


 Ne bucurăm să vă prezentăm mai jos câteva dintre recordurile și noutățile acestei 

ediții: 

 Au participat 2400 de medici cardiologi şi de alte specialităţi şi peste 40 invitaţi străini; 

 Am avut onoarea să îi avem prezenţi ca oaspeți pe Prof. Fausto Pinto – Președintele ales al 

Societăţii Europene de Cardiologie și alți distinși lideri de opinie din Europa și din Statele 

Unite ale Americii; 

  Au fost susţinute 85 sesiuni științifice dintre care remarcăm sesiunile comune cu European 

Society of Cardiology, Asociația Europeană de Ecocardiografie, American College of 

Cardiology, Simpozion Româno-Israelian; 

 S-au organizat mai multe sesiuni cu  societăți medicale partenere: Societatea Națională de 

Medicina Familiei, Societatea Română de Medicină Internă, Societatea de Neurologie din 

România, Societatea Română de Geriatrie și Gerontologie. 

 Transmisie live a unei intervenții chirurgicale;  

 2 sesiuni Stent For Life; 



Dintre noutăți ar fi de remarcat: 

 premiera Congresului a fost desfășurarea Atelierelor de Imagistică în cadrul cărora au fost 

prezentate aplicații practice inovatoare. 

 au fost prezente în cadrul salonului expozițional: standuri ale unor societăți medicale 

partenere, standuri ale unor Institute și Spitale de Cardiologie din țară, ale unor ONG-uri și 

Fundații. 

  

  

 S-au bucurat de interes Crosul Cardiologilor organizat de Athletic Cardio Club și “Înviorarea 

de dimineaţă” organizată de Fundaţia Română a Inimii. 

  

  



 



 





FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A CONGRESULUI NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE               



ACORDAREA DIPLOMEI DE MEMBRU DE ONOARE DIN PARTEA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 
MEDICALE PROFESORULUI FAUSTO PINTO 









CEREMONIA DE ÎNCHIDERE A CONGRESULUI NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE 
Spectacol SUNT UN ORB – HORAȚIU MĂLĂELE 



CROSUL CARDIOLOGILOR - ATHLETIC CARDIO CLUB 
ÎNVIORAREA DE DIMINEAȚĂ – FUNDAȚIA ROMÂNĂ A INIMII 



Thank you very much for the excellent organization and the assistance during my stay in Sinaia, it 
was a pleasure. 

Multsumesc, 

Dr. Doron Zahger, Israel 

Let me inform you that I arrived safely home and tour in Buchurest was really great one. Thank you 
for everything. The Congress was great one, scientifically and technically.  

Prof dr Sekib Sokolovic, Bosnia and Herzegovina 

Mersi frumos pt invitatie si pt excelenta organizare din partea D-voastra. Am calatorit confortabil, si 
am ajuns cu bine la Szeged.  

Dr. Norbert Jost, Hungary 

Doresc sa va transmit felicitari pentru organizarea foarte buna a unei manifestari stiintifice de mare 
amploare. 

Conf. Dr. Gabriel Prada – Președinte Societatea Română de Geriatrie și Gerontologie 

Claire and I want to thank all of you for making possible an absolutely stupendous visit to Romania. 
You have imprinted incredible memories of your country that will last us our lifetimes. We were 
honored to be able to participate in the excellent Romanian Congress of Cardiology meeting in 
Sinaia and hope that our educational contribution enhanced the conference.  

 Thanks again, 

Prof. Ralph Brindis, USA 

Dr. Claire Brindis, USA 
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