborarea materialelor media de informare publică a importanţei 
recunoaşterii precoce a simptomelor bolii coronare acute; 

PROGRAMUL GRUPULUI DE LUCRU DE 
CARDIOPATIE ISCHEMICĂ  

importanţa metodelor de prevenţie a bolii coronare;
2.Participarea la elaborarea de materiale tipărite 

actualizate ptr popularizarea problemei bolii 
ischemice cardiace, prevenţia şi recunoaşterea 
cât mai precoce a acestei suferinţe precum şi 
sensibilizarea publicului larg asupra importanţei 
prezentării precoce la cardiolog;

3.Participarea activă alături de SRC si Fundaţia 
Inimii la organizarea activităţilor derulate cu prilejul 
Zilei Prevenţiei şi a Zilei Inimii.

Activităţi ştiinţifice:
1. Co-participarea la Registrul STEMI prin 

extinderea la sindroamele coronariene acute fară 
supradenivelare de ST, conform Ghidului ESC 
2011 cu scopul de a extinde în viitor Programul 
de tratament intervenţional al STEMI finanţat cu 
fonduri alocate de la MS şi la pacienţii cu NSTEMI, 
justificat prin prevalenţă şi severitate, precum şi 
pe dovezile de eficienţă a tratamentului invaziv 
precoce;

2. Registru Naţional privind BC stabilă în afara 
celei post-infarct miocardic, în măsura în care există 
sprijinul financiar necesar şi se apreciază drept util 
pentru programele naţionale de boli cardio-vasculare 
derulate de MS;

3. Implicarea mai largă şi mai activă a membrilor 
GLCI  în activitatea ştiinţifică a GLCI (publicaţii, 
congrese, conferinţe) mai ales la nivel naţional;

4. Editarea unei foi de informare on-line a 
grupului (eventual prezentări de caz din partea 
membrilor, teme de interes general) şi distribuirea ei 
către membrii societăţii 

Nu în ultimul rând tinând cont de faptul că 
realizarea acestor obiective ambiţioase depinde în 
principal de D-voastră, membrii SRC şi mai ales de 
cei care aleg să facă parte din GLCI vă propunem 
să vă înscrieţi în acest GL. Unul dintre obiectivele 
noastre principale va fi creşterea numărului de 
membri ai GLCI ce se vor autoselecta din rândurile 
membrilor SRC, obiectiv susţinut de faptul că 
majoritatea pacienţilor îngrijiţi în cabinetele şi secţiile 
de cardiologie din România sunt reprezentaţi de cei 
care au ca manifestare principală sau comorbidităţi 
boala coronariană ischemică.

Conf. Dr. Şerban Bălănescu
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Începând din mandatul 
2011-2014, Grupul de Lucru 
de Ecocardiografie al Societǎţiiţii 
Române de Cardiologie a devenit 
Grupul de Lucru de Ecocardiografie 
şi Alte Metode Imagistice. Aceasta 
schimbare în denumire şi conţinut 
reflectă dezvoltarea unor  tehnici 
imagistice cu o implementare 
tot mai mare în practica clinică 
curentă (CT, RMN, scintigrafie 
miocardică şi ecografie vasculară), 

care, alături de ecocardiografie, contribuie la acurateţea 
diagnosticului non-invaziv al bolnavului cardiovascular. În 
acest sens, alături de medicii ecocardiografişti, ne propunem 
să cooptam în activităţile noastre specialiştii români din aceste 
domenii imagistice non-ecocardiografice, pentru a contribui la 
o mai bună cunoaştere a acestor modalităţi de diagnostic de 
către medicii cardiologi şi de alte specialităţi.

În cadrul programului grupului de lucru, în acest mandat 
vor fi continuate liniile directoare iniţiate şi dezvoltate de cei 
care au condus grupul de lucru în anii precedenţi. 

Activitatea educaţională destinată atât medicilor cardiologi 
cât şi celor de alte specialităţi va fi o prioritate constantă. 
Grupul de Lucru de Ecocardiografie şi Alte Metode Imagistice 
va participa în continuare la activităţile educaţionale în 
cadrul Congresului Naţional  de Cardiologie şi a Conferinţei 
Grupurilor de Lucru de la Braşov . Cursurile de imagistică 
organizate de grupul de lucru se vor desfăşura de două ori pe 
an şi vor îmbina date teoretice cu demonstraţii practice. În 
anul 2012  tema cursurilor va fi  imagistica în valvulopatii, 
temele pentru anii următori urmând a fi stabilite ulterior. De 
asemenea, membrii grupului de lucru vor participa activ la 
activităţile Asociatiei Europene de Ecocardiografie (EAE), 
atât la cursurile sale cât şi la conferinţa EUROECHO.

 Vom contribui în continuare la ediţiile anuale ale cărtii 
Progrese în Cardiologie cu capitole legate de modalităţile 
imagistice, punând accent pe noile tehnici şi utilitatea lor în 
diagnosticul  bolilor cardiovasculare. 

Avem în vedere ca în cadrul activităţii educaţionale să 
dezvoltăm o pagină web a grupului de lucru ca o platformă 
de comunicare între membrii săi. Aici se vor putea găsi şi 
ghidurile şi recomandările EAE, traduse în limba română, 
pe care dorim să le implementăm cât mai rapid şi mai larg în 
practica ecocardiografică. 

Tot în scopul dezvoltării comunicării cu membrii grupului, 
proiectăm apariţia trimestrială a unei publicaţii on-line a 
grupului de lucru, EcoForum. Pe lângă actualităţile legate de 
manifestările internaţionale şi naţionale, publicaţia îşi propune 
să ofere detalii legate de acreditarea europeană individuală şi 
a laboratoarelor de ecografie şi despre bursele de cercetare ale 
SRC şi ale EAE. În EcoForum vor fi  accesibile informaţii 
legate de granturile de cercetare, cât şi date utile pentru accesul 
la cursurile de ecocardiografie destinate mai ales tinerilor 
ecocardiografişti, anunţuri legate de apariţii editoriale de 
ecocardiografie şi sinteze ale celor mai recente date ştiinţifice 
din domeniu. 

Prin acest program al Grupului de Lucru de EcocardiografieGrupului de Lucru de Ecocardiografie 
şi Alte Metode Imagistice, cel mai mare grup de lucru din cadrul 
SRC, sperăm să avem o interacţiune cât mai largă cu mediciio interacţiune cât mai largă cu medicii 
cardiologi sau de alte specialităţi cu preocupări în domeniul 
ecocardiografiei/imagisticii şi suntem deschişi la dialog, 
asteptând propuneri atât pentru îmbunătăţirea programului 
grupului de lucru, cât şi teme de conferinţe sau cazuri clinice 
interesante trimise spre a fi dezbătute.

Conf.dr.Adriana Ilieşiu

PROGRAMUL GRUPULUI DE ECOCARDIOGRAFIE ŞI 
ALTE METODE IMAGISTICE 
Mandat 2011-2014
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PROGRAMUL GRUPULUI DE LUCRU DE 
HIPERTENSIUNE ARTERIALA 

Grupul de lucru de HTA îşi 
propune: 

 să promoveze şi să 
organizeze activităţi de educaţie 
medicală continuă în domeniul 
hipertensiunii arteriale şi al 
patologiei asociate acesteia; 
 activităţile educaţionale 

concretizate prin cursuri să 
îmbine prezentările teoretice 
cu exemplificări de cazuri ce 
pun probleme de diagnostic sau 

terapeutice sau prezentări de cazuri deosebite; 
 să contribuie la traducerea şi implementarea în 

practica clinică (atât la nivel de specialist, cât şi de medicină 
de familie) a noilor ghiduri de HTA ale Societăţilor Europene  
– pe măsură ce acestea vor fi elaborate şi publicate;
 să încurajeze participarea, în special a tinerilor medici, 

la conferinţele naţionale şi internaţionale cu lucrări originale; 
 premierea articolelor originale ale tinerilor medici pe 

teme de HTA  publicate în reviste ISI; 
 să fie un membru activ al asociaţiei interdisciplinare 

„Alianţa Română de Combatere a Hipertensiunii Arteriale” din 
care face parte; în acest context va lua în considerare participarea 
la diversele iniţiative şi manifestări interdisciplinare din 
domeniul HTA
 să continue colaborarea cu Societatea Europeană de 

HTA (ESH) şi cu Societatea Internaţională de HTA (ISH); 
 să promoveze şi încurajeze aplicaţiile membrilor săi 

în a deveni membri ai ESH şi Specialişti Europeni în HTA; 
 să încurajeze aplicaţiile pentru Centrele Europene de 

Excelentă în HTA; 
 crearea unei rubrici de noutăţi lunare în domeniul 

hipertensiunii arteriale din publicaţiile internaţionale dedicate 
acestei teme (accesibilă pe site-ul cardioportal.ro);
 la nivelul masei largi populaţionale - implicarea 

în promovarea stilului de viaţă sănătos, creşterea nivelului 
de educaţie sanitară prin oferirea informaţiilor despre ce 
înseamnă valori normale ale TA şi consecinţele HTA netratate; 

conştientizarea riscului de accident vascular 
cerebral şi al bolii cronice de rinichi legat de 
HTA.   

Vom continua să participăm la Conferinţa 
Naţionala a Grupurilor de Lucru ale Societăţii 
Române de Cardiologie. Grupul de Lucru de 
Hipertensiune Arterială are sesiuni proprii la fiecare 
doi ani, iar următoarea manifestare cu sesiuni 
dedicate va avea loc în mai 2013. De asemenea, 
în cadrul Congresului Naţional al Societăţii 
Române de Cardiologie ne propunem organizarea 
de simpozioane ştiinţifice şi întâlniri cu membrii 
grupului de lucru. 

În anul 2012, Grupul de Lucru de HTA 
va organiza, sub egida Societăţii Române de 
Cardiologie, două cursuri având ca temă „HTA şi 
organele ţintă – evaluare şi tratament” ce se vor 
desfăşura în data de 9 martie la Brăila şi 6 aprilie 
la Covasna. Şi în cadrul Congresului Naţional 
de Medicină Internă, vom organiza o sesiune de 
conferinţe pe tema actualităţilor în hipertensiune; 
anul acesta Congresul va avea loc în perioada 27-
30 martie la Calimăneşti. 

Grupul de Lucru de HTA îşi propune continuarea 
elaborării şi publicării unor capitole de carte în 
volumul „Progrese în cardiologie”, editat de Media 
Med Publicis, sub egida SRC şi lansat cu ocazia 
congreselor naţionale. 

Prof. Dr. Mircea Cinteză, 

Mandat 2011-2014
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Grupul de lucru “Insuficienţa 
Cardiacă” al Societăţii Române de 
Cardiologie are planificate următoarele 
activităţi ştiinţifice pentru 2012:

1. Organizarea de cursuri de 
educaţie medicală continuă. Astfel, 
grupul de lucru va organiza primul curs 
al Societăţii Române de Cardiologie 
de anul acesta, pe 17 februarie, la 
Bucureşti. Cursul, denumit “Cazuri 
clinice în insuficienţa cardiacă”, condus 

de către Prof Dr C Macarie, Dr O Chioncel şi subsemnatul, are 
ca obiectiv principal discutarea principalelor recomandări ale 
ghidurilor europene din domeniul diagnosticului şi tratamentului 
insuficienţei cardiace pe baza unor cazuri clinice ilustrative. 
Cursul se adresează în principal medicilor cardiologi (rezidenţi 
şi specialişti), şi va beneficia de sistem interactiv. Cursul va fi 
repetat în toamnă, pe 24 noiembrie, la Timişoara.

2. Continuarea registrelor de insuficienţă cardiacă. Există 
două registre care continuă în 2012: RO-AHFR (registrul 
român de insuficienţă cardiacă acută) şi HF Permanent Registry. 
În RO-AHFR au fost înrolaţi 3224 de pacienţi din 13 centre, 
registrul fiind anul acesta în perioada de urmărire a pacienţilor 
la 1 an; datele din registru au fost deja publicate în American 
Heart Journal. HF Permanent registry este registrul Societăţii 
Europene de Cardiologie, iar până în prezent au fost înrolaţi 481 
de pacienţi (9 centre).

3.Participarea la Congresul Asociaţiei Europene de 
Insuficienţă Cardiacă (HFA), Belgrad 19-22 mai 2012. 
Termenul limită pentru trimiterea de rezumate şi propuneri de 
cazuri clinice este �4 ianuarie 20�2. Congresul se bucură anual 
de prezenţa a peste 4000 de participanţi şi reprezintă cea mai 
importantă manifestare internaţională din domeniul insuficienţei 
cardiace. Cardiologii tineri (sub 35 ani), membri ai HFA SI 
ai grupului de lucru de insuficienţă cardiacă al SRC, care au 
rezumate sau cazuri clinice acceptate ca prim autor, vor putea 
aplica la granturi de 1000 de euro. În plus, Societatea Română 
de Cardiologie va solicita reduceri importante la taxele de 
participare şi cazare pentru cardiologii care au rezumate/cazuri 
clinice acceptate.

4. Organizarea zilei europene a insuficienţei cardiace 
(Heart Failure Awareness Day), 11-13 mai 2012. Grupul de 
lucru, împreună cu Fundaţia Inimii se va implica direct anul 
acesta în organizarea acestei zile, prin reeditarea broşurilor 
pentru pacient privind insuficienţa cardiacă, traducerea de 
materiale noi pentru pacienţi, emisiuni televizate, etc.

5. Organizarea de sesiuni ştiinţifice în cadrul Congresului 
Societăţii Române de Cardiologie de la Sinaia, 4-6 octombrie 
2012. Dintre acestea o importanţă mare va avea simpozionul 
romano-grec de insuficienţă cardiacă.

6. Organizarea de publicaţii specifice, în special capitole în 
cartea Progrese în Cardiologie 2012.

Prof Dr Dragoş Vinereanu

PROGRAMUL GRUPULUI DE INSUFICIENTA 
CARDIACA 
Mandat 2011-2014
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SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE
ŞEDINŢA CONSILIULUI DE CONDUCERE 

26 octombrie 2011
Au fost prezenţi 18 membri ai board-ului SRC
ORDI�EA DE ZI:
I. �REZE�TAREA CO�GRESULUI �AŢIO�AL DE 
CARDIOLOGIE

- Au fost analizate feedback-urile participanţilor şi sponsorilor
- A fost prezentat raportul financiar al congresului

II. �ROBLEME ORGA�IZATORICE
1. �recizarea atribuţiilor fiecăreia din persoanele implicate în 

secretariatul SRC
2. �recizarea atribuţiilor membrilor board-ului

Atribuţiile vicepreşedinţilor: 
- D-nul Dr.Radu Ciudin: responsabil cu activitatea filialelor 

judeţene şi manifestările  educative (cursuri SRC)
- D-nul Prof. Dr. Dragoş Vinereanu: responsabil cu coordonarea 

activităţilor grupurilor de lucru şi cu modul de îndeplinire a 
programelor şi studiilor iniţiate de SRC

Întrucât D-nul Prof.Dr. Dragoş Vinereanu a fost ales atâtş Vinereanu a fost ales atât Vinereanu a fost ales atât 
vicepreşedinte al SRC cât şi preşedinte al Grupului de Lucru deşedinte al SRC cât şi preşedinte al Grupului de Lucru deedinte al SRC cât şi preşedinte al Grupului de Lucru deşi preşedinte al Grupului de Lucru dei preşedinte al Grupului de Lucru deşedinte al Grupului de Lucru deedinte al Grupului de Lucru de 
Insuficienţă Cardiacă, s-a decis ca secretarul GL de Insuficienţăă, s-a decis ca secretarul GL de Insuficienţă, s-a decis ca secretarul GL de Insuficienţăă 
Cardiacă, respectiv D-na Dr. Ruxandra Christodorescu, să fie invitatăă, respectiv D-na Dr. Ruxandra Christodorescu, să fie invitată, respectiv D-na Dr. Ruxandra Christodorescu, să fie invitatăă fie invitată fie invitată 
la sedinţele de board până la alegerea unui nou preşedinte al GL deţele de board până la alegerea unui nou preşedinte al GL deele de board până la alegerea unui nou preşedinte al GL deă la alegerea unui nou preşedinte al GL de la alegerea unui nou  preşedinte al GL deşedinte al GL deedinte al GL de 
IC (2012).

Pentru creşterea numărului de membri din fiecare grup de lucru şişterea numărului de membri din fiecare grup de lucru şiterea numărului de membri din fiecare grup de lucru şiărului de membri din fiecare grup de lucru şirului de membri din fiecare grup de lucru şişii 
a activităţilor acestora s-a hotărât ca:ăţilor acestora s-a hotărât ca:ilor acestora s-a hotărât ca:ărât ca:rât ca:

- fiecare preşedinte de GL să trimită un mesaj sintetic către toţi 
membri SRC pentru a încerca cooptarea acestora în grupurile de 
lucru.

- crearea în cadrul Grupurilor de Lucru a unui nucleu format din 
preşedinte, fost preşedinte, secretar pentru optimizarea activităţii 
fiecărui GL.
3. Modificarea structurii unor Grupuri de Lucru

- S-a propus schimbarea denumirii Grupului de Lucru de 
Cardiologie Pediatrică în Cardiologie Pediatrică şi Boli Cardiace 
Congenitale – aprobat cu unanimitate de voturi.

- S-a propus schimbarea denumirii Grupului de Lucru de 
Ecocardiografie în Ecocardiografie şi alte Metode Imagistice – 
aprobat cu unanimitate de voturi.

- S-a propus schimbarea denumirii Grupului de Lucru de 
Cardiopatie Ischemică în Cardiopatie Ischemică şi Circulaţie 
Coronariană. S-a hotărât să fie luată o decizie ulterioară; GrupulS-a hotărât să fie luată o decizie ulterioară; Grupulărât să fie luată o decizie ulterioară; Grupulrât să fie luată o decizie ulterioară; Grupulă fie luată o decizie ulterioară; Grupul fie luată o decizie ulterioară; Grupulă o decizie ulterioară; Grupul o decizie ulterioară; Grupulă; Grupul; Grupul 
de Lucru de Ateroscleroză va discuta despre proiectul includeriiă va discuta despre proiectul includerii va discuta despre proiectul includerii 
“Cercetării Cardiovasculare Translaţionale” între activităţile SRC.ării Cardiovasculare Translaţionale” între activităţile SRC.rii Cardiovasculare Translaţionale” între activităţile SRC.ţionale” între activităţile SRC.ionale” între activităţile SRC.ăţile SRC.ile SRC. 
Discuţiile se vor desfăşura cu coordonatul proiectului - D-na Prof.ţiile se vor desfăşura cu coordonatul proiectului - D-na Prof.iile se vor desfăşura cu coordonatul proiectului - D-na Prof.şura cu coordonatul proiectului - D-na Prof.ura cu coordonatul proiectului - D-na Prof. 
Dr. Danina Muntean, UMF “Victor Babes” Timişoara.

4. Reactivarea filialelor judeţene ale Societăţii Române de 
Cardiologie 

- A fost trimisă o scrisoare tuturor şefilor de secţie din ţară cu 
propunerea de reactivare a filialelor SRC, sugerând câteva modalităţi 
practice de reluare a activităţii; demersurile pe această linie vor fi 
continuate de vicepreşedintele SRC - Dr. Radu Ciudin.
5. S-a discutat înfiinţarea unui departament de cercetare

- S-au exprimat reţineri  ale membrilor boardului cu privire la 
includerea registrelor în acest proiect.

- D-nul Conf. I.M.Coman a propus dinamizarea 
cercetării prin acordarea de consultanţă – finanţare 
parţială a unor propuneri de studii din teritoriu. A propus 
ca D-nul Dr. B. A. Popescu să fie coordonatorul acestei 
acţiuni.

- Pentru clarificarea priorităţilor privind registrele 
SRC s-a propus ca toţi preşedinţii grupurilor de lucru 
să definească dacă au propuneri de registre în domeniul 
respectiv - cu precizarea că cele deja aflate în derulare au 
prioritate de finanţare.

- S-a aprobat cu unanimitate de voturi ca D-nul Prof. 
Dr. G.A. Dan să fie coordonatorul Registrului de FIA 
(registru afiliat ESC)

- S-a aprobat cu unanimitate de voturi ca D-nul 
Prof.Dr. Dragoş Vinereanu să supervizeze activitatea 
registrelor

- S-a precizat că domeniul de relaţii externe rămâne 
în atribuţia D-lui Dr. Dan Delanu şi D-lui. Conf. Dr. 
I.M.Coman.
6. S-a anunţat înfiinţareaţareaarea cluburilor SRC: Clubul 

Seniorilor, Clubul Tinerilor Cardiologi, Clubul 
Cardiologilor din Practica Privatăă

�.   S-a anunţat înfiinţareafiinţareaiinţarea Alianţei Române de 
Combatere a Hipertensiunii Arteriale prin 
semnarea în data de 31 octombrie a Declaraţiei deţiei deiei de 
Constituire. 

III. CURSURI SRC
- S-a hotărât ca fiecare Grup de Lucru poate să 

propună un singur curs ce urmează a se desfăşura în 2012 
cu două locaţii fiecare.

- Cursurile de mare interes în 2011 şi care au finanţare 
asigurată pot fi continuate şi în 2012

- S-a propus trecerea unor cursuri deja încheiate pe 
platforma e-learning aflată pe site-ul SRC 

- S-a decis ca până la 15 noiembrie toate Grupurile de 
Lucru să trimită propunerea de curs pe 2012 (titlu, dată, 
locaţii, finanţare)
IV.  DIVERSE
1. S-au anunţat vorbitorii pentru Simpozionul Româno-

Francez din 2012 
2. D-nul Conf.Dr. I.M.Coman a insistat pentru 

implicarea în activităţile de cercetare şi educaţie ale 
SRC a cât mai multor personalităţi din afara board-
ului

3. S-a discutat posibilitatea traducerii unor materiale 
AHA pentru pacienţi

4. S-a prezentat o propunere de Protocol de Colaborare 
cu Asociaţia Cardiologilor Moldoveni, incluzând 
activităţi stiinţifice comune, posibilitatea de a pune 
la dispoziţia medicilor moldoveni a ghidurilor ESC 
traduse în limba română, facilităţi administrative. S-a 
aprobat ca D-nul Dr.Gabriel Tatu Chiţoiu să se ocupe 
de acest domeniu.
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Curs 

INSUFICIENŢA CARDIACĂ ÎN PEDIATRIE
Tîrgu Mureş 08-09 octombrie 2011

Continuând tradiţia cursurilor de perfecţionare în cardiolo-
gia pediatrică, în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate sub 
egida Societăţii Române de Cardiologie,   în perioada 08- 09 oc-
tombrie  2011 s-a desfăşurat la Tîrgu Mureş cursul: “Insuficienţa 
cardiacă  în pediatrie”, director de curs Prof.dr.Rodica Togănel.

Prima zi a cursului a fost structurată în două părţi; în prima 
parte a fost dezbătută pe larg insuficienţa cardiacă la copil, de la 
fiziopatologie până la transplantul cardiac. 

 Referatele  generale  din cadrul primei părţi au fost prezen-
tate de:  Prof. dr. Rodica Togănel, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie Tg.Mureş - “Managementul insuficienţei cardiace”, 
Şef lucrări Dr. Liliana Gozar, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Tg.Mureş –„Insuficienţa cardiacă. Fiziologie. Fiziopa-
tologie. Etiologie”, Conf. Dr. Amalia Făgărăşan, Universitatea 
de Medicină şi Farmacie Tg.Mureş - „Evaluarea insuficienţei 
cardiace”, „Device-uri de asistare ventriculară” - Dr. Sorin 
Paşcanu, medic primar anestezie terapie intensivă, Compartiment 
ATI, Clinica Chirurgie Cardiovasculara, Spital Clinic Judeţean 
Tg. Mureş,  şi “Transplantul cardiac - opţiuni terapeutice în 
insuficienţa cardiacă” - Conf. dr. Horaţiu  Suciu, Universitatea 
de Medicină şi Farmacie Tg Mureş. Referatele s-au bucurat de 
un real interes din partea cursanţilor, fiind dezbătute pe larg atât 
problemele legate de evaluarea şi tratamentul medicamentos 
al insuficienţei cardiace cât şi aspecte legate de device-urile de 
asistare ventriculară, cu particularităţile lor la grupa pediatrică. 
Deasemenea cursanţii au avut şansa, prin amabilitatea Conf. Dr. 
Suciu Horaţiu,  de a asista la expunerea video a unui transplant 
de cord efectuat la copil în Centrul nostru, oportunitate rară. 

În partea a doua a primei zile s-au abordat Cardiomiopati-
ile în cadrul a două referate generale, urmate de sesiunea de 
prezentări de cazuri. Prelegerile susţinute au fost: „Cardiomiopa-
tia dilatativă” - Dr. Ana Sorina Paşc, medic primar Clinica 
Cardiologie II Copii, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. 
Mureş, şi „Cardiomiopatia hipertrofică” – Dr. Carmen Şuteu, 
medic specialist Clinica Cardiologie II Copii, Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş. Prezentările de caz ce au urmat, 
practic au întregit aspectele prezentate în referatele generale.

În cea de a doua zi a cursului s-a continuat şirul prezentării 
Cardiomiopatiilor, exemplificate prin prezentări de caz. Prelege-
rile susţinute în prima parte au fost: „Cardiomiopatia restrictivă” 
– Şef lucrări Dr. Iolanda Muntean, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie Tg.Mureş, şi „Cardiomiopatia noncompactată” 
- Conf. Dr. Amalia Făgărăşan, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Tg.Mureş. În partea a doua s-a prezentat o patologie 
importantă în contextul temei abordate, prin expunerea a două 
prelegeri cu importanţă practică: „Miocardita” - Prof. dr. Rodica 
Togănel, Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg.Mureş şi 
„Boala Kawasaki” - Şef lucrări Dr. Iolanda Muntean, Universi-

tatea de Medicină şi Farmacie Tg.Mureş. 
Prezentările de caz ce au urmat la finalul cursului au suscitat 

discuţii ample, care s-au finalizat prin accentuarea  problemelor 
de diagnostic şi tratament al insuficienţei cardiace la copil.

Având în vedere importanţa temei, cursul s-a bucurat de un 
real interes din partea  medicilor rezidenţi pediatrii cu preocupări 
în cardiologia pediatrică, a medicilor rezidenţi de chirurgie 
cardiovasculară, precum şi a medicilor de familie.

Concluzia care rezultă la finele acestui curs este că 
insuficienţa cardiacă prezintă particularităţi atât etiologice 
cât şi terapeutice la copil; diagnosticarea şi tratara promptă a 
acesteia este esenţială pentru supravieţuire. Transplantul car-
diac este o opţiune terapeutică salutară în insuficienţă cardiacă 
refractară, în stadiul terminal.  În vederea scăderii  morbidităţii 
şi mortalităţii legate de această patologie este esenţială colabo-
rarea multidisciplinară: cardiologi pediatrii, chirurgi cardio-vas-
culari şi de terapie intensivă pediatrică.  

Dr. Iolanda MUNTEAN
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Curs
„TROMBOEMBOLISMUL PULMONAR - între teorie şi 
practică”
Iaşi 14 octombrie 2011

Într-un oraş plin de pelerini (14 octombrie este sǎrbǎtoarea 
„Sfintei Cuvioase Parascheva” şi ziua oraşului Iaşi) s-a 
desfǎşurat cel de-al doilea curs organizat în acest an de cǎtre 
Grupul de Lucru Cardiologie de Urgenţǎ pe tema unei urgenţe 
cardio-vasculare redutabile – trombembolismul pulmonar 
(TEP) - cu o analizǎ criticǎ a modalitǎţilor actuale de abordare 
diagnosticǎ şi terapeuticǎ a acesteia în teorie vs practicǎ. Întâl-
nirea a fost deschisǎ de prezentarea d-nei prof. dr. Cǎtǎlina Ar-
senescu-Georgescu referitoare la „tromboza venoasǎ profundǎ 
(TVP) – între ignorare şi ignoranţǎ” în care s-a amintit faptul 
cǎ un subiect din 20 dezvoltǎ o TVP în cursul vieţii, procent 
care creşte la 20-70% în cazul pacienţilor spitalizaţi, o treime 
din TVP asociindu-se cu TEP. Conf. dr. Laurenţiu Şorodoc a 
prezentat diagnosticul clinic, electrocardiografic şi biologic al 
TEP iar dr. Antoniu Petriş valoarea diagnosticǎ a imagisticii 
subliniind importanţa lui “cine vede”, “cum vede”, “ce vede” şi 
“la ce îi foloseşte ce vede”. Un subiect controversat a abordat dr. 
Gabriel Tatu-Chiţoiu referitor la clasificarea TEP: “riscul ghidu-
lui şi ghidul riscului” insistând pe elementele de predicţie pe 
care Ghidul ESC, 2008 le oferǎ comparativ cu ceea ce ne oferǎ 
deseori realitatea. Dr. Cǎtǎlin Buzea a fost mesagerul prezentǎrii 
prof. dr. Gheorghe Dan în care se propunea un conduitǎ de 
evaluare în TVP şi TEP conform conceptului modern al criti-
cal pathway. Cele douǎ sesiunii urmǎtoare au prezentat puncte 
de vedere diferite referitoare la beneficiile tratamentului antico-
agulant şi antiagregant plachetar vs tratamentul trombolitic în 
tromboza venoasǎ profundǎ în lumina teoriei “venei deschise” 
(argumente pro anticoagulante/antiplachetare – dr. Alexandru 
Nechita, argumente pro trombolizǎ prof. dr. Mihai Dan Datcu) 
şi în embolia pulmonarǎ cu risc intermediar (argumente pro an-
ticoagulante/antiplachetare – prof. dr. Tiberiu Nanea, argumente 
pro trombolizǎ conf. dr. Diana Ţînţ). În privinţa tratamentului 
TEP cu risc înalt atitudinea actualǎ este mult mai lipsitǎ de con-
troverse în privinţa indicaţiei tratamentului agresiv trombolitic 
(conf. dr. Diana Cimpoeşu, dr. Mihaela Dumea) dar probleme 
apar în ceea ce priveşte organizarea administrǎrii în urgenţǎ a 
unui asemenea tratament asociatǎ cu susţinerea hemodinamicǎ, 
deseori necesarǎ. Rolul chirurgiei în tratamentul trombembo-
lismului pulmonar a fost prezentat de cǎtre dr. Lucian Stoica, 
conferinţǎ necesarǎ în condiţiile în care cea mai bunǎ soluţie 
de a dezobstrua artera pulmonarǎ ar pǎrea a fi extragerea pro-
priu-zisǎ cât mai rapidǎ a trombului din interiorul acesteia: în 
realitate embolectomia chirurgicalǎ, care se adreseazǎ în spe-
cial emboliilor masive, este asociatǎ cu o mortalitate de 20-60% 
iar cazurile supuse tratamentului chirurgical dupǎ administra-

rea trombolizei au o mortalitate sporitǎ generatǎ de 
cǎtre disfuncţia ventricului drept. Cazurile clinice 
prezentate în secţiunea “aplicativǎ” a cursului de 
cǎtre dr. Irina Costache (TEP dupǎ cura chirurgicalǎ 
a obezitǎţii), dr. Radu Sabǎu (tromboliza în TEP cu 
risc înalt la o pacientǎ cu sindrom pareneoplazic) şi 
dr. Mircea Vlǎdoianu (TEP survenitǎ în sarcinǎ) au 
generat numeroase comentarii şi au atras atenţia şi 
mai mult asupra vechii butade conform cǎreia “nu 
existǎ boalǎ ci bolnavi”.

Sponsorizat generos de cǎtre compania Sanofi, 
cursul s-a bucurat de interes şi, sperǎm noi, a gen-
erat şi certitudini şi întrebǎri, condimente nec-
esare creşterii calitative în abordarea diagnosticǎ 
şi terapeuticǎ a unei patologii severe şi deseori 
înşelǎtoare.

Dr. Antoniu Petriş
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ZILELE CARDIOLOGICE
„Prof. Dr. GEORGE I.M. GEORGESCU” 
- IAŞI, 27 – 28 noiembrie 2011 -

În perioada 27-28 Octombrie 2011, a fost inaugurată la Iaşi 
sub auspiciile Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. 
George I. M. Georgescu” Iaşi, a Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Gr.T.Popa” şi a Societăţii Române de Cardiologie 
manifestarea ştiinţifică Zilele Cardiologice „�rof. Dr. George 
I. M. Georgescu”, care se adresează medicilor din toate 
specialităţile medicale. La 15 ani de existenţă a Centrului de 
Cardiologie Iaşi, actualul Institut, s-a marcat evenimentul prin 
desfăşurarea unor sesiuni ştiinţifice de actualităţi în cardiologie 
şi prezentare de lucrări originale susţinute de specialişti de elită 
din lumea academică medicală din toată ţara şi străinătate. 

Manifestarea s-a desfăşurat în Iaşi, capitala Moldovei, oraş 
încărcat de istorie, cultural, academic, universitar şi poetic, 
elemente definitorii ale oraşului care au completat atmosfera de 
sărbătoare a evenimentului.

Sesiunea I, cu tema „Bolile cardiovasculare – de la 
factori de risc la urgenţe cardiovasculare” a conţinut teme 
de actualitate susţinute de: M. CINTEZĂ, I. BRUCKNER, 
M. VINTILĂ, Maria DOROBANŢU, Carmen GINGHINĂ, 
Cătălina ARSENESCU GEORGESCU, F. MITU. Sesiunea 
a început cu importanţa biomarkerilor în cardiologie, 
actualităţi în dislipidemii, a continuat cu elemente de prevenţie 
cardiovasculară în ţările est europene şi terapia de recuperare în 
infarctul miocardic. A fost abordată şi o „faţetă” a hipertensiunii 
pulmonare din serviciile de cardiologie precum şi aspecte 
particulare din patologia cardiacă la femei. 

Sesiunea a II-a „Sindroame coronariene acute” a pornit 
de la elemente noi de diagnostic (Mariana RĂDOI), a trecut 
apoi în revistă soluţiile terapeutice optime intervenţionale sau 
chirurgicale discutate sub forma pro şi contra (I. ŢINTOIU, L. 
MACOVEI, Gr. TINICĂ, L. STOICA), iar în final au intrat în 
discuţie şi anomaliile anatomice coronariene generatoare de 
ischemie nonaterosclerotică (Cezara RĂILEANU).

Cursul despre terapia cu „Beta-blocantele în continuumul 
cardiovascular” susţinut de Cătălina ARSENESCU 
GEORGESCU, Daniela BARTOŞ şi I. BRUCKNER a trecut 
în revistă datele tradiţionale şi cele updatate după ultimele studii 
publicate.

Prima zi a evenimentului de la Iaşi a conţinut şi o deschidere 
festivă în care s-au transmis mesaje „dedicate inimii” alături de 
susţinerea unei conferinţe omagiale de către Prof. Dr. Leonida 

GHERASIM „�oi anticoagulante – beneficii şi limite”.
Ziua a doua a manifestării a fost la fel de bogată în informaţii 

noi cardiologice, structurată în patru sesiuni, fiecare cu o tematică 
bine definită.

Sesiunea a III-a a abordat „Terapia modernă a aritmiilor 
şi a insuficienţei cardiace severe” (G. UNGUREANU, Mihaela 
GRECU, C. STĂTESCU, L. LUCACI). Prof. Richard STERN 
(BERLIN) a prezentat experienţa personală din domeniul 
dispozitivelor implantabile de resincronizare şi defibrilatoare 
cardiace. 

Sesiunea a IV-a cu tema „Rezolvarea pacientului complex 
cardiovascular” a adus în discuţie terapia intervenţională a 
stenozei de arteră renală (R. CĂPÂLNEANU), dar şi cazuri 
clinice complexe rezolvate chirurgical (Gr. TINICĂ, Al. CIUCU, 
L. STOICA, Oana BARTOŞ, Diana ANGHEL). 

Sesiunea a V-a „HTA ucigaşul ascuns” a abordat probleme 
dificile de diagnostic şi tratament la pacientul hipertensiv 
(Rodica RADU, Daniela BARTOŞ, Elisabeta BĂDILĂ, 
Cătălina ARSENESCU GEORGESCU). 

Sesiunea a VI-a „Abordarea actuală a valvulopatiilor” a 
constituit un prilej de updatare a evaluării moderne a leziunilor 
valvulare în contextul alegerii soluţiei terapeutice optime 
chirurgicale (Gr. TINICĂ, R. SASCĂU, Flavia CORCIOVĂ, 
E. BITERE).

Discuţiile purtate după fiecare sesiune au scos în evidenţă 
interesul pentru temele multiple, de actualitate, abordate.

Manifestarea ştiinţifică a fost precedată şi de două cursuri 
de educaţie medicală continuă, de larg interes pentru asistenţii 
medicali (Resuscitarea cardiovasculară şi Elemente practice 
de electrocardiografie) susţinute de cadrele universitare ale 
Clinicii de cardiologie medicală a Institutului: L. MACOVEI, 
L. LUCACI, C. STĂTESCU.

Evenimentul a conţinut şi o expoziţie de artă fotografică 
susţinută de Clubul medicilor fotografi din Iaşi „FotoMED” 
şi din Bucureşti „ARFOMED”, iar expozanţii au fost: M. 
CINTEZĂ, C. STĂTESCU, Al. BURLACU, M. DABIJA şi L. 
NISTOR.

Nu a lipsit nici expoziţia de carte medicală care a pus în 
valoare publicaţiile noi din domeniul cardiologiei şi a altor 
specialităţi medicale.

Medicii înscrişi (aproximativ 300 persoane) la Conferinţa 
Zilele cardiologice „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” au 
primit Certificat de participare şi puncte de educaţie medicală 
continuă.

Prin participarea de excepţie şi comunicările de înaltă 
ţinută ştiinţifică s-a adus un omagiu celui ce poartă numele 
manifestării.

Cu satisfacţia realizării unei manifestări ştiinţifice 
cardiologice reuşite sperăm să devină un eveniment tradiţional 
al Capitalei Moldovei.

Prof. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu
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CURS
CARDIOFEM
Craiova, 21 Octombrie 2011

Pe 21 octombrie s-a desfăşurat la Craiova ultima ediţie a 
cursului intitulat CARDIOFEM, dedicat particularităţilor bolii 
cardiovasculare la femei, curs început în urmă cu doi ani la 
iniţiativa Grupului de lucru de Cardiologie preventivă şi recu-
perare cardiovasculară al Societăţii Române de Cardiologie. Nu 
întâmplător, misterioasa Dominşoară Pogany a lui Brâncuşi a fost 
prezentă pe sigla cursului la toate ediţiile şi, stranie coincienţă, 
ultima ediţie a avut loc în chiar oraşul care găzduieşte această 
comoară a celebrului sculptor român. În această zi superbă de 
toamnă, capitala Băniei îşi etala frumuseţile provocându-ne la 
o incursiune care din pacate a fost prea scurtă dar care a stârnit 
curiozităţi şi dorinţa de a reveni pentru o explorare tihnită a capi-
talei Olteniei, caci oraşul adăposteşte valoroase edificii. Muzeul 
de artă (aflat în renovare), are colecţii de Nicolae Griorescu, The-
odor Aman, Vasile Popescu, Stefan Luchian, Theodor Pallady 
şi sculpturi de Brâncuşi care stârnesc uimire şi amiraţie; parcul 
Nicolae Romanescu (proiectat de arhitectul francez Emile Ren-
dont) poate rivaliza cu oricare din parcurile celebre ale Europei; 
casele vechi construite în frumosul stil românesc, cu arhitectură 
şi decoraţii îşi încântă privirea, precum Casa Băniei (cea mai 
veche construcţie nereligoasa din Craiova – 1699) sau Biserca 
Mănăstirei Coşna (cea mai veche construcţie religioasa a Craio-
vei – 1493).

În ambianţa zilei însorite de toamnă şi sub privirea 
“ocrotitoare” a domnişoarei Pogany s-a desfăşurat cur-
sul în impunătoarea Aula Magna a Facultăţii de Medicină a 
Universităţii din Craiova, curs bine primit dacă ne raportăm 
la numărul mare de participanţi (peste 200 medici), constant 
prezenţi pe tot parcursul manifestării. Alături de tema interesantă 
şi provocatoare, un rol decisiv l-au avut lectorii, bine-cunoscuţi 
lumii medicale şi cardiologice româneşti, precum prof. dr. Car-
men Ginghină, prof. dr. Cătălina Arsenscu Georgescu, prof. dr. 
Maria Dorobanţu, prof. dr. Minerva Muraru. Trebuie să amin-
tesc de prelegerile membrilor Grupului de lucru de recuperare 
care au susţinut constant cursul la fiecare ediţie a sa: prof. dr. D. 
Zdrenghea, conf. dr. Dana Pop, dr. D. Gherasim, dr. Preg Zoltan, 
dr. Magda Mitu, precum şi aportul altor distinşi participanţi la 

diferitele ediţii ale cursului din diferite locaţii: prof. 
dr. G. Ungureanu, prof dr. M. Popescu, prof. dr.  Pal 
Kikeli, prof. dr. Mariana Graur, prof. dr. Radu Lichi-
ardopol, prof. dr. I. Maniţiu, dr. Mihaela Suceveanu.

Mă simt onorat de a fi condus acest curs atât de 
bine primit în toate cele şase locaţii ale sale (Iaşi, 
Bucureşti, Târgu-Mureş, Cluj, Constanţa, Craiova) 
şi care a fost apreciat ca unul din cele mai bune cur-
suri ale Societăţii Romîne de Cardiologie şi sunt 
recunoscător sprijinului venit din partea Societăţii 
Romane de Cardiologie. Sunt sigur că acest curs nu 
s-ar fi putut desfăşura în asemena condiţii optime şi 
cu o participare atât de largă fără spijinul deosebit 
logistic şi orgnizatoric al companiei AstraZeneca, 
căreia îi multumesc în numele meu şi al colegilor 
mei. 

Nu pot să nu amintesc cel trei cursuri  ale Gru-
pului de lucru de Cardiologie Preventivă şi Recu-
perare Cardiovasculară finalizate până în prezent: 
RECORD, CARDOPREVENT şi CARDIOFEM şi 
am convingerea că vom mai veni cu propuneri la fel 
de provocatoare pentru colegii specialişti sau medici 
de familie.

Conf. Dr. Florin Mitu
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Cursul a fost organizat de Societatea Română de Cardiologie 
– Grupul de lucru de Hipertensiune Arterială, având drept 
coordonatori pe �rof.dr. Cătălina Arsenescu Georgescu şi 
�rof.dr. Mircea Cinteză. Necesitatea cursului s-a justificat 
prin apariţia de date noi de evaluare şi tratament la pacientul 
hipertensiv aduse de trialuri recente şi comunicate sub forma 
unei updatări a ghidului ESC/ESH 2007.

Cursul a fost structurat pe trei sesiuni de prelegeri: una 
teoretică, de evaluare şi două de tratament a hipertensiunii 
arteriale, în diverse forme şi situaţii speciale.

Prima parte: „Cum evaluăm?” a cuprins conferinţe cu 
caracter teoretic cu scopul de a puncta elementele noi aduse de 
ghiduri şi studii, în ceea ce priveşte abordarea pacientului cu 
hipertensiune arterială, atât în bilanţul etiologic şi funcţional 
cât şi în evaluarea factorilor de risc asociaţi şi a riscului 
cardiovascular global. S-a început cu o introducere efectuată 
de Prof. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu în care s-a subliniat 
importanţa tematicii cursului, şi s-a comentat apariţia noului 
ghid NICE al Societăţii Britanice de Hipertensiune. Prima 
conferinţă intitulată „Cât de mult este bine să scădem 
tensiunea arterială?” – Prof.dr. Minerva Muraru a prezentat 
noile ţinte terapeutice ale hipertensiunii arteriale nuanţate în 
funcţie de tipul de pacient cât şi fenomenul curbei J. A fost 
abordată afectarea de organ ţintă–cordul: HVS-semnificaţia 
disfunţiei diastolice – (Asist. dr. Radu Rodica), rinichiul: 
Semnificaţia identificării microalbuminuriei – (Prof. dr. 
Cătălina Arsenescu Georgescu) cât şi explorări paraclinice cu 
valoare prognostică şi de decizie terapeutică: Indicele gleznă-
braţ-semnificaţie – (Conf. dr . F.Mitu); Rigiditatea arterială 
în evaluarea HTA- (Şef.lucr.dr. Roxana Darabont). Evaluarea 
teoretică s-a încheiat cu prezentarea cazului unei paciente cu 
HTA – (Asist Dr. R.A. Sascău), cu rolul de a sublinia importanţa 
metodelor de evaluare cât şi precocitatea stabilirii corecte a 
diagnosticului care vor ghida spre o atitudine terapeutică 
optimă.

Partea a doua a cursului: „Cum tratăm?” a avut un 
caracter practic şi a început prin conferinţa �oziţionarea 
claselor antihipertensive în strategia actuală – (Prof 
.dr. Cătălina Arsenescu Georgescu), cu rolul de a prezenta 
conform noilor updatări ale ghidului european de management 
al hipertensiunii: ţinta terapeutică a TA, indicaţiile claselor 

CURS 
HTA – UPDATE EVALUARE ŞI TRATAMENT
Bucureşti, 3 noiembrie 2011

individuale de droguri bazate pe meta-analize de la cele mai 
vechi la cele mai recente trialuri, alegerea drogurilor şi a 
combinaţiilor de droguri antihipertensive. A urmat prelegerea 
despre o nouă soluţie terapeutică în patologia cardiovasculară 
– Blocarea receptorilor de aldosteron – (Prof. dr. M. 
Vintilă), care a prezentat importanţa şi implicaţiile utilizării 
antialdosteronicelor în terapia HTA.  Conferinţele următoare 
au prezentat atitudinea terapeutică la pacientul hipertensiv 
nuanţată în funcţie de anumite comorbidităţi sau situaţii 
particulare. Astfel, a fost abordat pacientul hipertensiv care 
asociază afectare de organ ţintă: cord – Boala coronariană 
la pacientul hipertensiv – (Prof. dr. Maria Dorobanţu), 
aducându-se din nou în atenţie fenomenul curbei J; creierul 
– Boli cerebrovasculare hipertensive – (Conf.dr. Aurora 
Constantinescu) şi rinichiul – Forme particulare de HTA 
renovasculară – (Prof. dr. Carmen Ginghină). A fost discutată 
situaţia particulară a asocierii de factori de risc la pacientul 
hipertensiv: HTA la pacientul cu sindrom metabolic şi/
sau diabet zaharat – (Prof.dr. M. Cinteză), cât şi atitudinea 
terapeutică la categorii speciale de pacienţi: Pacientul 
vârstnic hipertensiv – (Prof.dr. Daniela Bartoş). S-a luat în 
discuţie şi o entitate aparte: HTA rezistentă la tratament 
– (Prof. dr. I.Bruckner). Au fost inserate şi două prezentări 
de caz: �acientul hipertensiv cu afectare de organ ţintă şi 
cumul de factori de risc cardiovasculari majori – atitudine 
terapeutică, evoluţie şi prognostic – (Asist Dr. C. Stătescu), şi 
�acientul vârstnic hipertensiv cu afectare cerebrovasculară 
– (Şef lucrări Dr.Elisabeta Bădilă).

Cele trei sesiuni în parte s-au încheiat cu întrebări şi 
discuţii între susţinătorii conferinţelor la care s-au alăturat şi 
participanţii din sală. Un subiect mult discutat a fost importanţa 
cronobiologiei medicaţiei antihipertensive cu implicaţii 
farmacocinetice şi de control optim al valorilor tensionale.

Manifestarea ştiinţifică s-a desfăşurat într-un cadru adecvat 
unei activităţi a SRC. Cursul s-a bucurat de o largă participare 
(125 medici), a dovedit caracterul educaţional, lucru de natură 
să ne mulţumească şi să ne motiveze pentru ediţile viitoare.

Prof.dr. Cătălina Arsenescu Georgescu 
Dr. Radu A. Sascău
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Intrate de ani buni în tradiţia 
manifestărilor ştiinţifice ale 
toamnei simpozionul “Zilele 
Medicale Prahovene”, au avut 
ca temă în acest an:  Diagnostic 
şi tratament precoce în 
cancer.

Ediţia din acest an s-
a desfăşurat sub acţiunea 
conjugată a AMR - Filiala 
Prahova, Societăţii Naţionale 
de Oncologie Medicală din 
România, a Societăţii  Române 
de Cardiologie - Filiala Prahova 
şi a Asociaţiei Medicale pentru 
Patologie Interdisciplinară.

Pastrând constant caracterul interdisciplinar, poate singura 
reuniune ştiinţifică de acest fel din ţară, reuneşte anual 
medici din cele mai diverse specialităţi, atât ca auditoriu cât 
şi ca diversitate ştiinţifică. Astfel, deşi oncologia a fost regina 
din acest an, chirurgia generală, ortopedia, hematologia, 
endocrinologia, medicina de familie, cardiologia, imagistica, 
radioterapia oncologică şi dermatologia au fost la fel de bine 
reprezentate prin personalităţi medicale bine cunoscute în 
lumea ştiinţifică medicală.

Domnul Prof. Dr. Florinel Bădulescu ,UMF Craiova,  
preşedintele ştiinţific al consfătuirii din acest an şi preşedintele 
Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România, 
a deschis reuniunea cu tema: “Probleme de epidemiologie 
a cancerului”, tema care a actualizat problemele legate de 
diagnostic, evoluţie, complicaţii, accesibilitate la tratament şi 
date legate de prognostic. Deşi medicul oncolog rămâne vioara 
principală pentru bolnavul cu cancer, locul medicului de familie 
este vital în diagnosticul precoce şi în urmărirea bolnavului 
canceros.  

De un real interes a fost tema susţinută de domnul 
Conferenţiar Dr.Oreste Straciuc din Oradea, care s-a referit la 
“Noi modalităţi de diagnostic imagistic PET-CT”, actulizând 
datele de imagistică din acest domeniu şi aducând date 
importante legate de experienţa personală, mai ales că în 
România acest tip de investigaţie este extrem de limitat. 
Domnul Dr. Tudor Cipruţ a adus noi date legate de “Metode 
imagistice de înaltă performanţă CT, RMN” în diagnosticul şi 
stadializarea cancerului pulmonar.

Problematica legată de imunohistochimie în diagnosticul 
pozitiv şi diferenţial al leziunilor preoncologice şi maligne a 
fost amplu susţinută de domnul Prof. Dr. Laurenţiu Mogoanta 
de la UMF Craiova. O reactualizare a datelor referitoare la 
leucemiile limfatice şi mieloide cronice ca şi importanţa urmăriri 
în ambulatoriu de către medicii de familie a făcut-o doamna 

“ZILELE MEDICALE PRAHOVENE”

Prof. Dr. Rodica Mihăescu, UMF Timişoara.
O evaluare despre ce trebuie să facem atunci 

când ne confruntăm cu tumori neuroendocrine a fost 
facută de către doamna Conf. Dr.Cătălina Poiană , 
UMF Bucureşti

De la Institutul C.C.Iliescu Bucureşti, domnul 
Dr. Marian Croitoru a vorbit despre “Alternative 
terapeutice în cancerul hepatic-chemoembolizarea”. 
Tumorile cardiace au fost pe larg prezentate de către 
doamna Profesor Dr. Carmen Ginghină.

Un subiect care a trezit mult interes a fost cel 
referitor la cardiotoxicitatea chimioterapicelor 
prezentat de către doamna As.Univ. Dr Camelia 
Deaconu UMF, Bucureşti. Lucrarea “Tratamentul 
de conservare a membrului în tumorile maligne 
ale aparatului locomotor” a fost susţinută de către 
domnul Conf. Horia Bogdan Orban şi Dr Razvan 
Adam de la Spitalul Clinic ELIAS, Bucureşti.

Un subiect care a trezit un viu interes în rândul 
participanţilor a fost cel referitor la “Aspecte medico-
legale în practica oncologică” susţinut de doamna 
Conf. Dr. Ileana Gheorghiu, şi de Dr Francesca 
Culea de la INML Mina Minovici.

Domnul Conf. Dr. Lucian Miron de la Spitalul 
”Sf.Spiridon“ din Iaşi a vorbit despre “Noi orizonturi 
în tratamentul cancerului ovarian”, precum şi despre 
“Cancerul testicular-actualităţi şi perspective“.

La reuşita evenimentului au contribuit şi membrii 
filialei prahovene a Societăţii Române de Cardiologie 
dar şi mulţi alţi medici care au susţinut lucrări 
ştiinţifice de o inalta calitate: Dr Doru Ghizdavescu, 
Dr Oprea Mircea, Dr Călin Tiu, Dr Stelica Dudus, Dr 
Alina Turcu, Dr Ileana Constantiniu, Dr  Amedeea 
Nita, Dr Lucia Balea, Dr Radu Crăciun.

Despre cancerul colorectal ca diagnostic şi 
stadializare a vorbit Dr Adina Croitoru de la Institutul 
Clinic Fundeni iar despre depistarea precoce a 
metastazelor colorectale în ficat prin angioscintigrafie 
hepatică a vorbit domnul Dr Mircea Dragoteanu de 
la Institutul de Gastroenterologie din Cluj.

Desi o manifestare tradiţională cu caracter 
aparent local care reuneşte personalităţi medicale din 
specialităţi diferite din toată ţara, se conturează ca 
o manifestare cu caracter naţional care se preocupa 
în mod special de particularităţile patologiei 
interdisciplinare. 

Dr. Dumitru Predescu 
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Sub auspiciile Societăţii Române de Cardiologie, Federaţiei 
Naţionale şi Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli 
Metabolice, în ziua de 2� noiembrie 20�� s-a desfăşurat la 
Craiova Programul Educaţional R�I „Reducerea Riscului 
Rezidual” (REDRISC) care se adresează medicilor din toate 
profilurile de activitate, specialişti medicină internă, cardiologi, 
nefrologi, neurologi, medicină de urgenţă, medici de familie.

Iniţiativa de reducere a Riscului Rezidual (R3I) este o 
organizatie educaţională, academică, multidisciplinară non 
profit cu misiuni de cercetare, educaţie şi comunicare. R3I 
cuprinde un board internaţional coordonat de Prof. J. Ch. 
Fruchart, (Pasteur Institute, Lille, France), un board naţional 
(format din membri din 41 ţări) şi facultate naţională cu 
misiunea de reducere a Riscului Rezidual Cardiovascular 
micro şi macrovascular care persistă în pofida tratamentului 
standard. Organizaţia atrage atenţia asupra existenţei Riscului 
Rezidual şi lansează măsuri de reducere a acestuia. 

Recomandările R3I cuprind: modificarea stilului de viaţă 
ca prim pas, adăugarea fibraţilor, niacinei sau a acizilor 
graşi omega 3 la terapia cu statine în doze optime, controlul 
diabetului zaharat şi a tensiunii arteriale.

Comitetul R3I România este constituit din: Prof. Dr. 
Cătălina Georgescu Arsenescu, Prof. Dr. Gheorghe A. Dan, 
Prof. Dr. Nicolae Hâncu, Prof. Dr. Radu Lichiardopol şi Prof. 
Dr. Dragoş Vinereanu.  

Cursul de la Craiova s-a desfăşurat pe parcursul a trei 
sesiuni, a fost coordonat de Prof. Dr. Cătălina ARSENESCU 
GEOREGESCU şi Prof. Dr. Dragoş VINEREANU la care s-a 
alăturat Conf. Dr. Rodica MUŞETESCU şi Prof. Dr. Daniel 
LIGHEZAN. 

Prima sesiune, moderată de Prof. Cătălina ARSENESCU 
GEORGESCU a avut ca temă generală „Vechi şi nou în 
definirea riscului cardiovascular”. După o introducere în 
ansamblul programului educaţional susţinută de Cătălina 
ARSENESCU GEORGESCU a urmat conferinţa susţinută 
de Dragoş VINEREANU (Riscul Cardiovascular Tradiţional 
şi Modern) şi conferinţa susţinută de Daniel LIGHEZAN 
(HDL-colesterol ca factor de risc). Sesiunea a doua şi a 
treia au abordat tema generală „Vechi şi nou în strategiile 
de reducere a riscului cardiovascular”. Sesiunea a doua 

CURS 
Program Educaţional R3I „Reducerea Riscului 
Rezidual”
Craiova, 25 noiembrie 2011

a fost moderată de Prof. Daniel LIGHEZAN care a susţinut 
conferinţa „Statinele în reducerea riscului cardiovascular”. 
Tema „Fibraţii în reducerea riscului rezidual” şi un caz clinic 
adecvat subiectului teoretic au fost susţinute de Cătălina 
ARSENESCU GEORGESCU. Ultima sesiune a fost moderată 
de Prof. Dragoş VINEREANU care a prezentat conferinţa „Noi 
ţinte în protecţia cardiovasculară – de la teorie la practică”. 
Prof. Daniel LIGHEZAN a prezentat în această sesiune 
tema „Protecţia renală la pacientul hipertensiv şi diabetic”. 
Cazul clinic din această sesiune a fost susţinut de Dr. Maria 
FLORESCU.

La finalul cursului Prof. Dragoş VINEREANU a 
concluzionat prin mesaje care să vină în sprijinul modului 
de abordare a pacienţilor diabetici cu complicaţii macro şi 
microvasculare şi cu risc rezidual.

Prelegerile susţinute au avut un caracter inedit prin temele 
de mare actualitate precum şi modul didactic şi academic 
de prezentare, iar completarea cu cazuri clinice relevante au 
generat discuţii ample între participanţi şi prezentatori.

Cursul a fost primit cu mare interes din partea auditoriului 
iar participarea a fost numeroasă (aproximativ 250 medici) din 
toate domeniile de activitate medicală. 

Prof. Dr. Cătălina Arsenescu Georgescu



2�

Sub acest generic, în perioada 17-18 octombrie 2011 la Heart 
House ESC din Sophia Antipolis – Franţa a fost organizată sub 
egida ESC Working Group on Acute Cardiac Care o interesantăWorking Group on Acute Cardiac Care o interesantăo interesantă 
reuniune care a dezbătut multiplele faţete clinice, organizatorice, 
de reglementare dar şi economice ale îngrijirilor intensive care 
trebuie acordate pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare acute 
sau pacienţilor cardiaci critici. Au fost prezente 19 ţări iar 
România a fost reprezentată prin Conf Dr Călin Pop preşedintele 
Grupului de Lucru de Cardiologie de Urgenţă al SRC şi Şef 
lucrări Dr Antoniu Petriş secretarul grupului de lucru. 

Deschiderea şi coordonarea lucrărilor a fost făcută de D-nul 
Prof.Dr. Christiaan Vrints preşedintele Working Group on AcuteChristiaan Vrints preşedintele Working Group on Acute 
Cardiac Care ESC, care alături de întregul nucleu european al 
grupului de lucru au abordat în mod interactiv subiecte privind 
epidemiologia şi tratamentul afecţiunilor cardiace acute în 
Europa. Au fost organizate ateliere de lucru în care s-au dezbătut 
pe larg priorităţile şi obiectivele ESC Working Group on Acute 
Cardiac Care la nivel european şi care începând cu 2010 au fost 
lansate în dezbatere şi la nivel naţional de către grupul nostru de 
lucru. Este vorba de modul de organizare şi funcţionare UTIC/
CCU/ICCU, de relaţia cardiolog – intensivist, de certificarea şi 
obţinerea competenţei de cardiolog intensivist, de organizarea 
reţelelor de tratament STEMI şi a registrelor aferente, precum şi 
de rolul şi implicarea cardiologului în departementul de urgenţă 
sau în îngrijirile prespital. Discuţiile au fost foarte ample dar 
în sinteză reiese evident că există o mare diversitate de forme 
de organizare a CCU/ICCU- sau UTIC şi că nu există în nici o 
ţară din cele 19 participante un model agreat de funcţionare şi 
certificare a cardiologului intensivist. Mai mult sunt ţări unde 
discuţia pe aceste teme nu a început. Un exemplu interesant şi 
posibil de urmat şi în ţara noastră în contextul discuţiilor avute 
deja la sesiunea organizată pe aceeaşi temă de GL Cardiologie de 
Urgenţă la Congresul SRC 2011 vine din Polonia, care începând 

1st European Summit on Acute Cardiovascular Care
17-18 octombrie 2011 
Heart House ESC Sophia Antipolis – Franţa

cu acest an a modificat curricula rezidentilor de 
cardiologie astfel încât în ultimul an de pregătire (fac 
tot 5 ani) aceştia să poată opta pentru a face la alegere 
pe toată durata anului respectiv: terapie intensivă 
cardiacă, cardiologie generală inclusiv ecocardio, 
sau cardiologie intervenţională. Intervenţiile noastre 
punctuale au fost bine apreciate şi am remarcat o 
foarte bună cunoaştere la nivel european a Registrului 
ROSTEMI, fapt care trebuie să ne stimuleze în 
desfăşurarea cu acelaşi aplomb din acest an şi a 
lui ROSTEMI 4. Am informat şi despre rezultatele 
obţinute în România după primul an de desfăşurare 
a Programului Naţional de Tratament al IMA cu 
supradenivelare de segment ST şi am remarcat 
o apreciere a acestor eforturi mai ales din partea 
cardiologilor din AUSTRIA, care dealtfel au şi făcut 
o prezentare la zi a binecunoscutului model vienez de 
management în STEMI. În final au fost făcute două 
prezentări extrem de interesante despre rolul noilor 
biomarkeri în diagnosticul şi prognosticul infarctului 
acut de miocard şi despre noutăţile aduse de ghidul 
ESC 2011 în managementul NSTEMI. Reuniunea 
s-a încheiat cu angajamentul din partea conducerii 
actuale a ESC Working Group on Acute Cardiac 
Care de a sintetiza şi genera documente de consens la 
nivel european pe baza discuţiilor avute în cele două 
zile de lucrări.

Importanţa partcipării româneşti la acest prim 
summit european în îngrijirile cardiace acute derivă şi 
din contactele stabilite cu nucleul ESC Working Group 
on Acute Cardiac Care şi din invitaţiile de participare 
acceptate la evenimente viitoare organizate de SRC. 
Informaţiile obţinute au fost transpuse în programul 
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GL de Cardiologie de Urgenţă care pentru mandatul 2011-2014 
şi-a stabilit ca priorităţi:

• Colaborarea cu Comisia de Cardiologie a Ministerului 
Sănătătii pentru completarea şi definirea cadrului legislativ 
de funcţionarea a actualelor USTACC – Termen imediat. 
Standardizarea şi implementarea în practică a elementelor 
constitutive (dotare minimală, atestare profesională) ale 
unei Unităţi de Terapie Intensivă a pacienţilor cu afecţiuni 
cardiovasculare critice sau acute (UTIC/ICCU)  

• Promovarea, dezvoltarea şi susţinerea pregătirii 
cardiologilor români în vederea atingerii standardelor de 
competenţă impuse de desfăşurarea activităţii în USTACC/ 
UTIC/ICCU  

Am credinţa că pe viitor GL de Cardiologie de Urgenţă al 
SRC trebuie să devină un forum de discuţii, un loc de întâlnire şi 
de schimb al ideilor, de evaluare a ultimelor terapii şi tratamente 
din domeniul atât de dinamic al îngrijirilor acordate pacienţilor 

cardiovasculari care se află în stare critică. Paleta de preocupări 
trebuie să depăşească stadiul îngrijirilor intensive acordate 
în unităţile de profil coronarian şi să abordeze toate situaţiile 
cu care ne intâlnim frecvent în practică şi care se constituie în 
circumstanţe ameninţătoare pentru viaţă: sindroame coronariene 
acute, tromboembolismul pulmonar, şocul cardiogen şi 
insuficienţa cardiacă acută, stopul cardiac şi determinanţii 
săi aritmici sau mecanici. Scopul Grupului de Cardiologie 
de Urgenţă este să promoveze aceste preocupări în rândul 
comunităţii medicilor cardiologi dar şi să dezvolte o platformă 
teoretică şi de însuşiri practice absolut necesare în condiţii de 
urgenţă. 

Vă aşteptăm alături de noi pentru implementarea acestor idei 
în practica zilnică.

Conf. Dr Călin Pop

TAXA DE PARTICIPARE 
�Â�Ă LA DATA DE 10.04.20122

Rezidenţi – 80 RON; 
Membri SRC – 200 RON; 
Nemembri SRC – 300 RON

TAXA DE PARTICIPARE 
Î� TIM�UL CO�FERI�ŢEI

Rezidenţi – 120 RON; 
Membri SRC – 270 RON; 
Nemembri SRC – 350 RON

MODALITĂŢI DE Î�SCRIERE:

•	 LA sediu Societăţii Române de 
Cardiologie: Str.Avrig nr.63, Sector 2, 
Bucureşti
 Tel: 021 250 01 00; 021 250 50 87/Tel: 021 250 01 00; 021 250 50 87/ 
www.cardioportal.ro; email:office@
cardioportal.ro 

•	 În contul SRC RO42 BTRL 0410 1205 
M664 76XX - Banca Transilvania – 
Agenţia Divizia pentru Medici, Cotroceni, 
CIF 5679116
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În ultima lună a anului 
2011 – la European Heart 
House (Nisa, Sophia 
Antipolis) s-a acordat o 
atenţie particulară Ghidurilor 
de bună practică.

 Astfel o zi 
a fost dedicată Intâlnirii 
coordonatorilor naţionali 
ai Ghidurilor din intreaga 
Europă – acţiune organinzată 
de comitetul ESC pentru 
Ghiduri. Întâlnirea i-a avut 
ca moderatori pe Prof. 
Udo Sechtem (membru al 
Comitetului pentru Ghiduri 

de buna practica) şi Prof. Fausto Pinto 
(vicepresedinte al Societăţii Europene de 
Cardiologie, responsabil cu activitatea 
societăţilor naţionale).

S-au discutat  temele Ghidurilor în lucru, 
modul de selectare a experţilor – autori, 
regulile de traducere ale ghidurilor in 
extenso şi a celor „de buzunar”, metodele 
de diseminare şi implementare, rolul 
coordonatorilor naţionali.

Au existat expuneri teoretice privind 
strategia ideală de implementare a Ghidurilor 
şi prezentări concrete a experienţei din unele 
ţări (Portugalia, Belgia, Danemarca).

În cea de-a doua zi a  fost comentat 
Ghidul de Revascularizare Miocardică 
– bazat pe prezentări de cazuri şi comentarii 
ale experţilor intervenţionişti şi chirurgi. 
Comentariile au fost extrem de animate.

Ghidul de abordare a Sindromului 
coronarian acut fără supradenivelare de 
segment ST a constituit subiectul discuţiilor 
din cea de-a treia zi – în care conferinţele au 
precedat exemplificările prin cazuri clinice.

Toate aceste întâlniri au beneficiat de 
prezenţa unor autori principali  ai Ghidurilor 
în discuţie (respectiv Prof. P. Kolh, Prof. 
S. Windecker, Prof. JP Bassand, Prof. CW 
Hamm).

GHIDURILE SOCIETĂTII EUROPENE DE 
CARDIOLOGIE
- ÎN ACTUALITATE CONTINUĂ - 

La aceste instruiri au participat din România 
coordonatorul naţional al Ghidurilor şi dr. Bogdan 
Popescu ca reprezentant al Asociaţiei Europene de 
Ecocardiografie.

Societatea Română de Cardiologie a fost 
bine apreciată – dat fiind aderenţa sa la ghiduri, 
traducerea şi publicarea acestora în Revista Română 
de Cardiologie, pe cardioportal.ro şi editarea în 
acest an a Compendiului de Ghiduri prescurtate. 
Se preconizează – la sugestia Societăţii Europene 
de Cardiologie organizarea unor cursuri interactive 
dedicate punctual unor Ghiduri.

Prof. Dr. Carmen Ginghină
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EUROECHO ŞI ALTE TEHNICI IMAGISTICE

La început de decembrie Ungaria a devenit destinaţia 
favorită a celor interesaţi de imagistica cardiovasculară. La 
Budapesta a avut loc între 7-10 decembrie întâlnirea anuală 
a Asociatiei Europene de Ecocardiografie (EAE), ajunsă la a 
cincisprezecea ediţie. 

Peste 3000 de participanţi au privit cu interes ultimele 
tendinţe şi noutăţi din domeniu. Accentul a fost pus pe bolile 
valvulare şi pe funcţia ventriculului stâng, teme abordate 
multimodal prin perspectiva experţilor. Au fost comentate 
comparativ atât avantajele cât şi limitele diferitelor tehnici 
imagistice. Gradul de dificultate a fost unul variat, adaptat 
nivelului propriu de pregătire: au existat atât cursuri de 
iniţiere intitulate didactic “How to…”, cât şi prelegeri adresate 
practicienilor experimentaţi. Organizatorii acestei manifestări 
au pus accent pe interactivitate: auditoriul a fost invitat constant 
să întrebe şi să răspundă. A existat pentru prima dată în istoria 
congresului un concurs la care combatanţi au fost pe de o parteţi au fost pe de o partepe de o parte 
experţii şi pe de altă parte publicul. Jocul a captivat repede 
audienţa, devenind o adevărată provocare. Sarea şi piperul au 
fost discuţiile, de multe ori în contradictoriu, care au reflectat 
interesul şi actualitatea problemei. 

Cu toate că cercetarea a fost cea adusă în lumină, a 
existat o îmbinare armonioasă între prezentările de studii 
experimentale şi cele de cazuri clinice, care a ilustrat utilitateaat utilitatea utilitatea 
şi complexitatatea tehnicilor de imagistică cardiovasculară. 
A fost de asemenea primul an de abordare multimodală: la 
tehnicile ecocardiografice s-au alăturat cele de tip computer 
tomografie, rezonanţă magnetică şi de medicină nucleară, care 

au evidenţiat utilitatea 
evaluării globale.

A noua pe lista 
participanţilor înscrişi 
şi a şasea pe cea a 
abstractelor trimise, 
România a fost o 
prezenţă activă la această 
manifestare ştiintifică. 

Dr. Bogdan A. 
Popescu (UMF “Carol 
Davila”, Institutul de 
Urgenţă pentru Boli

C a r d i o v a s c u l a r e 
Bucureşti), secretarul 
EAE, a fost implicat 
direct în organizarea congresului şi a coordonat organizarea 
celor şase sesiuni de examene de acreditare (în ecocardiografie 
transtoracică, transesofagiana şi în boli cardiace congenitale). 

După ce la ediţiile anterioare ale Euroecho două laboratoare 
din România au primit acreditare europeană, la Budapesta 
încă un laborator din ţară a fost acreditat european: laboratorul 
de ecocardiografie de la Spitalul Universitar de Urgenţă din 
Bucureşti, reprezentat de prof. Dragoş Vinereanu. 

De asemenea, este pentru a treia oară consecutiv când un 
tânăr român obţine una din bursele de cercetare oferite de EAE: 
Dr. Sorina Mihailă de la Spitalul Universitar de Urgenţă.

România a fost şi în acest an foarte bine reprezentată prin 
lectori şi moderatori, printre ţările care au contribuit la ţinuta 
ştiinţifică a congresului. Astfel, dr. Bogdan Popescu, prof. 
Dragoş Vinereanu, conf. Adriana Iliesiu, prof. Maria Dorobanţu, 
dr. Ruxandra Jurcuţ, dr. Monica Roşca şi dr. Carmen Beladan 
au susţinut conferinţe care au fost apreciate. De asemenea, un 
număr de 6 sesiuni (conferinţe, abstracte orale sau poster) au 
fost moderate de membri cunoscuţi ai comunităţii ecografice 
româneşti: doamna prof. Carmen Ginghină, conf. Ioan M. 
Coman, prof. Dragoş Vinereanu, dr. Bogdan A. Popescu. 

Sesiunea organizată în colaborare cu grupul de lucru dede lucru de 
ecocardiografie al Societăţii Române de Cardiologie, care aăţii Române de Cardiologie, care aii Române de Cardiologie, care aâne de Cardiologie, care ane de Cardiologie, care a 
abordat provocările diastolei, sub moderarea prof. Carmensub moderarea prof. Carmenmoderarea prof. Carmen 
Ginghină şi a prof. Sherif  Nagueh (SUA) s-a bucurat de unt de unde un 
real succes, sala fiind neîncăpătoare. Cele patru conferinţeîncăpătoare. Cele patru conferinţencăpătoare. Cele patru conferinţeăpătoare. Cele patru conferinţepătoare. Cele patru conferinţeătoare. Cele patru conferinţetoare. Cele patru conferinţeţee 
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tracking.
Grupul de Lucru de Ecocardiografie al Societăţii 

Române de Cardiologie – avand din acest an ca 
Presedinte pe conf. Adriana Iliesiu si Secretar pe dr. 
Ruxandra Jurcut, a avut şi la această ediţie un stand 
propriu, care a promovat activitatea sa ştiinţifică 
şi evenimentele organizate la nivel national si 
european.

Participarea românească la Euroecho 2011 s-
a concretizat printr-un standard înalt al sesiunilor 
moderate, al conferintelor invitate şi lucrărilor 
originale susţinute. Succesul de care se bucură 
reprezentanţii ecocardiografiei româneşti s-a 
manifestat şi prin numărul în creştere al tinerilor 
cercetători români care au conferenţiat cu succes 
la cel mai prestigios congres de ecocardiografie la 
nivel mondial. 

Acest fapt îmbucurător confirmă potenţialul 
foarte bun al dezvoltării în continuare a imagisticii 
cardiace în România, atât în domeniul clinic, cât şi 
în cel al cercetării.

Dr. Diana Botezatu

ale sesiunii, descriind abordarea practică a unor problemeă a unor probleme a unor probleme 
dificile în materie de diastologie au fost prezentate de Sherifîn materie de diastologie au fost prezentate de Sherifn materie de diastologie au fost prezentate de Sherif 
Nagueh, Jacob Moller (Danemarca), Adriana Ilieşiu şi Bogdanşiu şi Bogdaniu şi Bogdanşi Bogdani Bogdan 
Popescu. 

Prof. Nagueh a scris de altfel şi un rezumat al acestei sesiunişi un rezumat al acestei sesiunii un rezumat al acestei sesiuni 
care a fost postat pe site-ul EAE la „Congress Reports”.

Au existat şi conferinţe susţinute de colegi români careşi conferinţe susţinute de colegi români carei conferinţe susţinute de colegi români careţe susţinute de colegi români caree susţinute de colegi români careţinute de colegi români careinute de colegi români careâni careni care 
lucrează actualmente în străinătate, iîntre care îi amintim peă actualmente în străinătate, iîntre care îi amintim pe actualmente în străinătate, iîntre care îi amintim peîn străinătate, iîntre care îi amintim pen străinătate, iîntre care îi amintim peăinătate, iîntre care îi amintim peinătate, iîntre care îi amintim peătate, iîntre care îi amintim petate, iîntre care îi amintim peîntre care îi amintim pentre care îi amintim peîi amintim pei amintim pe 
Denisa Muraru (Italia), Adrian Ionescu (Marea Britanie) şişii 
Gheorghe Cerin (Italia).

Pentru cei care nu au putut ajunge la Budapesta, multe 
dintre prezentările de interes de la Euroecho 2011 sunt deja sauările de interes de la Euroecho 2011 sunt deja saurile de interes de la Euroecho 2011 sunt deja sau 
urmează a fi postate pe site-ul EAE la: http://www.escardio.ă a fi postate pe site-ul EAE la: http://www.escardio. a fi postate pe site-ul EAE la: http://www.escardio.
org/congresses/euroecho2011/Pages/welcome.aspx

Dintre abstractele submise, un număr semnificativ de lucrări 
originale din România au fost acceptate pentru prezentare, 
totalizând in acest an 33 de abstracte.

Astfel, numeroase centre de cardiologie au fost reprezentate 
prin lucrări originale: centre bucureştene, cum ar fi Institutul de 
Boli Cardiovasculare, Spitalul Universitar de Urgenţă, Spitalul 
Clinic de Urgenţă; centre de cardiologie din Timişoara, Târgu-
Mureş, Cluj-Napoca, Iaşi. 

Lucrările au fost realizate fie într-un singur centru, fie prin 
colaborare cu alte centre din ţară sau

din străinătate (Italia, Belgia, Franta) şi au acoperit o gamă 
largă de teme, printre care cardiomiopatiile, boala cardiacă 
ischemică, valvulopatiile, boli ale aortei, boli sistemice sau 
condiţii extracardiace ce influenţează statusul cardiovascular, 
precum şi tehnici ecocardiografice moderne, incluzând Doppler 
tisular, ecocardiografia speckle tracking, ecocardiografia 
tridimensională sau tehnici de ecografie vasculara de tip e-
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AGENDA MANIFESTĂRILOR SOCIETĂŢII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE - 2012

FEBRUARIE

ZIUA NAŢIONALĂ A PREVENŢIEI – GALA 10 februarie Bucureşti

ZIUA NAŢIONALĂ A PREVENŢIEI PENTRU PUBLICUL LARG 12 februarie Bucureşti
CAZURI CLINICE ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ
Directori de curs : Prof.Dr.C. Macarie, Prof.Dr.D. Vinereanu, Dr.O. Chioncel

17 februarie Bucureşti

REDRISC (REDucerea RISCului Rezidual)
Directori de curs: Prof. Dr.Cătălina Arsenescu Georgescu, Prof. Dr.G.A.Dan, Prof. Dr.D.Vinereanu

24 februarie Bucureşti

MARTIE
ACTUALITĂŢI ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ
Directori de curs: Prof.Dr.M.Cinteză, Prof.Dr.Cătălina Arsenescu Georgescu

9 martie Braila

CAZURI CLINICE DIFICILE ÎN CARDIOLOGIA DE URGENŢĂ
Directori de curs: Conf.Dr.Călin Pop, Dr.G. Tatu Chiţoiu, Dr.A.Petriş

16 martie Bucureşti

PARTICULARITĂŢI ALE BOLILOR CARDIOVASCULARE LA VÂRSTNIC (CARDIOSEN)
Directori de curs: Conf.Dr.F. Mitu, Dr. D. Gherasim

16 martie Iaşi

CARDIOMET
Directori de curs: Prof.Dr.D. Vinereanu, Prof.Dr.D.Gaiţă

16 martie Cluj

SOLUŢII TERAPEUTICE ÎN INFARCTUL MIOCARDIC ACUT DE LA TEORIE LA PRACTICĂ - CAZURI 
CLINICE ÎN DIRECT.
Directori de curs : Dr. D Deleanu, Dr. A. Iancu, Dr. M Croitoru

17 martie Bucureşti

LIPID SCHOOL – GHIDUL DISLIPIDEMII 2012 (LIPS)
Directori de curs: Prof.Dr. D. Gaiţă, Prof.Dr.D. Vinereanu

23 martie Bucureşti

APRILIE
CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ATEROTROMBOZĂ 
Moderatori: Prof.Dr.E. Apetrei, Prof.Dr.C.Popa

6 aprilie Bucureşti

ACTUALITĂŢI ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ
Directori de curs: Prof.Dr.M.Cinteză, Prof.Dr.Cătălina Arsenescu Georgescu

6 aprilie Covasna

ACTUALITĂŢI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA 3)
Directori de curs: Dr.R. Vătăşescu, Prof.Dr.D.Dobreanu, Prof.Dr.G.A.Dan

13 aprilie Oradea

ABORDAREA DIAGNOSTICĂ ŞI TERAPEUTICĂ A DISRITMIILOTR ÎN PATOLOGIA PEDIATRICĂ
Director de curs: Prof.dr.Rodica Togănel

21-22 aprilieaprilie Tg. Mureş

MAI

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 10-12 Mai Braşov 

IUNIE
A 12 CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE CARDIOLOGIE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 6 – 9 iunie Tg. Mureş
CAZURI CLINICE COMPLEXE ÎN CARDIOPATIA ISCHEMICĂ
Directori de curs: Prof. Dr. Doina Dimulescu, Conf. Dr. S. Bălănescu

8 iunie Bucureşti

IMAGISTICA BOLILOR VALVULARE
Directori de curs: Conf. Dr. Adriana Ilieşiu, Dr.B.A.Popescu

8 iunie Bucureşti

3RD INTERNATIONAL SYNCOPE EXPLORATORY WORKS 8 iunie Tg. Mureş

URGENŢE CARDIOVASCULARE - ABORDARE PRACTICĂ
Directori de curs: dr. D. Deleanu, dr. A. Petriş,  Dr. G. Tatu-Chiţoiu, Dr. O.Chioncel

15 iunie Iaşi

EXPERT MEETING CARDIODIAB 28-30 iunie Sinaia
SEPTEMBRIE

ACTUALITĂŢI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA 3)
Directori de curs: Dr.R. Vătăşescu, Prof.Dr.D.Dobreanu, Prof.Dr.G.A.Dan

7 septembrie Constanţa

OCTOMBRIE

CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE 4–6 Octombrie Sinaia

REDRISC (REDucerea RISCului Rezidual)
Directori de curs: Prof. Dr.C.Arsenescu Georgescu, Prof. Dr.G.A.Dan, Prof. Dr.D.Vinereanu

13 octombrie Cluj

PARTICULARITĂŢI ALE BOLILOR CARDIOVASCULARE LA VÂRSTNIC (CARDIOSEN)
Directori de curs: Conf.Dr.F. Mitu, Dr. D. Gherasim

19 octombrie Bucureşti

CAZURI CLINICE DIFICILE ÎN CARDIOLOGIA DE URGENŢĂ
Directori de curs: Conf.Dr.C. Pop, Dr.G. Tatu Chiţoiu, Dr.A.Petriş

26 octombrie Baia Mare

LIPID SCHOOL – GHIDUL DISLIPIDEMII 2012 (LIPS)
Directori de curs: Prof.Dr. D. Gaiţă, Prof.Dr.D.Vinereanu

26 octombrie Timişoara

NOIEMBRIE
CAZURI CLINICE COMPLEXE ÎN CARDIOPATIA ISCHEMICĂ
Directori de curs: Prof. Dr. Doina Dimulescu, Conf.Dr.S. Bălănescu

16 noiembrie Constanţa

SOLUŢII TERAPEUTICE ÎN INFARCTUL MIOCARDIC ACUT DE LA TEORIE LA PRACTICĂ - CAZURI 
CLINICE ÎN DIRECT.
Directori de curs : D Deleanu, A. Iancu, M Croitoru

17 noiembrie Cluj

CAZURI CLINICE ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂINSUFICIENŢA CARDIACĂ CARDIACĂ
Directori de curs : Prof.Dr.Cezar Macarie, Prof.Dr.D. Vinereanu, Dr.O. Chioncel

24 noiembrie Timişoara
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