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CUVÎNTUL PREȘEDINTELUI 
 

PE MAI MULTE FRONTURI... 

 

Stimați Colegi, 

 

În Decembrie 2014, Consiliul de Conducere al 

Societății Române de Cardiologie (SRC) a adoptat 

Programul sau de activitate până în toamna anului 

2017. Pentru acest interval strategia SRC va fi de 

tip Cardiologie aplicată. Alături de menținerea 

permanenței preocupări pentru activitatea de 

educație medicală continuă și cercetare științifică, 

aceasta strategie constă în implicarea SRC în 

identificarea problemelor majore de sănătate 

cardiovasculară prin studii epidemiologice și 

registre și, pe baza rezultatelor obținute, să 

propună programe-soluții, implementate în 

parteneriate cu Societățile profesionale din 

domeniul medical, cu Ministerul Sănătății, 

Ministerul Educației și cu alte structuri 

administrative. 

 

Această strategie a început să fie implementată 

încă de acum, din prima lună a anului 2015. 

Urmărind acest număr al INFOCARD veți putea 

identifică mai multe „fronturi de luptă” deschise de 

Societatea Română de Cardiologie. Trei dintre 

acestea se desfășoară în direcția combaterii a trei 

dintre factorii de risc major pentru bolile 

cardiovasculare, respectiv hipertensiunea arterială, 

fumatul și sedentarismul. În acest sens, a fost 

lansată aplicația electronică destinată auto-

diagnosticului hipertensiunii arteriale. În strâns 

parteneriat cu Societatea Română de Pneumologie 

și cu Ministerul Sănătății pregătim o campanie 

având drept scop respectarea prevederilor legii 

antifumat și îmbunătățirea acestei legi. În efortul 

sau de combatere a sedentarismului, Athletic 

CardioClub a reușit să câștige un grant care îi 

permite o mediatizare fără precedent a obiectivelor 

sale. Concomitent, SRC a declanșat o campanie de 

conștientizare a publicului larg asupra impactului 

factorilor de risc cardiovascular. 

 

Pe de altă parte, reprezentanții SRC sunt din ce în 

ce mai activi în structuri profesionale 

internaționale. Cu toții suntem mândrii, astăzi, 

pentru faptul că în urmă cu o lună, Conf. Dr. 

Bogdan A. Popescu a fost ales viitorul Președinte 

al European Association for Cardiovascular 

Imaging (!!!). Trei alte reuniuni internaționale 

(Congresul Societății Franceze de Cardiologie și 

două reuniuni ale structurilor European Society of 

Cardiology) au avut loc în ultima lună, cu o activa 

participare românească. Concomitent, Comitetul 

Executiv al SRC a desemnat cele cinci ghiduri 
ESC care urmează să fie lansate în 2015.  
 

Două mențiuni speciale: prima se referă la lansarea 

noului site CARDIOPORTAL care are inclusă și 

platforma de e-learning. Prin contribuția 

Dumneavoastră toate componentele lui pot fi 

perfecționate astfel încât să avem un site 

performant, reprezentativ pentru o Societate 

profesională puternică. Cea de-a doua, foarte 

importantă, se referă la înființarea, în Decembrie 

2014, a Filialei Constanța a SRC. 

 

Paginile care urmează va prezintă amanunte legate 

de toate aceste evenimente. Urmeaza luna 

Februarie, cu „febra” depunerii rezumatelor pentru 

Congresul European de Cardiologie, cu Ziua 

Prevenției Bolilor Cardiovasculare, cu 

definitivarea contribuției Grupurilor de Lucru la 

Conferinta din 8-10 Mai, cu pregătirea primelor 

Cursuri din actuala „stagiune” a Cursurilor SRC, 

cu ședința Consiliului de Conducere al SRC din 27 

Februarie și cu...Gala Premiilor Athletic 

CardioClub din aceeași zi. 

 

Avem mult de lucru...! 

 

 

Cu prietenie, 

 

Dr.Gabriel Tatu-Chițoiu 
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ANUNȚ IMPORTANT 

 

 

 

ÎNCEPÂND CU LUNA IANUARIE PUBLICAȚIA INFOCARD A FOST 

ÎNREGISTRATĂ LA CENTRUL NAȚIONAL ISSN – BIBLIOTECA 

NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI ȘI A PRIMIT CODUL DE IDENTIFICARE ISSN 

DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

 

Infocard (Online) = ISSN 2393 – 1051  

ISSN–L 2393 – 1051  

 

Codul ISSN va fi utilizat conform instructiunilor continute in anexa “ISSN – 

informatii generale”, respectand Legea nr. 111/1995 republicata si Legea nr. 

186/2003, privind promovarea culturii scrise. 
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Conf. Dr. Bogdan Alexandru Popescu, 

vicepreşedintele Societăţii Române de Cardiologie, a 

castigat alegerile pentru preşedintia Asociației 

Europene de Imagistică Cardiovasculară (EACVI), 

parte a Societății Europene de Cardiologie. 

Este pentru prima dată când un medic din 

Europa de Est câştigă preşedinţia Asociației Europene 

de Imagistică Cardiovasculară (asociatia numara 

aproape 5000 de membri in prezent) şi este cea mai 

înaltă funcţie ocupată de un cardiolog român într-o 

organizaţie europeană.  

“Este o mare onoare, dar şi o mare provocare. 

Voi incerca să contribui în continuare la dezvoltarea 

EACVI prin îmbunătățirea utilizării imagisticii cardiace 

in Europa. Cred ca nu este doar un succes personal, ci si 

o recunoastere a valorii scolii din care provin, a 

laboratorului si Clinicii de la Fundeni, a Societatii 

Romane de Cardiologie in ansamblu”, a declarat Conf. 

Dr. Bogdan Alexandru Popescu.  

Cardiologul român, care a fost trezorier al 

EACVI în ultimii doi ani, va fi președintele EACVI în 

perioada 2016-2018. 

 

 

La doar 47 de ani, Conf. Dr. Bogdan Alexandru 

Popescu este unul dintre cei mai cunoscuţi cardiologi 

români, fiind ales în funcţii de conducere în cele mai 

importante structuri profesionale europene. Are un 

interes particular pentru imagistica în cardiologie şi 

îndeosebi pentru ecocardiografie şi folosirea acestor 

metode pentru ameliorarea diagnosticului cardiologic şi 

a calităţii tratamentului.  

A contribuit ca fondator la crearea laboratorului 

de ecocardiografie Euroecolab de la Fundeni, primul 

laborator din România care a obţinut acreditarea 

Asociaţiei Europene de Ecocardiografie. A fost de 

asemenea implicat direct în scrierea de ghiduri 

europene de cardiologie si de imagistica, inclusiv prin 

coordonarea scrierii a doua astfel de documente 

europene.   

Alegerea Conf. Bogdan Popescu in functia de 

presedinte EACVI poate deschide noi oportunitati 

pentru cardiologia româneasca, legate de activitati 

educationale si de cercetare, precum si de prezenta 

cardiologilor romani in programul Congresului 

European de Ecocardiografie EuroEcho Imaging, cel 

mai important din lume în domeniu.  
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A FOST LANSAT NOUL SITE  CARDIOPORTAL !!! 

www. cardioportal.ro   

Începând cu ianuarie 2015 Societatea Română de Cardiologie este reprezentată de un singur site 

www.cardioportal.ro – avînd o nouă interfață.  

-design modern, compatibil cu  telefoanele/tabletele 

- platforma de elearning performantă 

- informații la zi 

- resurse pentru medicii cardiologi  pentru activitatea din cabinete 

- aplicația de HTA  
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O MODALITATE ORIGINALA DE LUPTA IMPOTRIVA HIPERTENSIUNII ARTERIALE - GATA 

DE IMPLEMENTARE ! 

 

 

 
După un prim program pilot, realizat în două 

centre private, Societatea Română de Cardiologie a 

început implementarea unui Program original, la nivel 

național, de auto-diagnostic a hipertensiunii arteriale 

(RO-HTA). Acest program, realizat de SRC și Grupul 

ău de Lucru de Hipertensiune Arterială a fost lansat la 5 

Noiembrie 2014 și a plecat de la următoarele premise: 

 

1. Hipertensiunea arterială (HTA) este o problemă 

majoră de sănătate publică; 

2. Incidența HTA în populația aparent sănătoasă nu 

este cunoscută; 

3. Apariția și evoluția HTA este silențioasă în cele 

mai multe cazuri. Din acest motiv deseori HTA este 

depistată în stadii avansate ale bolii; 

4. Netratată la timp HTA poate induce complicații 

cardiovasculare grave cu implicații sociale și 

economice importante; 

5. Diagnosticarea și tratarea precoce a HTA poate 

preveni aceste complicații;  

6. Numărul limitat de medici de familie și de medici 

cardiologi face imposibilă evaluarea  valorilor 

tensiunii arteriale (TA) la întreaga populație aparent 

normotensivă. 

7. Determinarea tensiunii arteriale strict în cabinetele 

medicale poate conduce la rezultate fals pozitive 

sau fals negative și la erori terapeutice. 

8. Autodeterminarea TA prin folosirea de tensiometre 

electronice performante s-a dovedit a fi o metoda 

mai bună de diagnostic a HTA și de predicție 

prognostică decât determinarea clasica a TA în 

cabinetele medicale; 

9. Autodeterminarea TA poate fi o modalitate  

cu un raport cost/eficiență superior screening-ului 

efectuat de către corpul medical; 

10. Educarea populației generale în problematica HTA 

poate crește substanțial rata de diagnostic precoce 

a HTA și poate avea un impact major în 

prevenirea, diagnosticarea și tratamentul precoce 

al acestei boli cu implicații socio-economice 

majore. 

 

 

Programul este dedicat publicului larg și poate fi 

folosit, simplu și eficace, de oricine care își procură un 

tensiometru electronic și are acces la o linie de internet. 

Punerea în aplicare a Programului RO-HTA a fost 

imaginată în trei etape: 

 

1. Construirea unei aplicații electronice dedicate 

instruirii populației în autodeterminarea 

tensiunii arteriale.  

 

Aceasta aplicație, definitivată la 23 Ianuarie 2015, 

conține: 

- instrucțiunile necesare pentru înțelegerea 

importanței automăsurării tensiunii arteriale; 

- instrucțiuni privind automăsurarea corectă a 

tensiunii arteriale cu ajutorul tensiometrului 

electronic (inclusiv o înregistrare video); 

- lista oficială a tensiometrelor electronice 

omologate pentru România; 

- un modul în care se introduc datele 

automăsurării tensiunii arteriale. 

Interpretarea rezultatului se face automat. Automat 

se generează și o recomandare funcție de rezultatul 

obținut. 

Aplicația se desfășoară în trei pasi și este concepută în 

conformitate cu recomandările în vigoare ale Ghidului 

ESH/ESC de tratament al hipertensiunii arteriale.  

Constiutuirea de echipe de „Prieteni ai inimii” 

formate din studenți mediciniști și medici rezidenți, 

în cinci centre universitare.  

Aceste echipe vor instrui publicul larg în utilizarea 

aplicației electronice pentru automăsurarea tensiunii 

arteriale. Această activitate este urmarea semnării unui 

parteneriat realizat între Societatea Română de 

Cardiologie și Federația Asociațiilor Studenților 

Mediciniști din România. 
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3. Promovarea Programului RO-HTA prin 

campanie on-line și prin intermediul echipelor 

de „Prieteni ai Inimii” 

 

Urmare a unei cooperari excelente între 

Societatea Română de Cardiologie și Societatea 

Studenților Mediciniști din București aplicația 

electronică, „cheia” acestui program, este, în acest 

moment, funcțională.  Forma ei actuală poate fi 

vizionată pe adresa: http://hiperta.whoa.ro/  iar un film 

educațional a fost postat pe canalul youtube al 

Societății Române de Cardiologie la adresa: 

http://youtu.be/RBHJo34MBIE. 

 

Mulțumim, și pe această cale, companiei Pfizer 

pentru întregul support acordat realizării aplicației. 

 

Campania de promovare a aplicației, pe cele 

două căi mai sus menționate, a fost, de asemenea, 

declanșată, la ea participând cele două Societăți 

partenere precum și Societățile membre ale Alianței 

Româna de Luptă împotriva Hipertensiunii Arteriale 

(ARCHA), respectiv: Societatea Română de Diabet, 

Nutriţie şi Boli Metabolice, Societatea Română de 

Gerontologie şi Geriatrie, Societatea Naţională de 

Medicina Familiei, Societatea Română de Medicină 

Internă, Societatea Română de Nefrologie, Societatea 

Română de Neurologie. 

 

Invităm toți colegii noștrii, membrii ai 

Societatii de Cardiologie, ai Federatiei Asociatiilor 

Studenților Mediciniști din România și ai Societăților 

componente ale ARCHA să se alăture acestui efort de 

combatere a unuia dintre cei mai importanți factori de 

risc pentru bolile cardiovasculare prin susținerea acestui 

program național, original, foarte probabil unic de 

educare a populației la nivel național. 

 

 

 

 

 

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu                           Prof. Dr. Daniela Bartoș 

Președinte SRC                                 Președinte, Grupul de Lucru de HTA 

   

 

Prof. Dr. Dragoș Vinereanu         Bogdan Covaliu 

Președinte ARCHA           Președinte FASMR 
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Campania de conștientizare a publicului larg asupra impactului factorilor de risc și a 

incidenței mari a bolilor cardiovasculare în România 

 

 

 
 

Pentru intervalul 2015-2017 strategia prioritară 

a Societății de Cardiologie este CARDIOLOGIA 

APLICATĂ. În acest sens SRC a stabilit, în programul 

său pentru următorii 3 ani, o serie de acțiuni destinate 

educării publicului larg în prevenția bolilor 

cardiovasculare. Aceste acțiuni constau în realizarea, 

distribuirea și mediatizarea materialelor educative 

create de către Grupurile de Lucru, (în scris și audio-

video), realizarea de programe accesibile pe retelele de 

socializare, programe pentru combaterea factorilor de 

risc, realizate în parteneraiat cu alte Societăți 

profesionale, cu Ministerul Sănătății și cu Ministerul 

Educației, etc.     

 

Aceasta campanie de conștientizare, de educare 

a publicului larg, a fost declanșată de Societatea 

Română de Cardiologie, cu sprijinul Companiei Astra 

Zeneca, la sfârșitul anului 2014 și se va desfășura 

constant în viitorul imediat. O primă acțiune a constat și 

va consta în difuzarea, la mai multe posturi de 

televiziune cu acoperire națională, a unui spot video 

produs de SRC și dedicat identificării simptomelor 

sugestive de infarct miocardic acut și sublinierii 

importanței apelării rapide a Serviciului de Asistență 

Medicală de Urgență (112). Acest spot, avându-l drept 

protagonist pe binecunoscutul actor Florin Zamfirescu, 

a fost intens difuzat în intervalul 27 Decembrie 2014 – 

5 Ianuarie 2015. Difuzarea spotului, într-un nou format, 

va fi reluată de îndată ce vor fi încheiate noile contracte 

(figura nr. 1).  

Figura nr. 1. Cadrul final din spotul educativ având 

drept subiect recunoașterea simptomelor de infarct și 

importanța apelării imediate a serviciului 112, spot 

produs de Societatea Română de Cardiologie 

 

Motivul alegerii infarctului de miocard ca prim 

obiectiv l-a constituit o evaluare asupra gradului de 

informare în mijloacele mass media, a publicului asupra 

gravității infarctului de miocard în comparație cu alte 

boli (cancerul, hepatita B, diabetul zaharat). Cu acest 

prilej s-a constatat existența unei percepții cu totul 

„răsturnate”, atenția mijloacelor mass media fiind 

îndreptată asupra celorlaltor boli, infarctul de miocard 

fiind abordat cu totul marginal (figura nr. 2). 
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Figura 2. O urmărire timp de 2 ani (Iulie 2012 – Iulie 

2014) a interesului publicului larg și a mass media 

asupra impactului unor boli. Infarctul de miocard este 

perceput ca un pericol cu totul marginal (linia rosie), 

atenția acordată lui fiind practic identică cu cea 

acordată poliartritei și mult mai redusă comparativ  cu 

diabetul, hepatita cronică și (mai ales) cancerul. 

 

În același context, în toamna anului 2014 a fost 

initiată „Școala de Infarct”, o acțiune care constă în 

instruirea pacienților cu infarct asupra importanței 

respectării indicațiilor terapeutice non-farmacologice  

 

 

și farmacologice primite la externare. Această acțiune 

se desfășoară în mai multe centre din țară și este 

sustinuta de mai multi colegi, cardiologi 

intervenționiști.  

 

Tot cu sprijinul Companiei Astra Zeneca au 

fost reactualizate un număr de 6 broșuri educative 

produse de Societatea de Cardiologie. Aceste broșuri, 

care vor fi produse într-un tiraj total de 500.000 de 

exemplare, sunt în prag de a fi tipărite și vor fi 

distribuite în cursul lunii februarie.  

 

Aceste acțiuni, la care se adaugă aplicația de 

autodiagnostic a Hipertensiunii Arteriale (prezentată 

aparte în acest numar al INFOCARD) precum și 

creșterea vertiginoasă a interesului pentru Athletic 

CardioClub în urma acceptării lui în programul Google 

- AdWords (a se vedea numărul 25, din Ianuarie 2015 

al ACC NEWSLETTER), sunt componente concrete de 

punere în aplicare a strategiei de CARDIOLOGIE 

APLICATĂ pe care Societatea de Cardiologie și-a 

stabilit-o în programul ei pentru intervalul 2015-2017. 
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CONFERINTA PRIVIND EDUCAȚIA EUROPEANĂ 

SOFIA ANTIPOLIS – FRANȚA 

 

 

Conferința privind Educația Europeană (ESC) 

în 2014 – a avut loc la Nice, în 10-11 decembrie 2014. 

Ea a fost moderată de Alec Vahanian, Peter 

Mills și Jeroen Bax (noul președinte al Societății 

Europene de Cardiologie). 

Introducerea a fost făcută de Prof. Alec 

Vahanian – care a subliniat că ESC este întotdeauna 

gata să “asculte” necesitățile educaționale ale 

membrilor societății pentru a contribui la reducerea 

riscului bolilor cardiovasculare în Europa. Membrii 

Societății naționale sunt sprijiniți de AXDEV Grup 

pentru a participa la acțiuni individuale și discuții de 

grup (prin telefon sau teleconferințe). Există un bord de 

etica independent care asigură confidențialitatea, 

drepturile participanților la diferitele studii. Informații 

mai multe se pot obține pe 

http://www.escardio.org/about/what/Pages/science-

education-outcome.aspx 

Despre platforma “ESC elearning” – ne-au 

vorbit cu multe amănunte – Lino Goncalves și Peter 

Kearnuy. 

Problema “webinar series” a fost descrisă de 

Ricardo Fontes. 

Despre “galeria cazurilor clinice” ne-a vorbit cu 

lux de amănunte Bernard Iung. 

Au urmat apoi două prezentări ale 

reprezentanților din sală: despre ”Education and 

training in Cardiology – current actions and challenges” 

în Țările Nordice – Jaap Deckers și în România – 

Carmen Ginghină. 

Reprezentanta României – a subliniat 

similitudinea programului țării noastre cu cea a 

programului European, a descris modul în care se face 

rezidențiatul (5 ani față de idealul de 6 ani), 

supraspecializările în țara noastră. 

S-a notat modul de a face cunoscute Ghidurile 

Europene (scurte și “moderate”) prin Revista Română 

de Cardiologie, prin site Cardioportal, prin Cartea 

anuală de Ghiduri Prescurtate. S-au discutat metodele 

de a afla care sunt mijloacele pe care medicii le preferă 

pentru a se informa și instrui, modul în care le fac 

cunoscute prin Ghidurile dedicate pacienților – datele 

de baza ale bolilor cardiovasculare. 

Ulterior – s-au discutat sub patronajul lui 

Paulus Kirchhof – cerințele Academiei Europene a 

Inimii ; datele de baza privind educația (sub conducerea 

lui Tony Gallanger) și transformarea « training-ului » în 

lumina noilor reguli (aici Jean Marco fiind 

îndrumătorul). 

A doua zi a fost o manifestare interdisciplinară, 

activă – la ea participând direct practic toți cei prezenți 

– fiind “dirijati” de moderatorii deja cunoscuți cu 

realizarea unor scheme care au fost apoi cercetate de 

membrii societăților naționale. 

Conferința privind Educația ESC – a fost o 

reușită deplină. Societatea Română de Cardiologie și-a 

dovedit odată în plus capacitatea de a fi la pas cu lumea 

medicală europeană. 

Prof.Dr. Carmen Ginghină 
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CEA DE-A 25-a ANIVERSARE 

A ZILELOR EUROPENE 

ALE  SOCIETĂȚII  FRANCEZE  DE  CARDIOLOGIE 

  

 
În perioada 14-17 

ianuarie 2015 – a avut loc 

la Paris – ca in fiecare an 

– întâlnirea cardiologilor: 

„Zilele Europene ale 

Societății Franceze de 

Cardiologie”. 

Pentru noi – 

românii, participanti 

„cronici” la aceasta manifestare – elementul de bază a 

fost „Simpozionul comun al Societății Române si 

Societății Franceze de Cardiologie”. Moderatori au fost 

Serban Mihăileanu si M. Elbaz. Au participat din partea 

franceză D. Logeat si G. De Gevigney si ca 

reprezentanti ai românilor Serban Bubenek si Radu 

Vătășescu. Tema a fost „Cordul drept – in toate starile 

sale”. 

Serban Bubenek a prezentat cu încredere 

argumentele pro si contra terapiei de ultrafiltrare – 

conchizând ca aceasta poate fi folosita când exista o 

rezistență la diuretice un răspuns negativ la terapia 

obișnuită a insuficienței cardiace acute. 

Radu Vătășescu a trecut în revistă efectele 

cordului drept asupra stimulării si efectele stimulării de 

cord drept – detaliind fiecare din situații. 

D. Logeat a discutat pe larg – „calitățile” 

insuficienței cardiace drepte. G. De Gevigney a detaliat 

insuficiența cardiacă dreaptă si efectul ei asupra 

chirurgiei noncardiace si cardiace. 

Sala a fost plină si comentariile nu s-au lăsat 

așteptate. 

În sesiunea de Postere Moderate – au fost 

prezentate două lucrări: Carmen Ginghină împreună cu 

R. Enache, D. Muraru, B.A. Popescu a comentat 

„Impactul remodelării ventriculului stâng asupra 

dinamicii torsionale la pacienții cu regurgitare aortică și 

fracție de ejecție a ventriculului stâng  normală”; 

Ruxandra Jurcuț a prezentat un poster (împreună cu C. 

Jurcuț, S. Militaru, O. Geavlete, N. Drăgătoiu, A.M. 

Daraban, S. Șipoș, C. Ginghină) privind „Factorii 

predictivi pentru obținerea unor valori terapeutice 

corecte folosind antivitaminele K: experiența unui 

centru terțiar”. 

În general Zilele Europene ale Cardiologiei 

Franceze și-au menținut valoarea – expunând o seamă 

de conferințe pe diferite teme separat sau in sesiuni 

dedicate; având expuse o seamă de cazuri la a căror 

„rezolvare” au contribuit experții; existând sesiuni de 

„trainig center” patronate de diferite firme și sesiuni 

organizate in zona de „village” – tratand teme deosebite 

ale zilelor noastre. 

Participanții români au venit la diversele 

manifestări cu interes și entuziasm obișnuit colaborării 

româno-franceze. 

 

 

Prof.Dr.Carmen Ginghină
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ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATEA INIMII TALE! 

 

În data de 11 Decembrie 2014, în cadrul 

conferinței de presă dedicată lansării Programului 

Societății Române de Cardiologie, a fost semnat 

parteneriatul “IMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATEA 

INIMII TALE”  între Societatea Română de 

Cardiologie, Societatea Română de Pneumologie, 

Fundația Română a Inimii, Ministerul Sanatatii și 

Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din 

România. 

Scopul principal al parteneriatului îl constituie 

cooperarea în crearea și implementarea de programe de 

educare a publicului larg, în special populația tânără, în 

prevenția bolilor cardiovasculare. 

Direcția principal de cooperare a partenerilor este 

combaterea fumatului. Atingerea scopului se va face, in 

principal, prin următoarele mijloace: 

1. Crearea de material educative tipărite și 

audiovideo privitoare la efectele nocive ale 

fumatului; 

2. Promovarea materialelor educative prin 

campanile comună antifumat în instituțiile de  

 

 

 

învățământ, mass media și pe rețelele de 

socializare; 

3. Conferințe pentru publicul larg având drept 

subiect efectele nocive ale fumatului; 

4. Cooperare cu Ministerul Sănătății și Ministerul 

Educației și Învățământului pentru interzicerea 

fumatului în toate spațiile publice. 

 

Textul integral al parteneriatului poate fi vizionat la 

adresa http://www.cardioportal.ro/despre-

noi/parteneriate-src/ 
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ESC COMMITTEE FOR PRACTICE GUIDELINES (CPG) 

COORDONATORI NAȚIONALI PENTRU REVIZUIREA GHIDURILOR SOCIETATII 

EUROPENE DE CARDIOLOGIE CARE VOR FI PUBLICATE IN ANUL 2015 

 

1.ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without 

persistent st-segment elevation 

Prof. Dr. Carmen Ginghină 

 

2.ESC Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of infective endocarditis 

Prof. Dr. Dragoș Vinereanu 

 

3.ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension 

Conf. Dr. Ioan Mircea Coman 

 

4.ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of 

sudden cardiac death 

Dr. Radu Vătășescu 

 

5.ESC Guidelines on the diagnosis and management of pericardial diseases 

Prof. Dr. Doina Dimulescu 

 

 

 

Începând cu luna ianuarie puteti accesa Ghidurile ESC traduse pe site-ul Societății 

Române de Cardiologie 

http://www.cardioportal.ro/publicatii/ghiduri-src/  
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TAXA DE PARTICIPARE PÂNĂ LA DATA DE 01.04.2015 
Rezidenți – 80 lei 

Membri SRC – 200 lei 

Non-membri SRC – 300 lei 

TAXA DE PARTICIPARE ÎN TIMPUL CONFERINȚEI 
Rezidenți – 120 lei 

Membri SRC – 270 lei 

Non-membri SRC – 350 lei 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR SE FACE NUMAI ONLINE 

http://www.conferintagl.ro/inscrieri/  
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Simpozion internațional de CARDIOMIOPATIE HIPERTROFICĂ 

9-10 mai 2015, Sibiu 

Curs organizat de Grupul de lucru Ecocardiografie și alte Metode Imagistice, sub egida SRC, ESC și EACVI. 

 

Modalități de plată: 

Prin virament bancar, în contul SRC RO42 BTRL 0410 1205 M664 76XX, Banca Transilvania, Agenția pentru Medici, Cotroceni, 

CIF 5679116 

La sediul Societății Române de Cardiologie: Str. Avrig, Nr. 63, Sector 2, București 

www.cardioportal.ro; office@cardioportal.ro 

Taxe înscriere Simpozion CMH 
Rezidenți – 100 lei 

Membri SRC (Medici specialiști, primari) – 200 lei 

Non-membri SRC (Medici specialiști, primari) – 250 lei 

Pachet comun cu Conferința Grupurilor de Lucru 
Rezidenți – 150 lei 

Membri SRC (Medici specialiști, primari) – 350 lei 

Non-membri SRC (Medici specialiști, primari) – 400 lei 

 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR SE FACE NUMAI ONLINE. DUPĂ EFECTUAREA PLĂȚII, VĂ RUGĂM SĂ 

COMPLETAȚI FORMULARUL http://www.conferintagl.ro/taxe-inscriere-simpozion-cmh/  
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CONGRESUL EUROPEAN DE CARDIOLOGIE 

29 AUGUST- 2 SEPTEMBRIE 2015, LONDRA, UK 

Submit your abstract before 14 February 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPREVENT – 14-16 MAY 2015, LISABONA, PORTUGALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 49-lea Meeting Anual al Asociatiei Europene de Cardiologie Pediatrica si Congenitala 

20-23 MAI 2015, PRAGA, CEHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEART FAILURE – 23-26 MAI 2015, SEVVILE, SPANIA 

 

 

 

 

16 

17 

http://click.info.escardio.org/?qs=d02b2c3bcbcb40709c62d95226fdfd0289d9227df5f6a3a9ba984efc7c4ce114


SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE 
 

InfoCard                                                                                                      Numarul 65/ianuarie 2015     

 

 

 

AGENDA MANIFESTĂRILOR SOCIETĂȚII ROMÂNE DE 

CARDIOLOGIE 

2015 
 

IANUARIE 
   

FEBRUARIE 
   

MARTIE 
CAZURI CLINICE DIFICILE IN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 
Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Prof.Dr.D.Vinereanu, 
Dr.O.Chioncel 

6  martie Sibiu 

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

6 martie București 

REVASCULARIZARE MIOCARDICĂ – DE LA GHIDURI LA 
PRACTICĂ 
Directori de curs : Dr. D. Deleanu, Prof.Dr.L. Petrescu, Dr.A.Mereuță  

6 martie Timisoara 

IMAGISTICA ÎN CARDIOMIOPATII 
Directori de curs: Dr. Ruxandra Jurcuț, Conf.Dr.Dr.B.A.Popescu 

13 martie București 

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ, 
DE LA GHIDURI LA PACIENȚI 
Directori de curs: Prof.Dr.D. Bartoș, Dr.E. Bădilă 

20 martie Caransebeș 

ACTUALITĂŢI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA 4) 
Directori de curs: Dr.A.Deutsch, Dr.M.Grecu 

20 martie Sibiu 

ELOGIU 
Directori de curs: Prof.Dr. E. Apetrei, Dr.R. Ciudin 

20 martie București 

INIMA ȘI SPORTUL (curs de cardiologie sportivă) 
Directori de curs: Prof. Dr.M.I.Popescu, Prof.Dr.D.Zdrenghea  

20 martie Oradea 

CARDIOCOAG 
Directori de curs: Prof. Dr. D. Vinereanu, Prof.Dr. F.Mitu, Prof.Dr.D. 
Lighezan 

27 martie Craiova 

URGENȚE CARDIOVASCULARE ÎN SITUAȚII SPECIALE 
Directori de curs: Conf.Dr. D.Țînt, Dr.V.Chioncel, Dr.G.Tatu Chițoiu 

27 martie Constanța 

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

28 martie Cluj Napoca 

APRILIE 
ANATOMIA ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ – MODUL I - AORTA 
Director de curs: Dr.O.Chioncel 

3 aprilie București 

REVASCULARIZARE ÎN STEMI/nonSTEMI 
Directori de curs : Dr. Ș. Moț, Dr. D. Deleanu, Dr.I. Nedelciuc  

17 aprilie Iași 

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

24  aprilie București 

MAI 
CONFERINŢA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 
 

7-9 mai Sibiu  

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL DE CARDIOMIOPATIE 
HIPERTROFICA 

9-10  mai Sibiu 
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IUNIE 
HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ, 
DE LA GHIDURI LA PACIENȚI 
Directori de curs: Prof.Dr.D. Bartoș, Dr.E. Bădilă 

5 iunie Piatra Neamt 

NOUTĂȚI IN TEP 
Directori de curs: Conf.Dr.A. Petriș, Dr.G.Tatu Chițoiu, Conf.Dr. D.Țînt,  

5 iunie Iași 

SIMPOZION ANUAL DE ACTUALITĂȚI ÎN CARDIOLOGIA 
INTERVENȚIONALĂ 
Directori de curs: Dr.Ș. Moț, Dr.D. Deleanu, Dr.L.Zarma 

12  iunie București sau 
Chișinău 

ELOGIU 
Directori de curs: Prof.Dr. E. Apetrei, Dr.R. Ciudin 

19 iunie Craiova 

EXPERT MEETING CARDIODIAB 25-27 iunie 
Poiana Brasov 
 

SEPTEMBRIE 
 
CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE 
 

17-19 
SEPTEMBRIE 

Sinaia 

   
OCTOMBRIE 

REVASCULARIZARE ÎN STEMI/nonSTEMI 
Directori de curs : Dr. Ș. Moț, Dr. D. Deleanu, Dr.V. Popa  

1 octombrie Oradea 

REVASCULARIZARE MIOCARDICĂ – DE LA GHIDURI LA 
PRACTICĂ 
Directori de curs : Dr. D. Deleanu, Prof.Dr.L. Petrescu, Dr.A.Mereuță  

2 octombrie Iași 

INIMA ȘI SPORTUL (curs de cardiologie sportivă) 
Directori de curs: Prof. Dr.M.I.Popescu, Prof.Dr.D.Zdrenghea  

9 octombrie Brăila 

IMAGISTICA IN CARDIOMIOPATII 
Directori de curs: Dr. Ruxandra Jurcuț, Conf.Dr.Dr.B.A.Popescu 

16  octombrie Iasi 

ABORDAREA DIAGNOSTICA SI TERAPEUTICA MODERNA A 
PATOLOGIEI CARDIOVASCULARE PEDIATRICE SI NEONATALE 
Directori de curs: Conf.Dr.Gabriela Doroș, Dr.Anca Popoiu 

22 octombrie Timisoara 

CARDIOCOAG 
Directori de curs: Prof. Dr. D. Vinereanu, Prof.Dr. F.Mitu, Prof.Dr.D. 
Lighezan 

23 octombrie Tirgu Mures 

ANATOMIA ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ – MODUL I - AORTA 
Director de curs: Dr.O.Chioncel 

23 octombrie Iași 

ZILELE CARDIOLOGICE “Prof.Dr.GEORGE.M.I.GEORGESCU” 29-31 
octombrie 

Iași 

NOIEMBRIE 
CAZURI CLINICE DIFICILE IN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 
Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Prof.Dr.D.Vinereanu, 
Dr.O.Chioncel 

6  noiembrie Timișoara 

URGENTE CARDIOVASCULARE IN SITUATII SPECIALE 
Directori de curs: Conf.Dr. D.Țînt, Dr.V.Chioncel, Dr.G.Tatu Chițoiu 

6 noiembrie Craiova 

ACTUALITĂŢI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA 4) 
Directori de curs: Dr.A.Deutsch, Dr.M. Grecu 

20 noiembrie Craiova 

 
 

 

 

 

              Tehnoredactare                  Sponsor 

Florentina Jugureanu          Berlin Chemie Menarini 
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