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Stimați Colegi,

Societatea Română de Cardiologie (SRC) este, 
în prezent, cea mai puternică Societate profesională 
din domeniul medical din România.  Această poziție 
este rezultatul eforturilor responsabile ale echipelor 
care au condus Societatea,  eforturi concretizate în 
continua lărgire a preocupărilor SRC și în creșterea 
continua a calității acțiunilor pe care le întreprinde. 
Astăzi,  Congresul anual al Societății  Române de 
Cardiologie și Conferința Grupurilor de Lucru au 
ajuns la un nivel comparabil cu cel al unor manifestări 
științifice  internaționale de prestigiu, Grupurile de 
Lucru organizează în fiecare an cursuri de Educație 
Medicală Continuă iar alte  manifestări științifice, 
cu caracter interdisciplinar, au devenit tradiționale 
(Aterotromboza, Cardiodiab, Cardiocoag, Redrisc). 
Societatea de Cardiologie  susține participarea medicilor 
tineri la congresele internaționale, le premiază lucrările 
științifice, premiază lucrările  publicate în revistele 
internaționale ISI și acordă, anual, o bursă pentru 
cercetare. 

În acest context, poate mai puțin observată a fost 
o nouă linie de abordare strategică adoptată de SRC  
în ultimii ani. Dincolo de preocuparea sa continuă 
de ridicare a nivelului profesional al membrilor săi, 
SRC a început să se implice activ în implementarea 
concretă, la nivel național, de programe având drept 
scop cunoașterea realității bolilor cardiovasculare în 
România și, pornind de la aceasta, ameliorarea concretă 
a cifrelor de morbimorbiditate prin care România încă 
“excelează” în familia țărilor europene. Altfel spus, a 
adoptat o strategie de tip  “cardiologie aplicată“, de “artă 
cu tendință”, strategie care presupune, fără îndoială, o 
strînsă cooperare cu Ministerul Sănătății. Așa au apărut 
Programul național de tratament intervențional în 
STEMI și Regulamentul de organizare și funcționare 
al Unităților de Supraveghere și Tratament Avansat a 
pacienților Cardiaci Criitici.               

Drept urmare, responsabilitatea noastră, în intervalul 
2014 – 2017 este de a continua și diversifica această 
strategie bazată, în sinteză, pe identificarea verigilor 
slabe în prevenția și tratamentul bolilor cardiovasculare 
în România, pe crearea de programe pe termen mediu 
și lung de către experții SRC și implementarea lor 
în parteneriate cu factorii de decizie, în special cu 

Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Vom 
încerca să ne ducem mandatul la bun sfârșit pe 
baza unui Program al SRC în care se va detalia 
întreaga noastră strategie pentru următorii 3 ani, 
inclusiv specific pentru fiecare Grup de Lucru 
în parte. Schița acestui program a fost înaintată 
noilor membrii ai Consiliului de Conducere al SRC 
la prima sa ședință și a fost supusă discuțiilor pe 
CARDIOPORTAL site-ul societății. În acest mod, 
forma finală a Programului SRC va fi definitivată 
până la sfârșitul lunii Noiembrie 2014 urmând 
ca acest Program să fie adoptat de Consiliul de 
Conducere și lansat printr-o Conferință de Presă pe 
data de 11 Decembrie 2014.

Implementarea concretă a acestui Program nu va 
fi însă posibilă fără implicarea responsabilă a tuturor 
membrilor SRC, organizați în celor 10 Grupuri de 
Lucru, în Clubul Medicilor Tineri și în Secțiunea 
Asistenților Medicali și fără o strânsă colaborare cu 
Fundația Română a Inimii, cu Ministerul Sănătății, 
Ministerul Educației sau cu organizații ale publicului 
larg. În tot acest efort, Consiliului de Conducere va 
trebui să joace rolul de coordinator și catalizator. În 
acest mod, avem speranța că, în 2017, la sfârșitul 
mandatului nostru să avem, cu toții, satisfacția 
datoriei împlinite.

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu
Președinte SRC

Conf. Dr. Antoniu Petriș
Secretar SRC

Arta cu tendință…
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Principalele obiective ale Grupului 
de Lucru de Aritmii (GLA) al Societă�ii 
Române de Cardiologie (SRC) sunt 
strădania pentru asigurarea unei asisten�e 
profesionale de cea mai bună calitate 

în domeniul aritmiilor cardiace şi promovarea activită�ii de 
cercetare ştiin�ifică medicală în această direc�ie de studiu a 
cardiologiei. Grupul de Lucru de Aritmii este dedicat tuturor 
celor interesa�i de diagnosticul, studierea şi tratarea aritmiilor 
cardiace cu ajutorul metodelor specifice non-invazive și 
invazive. De asemenea GLA susține și incurajează cercetarea 
științifică in domeniu.

Pentru a fi eficien�i în atingerea scopurilor Grupului nostru, 
vom ac�iona pe mai multe direc�ii, şi anume:

- îmbunătă�irea organizării GLA;
- creşterea nivelului de profesionalizare a medicilor, cât şi 

al gradului de finanțare a procedurilor;
- sporirea nivelului de educa�ie specifică a profesioniştilor 

dedica�i tratării aritmiilor cardiace.
- sprijinirea cercetării științifice in ritmologie
Astfel, vom încerca cresterea efectivă a numărului 

membrilor GLA şi implicarea mai multor membri importan�i 
ai comunită�ii profesionale în realizarea de proiecte care să 
amelioreze activitatea ştiin�ifică şi profesionala în domeniul 
nostru de interes.

Reluarea întâlnirilor periodice ale membrilor Grupului de 
Lucru în cadrul cărora membrii săi să discute idei şi propuneri 
de ac�iuni subsumate scopurilor noastre asumate, este unul 
dintre obiectivele GLA.

Obiectivul concret de a creşte oferta de informa�ii 
profesionale, dar şi logistice, utile desfăşurării unei activită�i 
eficiente de către membrii societă�ii noastre, poate fi atins prin 
continuarea ameliorării calită�ii „site”-ului internet al grupului 
nostru de lucru.

Convingerea unui număr cât mai mare de centre active 
în tratarea aritmiilor cardiace de a raporta corect numărul 
procedurilor invazive de tratament realizate în activitatea lor 
este utila pentru noi to�i, furnizând o statistică cât mai apropiată 
de realitate, ale cărei cifre se pot dovedi extrem de utile şi 
necesare în rela�ia cu autorită�ile na�ionale şi interna�ionale, 
mai ales în paradigma argument stiințific versus finan�are.

Profesional vorbind, vom incerca definitivarea demersurilor 
de intrare în vigoare a competen�ei na�ionale de de stimulare 
cardiacă şi electrofiziologie și publicarea unor ghiduri 
na�ionale, adaptate realită�ilor de la noi.

Vom forma un grup de “lobby” alcatuit din membri 
de notorietate ai GLA care să militeze pentru ameliorarea 
finan�ării domeniului nostru de activitate, pentru trecerea la o 
asigurare de sănătate centrată per pacient, înlocuind-o pe cea 

PROIECTE 2014-2017 
GRUPUL DE LUCRU DE ARITMII

Preşedinte: Alexandru Deutsch
Secretar: Mihaela Grecu

de tip buget, mai ales în ceea ce priveşte procedurile 
medicale salvatoare de via�ă.

De asemenea, vom colabora cu asociațiile 
pacienților cu scopul de a spori eficacitatea 
acțiunilor de lobby ce vizează deciziile luate de 
autorități și care au impact direct asupra domeniului 
nostru de intres.

În ceea ce privește aria educațională, vom milita 
pentru ca tema centrală a cel puțin unui congres 
național de cardiologie să fie desemnată una dintre 
temele științifice de importanță majoră în activitatea 
membrilor GLA, de exemplu moartea subită.

Consilierea de către membrii GLA a tinerilor 
medici cardiologi pentru obținerea de burse de 
studii europene și înfințarea unei burse de pregătire 
în domeniul dispozitivelor implantabile și al 
electrofiziologiei în centrele naționale care pot și 
vor să ofere acest gen de burse sunt acțiuni concrete 
care merită a încerca să fie realizate.

În atingerea obiectivelor declarate ale GLA, 
un rol important poate fi concretizat de o serie de 
conferinte de popularizare a importantei domeniului 
nostru de interes în rândrile medicilor specialiști 
cardiologi.

De asemenea, vom intensifica eforturile de 
convingere a comunității cardiologilor pentru a se 
aplica în practică indicațiile ghidurilor terapeutice 
europene de specialitate, fapt ce ar duce la creșterea 
calității actului medical acordat pacienților cu 
afecțiuni specifice.

Mai mult, consider ca extrem de util de acționat 
pentru continuarea organizării cursurilor ARCA în 
cât mai multe centre de importanță profesională 
și geografică. De asemenea organizarea și 
intensificarea de activități de e-learning de utilitate 
pentru cei care lucrează în domeniu, și nu numai, 
pentru organizarea de activități de educare a 
pacientilor (în colaborare cu asociațiile pacienților), 
sau pentru a continua eforturile de a impune ca 
obligatorie cunoașterea diverselor proceduri (ex 
pacingul temporar) și a unor aspecte generale de 
ritmologie (electrocardiograma la pacientul stimulat 
etc.) sunt elemente prioritare care vor ameliora atat 
practica clinica obișnuita cât și pe cea de urgență

Secretarul Grupului de Lucru de Aritmii este 
dr. Mihaela Grecu, având in vedere înalta ținuta 
profesională, dorința de implicare și notorietatea 
nationala si internatională.

Dr. Alexandru Deutsch
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PROIECTE 2014-2017 
GRUPUL DE LUCRU DE ATEROSCLEROZĂ SI ATEROTROMBOZĂ

Preşedinte: Florin Mitu
Secretar: Mircea Iurciuc

I . OBIECTIVE:
Colaborare cu: 
- Alte GL în SRC (Prevenție, Cardiologie 

pediatrică, Insuficiență Cardiacă, 
Ecocardiografie)

- Universități din țară 
- ESC/ESH, ACC/AHA 
- Societatea Medicilor de Familie, EGPRN – European 

General Practice Research Network,  (proiecte comune, lucrări 
comune, cursuri comune)

- Transfrontaliera cu alte structuri medicale - în special cu 
țările vecine (de cardiologie și aterotromboză) 

- Participare la congresele și conferințele altor specialități 
medicale și nemedicale

- Cooperare cu Neurologia – tromboliza în Stroke
- Cooperare cu Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli 

Metabolice
- Promovarea tinerilor cercetători
- Revista online de informare (ultimele noutăți în domeniu 

cât și informarea activității din grup): S.L. Dr. Mircea Iurciuc 
– secretar GL

II. NUCLEE: (ședinte comune în cadrul GL -comunicare de 
ultime noutăți în revista online)

1. Ateroscleroza și aterotromboza  la nivel: cerebral, coronare, 
artere periferice (carotide, aorta, a.renale, membre inferioare): 
Prof. Dr. Daniel Lighezan, Dr. Darabanțiu Dan.

2. Ateroscleroza subclinică, rigiditate arterială, explorări 
clinice, remodelare vasculară: Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Prof. 
Dr. Florin Mitu, SL Dr. Mircea Iurciuc

3. Leziunile arteriale complexe, genetică în ateromatoză, 
cercetare fundamentală: Prof. Dr. Radu Iliescu,  Conf. Dr. Corina 
Dima-Cozma, Prof. Dr. Danina Muntean

4. Imagistica placii de aterom și histologia virtuală: Conf. Dr. 
Adriana Ilieșiu, Prof. Dr. Anca Câmpean

5.Aterosleroza în viziunea interdisciplinară: Diabet, nefrologie, 
neurologie, markeri ai ateromatozei: Prof. Dr. Dan Gaiță, Prof. 
Dr. Marius Vintilă, Prof. Dr. Adrian Covic

III. CURSURI:
1. RedRisk:  2015
2. CARDIOCOAG: 2015
3. PROVAS IV: 2016, 2017
4. Ateroscleroza  – școala de vară

Prof. dr. Florin Mitu
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PROIECTE 2014-2017 
GRUPUL DE LUCRU DE CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ

Preşedinte: Ștefan Moț 
Secretar: Marin Postu

Echipa de conducere a GL de 
Cardiologie Intervențională (Dr.Ștefan 
Moț - Cluj-Napoca, președinte; Dr. 
Marin Postu – București, secretar) și-
a propus proiecte ambițioase pentru 
perioada 2014-2017.

Astfel ne dorim următoarele: 
1. Să organizăm o echipa care să 

obțină, în coordonare cu structurile Comisiei de Cardiologie a MS, 
o finanțare corespunzătoare pentru Cardiologia Intervențională 
- în primul rând printr-o apreciere realistă în sistemul DRG; 
în momentul de față IMC de 1.6 pentru PCI nu corespunde 
complexității majorității procedurilor.

Acest lucru va permite o plată eficientă a serviciilor medicale 
oferite pacienților, având astfel acces și la tehnologiile de 
avangardă care acum nu sunt permisive din cauza costurilor. În 
propunerea noastră vom milita pentru includerea într-un program 
național a tratamentului bolilor structurale cardiace. 

Deasemenea acest lucru trebuie să constituie o bază pentru 
lipsa discriminării în ceea ce priveste finanțarea diferitelor spitale, 
indiferent dacă sunt publice sau private. 

Pe de altă parte vom sprijini organizarea unei structuri care să 
se ocupe de verificarea rezultatelor procedurilor de cardiologie 
intervențională (Registru Național PCI), pe baza căruia să se 
sprijine finanțarea viitoare. Vrem să stabilim în cadrul grupului 
de lucru și o recomandare către MS de acreditare (dar mai ales 
de menținere a acreditării)  laboratoarelor de cateterism - pentru 
a crește calitatea asistenței medicale. În acest sens dorim ca un 
reprezentant al grupului de lucru de Cardiologie Intervențională 
să facă parte din Comisia de cardiologie a MS, pentru ca orice 
problemă specifică să poată avea și consultanța unui specialist în 
domeniu (vezi achiziția de angiografe, de consumabile )

2. Ne dorim să oferim sprijin (inclusiv asistență juridică daca 
e cazul) pentru aplicarea legii salarizării unitare a personalului 
plătit din fonduri publice, în vederea acordării în toate unitățile 
medicale a sporului de 50 % pentru personalul care lucrează în 
Laboratoarele de Cardiologie Intervențională.  

3. Ne vom implica în continuare în procesul de obținere și mai 
ales de menținere a  competenței în Cardiologia Intervențională. Au 
fost neclarități și inadevertențe pe care le dorim dispărute, pentru 
ca viitorii specialiști să aibă o curriculă de pregătire clară, unitară, 
iar examinarea lor să se facă în principal pe baza experienței 
dobândite în procesul de pregătire în centrele cu volum mare de 
lucru. Totodată, există în momentul de față persoane care nu mai 
lucrează demult în domeniu, dar au competența pastrată!!

4. Vom  organiza  teme de cercetare, deasemenea ne dorim și 
includerea diferitelor centre în trialuri internaționale de cardiologie 
intervențională. 

5. Vom promova participarea membrilor Grupului de lucru 
la toate activitățile ESC respectiv EAPCI, precum și la alte 
manifestări științifice interne și internaționale. 

6. Vom contribui la organizarea și pregătirea Congresului 
anual al SRC respectiv la conferința grupurilor de lucru. În aceste 

manifestări dorim includerea unor sesiuni cu transmisii 
live ale procedurilor intervenționale.  

7. Vom organiza 2 cursuri/an pe teme de 
“Revascularizare în STEMI/NonSTEMI”. Aceste 
cursuri vor fi locate în orașele în care există noi 
laboratoare de cateterism, și care iau parte deasemenea 
la programul național de tratament intervențional în 
STEMI. Pentru anul 2015 avem sprijinul Centrelor 
cardiovasculare Iași și Oradea, urmând ca în 2016 și 
2017 să avem câte alte 2 locații.

8. Cu sprijinul partenerilor noștri Astra Zeneca 
dar și a companiilor din industria de device-uri 
(pentru    început și-au anunțat intenția Abbott-MDD 
și Medtronic) vom organiza un Simpozion anual 
de Actualități în Cardiologia Intervențională cu 
participarea colegilor din regiunea noastra geografică 
(Europa Centrală și de Est și Balcanii)

Aceste proiecte pot deveni realitate faptică doar 
prin participarea activă a cât mai mulți membri ai 
grupului de lucru, de aceea în următoarea perioadă 
vom sprijini actualizarea listei cu cât mai mulți 
colegi care au preocupări în domeniul cardiologiei 
intervenționale. 

Dr.Ștefan Moț
Dr.Marin Postu
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PROIECTE 2014-2017 
GRUPUL DE LUCRU DE CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ ȘI BOLI 
CARDIACE CONGENITALE

Preşedinte: Gabriela Doroș
Secretar: Anca Popoiu

Priorități in cardiologia pediatrică
În toamna aceasta, în urma alegerilor, 

mi-a fost incredințată Președenția Grupului 
de Lucru de Cardiologie Pediatrică și Boli 
Cardiace Congenitale, prin votul electronic al 
colegilor, cărora le mulțumesc și pe această 
cale pentru încrederea acordată.

Grupul nostru de lucru este cel mai mic 
din cadrul Societății Naționale de Cardiologie, pentru că această 
specialitate a fost mulți ani de zile “orfană”. Nici in momentul 
de fată nu există o specialitate de acest gen, ci doar atestat de 
competență, pentru care vom milita să se mentină, deoarece și 
în țara noastra se nasc copii cu patologie cardiovasculară, care 
trebuie să beneficieze de diagnostic și conduită terapeutică 
corectă și modernă. Unul din obiective este să atrag în acest grup 
toți pediatri si cardiologii care depistează, diagnosticheaza și 
dispensarizează cardiopatii congenitale, deoarece ei există, dar nu 
sunt membrii in grupul nostru și totodată să analizăm împreună 
cu forurile competente cum putem acredita specialitatea de 
cardiologie pediatrică și in țara noastră.

Următorul deziderat este să demonstrăm SRC că deși suntem 
un grup mic, suntem activi și dorim să participăm la acțiuni 
comune cu alte grupuri de lucru, precum cel de Echocardiografie 
și imagistică, deoarece patologia malformativă cardiacă este 
impresionantă, iar tehnicile actuale de diagnostic oferă imagini 
spectaculoase; dorim să ne alaturăm Grupului de Prevenție, 
deoarece patologia adultului își are origini în copilărie și e mult 
mai ușor să prevenim la vârstă fragedă, decât să tratăm ulterior 
niște consecințe și poate să particiăm la sesiuni comune cu Grupul 
de Aritmii, deoarece și copiii au tulburări de ritm și de conducere, 
necesită uneori implant de device, pacemaker sau ICD, care se 
face deobicei de către electrofiziologul de adulți, dar este urmărit 
de ambele specialități. 

Dorim totodată să ne înscriem în Registrele Europene, primul 
în care am intrat anul acesta fiind Registrul European pentru 
pacienții cu Sindrom Scimitar. Poate vom crea propriul Registru 
Național de malformații cardiace. Ne-am alăturat colegilor 
pneumologi și vom participa la construirea Registrului Național 
de Hipertensiune Pulmonară. În aceeași notă vom continua 
colaborarea cu Societatea Națională de Pediatrie, alaturi de 
care vom organiza secțiuni de cardiologie pediatrică cu ocazia 
diverselor manifestari, pentru a promova această specialitate.

Nu pot uita de menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare 
cu specialiștii cardiologi pediatri din țările vecine și nu numai, 
pe care dorim să îi invităm la manifestările interne din cadrul 
Societății și al Grupului de lucru. Dorim ca alături de Grupul 
nostru să fie nume sonore ale Cardiologiei Pediatrice mondiale, 
care să ajute la consolidarea acestui mic nucleu și la afirmarea 
noastră pe plan internațional. 

În acest sens am și organizat la Timișoara, cu sprijinul RSC, 
al 9lea Curs European de Echocardiografie în malformațiile 

congenitale de cord, eveniment in premieră, care s-a bucurat de 
o participare extraordinară, toate locurile fiind ocupate, 70% 
de cardiologi din Romania, fapt ce denotă că acestă patologie 
congenitală interesează și incită la studiu. Ideea acestui curs 
a încolțit la Meetingul Asociației Europene de Cardiologie 
Pediatrică – AEPC, unde ne-am făcut remarcați printre cardiologii 
europeni de copii. Deși un grup mic, în calitatea mea de delegat al 
României la AEPC, am reușit să ne impunem și să dăm dovada că 
existăm în Romania și putem fi competitivi cu colegii din celelate 
țări, fapt semnalat la sfarșitul cursului de Dl Prof Jan Marec, de la 
GOSH Londra, directorul cursului, care a declarat cea mai bună 
editie din cele desfașurate până acum. 

Astfel, doresc ca odata ce ne vom întari grupul de lucru cu noi 
membrii SRC, să devenim un nucleu de cardiologie pediatrică și 
in cadrul AEPC, pentru a putea avea acces la tot ce este nou în 
acest domeniu pe plan European.

Nu pot să închei fără să nu mulțumesc predecesorilor mei, 
profesori de elită, pentru ceea ce au construit în acest Grup de 
Lucru, cu mult suflet și multă trudă. Numai impreună cu colegii 
dedicați acestei minunate specialități de cardiologie pediatrică 
putem să mergem înainte și să consolidăm construcția pe care am 
preluat-o, performanțele noastre fiind dovada că existăm, atât în 
țară, cât și în străinatate.

Conf. Dr. Gabriela Doroș
Dr. Popoiu Anca Voichița



�

PROIECTE 2014-2017 
GRUPUL DE LUCRU DE CARDIOLOGIE PREVENTIVĂ

Preşedinte: Mircea Ioachim Popescu
Secretar: Iulia Kulcsar

Prevenția și recuperarea sunt componente 
extrem de importante în activitatea medicală, 
indiferent de specialitate și trebuie să ocupe 
un loc mai vizibil în strategiile de sănătate 
publică. În acest scop este nevoie de o echipă 
mai numeroasă și mai entuziastă, care să 

promoveze prevenția și recuperarea la toate nivelurile de asistență 
medicală. Aceasta trebuie făcută sistematic și să fie bazată pe 
dovezi științifice solide, bine argumentate prin studii clinice și 
metaanalize relevante.

          Sunt hotărât să continui această orientare pe care vreau 
să o păstrez și să o dezvolt prin menținerea nucleului actual, dar 
și prin aducerea de noi membri în grup care să ofere o mai bună 
reprezentare geografică la nivel de țară.

Activități pe care intenționez să le promovez și să le susțin: 
• promovarea și susținerea inițiativelor și proiectelor 

Președintelui în exercițiu 2014-2017;
• promovarea imaginii Societății Române de Cardiologie și a 

membrilor săi;
• comunicarea permanentă cu membrii Grupului de Lucru și 

cu membrii board-ului Societății Române de Cardiologie;
• promovarea medicilor rezidenți în cardiologie și implicarea 

lor activă în acțiunile Grupului de Lucru;
• dezvoltarea activității de prevenție și combatere a factorilor 

de risc cardiovascular modificabili  prin acțiuni educative dedicate 
publicului larg;

• realizarea unui parteneriat cu Grupul de Lucru de 
Ateroscleroză și aterotromboză și Hipertensiune arterială;

• parteneriat cu alte Societăți profesionale: Medicină Internă, 
Pneumologie, Diabet, Medicină de Familie;

• participarea activă la manifestările științifice naționale și 
internaționale;

• susținerea permanentă a Revistei Române de Cardiologie 
prin publicarea unor lucrări valoroase științific;

• continuarea editării informării de activitate on-line: 
,,Precipio, recuperatio”;

• continuarea cursurilor privind particularitățile patologiei 
cardiovasculare la populații specifice;

• continuarea parteneriatului cu Fundația Inimii pentru 
organizarea activităților derulate cu prilejul Zilei Prevenției și a 
Zilei Inimii;

• susținerea acțiunilor grupului Athletic Cardio Club;
• dezvoltarea centrelor de recuperare existente și deschiderea 

de noi centre;
Pentru realizarea acestor proiecte ample și complexe sper 

să am susținerea permanentă a membrilor Grupului de Lucru și 
contez pe implicarea lor activă. 

Ca secretar al Grupului de Lucru, am ales să colaborez cu Dr. 
Iulia Kulcsar de la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare 
,,Prof. Dr. C.C. Iliescu“ Bucuresti, consilier național pe probleme 
de prevenție pentru Societatea Europeană de Cardiologie alături 
de Prof. dr. Dan Gaita. Este o persoană binecunoscută atât în 

cadrul Grupului de Lucru de Prevenție cât și la nivelul 
Societății Române de Cardiologie unde s-a remarcat 
în permanență prin entuziasmul și munca asiduă în 
folosul societății și în organizarea standului SRC la 
Congresele Europene de Cardiologie.

Închei prezentarea proiectelor propuse cu speranța 
că ele vor deveni cât mai curând realități. 

Prof.Dr.Mircea Ioachim Popescu
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1. Crearea unei comunită�i-web a medicilor 
(membri SRC şi afilia�i) din România 
preocupa�i de domeniul “Cardiologiei de 
Urgen�ă” cu scopul de a facilita schimbul 
de informa�ii şi de experien�ă în domeniul 

practicii pre-spital şi în unitatea de terapie intensivă coronarieni. 
Men�inerea publica�iei lunare on-line “Conexiuni”.

2. Coordonarea şi derularea “Registrului Român pentru 
Infarctul Miocardic Acut cu Supradenivelare de Segment ST” 
(RO-STEMI-4 şi RO-STEMI-5, sub forma de snapshot pe 
perioada a 1-2 luni cu testarea strategiei farmacoinvazive) pentru 
eviden�ierea particularită�ilor pacien�ilor cu STEMI şi evaluarea 
modificărilor apărute după implementarea Programului na�ional 
de tratament interven�ional în infarctul miocardic acut. Integrarea 
în baza de date europeană a informa�iilor cuprinse în RO-STEMI 
4. Publicarea raportelor referitoare la acest registru în publica�ii 
cu factor de impact.

3. Coordonarea, sus�inerea şi derularea “Registrului român 
pentru embolia pulmonară” (RO-TEP) cu includerea de noi centre 
care să contribuie la creşterea numărului cazurilor raportate. 
Includerea datelor specifice în Right Heart Thrombi European 
Registry (RIHTER). Publicarea rapoartelor referitoare la acest 
registru în publica�ii cu factor de impact.

4.  Redactarea şi publicarea volumului “Protocoale în USTACC 
/ USTICC” cu scopul de a pune la dispozi�ia medicului practician 
un material sintetic şi uşor de utilizat în condi�ii de urgen�ă.

5.  Implementarea în practică a elementelor constitutive (dotare 
minimală, atestare profesională etc) ale unui USTACC modern în 
conformitate cu recomandările Acute Cardiac Care Association of 
the European Society of Cardiology.

6. Ini�ierea şi sus�inerea în cadrul Societă�ii Române de 
Cardiologie împreună cu Grupurile de Lucru sau cu Asocia�iile 
Profesionale a unor cursuri cu tematică din Cardiologia de 
Urgen�ă.

7.  Realizarea de programe comune împreună cu Asocia�iile şi 
Societă�ile profesionale cu profil de asisten�ă medicală de urgen�ă în 
vederea standardizării şi implementării în practică a tratamentului 
modern al urgen�elor cardiace pre-spital şi în spital: ini�ierea 
Programului na�ional de instruire în resuscitarea cardiorespiratorie 
şi de interpretare a electrocardiogramei în urgen�ă în colaborare 
cu Consiliul Na�ional Român de Resuscitare, Consiliul European 
de Resuscitare, Societatea de Medicină de Urgen�ă şi Catastrofă, 
Serviciile de Ambulan�ă, Ordinul Asisten�ilor Medicali etc.

8. Ini�ierea Programului Na�ional „Şi tu po�i salva o via�ã” 
destinată educa�iei privind resuscitarea cardiorespiratorie în şcoli 
în colaborare cu Medicina de Urgen�ă, Ministerul Sănătă�ii şi 
Ministerul Învă�ământului şi Cercetării.

9.       Realizarea de materiale educa�ionale privind resuscitarea 
cardio-pulmonară, adresate participan�ilor la competi�ii sportive 
(ex. videoclip despre tehnica Basic Life Support, afişe bilingve 
română/engleză cu schema BLS, introducere în fiecare kit de 
concurs atletic a batistei cu supapă pentru efectuarea respira�iei 

PROIECTE 2014-2017 
GRUPUL DE LUCRU CARDIOLOGIE DE URGENȚĂ

Preşedinte: Diana Țînț
Secretar: Valentin Chioncel

gură la gură, etc). Materialele educa�ionale vor 
rezulta din cooperarea dintre Societatea Română de 
Cardiologie - Grupul de Lucru Cardiologie de Urgen�ă, 
Laerdal, Athletic CardioClub şi Bucharest Running 
Club şi vor fi distribuite prin re�elele de socializare.

10.       Întărirea şi dezvoltarea rela�iilor de colaborare 
cu nucleul Acute Cardiac Care Association – ESC dar 
şi cu nuclee şi grupuri de lucru de profil din alte �ări cu 
scopul dezvoltării de programe comune şi dezvoltarea 
de registre comune pentru evaluarea comparativă a 
indicatorilor privind calitatea îngrijirilor medicale 
acordate. Campanie pentru crearea specialită�ii de 
„Cardiolog intensivist” – în cooperare cu Societatea 
de ATI şi MS.

Nucleul Grupului de Lucru Cardiologie de Urgen�ă: 
Conf. Dr. Călin Pop, Conf. Dr. Antoniu Petriş, Conf. 
Dr. Katalin  Babeş, Prof. Dr. Lucian Petrescu

Conf. Dr. Diana Ţînţ
Ş.L. Dr. Valentin Chioncel
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Grupul de lucru de cardiopatie 
ischemică se ocupă de una dintre 
cele mai importante probleme 
din practica medicului cardiolog. 
Pacienții cu cardiopatie ischemică 
sunt baza activității noastre, pentru 
că afecțiunea este foarte raspandită, 

evoluția poate fi severă, iar tratamentul poate schimba complet 
cursul bolii.

Din acest motiv, consideram că rolul grupului de lucru 
trebuie sa fie mai ales practic și abia ulterior științific. 

Considerăm că exemplul Programului STEMI este 
relevant pentru ce se poate face prin îmbunătățirea organizării 
(totul s-a bazat pe infrastructura preexistentă, nu au fost 
înființate laboaratoare noi de cateterism). Sprijinim extinderea 
programului, ținând cont că în țară exista zone întinse 
insuficient acoperite de laboratoarele existente.

Ne propunem să încurajăm cursurile cu aplicație practică, 
mai mult decât sesiunile de știință pură. În privința științei, 
credem că cele mai utile sunt datele tip registru, care ne dau 
o idee despre activitatea medicală reală și permit creionarea 
unor măsuri care să ducă la îmbunătățirea acesteia.

Metode:
- Organizarea cursurilor anuale ale Grupului de lucru astfel 

încât să evidențiem cum se integrează în practica curentă 

noutățile științifice și ghidurile
- Organizarea sesiunilor științifice din cadrul Congresului 

de Cardiologie
- Traducerea ghidurilor de practică privind cardiopatia 

ischemică, dar și o adaptare pentru practica din România
- Stabilirea unei legaturi mai strânse cu membrii GL, dar 

și cu toți cardiologii din România, pentru a cunoaște mai bine 
problemele practicii cardiologice în teritoriu pentru a găsi 
soluții de ameliorare a acesteia

- Atragerea de noi membri activi și implicarea acestora în 
activitățile GL

- Inițierea și participarea  la activități științifice și 
profesionale comune cu alte grupuri de lucru ale SRC, în 
special legate de Programul STEMI

- Participarea activă la registrul de sindrom coronarian 
acut

- Contribuție științifică la Progrese în Cardiologie
Misiunea cea mai importantă este să contribuim la creșterea 

calității asistenței cardiologice la bolnavii cu cardiopatie 
ischemică. Acest lucru se face prin creșterea informării 
științifice, dar și prin ameliorarea condițiilor de practică din 
fiecare centru medical.

Dr. Adrian Mereuță

PROIECTE 2014-2017 
GRUPUL DE LUCRU CARDIOPATIE ISCHEMICĂ

Preşedinte: Adrian Mereuță
Secretar: Camelia Nicolae
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Grupul de Lucru de Ecocardiografie 
şi alte Metode Imagistice a coagulat în 
interiorul său, de-a lungul timpului, cel 
mai mare număr de membri dintr-un GL, 
acesta apropiindu-se actual de cifra de 

200 – cifră ce reflectă interesul firesc al clinicianului cardiolog 
pentru metodele non-invazive de imagistică cardiovasculară. 
Ca urmare, coordonarea acestui grup în următorii 3 ani 
reprezintă o onoare şi o mare responsabilitate. Am propus 
de aceea şi o nouă formulă, implicând un nucleu de exper�i 
în activitatea sa: conf. dr. Adriana Ilieşiu ca fost preşedinte; 
conf.dr.Bogdan A. Popescu, în calitate de reprezentant al 
asocia�iei europene omologe EACVI; un cardiolog expert în 
domeniul imagisticii RM şi CT cardiace, dr. Anca Florian; o 
expertă în medicina nucleară, dr. Ana Fruntelată. Am dorit 
alăturarea oficială a celor interesa�i în ecografia vasculară, şi 
de aceea am implicat-o în nucleul grupului pe conf.dr.Roxana 
Darabon�. Tinerii cardiologi în formare vor fi reprezenta�i de 
ambasadorul SRC în Clubul 35 al EACVI.

În această formulă, GL de Ecocardiografie şi alte Metode 
Imagistice va organiza mai multe activită�i educa�ionale în 
următorii 3 ani, continuînd tradi�ia de formare prin cursuri 
itinerante. O primă serie de cursuri se va adresa Imagisticii 
în Cardiomiopatii, şi va debuta în martie 2015, pentru ca în a 
doua parte a lui 2016 să abordăm Cazuri dificile în imagistica 
cardiovasculară. De asemenea, vom sprijini organizarea 
simpozionului interna�ional Cardiomiopatia hipertrofică 
organizat de SRC la Sibiu pe 9 mai 2015.

Începând din ianuarie 2012, un liant informativ al membrilor 
GL îl constituie newsletterul trimiestrial ECOFORUM, despre 
care ne-am propus să aducă informa�ii ştiin�ifice şi practice 
utile cardiologilor cu interes în imagistică. Vom continua 
această tradi�ie şi în anii următori, sperând să îmbogă�im 
con�inutul pe baza intereselor manifestate de membrii GL. Un 
alt vector de informa�ie o va reprezenta pagina SRC, care va 
cuprinde în sec�iunea sa de imagistică cazuri ilustrative şi link-
uri la resurse ale EACVI.

Pentru că formarea medicilor implică şi cunoaşterea corectă 
a “realită�ilor” locale, este important ca imagiştii cardiologi să 
cunoască particularită�ile na�ionale ale unor boli cu diagnostic 
extensiv imagistic. De aceea ne propunem să sus�inem Registrul 
na�ional de Cardiomiopatie hipertrofică (sub coordonarea prof.
dr. Eduard Apetrei) şi să ini�iem registre de Noncompactare 
miocardică şi respectiv Cardiomiopatie Fabry.

În acest context şi deoarece, deşi ecocardiografia rămâne 
piatra de temelie a imagisticii cardiace, este esen�ial accesul 

PROIECTE 2014-2017 
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METODE IMAGISTICE

Preşedinte: Ruxandra Jurcuţ
Secretar: Cristian Mornoş

pacien�ilor şi implicit medicilor la tehnici imagistice 
noi, GL se va implica în activitate de lobby pentru 
ob�inerea rambursării CNAS a investiga�iilor de 
rezonan�ă magnetică cardiacă pentru anumite 
indica�ii (ex. cardiomiopatia hipertrofică, displazia 
aritmogenă VD etc).

Și deoarece activitatea medicală are în centrul 
său pacien�ii, ca sprijin în ob�inerea cooperării 
optime în imagistica cardiovasculară, dorim să 
pregătim pentru aceştia materiale de informare 
legate de diversele tehnici imagistice (ecografie 
transtoracică, ecografie transesofagiană, 
ecocardiografie de stres, ecografie vasculară, 
RM cardiac, angio-CT coronarian, scintigrafie 
miocardică).

Deşi intervalul de 3 ani poate părea scurt pentru 
unele proiecte, credem că for�a activită�ii SRC, şi 
implicit şi a grupului nostru de lucru, rezidă în 
expertiză, tradi�ie şi continuitate.

Dr. Ruxandra Jurcuţ
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Societatea Română de Cardiologie, 
lider în rândul organiza�iilor 
profesionale medicale din România, 
cu o bogată activitate ştiin�ifică, de 
educa�ie medicală şi de asemenea de 
preven�ie cardiovasculară a sprijinit de 
a lungul anilor proiectele şi activită�ile 
grupurilor de lucru din structura sa.

Recent, la Sinaia, s-a votat noua conducere a Grupului de 
Lucru de Hipertensiune Arterială şi pe această cale aş vrea să 
mul�umesc tuturor celor care mi-au acordat votul de încredere. 
Pe perioada care urmează voi face tot ce îmi stă în putin�ă 
pentru a continua proiectele bune începute de colegii mei şi 
pentru a duce lupta cu o patologie extrem de prevalentă mai 
departe cu obiective clare şi cuantificabile.

După cum spuneam şi în scrisoarea de inten�ie planificarea 
activită�ilor pentru perioada următoare va �ine cont de cele trei 
niveluri principale de interven�ie.

1. Acela de educa�ie medicală continuă a medicilor 
reziden�i şi specialişti în cardiologie, medicină internă şi 
specialită�i conexe. Cu ajutorul nuceului grupului de lucru, 
alcătuit din membrii din întreaga �ară, vom continua organizarea 
cursurilor de practică medicală şi update în hipertensiune în 
centrele universitare mari. În completare, pentru aceia cărora 
timpul sau distan�a nu le permit să participe la astfel de întruniri, 
ne propunem publicarea online pe site-ul Societă�ii Române de 
Cardiologie, la sec�iunea Grupului de Lucru de Hipertensiune 
arterială a materialelor educa�ionale informative dedicate 
acestui subiect – un rezumat al ideilor principale dezbătute în 
cadrul cursurilor şi workshop-urilor realizate. Fiind un domeniu 
în care cercetarea ştiin�ifică se dovedeşte în continuare extrem 
de prolifică, ne propunem publicarea de către Grupul de 
Lucru de Hipertensiune Arterială a unor newslettere bianuale, 
cu con�inut informa�ional concentrat pe cele mai recente 
progrese în tratamentul şi terapia hipertensiunii arteriale şi 
comorbidită�ilor frecvente, accesibil în mod gratuit pe site-
ul Societă�ii Române de Cardiologie dar şi la principalele 
întruniri ştiin�ifice na�ionale. Un deziderat important al grupul 
de lucru de hipertensiune arterială este creşterea numărului de 
specialişti europeni acredita�i ESH. Pentru a sprijini accesul 
colegilor noştri la aceste pozi�ii vom organiza în cadrul 
conferin�elor grupurilor de lucru şi al congresului na�ional de 
cardiologie workshop-uri prin care să răspundem întrebărilor 
celor interesa�i şi să acordăm informa�iile şi recomandările 
necesare. 

2. În planul stimulării cercetării ştiin�ifice prin sprijinirea 
proiectelor tinerilor cercetători în hipertensiune arterială şi mai 
ales prin acordarea suportului necesar participării acelora din 

ei care publică rezultatele cercetărilor pe care le desfăşoară în 
cadrul întrunirilor ştiin�ifice interna�ionale. 

3. Nu în ultimul rând, ne concentrăm asupra activită�ilor 
dedicate direct pacientului hipertensiv cu inten�ia de a 
promova un stil de via�ă sănătos şi informa pacientul pentru   
a-şi cunoaşte şi conştientiza problemele medicale ac�ionând 
ulterior asupra riscurilor sale în mod matur şi informat. În plus 
fa�ă de broşurile dedicate medicilor ne dorim să formulăm 
broşuri informative ale pacientului hipertensiv cu ajutorul 
cărora să în�eleagă mai bine patologia de care suferă, riscul 
la care este supus şi sfaturi practice şi modalită�i de scădere a 
acestui risc.  

Consider importantă colaborarea cu to�i colegii din �ară 
pasiona�i de hipertensiunea arterială şi mai ales cu aceia care 
vor să ac�ioneze pentru controlul ei. Consider că am reuşit 
să constituim un grup puternic şi eficient dar care are nevoie 
şi ştie să lucreze în echipa. Îi invităm pe to�i cei interesa�i 
de hipertensiune să ne împărtăşească din cunoştiin�ele şi 
experien�ele lor. 

După o perioadă de formare şi organizare a venit momentul 
în care trebuie să dăm o direc�ie păstrând o continuitate a 
proiectelor bune desfăşurate până acum. Grupul de Lucru 
de Hipertensiune Arterială există şi va exista prin şi datorită 
membrilor săi şi îmi doresc ca eforturile acestora să fie 
concentrate eficient pe interesele lor comune. 

Având în vedere buna colaborare şi proiectele reuşite 
coordonate de până acum alături de dna dr Elisabeta Bădilă, 
propun men�inerea dânsei în pozi�ia de Secretar al Grupului 
de Lucru.

Prof. Dr. Daniela Bartoş
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Grupul de lucru Insuficiența Cardiacă 
a desfășurat în cadrul Societății Române 
de Cardiologie o activitate deosebit 
de bogată care a cuprins: organizarea 
Conferințelor Naționale, ale Grupurilor 
de Lucru, participarea la congrese 
europene și mondiale, cursuri, publicare 

de articole și participarea la registre clinice.  
Conferințele Naționale desfășurate la Sinaia au cuprins o 

serie de sesiuni și mese rotunde la  care au participat personalități 
remarcabile ale cardiologiei naționale și internaționale.

În cadrul Conferințelor Grupurilor de lucru sesiunile 
organizate au fost la fel de interesante, de menționat fiind 
faptul că acestea s-au realizat și în colaborare cu Grupul de 
lucru Cardiologia de Urgență. 

Cursurile Grupului de lucru Insuficiența Cardiacă ‘Cazuri 
Clinice dificile în insuficiența cardiaca’ au avut loc de două ori 
pe an în diverse locații din țară și au avut ca scop prezentarea 
unor situații concrete din practica de zi cu zi pentru medicii 
rezidenți, tineri specialiști cardiologi, interniști și de alte 
specialități precum și medicii de familie. 

Grupul de lucru Insuficiența Cardiacă a fost implicat 
într-o serie de registre de insuficiență cardiacă , naționale și 
internaționale care au consolidat prestigiul său. 

Grupul de Lucru Insuficiență Cardiacă a tradus și publicat 
în Revista Română de Cardiologie Ghidul de Insuficiență 
Cardiacă al Societății Europene de Cardiologie din 2012 pentru 
a fi accesibil unui număr cât mai mare de medici practicieni 
și pentru a contribui la implementarea  cât mai eficientă a 
recomandărilor sale.

Ca președinte al Grupului de Lucru Insuficiența Cardiacă 
alături de secretarul meu dr. Dan Dărăbantiu doresc să 
continui această activitate complexă a grupului. Împreună 
cu colaboratorii mei, vom organiza Conferințele Naționale și 
ale Grupurilor de Lucru  cu sesiuni  mai interesante și vom 
asigura participarea invitaților de prestigiu, și vom încerca  
atragerea unui număr cât mai mare de participanți. Tot în 
cadrul Conferinței Naționale a Grupurilor de Lucru vom 
duce mai departe  colaborarea excelentă cu Grupul de Lucru 
Cardiologia de Urgență 

Doresc de asemenea continuarea cursurilor ”Cazuri clinice 
dificile în insuficiența cardiaca” deosebit de utile pentru 
practica clinică a tinerilor cardiologi, a registrelor în curs de 
desfășurare și finalizarea cu succes a lor. 

Voi dori ca activitatea de elaborare a articolelor pentru 
“Progrese în cardiologie” și pentru Revista Română de 
Cardiologie să fie mai eficientă, articolele publicate  să crească 
atât ca număr cât și că valoare științifică. 

Strângerea relațiilor cu Asociația Europeană de 
Insuficiență Cardiaca este un obiectiv important 
și sper ca în calitate de președinte al Grupului de 
Lucru și în colaborare cu colegii mei de seamă din 
cadrul grupului să putem organiza sesiuni comune 
la conferințele naționale și internaționale. 

În final dar nu în ultimul rând doresc să măresc 
componența GL prin atragerea de noi membri activi  
care să ducă mai departe prestigiul deosebit de care 
se bucură grupul nostru.

Prof. Dr. Ruxandra Christodorescu
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Preşedinte: Ruxandra Christodorescu
Secretar: Dan Darabanțiu
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GRUPUL  DE LUCRU DE ARITMII

Continuând tendința ascendentă din ultimii ani, cea de-a 53-
a editie a Congresului Național de Cardiologie 2014, cu tema 
centrală “Bolile cardiovasculare la femei” a reunit 2800 de medici 
cardiologi și de alte specialități, care pentru 3 zile au avut acces la 
cele mai relevante noutăți din domeniu, prezentate de cercetători 
și clinicieni de renume internațional.

Dintre cele 85 de sesiuni științifice găzduite, fără îndoiala s-au 
remarcat momentele organizate de Grupul de Lucru de Aritmii, 
prin calitatea informațiilor prezentate și distincta participare 
a ultimilor 3 președinți EHRA , K.H. Kuck, A. Auricchio și J. 
Brugada.

Bilanțul de participare al membrilor GLA la CNC 2014 
a numărat  un total de 26 comunicări orale, 18 conferințe, 30 
de prezentări poster precum și diverse intervenții în cadrul 
simpozioanelor sponsorizate de companiile farmaceutice, mese 
rotunde și sesiuni comune. 

În sesiunea de comunicări orale și conferințe din prima zi a 
congresului, moderată de C. Podoleanu (Tg Mureș) și E. Bobescu 
(Brașov) s-au discutat subiecte de controversă actuală precum 
ablația fibrilației atriale (predictori de recidivă, cartografierea 
atriului stâng la pacienții cu FiA persistentă, subgrupul de 
pacienți foarte vârstnici), managementul modern al sincopei, 
particularitățile ablației la copiii cu greutatea < 20 kg sau 
manifestările neobișnuite ale aritmiilor supraventriculare. 

Actualul președinte EHRA, prof. Karl Heinz Kuck unul 
dintre pionierii terapiei ablative (directorul clinicii de cardiologie 
Asklepios din Hamburg, autorul a peste 450 de articole de 
specialitate) a deschis prezentările de vineri dimineața cu o 
translatie concisă de la alternativa experimentală la standardul de 
tratament în terapia ablativă.  

În cadrul aceleiași sesiuni, moderată de dr. Vatasescu și dr. 
Ciudin, prof B. Olshansky (Iowa, SUA) a realizat o actualizare a 
managementului complex, interdisciplinar al sincopei, după care 
prof D. Dobreanu (Tg. Mureș) și prof. G.A. Dan (București) au 
îndreptat atenția asupra indicațiilor de implant al defibrilatorului 
cardiac și respectiv, evaluarea riscului de moarte subită cardiacă 
la pacienții cu afectare structurală cardiacă.

Grupate sub titlul “Terapii antiaritmice non-farmacologice 
cu impact major în cardiologie” conferințele dirijate de dr. 
Deutsch și prof. Dobreanu din ultima zi a congresului au fost 
principalul punct de atracție pentru participanții cu înclinație spre 
pacing și electrofiziologie, fapt dovedit și de sala care a devenit 
neîncăpătoare înca de la primele ore ale dimineții. 

Prof. A. Auricchio, fost președinte al EHRA până în 2012, 
recunoscut pentru activitatea sa științifică remarcabilă în 
domeniul terapiei non-farmacologice în insuficiența cardiacă prin 
disfuncție sistolică de ventricul stâng, a prezentat un rezumat al 
istoricului și statutului actual dar și o privire spre viitorul terapiei 
de resincronizare cardiacă. 

În noiembrie 1992, în ediția a 20-a a Jurnalului Colegiului 
American de Cardiologie frații Pedro și Joseph Brugada descriau 

pentru prima dată un pattern EKG caracteristic asociat cu moartea 
subită cardiacă. Pe lângă contributia importanta reprezentata de 
sindromul eponim, Joseph Brugada (fost presedinte EHRA pana 
in 2012) a revolutionat aria electrofiziologiei interventionale 
prin promovarea ablatiei la pacienti pediatrici cu varste mici dar 
si prin aportul considerabil in dezvoltarea terapiei ablative in 
tahicardiile ventriculare. Conferinta sustinuta de ilustrul profesor 
in cadrul CNC a adus in prim plan abordarea non-farmacologica 
a aritmiilor la copii si a raspuns elocvent multiplelor intrebari din 
sala, impartasind cu generozitate concluziile vastei sale experiente 
in domeniu.

Modalitatile interventionale de tratament al tulburarilor de ritm 
la pacientii cu cardiopatii congenitale corectate sau necorecate 
au fost didactic infatisate si exemplificate de dr.  Grecu (Iasi) in 
continuarea sesiunii. Ulterior, dr. Radu Vatasescu a avut dificila 
misiune de a inclina balanta rezultatelor ablatiei pentru aritmii 
ventriculare pe cord structural afectat intre paleatie sau interventie 
salvatoare de viata, reusind sa ofere in acelasi timp o perspectiva 
individualizata de la caz la caz si principii generale de ghidaj in 
alegerea strategiei terapeutice. 

Ultimul set de conferinte dedicat exclusiv electrofiziologiei 
a oferit prilejul dr. Cozma si dr. Rosianu sa modereze discutiile 
aprinse starnite de prezentarile dr. Deutsch (extractia de sonde, 
stimularea fara sonde - leadless pacing), prof. Pescariu (noutati 
privind defibrilatorul implantabil), dr. Siliste (actualitati in ablatia 
FiA) si dr. Rosu (noutati in ablatia TV maligne). 

Discutia finala a GLA reunit la sedinta administrativa, a 
prezentat pozitiile ocupate de tara noastra in Cartea Alba EHRA, 
subliniind frecventele discrepante intre situatia din Europa de Vest 
si Central ape de o parte si cea din Romania, reliefand importanta 
implementarii un sistem riguros de raportari, acest lucru fiind 
esential pentru o finantare corecta. 

Pe langa bilantul de final de mandat prezidential al dr. Vatasescu 
si predarea stafetei catre dr. Deutsch, la pupitrul lectorilor au au 
trecut pe rand in revista statistica principalelor subcategorii ale 
aritmologiei interventionale si dispozitivelor implantabile, la nivel 
national si in centrul de provenienta, dr. R. Maxim (Constanta) – 
stimulatoare cardiace, dr. Alice David (Bucuresti) – defibrilatoare 
implantabile, dr. Rosianu (Cluj) – terapia de resincronizare 
cardiaca,  Dr Dragos Cozma (Timisoara) - ablatii clasice si dr. 
Iorgulescu (Bucuresti) – ablatii complexe.

Printre mesajele de luat acasa transmise de membrii GLA 
cu ocazia CNC 2014 s-a individualizat clar tendinta de crestere 
a performantei in electrofiziologia romaneasca posibila in ciuda 
unui mediu adesea refractar la schimbare si plin de restrictii 
financiare, in special datorita eforturilor depuse sustinut de niste 
profesionisti dedicati, lucrand in echipa.

Dr Alexandrina Nastasa
Dr Radu Vatasescu
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În acest an, în cadrul Congresului Național de Cardiologie, 
Grupul de lucru de Cardiopatie ischemică a propus și a susținut 
conferințe privind Aterotromboza în diferite teritorii arteriale 
– abordul diferitelor teritorii afectate carotidian, coronarian, 
periferic - interdisciplinar, noutăți în ceea ce privește sindromul 
coronarian acut și prezentarea noului Ghid ESC/EACTS de 
revascularizare miocardică 2014 apărut recent la Congreul 
ESC Barcelona, precum și conferințe privind diagnosticul și 
tratamentului stenozei aortice insistându-se asupra tratamentului 
percutanat al stenozei aortice.

Sesiunea “Aterotromboza în diferite teritorii arteriale” a fost 
moderată de către Prof. Dr. P. Cioffi și Conf. Dr. H. Moldovan 
și a adus date actuale privind stentarea carotidiană (P. Cioffi, 
Alessandria, Italy), indicațiile tratamentului endovascular al 
anevrismelor de aortă abdominală (Ş. Bălănescu, București), 
rolul interven�ionistului în patologia arterelor renale (D. Olinic, 
Cluj-Napoca) precum și informații utile privind etapa actuală a 
revascularizării miocardice chirurgicale exclusiv arterială –  (H. 
Moldovan, București).

O altă sesiune a avut ca temă „Sindromul Coronarian Acut în 
2014: este ceva nou?”  și  a fost moderată de către Dr. G. Tatu-Chi�oiu 
care a prezentat date și studii actuale din Registrul Programului 
Național de Infarct, menționandu-se progresele majore care au fost 
înregistrate prin introducerea acestui program. Cu această ocazie, 
a fost făcută o evaluare a rezultatelor programului interven�ional 
și locul unde ne aflăm în prezent fiind făcută comparație cu 
țările vecine.  La nivel na�ional, rezultatele arată că, odată cu 
implementarea STEMI, s-a înregistrat o reducere importantă a 
numărului pacien�ilor care nu beneficiază de reperfuzie şi a celor 
care beneficiază de reperfuzie prin tromboliză şi un salt imens al 
pacien�ilor care beneficiază de angioplastie coronariană.   Terapia 
duală antiplachetară la pacientul cu SCA: când, cine și cu ce? a 
fost susținută de către ( D. Deleanu, Bucureşti), iar modul în care 
putem optimiza terapia duală antiplachetară la pacienții cu SCA a 
fost susținut de către Prof. Dr. D.D.Ionescu. Viitorul terapiei duale 
antiplachetare a fost prezentat de către Conf. Dr.  Ș. Bălănescu, 
Bucureşti.

O altă temă extrem de atractivă a fost reprezentată de către 
Stenoza aortică, sesiune moderată de către Ș. Bălănescu și A. 
Ionac. Stenoza aortică asimptomatică: continua provocare  a 

fost prezentată de 
către Dr. A. Călin, 
București, ajutată 
de Dr. A. Ciobanu, 
București în ceea ce 
priveste imagistica 
în selec�ia pentru 
TAVI. Tratamentul 
percutanat al 
stenozei aortice 

severe inoperabile  TAVR a fost susținut de către Ș. 
Bălănescu, iar tratamentul chirurgical minim-invaziv 
în patologia valvei aortice de către Dr. T. Cebotaru, 
București .

Un deosebit interes a reprezentat Ghidul ESC/
EACTS de revascularizare miocardică 2014, 
indicațiile actuale privind evaluarea riscului şi 
informarea pacientului prezentată de către Conf. Dr. 
B. A. Popescu, București. Clasele și nivelele noi de 
indicație a revascularizării miocardice la pacien�ii 
cu boală coronariană stabilă de către Conf. Dr. Ș. 
Bălănescu, București. Revascularizarea la pacien�ii 
cu boală coronariană şi comorbidită�i a fost expus de 
către Dr. T. Mornoș, Timișoara, iar indicațiile terapiei 
antitrombotice la pacien�ii care suferă revascularizare 
miocardică de către  Prof. Dr. D. Dimulescu, 
București.

În cadrul sesiunii organizatorice a Grupului De 
Lucru De Cardiopatie Ischemică s-a predat stafeta 
noii conduceri  a Grupului de lucru – președinte al 
GLCI Dr. Adrian Mereuță, căruia îi dorim mult succes 
în activitatea viitoare.

Dr. Mihaela Sălăgean
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În cadrul Congresului Național de Cardiologie Sinaia 2-4 
octombrie 2014, Grupul de Lucru Insuficiența Cardiacă a organizat 
șapte sesiuni de lucru, care au întrunit peste 22 prezentări și a avut 
invitați de prestigiu din țară și din străinătate. 

 În sesiunea de lucru ‘Triaj, tratament și tranziție: o abordare 
complexă a insuficienței cardiace acute” moderată de S.P.Collins, 
Tennessee, USA și O. Chioncel, București, a fost prezentat pe 
larg managementul pacienților cu un prim episod de insuficiență 
cardiacă, dar și cazurile de acutizare a unei afecțiuni deja cunoscute. 
Au fost detaliate protocoalele terapeutice, managementul acestor 
pacienți în spital  și urmărirea acestora după externare pentru  
prevenirea reinternarilor. 

 În 2 octombrie, în cadrul unei sesiuni organizatorice a fost 
prezentat raportul de activitate al Grupului de Lucru în perioada 
scursă de la ultima Conferință Națională, perspective de dezvoltare 
a activității precum și probleme organizatorice specifice. Sesiunea 
a fost încheiată cu un memento Prof. Dr. Radu Christodorescu, 
cel care a fost primul președinte de Grup de Lucru Insuficiența 
Cardiacă al Societății Române de Cardiologie. 

 Sesiunea dedicate unei entități clinice de dată mai recentă 
și anume insuficiența cardiacă cu funcție sistolică prezervată 
(HfpHF) a răspuns multor dileme ale cardiologilor practicieni 
referitor la abordarea diagnostică și terapeutică a acestor pacienți. 
Pornind de la ipoteza fiziopatologica a afecțiunii, prezentată 
de Prof. Dr. M. Senni, Bergamo, Italia, a urmat o prezentare 
exhaustivă referitoare la stabilirea diagnosticului, efectuată de 
Prof. Dr. C.M.Yu, Hong Kong. A urmat rolul comorbiditatilor, 
aritmiilor și abordarea terapeutică, prezentări efectuate de Dr. R. 
Christodorescu, Prof. Dr. D. Dobreanu și Prof. Dr. L.Gherasim. 

 Grupul de Lucru a pregătit și o sesiune comună a Societății 
Române de Cardiologie cu Societatea Română de Chirurgie 
Cardiovasculara pe tema “Insuficiența cardiacă avansată”, 
o sesiune internațională cu nume de referință în cardiologie. 
Sesiunea a fost moderată de Prof. Dr. V. Iliescu, București și 
Prof. Dr. J. Lavee, Tel Aviv, Israel. Tematica complexă dezbătută 

privind pacientul cu insuficiență cardiacă severă a fost abordată 
interdisciplinar, inclusiv  stadiu terminal al acesteia.  

 În cadrul sesiunii de comunicări orale, grupuri de cercetare 
din București, Brașov, Oradea și Pitești au schimbat păreri 
referitoare la problemele cele mai spinoase de diagnostic, 
tratament și management al comorbiditatilor care apar la pacienții 
cu insuficiență cardiacă. 

Sesiunea de conferințe “Managementul congestiei în 
insuficiența cardiacă acută” a întrunit  reprezentanți de elită ai 
cardiologiei din țara și din străinătate : Prof. Dr. M. Gheorghiade, 
Chicago, USA, Prof. Dr. Macarie, București, Prof. Dr. A. Ambrosy, 
Chicago, USA, Prof. Dr. P. Ponikowski, Varșovia, Polonia, 
Prof. Dr. S. Bubenek, București. A fost prezentat exhaustiv 
mecanismul fiziopatologic, metodele de evaluare, congestia ca 
obiectiv terapeutic, mijloace terapeutice medicamentoase sau 
intervenționale, ca ultrafiltrarea. 

Una dintre sesiunile cele mai apreciate a fost cea referitoare 
la ‘Sistemul renină angiotensină aldosteron: țintă terapeutică în 
insuficiența cardiacă’ moderată de Dr. R. Christodorescu, Timișoara 
și de Prof. Dr. A. Maggioni, Florența, Italia. A fost realizată 
o punere la punct începând cu  mecanismele fiziopatologice și 
incheiind cu terapii inovatoare, care vor deschide  o nouă era 
în tratamentul insuficienței cardiace. Au prezentat conferințe 
Prof.Dr.C.Macarie, Prof.Dr.M.Gheorghiade, Dr.D.Darabantiu, 
Dr.R.Christodorescu și Prof. A.Maggioni

Și de această dată activitatea Grupului de Lucru Insuficiența 
Cardiacă a fost remarcabilă și a contribuit cu prisosință la 
succesul Conferinței Naționale din acest an  atât prin invitații săi 
de prestigiu cât și prin calitatea și diversitatea temelor alese. 

Dr. Minodora Andor
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GRUPUL  DE LUCRU DE HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ

Sinaia, fosta reşedin�ă a regilor purtând numele sfânt 
al Muntelui Sinai, dat pentru prima oară Mănăstirii de 
către Spătarul Mihail Cantacuzino în secolul al XVIIlea, 
oraşul care îmbină neîntrecut frumuse�ea naturii cu cea 
a arhitecturii, a fost din nou gazda Congresului Na�ional 
de Cardiologie, ajuns la a 53a manifestare. A fost o edi�ie 
specială, marcată atât de evenimentele ştiin�ifice deosebite, 
de prezen�a unor invita�i de renume din �ară şi din străinătate, 
cât şi de alegerea noilor structuri de conducere. 

În cadrul acestui congres, grupul nostru de lucru a avut o 
reprezentare foarte bună, constând în sesiuni de conferin�e, 
mese rotunde, prezentări de cazuri clinice, sesiuni de 
comunicări orale. Tematica abordată a suscitat interes, 
acesta reflectându-se atât în numărul mare de participan�i, 
uneori cu săli pline până la refuz, cât şi în discu�iile 
generate de topicele prezentate. Dintre sesiuni men�ionăm 
„Tulburările metabolice şi HTA – unde se intersectează?”, 
„Hipertensiunea arterială - Top 2014”, „HTA rezistentă şi 
terapia interven�ională după SYMPLICITY 3”. Am avut 
onoarea de avea alături de noi invita�i de renume, precum 
dr. Şerban Mihăileanu şi dr. Gheorghe Cerin. Workshop-ul 
„Pacientul meu hipertensiv – Ce a�i face dumneavoastră?” 
a fost foarte bine primit, colegii mai tineri prezentându-şi 
cazurile cu probleme, urmate apoi de comentariile exper�ilor 
în HTA. În programul congresului s-au regăsit evident şi 
comunicări orale, în special despre „Epidemiologie şi HTA”, 
ca şi numeroase postere, rezultatul cercetărilor originale sau 
al unor cazuri clinice deosebite. 

Sesiunea ARCHA moderată de dl. profesor Dragoş 
Vinereanu a adus în discu�ie subiecte de actualitate de tipul 
HTA – diabet – dializă, solu�ii interven�ionale în teritoriul 
arterelor renale, acidul uric şi bolile cardiovasculare şi 
s-a bucurat de participarea, alături de lectorii români, a 
profesorului italian Claudio Borghi. 

Că în fiecare an, am participat la realizarea „Progreselor 
în Cardiologie 2014” cu trei capitole, sperăm de interes 
pentru cititori, constând în: HTA şi apneea obstructivă în 
somn, aplicarea principiilor cronoterapiei în tratamentul 
HTA şi aspecte legate de HTA şi sarcină. Tinerii noştri 
colaboratori au contribuit la realizarea „Compendiului de 
ghiduri ESC prescurtate 2014” prin traducerea ghidului  de 
HTA lansat în decursul anului trecut. 

Nu în ultimul rând men�ionăm colaborarea deosebită cu 
Grupul de Lucru de Cardiologie de Urgen�ă, concretizată 
atât prin invita�ia de participare la sesiuni, cu topice de tipul 
„Urgen�e hipertensive cu risc vital”, cât şi prin onoranta 
participare la publicarea “Ghidului practic de urgen�e 

cardiovasculare” sub coordonarea dlui conf. 
Călin Pop.

Mul�umim tuturor prietenilor, colaboratorilor 
şi colegilor care au fost alături de noi în ultimii trei 
ani şi care ne-au oferit în permanen�ă sprijinul. 

Prof. Dr. Mircea Cinteză
Dr. Elisabeta Bădilă
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Grupul de Lucru de Cardiologie Intervențională din cadrul 
Societății Române de Cardiologie a încercat să-și organizeze cât 
mai bine participarea și în cadrul celui de al 53 lea Congres asta  
având în vedere și faptul că suntem al doilea grup de lucru ca și 
număr de membri.

După cum se știe foarte bine, cardiologia intervențională 
începe să caștige din ce în ce mai mult teren prin rezolvarea 
minim invazivă a unor cazuri din ce în ce mai complicate. În 
acest context am încercat să fim cât mai vizibili și mai incisivi în 
idea de face cunoscut tuturor participanților rolul pe care îl poate 
juca cardiologia intervențională dar și necesitatea unei finanțări 
adecvate fără de care nimic nu este posibil.

Programul Național de Infarct Acut și-a dovedit utilitatea și a 
evoluat în continu spre perfecționare. Considerând că schimbul 
de experiență și idei nu poate fi decât benefic au fost organizate 
două sesiuni legate de sindroamele coronariene acute.

A fost o Sesiune comuna Romano-Israeliană dedicată 
sindroamelor coronariene acute având  ca moderatori  pe D 
Deleanu și Y Rozenman.

În cadrul acestei sesiuni Y Rozenman a vorbit despre limitele 
utilizării noilor anticoagulante orale la pacienții cu sindroame 
coronariene acute fără supradenivelare de segmant ST.

V. Witzling s-a referit la împlementarea ghidurilor și trendul 
pe 10 ani în tratamentul sindroamelor coronariene acute fără 
supradenivelare de sg ST.

D Deleanu a abordat problema tratamentului intervențional 
la bolnavii vârstnici care prezintă sindroame coronariene acute 
iar dr Tatu Chițoiu a vorbit despre abordarea farmaco invazivă 
în STEMI.

O a doua sesiune dedicată tot infarctelor miocardice acute 
a fost un Expert Meeting deja consacrat de la Congresele și 
Conferințele anterioare care a fost moderat de dr D Deleanu și 
de dr. S.Moț iar experții au fost  dr L Zarma, dr F Ortan, dr I 
Nedelciuc, dr D Olinic, dr B Mut Vitcu, dr Rodica Niculescu.

Au fost prezentate patru cazuri de infarct miocardic acut , 
cazuri sosite din mai multe centre cu modalitățile respective de 
rezolvare.Modalitățile de rezolvare, rezultatele, alternativele au 
fost discutate și întoarse pe toate fețele de către experți. S-au 
înregistrat și multe opinii ale celor aflați în sala, sala care era plină 
de altfel.

Punerea astfel în discuție a cazurilor prezentate ne –a asigurat 
de interesul pe care l-a stârnit sesiunea noastră.

Au existat și doua sesiuni de Conferințe. Prima  intitulată 
Terapia intervențională în patologia arterială noncoronariană 
moderată de M Gaspar și P Zanetti. Dr P Platon a vorbit despre 
terapia intervențională în patologia arterei subclavii. Dr M 
Croitoru a întrebat -- De ce angioplastia trunchiurilor gambiere 
?-- incercând o pledoarie pentru eforturi conjugate având ca scop 
reducerea numarului de amputații nejustificate ale membrelor 

inferioare cu consecințele lor.
Cea de a treia Conferință afost prezentată de Prof P Zanetti 

dela Milano și a avut drept subiect Tratamentul deschis versus 
tratamentul hibrid în patologia aortei cu referire specială la 
sindromul Marfan.

Cea de a doua sesiune de conferințe a avut drept temă  
Actualități  în cardiologia intervenționala, sesiune moderată de L 
Zarma  si I Benedek. V Vintila a vorbit despre – Revascularizarea 
miocardică la pacienții anticoagulați oral. Cardiologia 
intervențională  în ambulator – o soluție pentru sistemul nostru 
de sănătate a fost luată în discuție de S Moț. Rodica Niculescu a 
adus ultimele noutăți în ceea ce privește angioplastia de trunchi 
comun în cazul bolnavilor cu sindrom coronarian acut. Deoarece 
era nevoie dr L Zarma a făcut un – State of the Art – în ceea 
ce privește noile generații de stenturi. În încheiere dr C Udroiu  
ne a adus date despre – Cardiologia Intervențională în România 
prezent și viitor.

Participarea grupului nostru de lucru la Congres s-a încheiat 
asa cum era și  firesc cu Sesiunea organizatoricî. Aceasta a cuprins 
în prima parte o scurtă informare a ceea ce s-a petrecut în ultimii 
3 ani în grupul nostru de lucru prezentare făcută de dr Rodica 
Niculescu secretarul grupului de lucru.

În continuare în Sesiunea de complicații au fost prezentate 4 
cazuri care au suscitat discuții dar și mesaje de luat acasă pentru 
fiecare dintre noi.

La final s-a facut schimb de stafetă la conducerea Grupului de 
Lucru. A fost votat și a prelut funcția de Președinte la Grupului de 
Lucru de Cardiologie Intervențională dr Stefan Moț și alături de 
el ca și Secretar  dr Marin Postu.

Noii echipe i s-a urat succes iar noua echipa a promis ca va face 
tot posibilul pentru o activitate cât mai bună în cadrul Societății 
asta și in contextul creșterii continue a importanței Cardiologiei 
Intervenționale.

Speranța unei participări cât mai consistente la Congresele 
și Conferințele organizate sub egida Societății Române de 
Cardiologie a fost o altă promisiune a noii echipe din fruntea 
Grupului de Lucru.

Aceasta a fost pe scurt participarea Grupului de Lucru de 
Cardiologie Intervențională la cel de al 53 lea Congres al Societății 
Române de Cardiologie.

Dr. Marian Croitoru
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GRUPUL  DE LUCRU DE CARDIOLOGIE PREVENTIVĂ ȘI 
RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ

Congresul Societă�ii noastre, „cel mai mare eveniment 
medical din �ară” cum se precizează pe pagina de facebook 
administrată de MediaMed, î�i induce, spun mul�i asta, o stare 
specială. E o agita�ie plăcută, o căutare permanentă de informa�ie 
nouă medicală, între culorile şi foşnetul, uneori la propriu datorită 
tehnologiei, a standurilor farma sau graba, uneori studiată, a 
lectorilor care trebuie să ajungă la timp în vreo  sală fremătând 
de nerăbdare.

E atmosfera pe care o întâlneşti la marile congrese şi no�iunea 
de mare se justifică la noi nu numai prin numărul participan�ilor 
înscrişi (peste 2800), dar şi prin valoarea invita�ilor lectori şi, nu 
în ultimul rând,  prin calitatea şi diversitatea  programului propus. 
Congresul nu mai este numai al cardiologilor, procentul medicilor 
de alte specialită�i fiind dominant, fapt îmbucurător pentru că asta 
înseamnă că am ajuns să „exportăm informa�ie” şi că suntem 
aprecia�i de lumea mare medicală.

A fost şi anul alegerilor şi al schimburilor de ştafetă în 
ceea ce priveşte preşeden�ia grupurilor de lucru şi al întregului 
consiliu, schimb care s-a făcut lin, fără asperită�ile din al�i ani, 
poate şi datorită noii modalită�i de votare, cea electronică, un pas 
important în administarea societă�ii. A fost contorizată alegerea 
făcută de majoritatea (simplă) a celor 1421 de membri cât numără 
societatea şi care a decis drumul Societă�ii pentru următorii trei 
ani. Revenind la congres şi la participarea grupului nostru de 
lucru, ne-a bucurat interesul cu care au fost primite temele propuse 
de noi, dovada cea mai bună fiind numărul de participan�i, mare 
chiar când ”concuram”cu sesiuni grele pe acelaş interval orar.

A fost, mai întâi, sesiunea de joi diminea�a cu „Static sau 
dinamic”. O sesiune interesantă nu numai prin punctele dezbătute, 
dar şi prin „timiditatea” lectorilor de a „ataca”, aşa cum ne-am 
fi aşteptat, metoda de evaluare sus�inută de celălalt; structura 
sesiunii s-a bazat pe analizarea unui caz (de exemplu, pacientul 
cu insuficien�ă cardiacă) din punctul de vedere a două metode, 
în exemplul amintit ecografia simplă comparată cu testul de efort 
cardiopulmonar. Concluzia subliniată de moderatori a fost aceea 
că cele două abordări practic se întrepătrund şi se completează 
reciproc.   

Sesiunea a fost promovată printr-un interviu în ziarul 
congresului, InfoCongres şi recomandată în program, fapt ce ne-
a bucurat, de către Clubul Tinerilor Cardiologi. Ce poate să te 

mul�umească mai mult de atât? Temele, vă reamintesc, 
au fost sus�inute de către dl prof. Ioan Mani�iu şi 
dr.Nora Toma (Pacientul cu insuficien�ă cardiacă 
– ex.ecografic sau test cardiopulmonar?), dr.Adrian 
Bucşă şi dr.Monica Roşca (Pacientul coronarian - 
rezervă frac�ionată de flux sau ecografie de efort?), 
dna prof. Dana Pop şi dl.prof.Florin Mitu (Pacientul 
revascularizat- preven�ie medicamentoasă sau 
exerci�iu fizic?) şi de dr.Smărăndi�a Lăcău şi dr.Daniel 
Gherasim (Subiectul sănătos la risc - angioCT sau test 
de efort?). 

Înainte de a trece mai departe în derularea 
“filmului de congres” al grupului nostru de lucru 
trebuie să remarc o sesiune deosebită prin ce şi-
a propus să realizeze şi anume educa�ia elevilor. 
Cred că este o sesiune inedită la congresul na�ional, 
publicul din sala Magnum fiind format din elevi de 
colegiu. Mărturisesc că am fost impresionat nu numai 
de felul cum au conceput prezentările colegii noştri 
Adrian Tase, Andra Dumitru şi C.Lengher, dialogând 
cu elevii şi atrăgându-i în derularea prezentării, dar 
şi de interesul cu care elevii au urmărit şi comentat 
expunerile făcute.  

Cred că este cea mai bună metodă de a face 
preven�ie la acest nivel, mergând în mijlocul tinerilor 
pe care să îi înve�i cum să mănânce sănătos, cum să se 
mişte şi să facă exerci�iu fizic, cum să nu fumeze şi, în 
general, cum să aibă un stil de via�ă sănătos. 

Joi la prânz, într-o scurtă sesiune de jumătate de 
oră, tineri reziden�i din Cluj au demostrat la ce poate 
duce entuziasmul sus�inut, prezentând un program 
de preven�ie nu doar gândit, dar şi aplicat practic 
în teren, pe lângă medicii de familie, de evaluare a 
riscului cardiovascular la diferite grupe popula�ionale 
(inclusiv la copii cărora li se prezintă no�iunea de risc 
sub forma unei poveşti ilustrate). Tinerii (medicii 
reziden�i T.Margineanu, I.Laslo, A.Markovits) merită 
toate felicitările, alături de compania Zentiva care a 
avut ideea organizării unei competi�ii de proiecte pe 
teme de preven�ie în urmă cu 2 ani.

Tot joi diminea�a, 
la Hotel Interna�ional, 
dna.dr. I.Kulcsar a 
prezentat în cadrul 
sesiunii ”Bolile CV la 
femei-aspecte generale” 
– date popula�ionale 
(epidemiologie, politici 
popula�ionale, preven�ie), 
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aspecte subliniate şi în interviul de promovare din numărul din acea 
zi  a deja amintitului ziar al congresului, iar dna.dr.M.Suceveanu 
a vorbit despre algoritmul actual de explorare neinvazivă a bolii 
cardiovasculare la femei.

A venit apoi după-amiaza zilei de joi şi odată cu ea, cele 
două sesiuni ale cursului de cardiologie a sportivului sau „Cordul 
atletului”, cu doi invita�i francezi de marcă, specialişti recunoscu�i 
în domeniul fiziologiei efortului şi a evaluării cardiologice a 
sportivului, alături de cardiologi din �ară cu oarecare experien�ă 
în domeniu (prof.D.Zdrenghea, prof.F.Mitu, dr.M.Florescu şi 
dr.D.Gherasim) şi de colegi de la Centrul de medicină sportivă 
şi amintim aici pe dna prof. Anca Ionescu, şefa catedrei de 
specialitate. Nu încerc sa povestesc despre ce a vorbit fiecare. 
Cine a fost prezent în sală a avut numai de câştigat. Atmosfera a 
fost una destinsă, de atelier de lucru, unul din momentele gustate 
fiind minisesiunea de electrocardiograme comentate prezentate 
de François Carré. După expunerea teoretică privind modificarile 
fiziologice produse de efortul fizic intens şi diferen�ierea de cele 
patologice, profesorul Carré a trecut la exemplificări, prezentând 
trasee şi cerând părerea publicului privind acordul de participare 
la competi�ie pentru sportivii respectivi. Dacă la început greşeli 
au mai fost, cum era şi firesc, pe masură ce curba învă�ării s-a 
dezvoltat prin creşterea numărului de trasee vizionate şi comentate, 
numărul diagnosticelor eronate s-a redus sim�itor. Pentru cei care 
au fost acolo dar şi pentru cei care au regretat că nu au făcut-o din 
diferite motive (unul ar fi şi înscrierea în program a cursului la 
manifestări asociate, capitol care a scăpat unei păr�i a publicului 
de la congres atunci când scana un anumit interval orar), vă pot 
spune că pe sec�iunea dedicată de pe site-ul Societă�ii Europene 
de Cardiologie sunt 17 cursuri online de cardiologie sportivă şi, 
de asemenea,  trasee ecg (quiz) de interpretat. 

Interesant este că nu s-a discutat exclusiv despre atlet (vă 
reamintesc, ca defini�ie,  atlet este cel care realizează minim 6-
8 ore de antrenament săptămânal,timp de minim 6 luni), dar şi 
despre abordarea subiec�ilor care doresc să facă sport şi cum îi 
evaluăm, atât pe cei asimptomatici, cât şi pe cei deja diagnostica�i 
cu probleme cardiace.

Vineri a fost din nou o zi încărcată, care a debutat cu deja 
tradi�ionalul cros al cardiologilor la 7.30, pentru a continua 

imediat, de la 8.30 cu sesiunea dedicată problemelor organizatorice 
ale grupului şi care a avut două păr�i. În prima a fost prezentat şi 
dezbătut raportul anual al preşedintelui, cea de a doua parte fiind 
dedicată unei interesante sesiuni în care au fost lua�i în discu�ie 
unii factori de risc non conven�ionali, de loc de neglijat. Dna 
prof Dana Pop a vorbit despre Rolul polimorfismului genetic 
în patogeneza bolilor cardiovasculare, dl.prof.M.I.Popescu 
despre impactul bolilor psihice asupra pacientului cu patologie  
cardiovasculară, dr.Mircea Iurciuc a prezentat date interesanta 
despre valoarea prognostică a indicelui gleznă-bra�, iar dna.prof.
Simona Drăgan, într-o viu colorată prezentare, a vorbit despre 
biomarkeri emergen�i în preven�ia bolilor cardiovasculare.

La ora la care s-a desfăşurat sesiunea nu se cunoşteau (cel 
pu�in oficial) rezultatele votului electronic şi deci, nici numele 
noului preşedinte de grup. Aşa cum s-a anun�at în cadrul Adunării 
Generale de după-amiază, pentru următorii trei ani centrul de 
greutate al cardiologiei preventive se mută la Oradea, de unde 
vine dl.prof.Mircea Ioachim Popescu, cel care a strâns cele mai 
multe voturi pentru func�ia de preşedinte. El va fi ajutat  de dna.
dr.Iulia Kulcsar, propusă în echipă pentru func�ia de secretar.       

După şedin�a de diminea�ă a urmat o sesiune aşteptată cu 
interes şi care a făcut, ca de obicei când se merge pe aceasta temă, 
adică testul de efort, sala plină. De data aceasta ne-am propus să 
discutăm, pornind de la exemple concrete,  particularită�ile de 
interpretare a testării de efort la femei în ceea ce priveşte prezen�a 
şi semnifica�ia aritmiilor (prof.D.Zdrenghea), ischemia miocardică 
(dr.D.Gherasim), testul cardiopulmonar (dr.G.Gusetu), la care s-
au adăugat cazurile de patologie asociată şi spirometrie prezentate 
de colega Diana Ioni�ă, pneumolog la Elias.

A doua sesiune de prânz a congresului, sus�inută tot de 
grupul nostru, a fost dedicată fumatului la femei şi prezentată în 
colaborare cu specialiştii pneumologi, invita�i fiind dl.profesor 
F.Mihăl�an şi dna dr. Ioana Munteanu. După o incursiune vizând 
importan�a şi dimensiunile problemei realizată de către dna.prof. 
Dana Pop, au urmat prezentările colegilor de la pneumologie, un 
mini ghid practic al terapiei de substitu�ie şi o prezentare a stadiului 
actual al cunoştin�elor ( şi specula�iilor) privind �igara electronică, 
cu un statut încă neclar în comunitatea ştiin�ifică. Sesiunea a fost 
încheiată de către dl.prof. P.Kikeli cu o punere la punct privind  
proiectul referitor la interzicerea fumatului în universită�i.

Nu putem încheia  relatarea despre activitatea noastră  la 
congres, fără a aminti şi conferin�a sus�inută de către F.Mitu vineri 
3 octombrie având ca temă “Ghidurile de preven�ie şi (cum altfel, 
fiind tema congresului) - popula�ia  feminină.”

Aşadar, un curs în premieră, cel de cardiologie a sportivului, o 
sesiune de test de efort şi una de controverse, două sesiuni de prânz 
şi una pentru probleme organizatorice, dar în care s-a discutat de 
spre markeri neconven�ionali, alături de sesiuni generale în care 
colegii noştri au sus�inut conferin�e sau au prezentat postere, acesta 

este bilan�ul de congres al grupului 
nostru de lucru, dar datele statistice 
ne interesează mai pu�in, ceea ce a 
contat a fost interesul şi sprijinul d-
vs, a colegilor din sălile, şi la această 
edi�ie, pline.

Dr. Daniel Gherasim
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Grupul de Lucru de Cardiologie Pediatrică și Malformatii 
Congenitale de Cord a organizat  la actuala ediție  a 
Congresului Național de Cardiologie 2 sesiuni.

O sesiune a fost alcătuită din prezentări de cazuri având 
ca temă malformații congenitale de cord la copil. Anca 
Popoiu a prezentat un caz de valvă mitrală cu dublu orificiu  
diagnosticată la un sugar. Colectivul de la Cluj reprezentat 
de Cecilia Lazea a prezentat un caz de agenezie al ramului 
stâng al arterei pulmonare, malformație rară relevată 
de o simptomatologie particulară la debut respectiv o 
hemoptizie. Același colectiv a prezentat o lucrare amplă cu 
privire la modificările cardiace în bolile lizozomale la copil. 
Lucrarea a valorificat experiența Centrului pentru Boli Rare 
de Metabolism și Tezaurizare la copil, centru terțiar, etalon 
pentru România. Colectivul coordonat de Profesor Dr Paula 
Grigorescu Sido a făcut încă odată dovada activității de 
înaltă calitate științifică pe care o desfașoară. Ultima lucrare 
prezentată în această sesiune a a fost Atrezia de valve 
pulmonare – diagnostic și perspective evolutive, prezentată 
de Alexandru Grigore Dimitriu. A fost o prezentare de caz 
cu o revedere amplă a datelor din literatură.

Cea de a doua sesiune a avut un pronunțat caracter 
formativ  tema  fiind Hipertensiunea arterială secundară la 
copil. Primul referat a fost prezentat de Coriolan Ulmeanu și 
a avut ca temă HTA secundară intoxicațiilor acute și cornice 
la copil. Lucrarea a prezentat și o statistică importantă în 
ceea ce privește afectarea cardiovasculară la copil secundară 
intoxicațiilor, date din activitatea Centrului de diagnostic și 
tratament al intoxicațiilor din Spitalul de Copii ,,Grigore 
Alexandrescu”. A doua temă a fost reprezentată de HTA 
secundară bolilor cardiovasculare, lucrare prezentată de 
Ioana Ghiorghiu. Lucrarea s-a referit în mare parte la HTA 
din Coarctația de aortă, cea mai frecventă cauză de HTA 
secundară bolilor cardiovasculare la copil. Cristina Stoica 
a prezentat cea mai frecventă cauză de HTA secundară la 
copil, respective HTA renoparenchimatoasă. Lucrarea a 
reflectat experiența Centrului de Nefrologie Pediatrică 
din cadrul Institutului Clinic Fundeni. Sesiunea a fost 
încheiată de o prezentare extrem de amanunțită a HTA din 
bolile endocrinologice realizată de Alexandru Dimitriu. 
Prezentarea a continut și un caz clinic rar, feocromocitom 
diagnosticat la 2 surori la vârsta copilăriei.

Această sesiune a avut și un caracter organizatoric 
prezentandu –se un scurt bilanț al activității grupului în 
ultimii ani iar noua echipă care va coordona activitatea 
grupului în următorii 3 ani, respectiv  Gabriela Doroș și 
Anca Popoiu a creionat un plan de activitate. 

În încheiere dorim succes noii echipe care va 
coordona activitatea științifică și organizatorică 
a Grupului de Lucru de Cardiologie Pediatrică și 
Malformații Congenitale de Cord.

Dr. Ioana Adriana Ghiorghiu
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Grupul de Lucru de Ecocardiografie și Alte Metode Imagistice 
a participat anul acesta la cea de-a 53-a ediție a Congresului 
National de Cardiologie, desfășurată între 2-4 octombrie 2014, la 
Sinaia, prin organizarea a 4 sesiuni. S-au abordat aspecte interesante 
de evaluare imagistică în cardiologie. Printre temele sesiunilor 
s-au numărat cazuri complexe de ecocardiografie comentate, 
imagistica în cazuri clinice dificile, o sesiune de comunicări orale, 
o sesiune organizatorică a grupului de lucru și o sesiune comună 
cu Asociația Europeană de Imagistică Cardiovasculară (EACVI).

Și anul acesta am fost onorați de a avea o sesiune comună 
cu EACVI cu tema « Evaluarea funcției ventriculare stângi în 
diferite scenarii clinice », moderată de B.A. Popescu și Rosa 
Sicari. Lectorii au abordat rolul evaluării ecocardiografice în 
diferite patologii. Rosa Sicari (Pisa, Italy) a discutat despre testul 
de stres în evaluarea cardiopatiei ischemice și la bolnavul diabetic. 
Bogdan A. Popescu a dezbătut evaluarea funcției ventriculului 
stâng în cardiomiopatia hipertrofică, iar Erwan Donal (Rennes, 
France) și Adriana Ilieșiu au abordat dificultățile de evaluare a 
funcției ventriculului stângi în două valvulopatii frecvent întâlnite 
în practica clinică, insuficiența mitrală și stenoza aortică. Sesiunea 
a fost de mare interes, accentul fiind pus pe evoluția și rolul noilor 
tehnici de ecocardiografie, cât și avantajele și limitele  utilizării 
acestora în diferite scenarii clinice. Numărul mare de comentarii 
pe marginea acestor subiecte a subliniat în final rolul nu doar 
diagnostic,  cât şi implica�iile prognostice al acestor noi tehnici 
imagistice.

Una dintre cele mai incitante sesiuni, cu o mare audiență, 
a fost prima sesiune organizată de Grupul de Lucru de 
Ecocardiografie și Alte Metode Imagistice, desfaşurată într-o sala 
arhiplină şi intitulată “ Cazuri de ecocardiografie comentate”. 
Sesiunea a combinat variate prezentări de cazuri clinice, evaluate 
ecocardiografic, realizate de dr. Dragoș Cozma, dr. Oana Ioniță, 
dr. Cristian Mornoș, dr. Cristian Militaru, dr. Roxana Rimbaș, 
dr. Cristina Stănescu, dr. Mihai Balasanian și dr. Paula Varga. La 
sesiune a participat în calitate de moderator prof. Fausto Pinto, 
viitorul președinte al Societății Europene de Cardiologie, alături 
de conf. Adriana Ilieșiu si conf. Bogdan Alexandru Popescu. Au 
fost  comentarii numeroase și pertinente pe marginea cazurilor 
interesante prezentate, cât și numeroase întrebări din partea 
auditoriului. Sesiunea a fost urmărită de un număr mare de 
participan�i, care au beneficiat de calitatea informa�iilor cât şi de 
o abordare în detaliu a multor aspecte practice pentru experiența 
de fiecare zi. 

Sesiunea organizatorică a Grupului de Lucru (GL) de 
Ecocardiografie și Alte Metode Imagistice, prezidată de către conf. 
dr. Adriana Ilieșiu si dr. Ruxandra Jurcuț, a fost structurată în 2 părți, 
prima parte fiind intitulată “imagistica în cazuri clinice dificile”. 
Tinerii participanți la această conferință dr. Roxana Enache, dr. 
Ana Maria Daraban, dr. Andrea Ciobanu, dr. Magdalena Gurzun, 
dr. Radu Sascău, dr. Silvia Iancovici și dr. Silvia Lupu au reliefat 
rolul imagisticii în situații clinice complexe, concentrandu-se pe 
aspecte teoretice actuale combinate armonios cu aspecte utile 

practic. În a doua parte a conferinței  s-a prezentat raportul de 
activitate și s-au discutat problemele organizatorice, cu “predarea 
ștafetei” viitorului președinte ales al GL de Ecocardiografie 
și Alte Metode Imagistice, dr. Ruxandra Jurcut medic primar 
cardiologie, sef de lucrari, UMF ”Carol Davila”, Institutul de 
Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof.Dr.C.C.Iliescu” și a 
viitorului secretar dr.  Cristian Mornoș, medic primar cardiologie, 
sef de lucrari, UMF ”Victor Babes” Timișoara, Institutul de Boli 
Cardiovasculare, Timișoara.

O altă sesiune, cea de comunicări orale, moderată de Andreea 
C. Popescu, B. Minescu a comasat teme de interes actual și 
aspecte teoretice noi care au generat în ultimii ani subiecte 
majore de cercetare precum ”Ecocardiografia speckle tracking al 
atriului stâng ca predictor al fibrilației atriale recurente la pacienții 
hipertensivi” (I. Gyalai Korpos, M. Andor, M. Tomescu, A. 
Bordejevic, Timișoara); ”Cuplarea ventriculo-arterială la pacienții 
cu bicuspidie aortică–evaluare ecocardiografică” (R. Enache, A.D. 
Mateescu, O.A. Nastase, B.A. Popescu, A. Buture, C. Ginghină, 
București) și ”Evaluarea printr-un model ecocardiografic de 12 
segmente a diferențelor induse de vârstă și sex aspura funcției 
globale și regionale a ventriculului drept” (O.A. Enescu, R.C. 
Rimbas, S. Mihaila, S.I. Călin, D. Vinereanu, București). Printre 
subiectele care au generat discuții ample și întrebări interesante 
din partea auditoriului s-au numărat ”Semnificația prognostică 
a calcificărilor ecocardiografice cardiace asupra morbidității și 
mortalității cardiace la pacienții cu boală coronariană cunoscută” 
(H. Rus, V. Gorgan, D. Lupu, A.M. Sipos, M. Nan, Brașov); 
”Ecografia cardiacă la pacientul cu accident vascular” (A.C. 
Popescu, București), ”Modificările funcției ventriculare stângi 
și drepte în funcție de vârstă și sex” (S. I. Calin, R.C. Rimbaș, 
O.A. Enescu, R. Drăgoi Galrinho, S. Mihăila, M. Florescu, 
D. Vinereanu, București) și ”Examenul ecocardiografic în 
sindroamele coronariene acute” (B. Minescu, Brăila).

Cea de-a 53-a ediție a Congresului Național de Cardiologie 
a avut un real succes prin numărul mare de sesiuni științifice, cu 
participarea a peste 260 de lectori români și invitați străini, la care 
Grupul de Lucru Ecocardiografie și Alte Metode Imagistice a 
contribuit prin calitatea, bogă�ia și noutatea informa�iilor, cât și 
prin  dezbaterea competentă a multor aspecte practice.

   
Conf. Dr. Adriana Ilieșiu

Dr. Andreea Liteanu
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În cadrul aceluiași decor primitor 
de toamna timpurie, la Sinaia, a avut 
loc cea de-a 53-a ediție a Congresului 
Național de Cardiologie în perioda 
2-4 octombrie 2014. Au participat 
peste 2800 de medici cardiologi și alte 

specialități. Au avut loc 85 sesiuni științifice, 20 simpozioane 
ale companiilor farmaceutice, 34 de invitați străini din Europa, 
Statele Unite ale Americii, Asia, 260 de lectori români, 58 de 
standuri ale companiilor farmaceutice, spitale private, edituri 
medicale și societăți partenere, precum și 5 cursuri de mare 
interes în cardiologie.

În cadrul ședinței Grupului de Lucru de Ateroscleroză și 
Aterotromboză ce a avut loc sâmbătă 4 Octombrie în sala 
Nicolae Grigorescu s-au discutat numeroase aspecte ale 
ateromatozei subclinice și dislipidemiei în diverse afecțiuni. 
Având ca moderatori pe Dr. D. Gaiță, Dr. M. Iurciuc și Dr. C. 
Serafincean, în cadrul sesiunii au avut loc patru conferințe. 
Sesiunea a debutat cu prezentarea dr. A. Dumitrescu care a 
vorbit despre dislipidemia familială și eficienta modificarilor 
acestor parametri în ateromatoza subclinică. În continuare dr. 
B. Mut a prezentat câteva cazuri de angiografie pe care le-a 
discutat și comentat împreună cu moderatorii. Apoi a continuat 
dr. S. Mihaicuță arătând utilitatea detectării apneei în somn în 
practica medicală curentă și monitorizarea tensiunii arteriale și 
a variabilității tensionale și cardiace la acești pacienți. Utilitatea 
controlului metabolic al diabetului precum și noutăți de ultimă 
oră în diabetologie au fost prezentate de dr. R. Timar. La finele 
conferinței dr. A. Dumitru a prezentat rezultatele obținute de 
AthleticCardioClub precum și vârsta de aur la care este util să 
se facă mișcare și antrenament fizic, insistându-se pe numărul 
de kilometri alergați de fiecare membru în parte.

La finele ședinței s-a prezentat noua conducere a Grupului 
de Lucru de Ateroscleroză și Aterotromboză: presedinte Prof. 
Dr. Florin Mitu – Iași și SL. Dr. Mircea Iurciuc – Timișoara.

De asemenea Prof. Dr. Dan Gaiță împreună cu Grupul 
de Lucru de Ateroscleroză și Aterotromboză s-a implicat în 
aducerea unor invitați străini de marcă în cardiologia mondială 
precum Profesorul Doctor Cheuk Man Yu de la Universitatea 

din Hong Kong, Departamentul 
de Medicină și Terapie. 

Ateroscleroza și 
Aterotromboza au fost discutate 
și în alte sesiuni: Joi 2 octombrie 
în sala Forum s-au prezentat 
aspecte ale aterotrombozei în 
diferite teritorii arteriale: abordul 
interdisciplinar moderatori fiind: 

P. Cioffi Alessandria, Italy și H. Moldovan București. 
De la ora 19.00 în cadrul unui alt simpozion s-a 
subliniat eficiența combinațiilor fixe în intervenție 
multifactorială în prevenția aterosclerozei. Vineri 
3 octombrie în sala Baccara s-a prezentat rolul 
trigliceridelor în aterogeneză. Sambătă 4 octombrie în 
sala Forum la Bazic Science 2 s-au prezentat celulele 
stem și rolul lor în ateroscleroză. De asemenea s-au 
prezentat rezultatele tratamentului aterosclerozei în 
Europa și în America cu rezultate aparent diferite, în 
esență la fel. În cardul conferinței omagiale Costin 
CARP s-a prezentat cu lux de amanunte Inflamația 
și placa de aterom: de la noi markeri de risc la noi 
tratamente patognomonice. 

Membrii Grupului de Lucru de Ateroscleroză și 
Aterotromboză au prezentat câteva lucrări poster, 
apreciate de membri comisiei, dintre care menționez: 
“Rela�ia dintre indicele de viabilitate miocardică 
şi profilul de risc cardiovascular în hipertensiunea 
arterială” - V. Aursulesei, A. Girigan, Iași precum și 
lucrarea din Timișoara cu tilul “Antrenamentul fizic 
și rezistența la insulină” - S. Iurciuc, M. Iurciuc, D. 
Băibîță, L. Crăciun, O. Iancu, S. Ursoniu, M. Rada, 
G. Ciorică, S. Mancaș.

S-au mai remarcat câteva lucrări originale în 
domeniul aterosclerozei subclinice: “Ateroscleroza 
și parodontită cronică – patologie asociată sau relație 
patogenică? R. Avram și colaboratorii – Timişoara,  
precum și o lucrare din București: “Calcificarea de 
inel mitral reflectă severitatea afectării aterosclerotice 
sistemice”  M.I. Bolog și colaboratorii.

De asemenea Grupul de Lucru de Ateroscleroză 
și Aterotromboză s-a implicat și în colaborarea 
cu alte grupuri de lucru, dr. M. Iurciuc a prezentat 
utilitatea determinării indicelui gleznă-bra� în 
practica medicală curentă în cardul ședinței Grupului 
de Lucru de Cardiologie Preventivă

 Prof.Dr. Dan Gaiță 
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CONGRESUL NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE, 2-4 OCTOMBRIE 2014, SINAIA

GRUPUL  DE LUCRU DE CARDIOLOGIE DE URGENȚĂ

Grupul de lucru de Cardiologie de Urgen�ă a propus şi 
pentru această edi�ie a Congresului SRC subiecte care s-au-au 
dovedit foarte atractive din punct de vedere ştiin�ific dar şiştiin�ific dar şi 
practic. Ne-am bucurat că multiplele sesiuni de conferințe,multiplele sesiuni de conferințe, 
dezbateri și mese rotunde au suscitat un interes deosebit și s-
au desfășurat cu o audiență impresionantă, cu săli pline până la 
refuz, cu discuții interesante și s-au încheiat aproape constant 
cu două regrete: sălile au fost neîncăpătoare, iar timpul alocat 
a fost mult prea scurt.

În prima zi a lucrărilor a avut loc sesiunea dedicată 
USTACC/ UPU �� Cardiologia �n terapia intensi�ă,�� Cardiologia �n terapia intensi�ă, 
Moderatori: G. Filippatos (Grecia), G.Tatu-Chi�oiu , lectori: 
G.Fillipatos, D. Filipescu, O. Chioncel, S. Bubenek, S.P.Collins 
(USA) și A.Petriș, în care s-au exprimat păreri extrem de bineși A.Petriș, în care s-au exprimat păreri extrem de bineA.Petriș, în care s-au exprimat păreri extrem de bineriș, în care s-au exprimat păreri extrem de bine-au exprimat păreri extrem de bine 
documentate despre ce înseamnă la nivel european curricula 
de cardiolog-intensivist și s-au prezentat argumentele teoretice 
și practice necesare pentru eficientizarea unităților de îngrijire 
a pacienților cu afecțiuni acute cardiovasculare. A urmat 
o sesiune de mare interes despre managementul STEMI �n 
regiuni ale României şi nu numai - Moderatori: I. Benedek, 
G.Tatu Chițoiu, cu lectori naționali din zonele Maramureș 
– Satu Mare (G. Kozma), Covasna- Harghita(R. Fulop), Deva 
(G.Basarab), Brăila (B. Minescu), Craiova (C. Militaru) dar 
și din Ungaria – Pr. R. Kiss, președintele Societății Maghiare 
de Cardiologie. Prezentările au fost foarte realiste, menționând 
dificultățile de diagnostic și tratament (absența medicilor 
specialiști cardiologi, prezentarea tardivă a cazurilor, timpii 
inadecvați de transport, lipsa tromboliticelor și accesul încăîncăncă 
dificil la centrele de PCI primar) dar au fost menționate și 

progresele majore care au fost înregistrate prin introducerea 
Programului Național de Infarct. Situația din țara vecină este 
de invidiat căci pentru o populație mai mică de 10 milioane deă de 10 milioane de10 milioane de 
locuitori dispun de 25 centre PCI primar, comparativ cu cele 
sub 20 prezente în România la o populație dublă ca mărime. 
Sesiunea Urgen�e cardio�asculare non- coronariene 
�� Atitudine practică, a completat programul zilei, prin 
abordarea principalelor urgențe cardiovasculare ce nu sunt 
legate de circulația coronariană: Sindromul de ischemie acută 
a membrelor – R. Dan, Sincopa cardiacă - C. Podoleanu, 
Urgen�ele hipertensive cu risc vital - E. Bădila, Disec�ia de 
aortă - V. Chioncel. 

A doua zi de lucrări a consemnat corelat cu tema principalăări a consemnat corelat cu tema principală 
a Congresului SRC sesiunea Probleme cardio�asculare la 
gra�ide: Moderatori R.Jurcu�, D. Țînt, în care lectorii R.Jurcu�, 
D.Tînt, F.Anca, R.Dan, N.Pătrascu, I.Gussi, C.Pop au abordat 
managementul principalelor urgențe cardiovasculare la această 
populație particulară dar atât de prețioasă pentru societate. 
Sesiunea Moartea subită-puncte de �edere: Moderatori G. 
Tatu-Chi�oiu, D. Zahger (Israel) a reunit lectori cu puncte de 
vedere diferite provenind din diferitele zone medicale care 
interferă cu această situație dramatică și din păcate încă puținăcate încă puținpuțin 
controlabilă: Current dilemmas in therapeutic hypothermia - 
D. Zahger; Cum o vede epidemiologul, anatomo-patologul, 
electrofiziologul și medicul sportiv -  I. Costache, D. Dermengiu, 
M. Grecu, A. Ionescu. De mare atracție pentru auditoriul avizatție pentru auditoriul avizat 
a fost masa rotundă Tromboembolismul pulmonar şi �enos: 
noi studii? noi dileme? Moderatori: A. Petriş, P. Pruszczyk 
(Polonia) care alături de G. Tatu–Chi�oiu, L. Petrescu, A. 
Nechita, V. Chioncel și C. Pop au dezbătut interactiv probleme 



��

legate de opțiunile de tratament trombolitic, rolul noilor 
tratamente anticoagulante și riscul de sângerare, precum șiși 
cele legate de riscul și reducerea recurenței tromboembolice.de riscul și reducerea recurenței tromboembolice.

  În ultima zi de Congres SRC a avut loc o sesiune de 
prezentare a noului Ghid ESC de diagnostic și tratament în 
embolia pulmonară. S-au detaliat recomandările de diagnostic 
– A. Petris, de prognostic – C. Pop, de tratament – I.M. 
Coman și managementul hipertensiunii pulmonare secundare 
tromboembolice – A. Bogdan.

O mențiune aparte merită sedința organizatorică a Grupului 
de Lucru de Cardiologie de Urgență în care pe lângă prezentarea 
raportului de activitate ptr perioada 2011-2014, s-a lansat cu 
succes volumul “Ghid practic de urgențe cardiovasculare”, 
ghid ce reprezintă încununarea unei asidue munci de echipă 

în colaborare cu grupurile de lucru partenere din 
SRC.

 Această ediție a Congresului SRC a marcat și 
alegerea unei nou structuri de conducere a Grupului 
de Lucru de Cardiologie de Urgență, reprezentată 
de Conf. Dr Diana Țînț și Dr. V. Chioncel. Le dorim 
mult succes în activitatea viitoare și mulțumim pe 
această cale tuturor celor care de-a lungul ultimilor 
ani au fost alături de noi și prin care am reușit să 
devenim unul dintre cele mai active grupuri de 
lucru din Societatea Română de Cardiologie.

Conf. Dr. Călin Pop
Conf. Dr. Antoniu Petriș
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SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE a oferit 3 
premii pentru cele mai valoroase lucrări orale prezentate în 
“Sesiunea Tânărului Investigator”
Premiul I : Alina Scridon, E. Fouilloux-Meugnier,  E. Loizon,  
S. Rome,  C. Julien, C. Barrès, R. Șerban, P. Chevalier,  D. 
Dobreanu, Tîrgu Mureş
Modificări dinamice ale expresiei atriale stângi ale pitx2 în 
fibrilația atrială indusă de hipertensiunea arterială 

Premiul II:  Oana Năstase, R.Enache, A.D.Mateescu, 
D.Botezatu, B.A.Popescu, C.Ginghină, Bucureşti
Impactul dimensiunilor trunchiului arterei pulmonare asupra 
funcției arteriale pulmonare la pacienții cu bicuspidie aortică 
și regurgitare aortică

Premiul III: Ruxandra Drăgoi Galrinho, A.O.Ciobanu, 
R.C.Rimbas, B.Marinescu, M.Cinteză, D.Vinereanu, 
Bucureşti
Func�ie similară a ventriculilor stâng şi drept la speciile 
de şobolani Sprague-Dawley şi Wistar – implica�ii pentru 
cardiologia experimentală

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE a acordat 3 
premii pentru cele mai valoroase lucrări prezentate sub forma 
de poster

Mădălina Cozma, E. Bobescu, P. Macaşoi, F. Or�an, M. 
Rădoi, Brasov - Fenomenul „No-reflow” la pacien�ii cu 
infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST 
revasculariza�i interven�ional

Bogdan Enache, R. Sosdean, R. Macarie, R. Ianos, 
A.M. Stefea, S. Pescariu, Timişoara - Efectele terapiei de, Timişoara - Efectele terapiei deEfectele terapiei de 
resincronizare cardiacă asupra pacienților cu insuficiență 
cardiac - Studiu retrospectiv tip cohortă în cadrul Institutului 
de Boli Cardiovasculare Timișoara

Roxana Enache, B.A. Popescu, D. Muraru, R. Piazza, A. 
Călin, C.C. Beladan, M. Roșca, G.L. Nicolosi, C.Ginghină, 
București - Influența remodelării ventriculare stângi asupra 
dinamicii torsionale la pacienții cu regurgitare aortică cronică 
și fracție de ejecție a ventriculului stâng normală

PREMII OFERITE DE SOCIETATEA ROMÂNÂ DE CARDIOLOGIE
�n cadrul programului de stimulare a acti�ită�ii ştiin�ifice 
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SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE a 
acordat premii pentru tinerii reziden�i în cadrul “Sesiunii 
Reziden�ilor”
- primii autori au primit cărti de specialitate

Bursa de cercetare a Societă�ii Române de Cardiologie
Dr. Năstase Oana-Andreea - cu proiectul de cercetare: 
Contribution of diffuse myocardial fibrosis by T1 mapping 
MRI to alterations of global cardiac function in patients with 
aortic valve disease and prognostic value after aortic valve 
replacement (Cliniques Universitaires St. Luc, Brussels 
Belgium)

PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII (I) - 
PREMIEREA EXCELENŢEI ÎN CERCETARE
Articole originale în extenso în reviste cotate ISI, cu factor 
de impact.

A. Petris, et al, Iasi (New England Journal of Medicine, F.I. 
54.42) 
Fibrinolysis for patients with intermediate-risk pulmonary 
embolism

D. Vinereanu, et al, Bucuresti (New England Journal of 
Medicine, F.I. 51.65)
Darapladib for preventing ischemic events in stable coronary 
heart disease

M. Florescu, L.S. Magda, O.A. Enescu, D. Jinga, D. 
Vinereanu, Bucuresti (Journal of American Society of 
Echocardiography, F.I. 4.277) 4.277) 
Early detection of epirubicin-induced cardiotoxicity in 
patients with breast cancer.

M.E. Iancu, C. Copăescu, M. Serban, C. Ginghină, Bucuresti 
(Obesity  Surgery, F.I. 3,2)
Favorable changes in arterial elasticity, left ventricular mass, 
and diastolic function after significant weight loss following 
laparoscopic sleeve gastrectomy in obese individuals

M. E. Iancu, C.Copăescu, M. Șerban, C. Ginghină, Bucuresti 
(Chirurgia F.I. 0,77)
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Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Reduces the Predicted 
Coronary Heart Disease Risk and the Vascular Age in Obese 
Subjects

B.A. Popescu, M. Rosca, Bucuresti (Heart, F.I. 5,014)
Imaging of myocardial fibrosis in hypertrophic 
cardiomyopathy: what is the gold standard? 

A. Iancu, D. Rafiroiu, Cluj-Napoca (Journal Endovascular 
Therapy, F.I. 2,69)
Treatment of Carotid In-Stent Stenosis: ‘‘To Stent or Not to 
Stent’’

A. Iancu, C.Ober, Cluj Napoca (Journal of the American 
College of Cardiology, F.I.14.08)
Intracoronary Glycoprotein IIb/IIIa Inhibitors Downstream 
of the Coronary Occlusion:
The “Highway” to Periphery, 

I. Mozos, L. Filimon, Timisoara (Journal of Electrocardiology, 
F.I. 1,093)
QT and Tpeak-Tend intervals in shift workers

C. C. Beladan, B. A. Popescu, A. Calin, M. Rosca, F. Matei, 
M.M. Gurzun, A. V. Popara, F. Curea, C. Ginghina, Bucuresti 
(Echocardiography,  F.I. 1,254)
Correlation between Global Longitudinal Strain and QRS 
Voltage on Electrocardiogram in Patients with
Left Ventricular Hypertrophy

PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII (II) 
�� STIMULAREA TINERILOR CERCETĂTORI 
Abstracte prezentate la marile congrese de cardiologie

Right ventricular rupture after CPR following anterior 
myocardial infarction
M.M. Gurzun, P. Kumar, F. Husain, P. Nanjaiah, A. Ionescu, 
Bucuresti, Swansea UK (ESC 2014)

New tools for a better prediction of total cardiovascular risk 
of Romanian adult hypertensive population - O.F. Tăutu, 
D. Alexandru, I. Comanescu, S. Onciul, B. Dragoescu, O. 
Mitu, S. Ghiorghe, R. Darabont, D. Lighezan, M. Dorobantu, 
Bucuresti, Iasi, Timisoara (ESC 2014)

A challenging case of postero-inferior ST elevation acute 
myocardial infarction (STEMI) with fatal complications 
- M.C. Apă�ăloaie, A. Hohaci, G. Omete, I. Nedelciuc, D. 
Nastasa, D. Butcovan, C. Arsenescu-Georgescu, Iasi (ESC 

2014)

Multiple sclerosis determines subclinical 
biventricular dysfunction - R.I. Mincu, L.S. 
Magda, A. Velcea, S. Mihaila, M. Florescu, D. 
Mihalcea, A. Chiru, B.O. Popescu, C. Tiu, D. 
Vinereanu, Bucuresti (ESC 2014)

Aging-related atrial and ventricular transcriptomic 
changes in the rat heart. Implications for cardiac 
arrhythmiaS - A.Scridon, E. Fouilloux-Meugnier, 
E. Loizon, S. Rome, C. Julien, C. Barres, P. 
Chevalier, Tirgu Mures (ESC 2014)

Does timing matter for strain measurements? 
- R.O. Mădă, A.M. Daraban, I. Stankovic, J.U. 
Voigt, Leuven-Belgium (ESC 2014)

Three-dimensional changes of the mitral annulus 
geometry and dynamics in patients with functional 
mitral regurgitation: insights for mitral valve 
repair. - S. Mihăila, D. Muraru, E. Piasentini, 
P. Aruta, G. Cavalli, S. Casablanca, D. Peluso, 
S. Iliceto, D. Vinereanu,L.P. Badano (Bucuresti, 
RO; Padua, IT) (ESC 2014)

In patients with ischemic cardiomyopathy and 
secondary mitral regurgitation, mitral annulus 
contractile dysfunction is related more to left atrial 
than to left ventricular contractile dysfunction.
S. Mihăila,ăila,ila, D. Muraru, E. Piasentini, M. 
Miglioranza, U. Cucchini, G. Cavalli, M. Tadic, 
S. Iliceto,
D. Vinereanu, L.P. Badano (Buucresti, RO; Padua, 
IT) (ESC 2014)

Mitral annulus remodeling and dysfunction 
in patients with mild to severe organic mitral 
regurgitation. 
S. Mihăila,ăila,ila, E. Piasentini, D. Muraru, M. 
Miglioranza, P. Aruta, G. Cavalli, S. Casablanca, 
S. Iliceto,
D. Vinereanu, L.P. Badano (Bucuresti, RO; Padua, 
IT) (ESC 2014)
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Congresul ESC din acest an a fost asociat cu o serie de 
elemente de performan�ă: peste 30300 de delega�i înregistra�i, 
27 de prezentări clinice Hot Line, 15 Clinical Trial Updates, 
19 rezultate provenind din Registrele mari, lansarea a patru 
noi Ghiduri şi 4597 de rezumate acceptate pentru prezentare. 
Prezen�a românească a fost una dintre cele mai semnificative 
dintre cele înregistrate în ultimii ani, meritând a fi cunoscută 
şi, bineîn�eles, amplificată în anii următori. Astfel, au fost:

Participare ABSTRACT SESSION
1. Tissue doppler imaging predicts unsuccessfull cardiac 

rehabilitation after aortic �al�e replacement in aortic 
stenosis compared with aortic regurgitation.

–	L. Iliuta (Bucharest, RO)
2. Vasopressin receptor antagonists for the treatment of 

heart failure: a systematic re�iew and meta-analysis of 
randomized controlled trials.

–	I. Nistor, I. Bararu, M.C. Apavaloaie, L. Voroneanu, M.D. 
Donciu, E.V. Nagler, A. Covic (Iasi, RO; Ghent, BE)

3. A national PCI network and a pharmacoin�asi�e strategy, 
keys of success of the Romanian STEMI program.

–	G.P. Tatu-Chitoiu, D. Deleanu, A. Petris, C. Macarie, C. 
Arsenescu Georgescu, L. Petrescu, R. Capalneanu,

I. Benedek, F. Ortan, D. Vinereanu (Bucharest, Iasi, Timisoara, 
Cluj Napoca, Targu Mures and Brasov, RO)

4. Postero-septal epicardial accessory pathways - 
electroanatomical corelations. 

–	C.-N. Iorgulescu, S.T. Bogdan, A.D. Radu, E. Ene, M. 
Dorobantu, R.-G. Vatasescu (Bucharest, RO)

Autori POSTER SESSION
1. Serum uric acid, arterial stiffness and total cardio�ascular 

risk: is there a link? 
M. Dorobantu, D. Lighezan, A. Deaconu, I. Comanescu, S. 
Onciul, B. Dragoescu, D. Salaru, A. Micoara,
O.-F. Tautu (Bucharest, Timisoara and Iasi, RO)
2. Circulating miRNA and the se�erity of coronary artery 

disease. 
L.S. Niculescu, N. Simionescu, A.C. Popescu, M.R. Popescu, 
D.R. Dimulescu, M. Simionescu, A. Sima
(Bucharest, RO)
3. Three-dimensional changes of the mitral annulus 

geometry and dynamics in patients with functional 
mitral regurgitation: insights for mitral �al�e repair.

S. Mihaila, D. Muraru, E. Piasentini, P. Aruta, G. Cavalli, S. 
Casablanca, D. Peluso, S. Iliceto, D. Vinereanu,L.P. Badano 
(Bucharest, RO; Padua, IT)
4. Lower in-hospital mortality in STEMI patients with 
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postponed angioplasty after successful pre-transfer 
medication compared with primary angioplasty. RO-
STEMI registry data.

G.P. Tatu-Chitoiu, D. Deleanu, A. Petris, C. Macarie, L. 
Petrescu, C. Arsenescu Georgescu, R. Olinic,
I. Tilea, R. Capalneanu, D. Vinereanu (Bucharest, Iasi, 

Timisoara, Cluj Napoca and Targu Mures, RO)
5. Obstructi�e sleep apnea determines subclinical systolic 

bi�entricular dysfunction and increased arterial 
stiffness.

S.L. Magda, R.I. Mincu, S. Dumitrache Rujinski, T. 
Constantinescu, M. Florescu, S. Mihaila, M. Cinteza,
D. Vinereanu (Bucharest, RO)
6. Mineralocorticoid receptor blockade added-on standard 

antiarrhythmic pharma therapy decreases the atrial 
fibrillation recurrences in a 24 months study.

A.G. Tase, O. Tetiu, G. Savoiu, M. Mihaila, I. Iorga-Siman, G. 
Stanciulescu, M. Man (Pitesti, RO)
7. Predictors and late incidence of persistent or recurrent 

heart failure after aortic �al�e replacement for aortic 
stenosis compared with aortic regurgitation.

L. Iliuta, M. Rac-Albu (Bucharest, RO)
8. New tools for a better prediction of total cardio�ascular 

risk of Romanian adult hypertensi�e population.
O.-F. Tautu, D. Alexandru, I. Comanescu, S. Onciul, B. 
Dragoescu, O. Mitu, S. Ghiorghe, R. Darabont,
D. Lighezan, M. Dorobantu (Bucharest, Iasi and Timisoara, 
RO)
9. Predictors for new-onset post-operati�e atrial fibrillation 

in patients undergoing aortic �al�e replacement.
L. Iliuta (Bucharest, RO)
10. S100A8/A9, potentially important link between 

circulating neutrophils, traditional CV risk factors and 
CV risk in apparently healthy women.

A. Schiopu, O.S. Cotoi, P. Duner, N. Ko, B. Hedblad, J. 
Nilsson, H. Bjorkbacka (Lund, SE; Tirgu-Mures, RO)
11. Age and sex related changes in left and right �entricular 

function. 
R.C. Rimbas, S. Calin, O.A. Enescu, S. Mihaila, R. Mincu, M. 
Florescu, L.S. Magda, D. Vinereanu
(Bucharest, RO)
12. Speckle tracking echocardiography with a 12-segments 

model approach of the right �entricle might identify 
better right �entricular dysfunction.

R.C. Rimbas, O.A. Enescu, S. Calin, R. Dragoi Galrinho, D. 
Vinereanu (Bucharest, RO)
13. New markers for risk e�aluation of pre-diabetic 

hypertensi�e patients without coronary artery disease.
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M. Anghel, E. Radu Sultanescu, M. Sandulescu (Bucharest, 
RO)
14. PSVT in patients with short PR syndrome - lateral and/

or decremental rather than atria-fascicular pathways.
S. Bogdan, C. Iorgulescu, E. Ene, A. Radu, M. Dorobantu, R.-
G. Vatasescu (Bucharest, RO)
15. Epigenetic regulation of NADPH oxidase by histone 

acetylation in human aortic smooth muscle cells. 
A. Manea, A. Todirita, A. Constantin, S.-A. Manea (Bucharest, 
RO)
16. Athletic CardioClub, the Romanian original way in 

promoting primary cardio�ascular diseases pre�ention.
G.P. Tatu-Chitoiu, C. Marinescu, D. Deleanu, F. Mitu, D. 
Gaita, R. Tecuceanu, L. Spataru, A. Platon,
A. Petris, I.M. Coman (Bucharest, Iasi and Timisoara, RO)
17. Importance of ambulatory blood pressure monitoring 

in children and adolescents with primary arterial 
hypertension.

C. Lazea, R. Manasia (Cluj-Napoca, RO)
18. In patients with ischemic cardiomyopathy and 

secondary mitral regurgitation, mitral annulus 
contractile dysfunction is related more to left atrial than 
to left �entricular contractile dysfunction.

S. Mihaila, D. Muraru, E. Piasentini, M. Miglioranza, U. 
Cucchini, G. Cavalli, M. Tadic, S. Iliceto,
D. Vinereanu, L.P. Badano (Bucharest, RO; Padua, IT)
19. Mitral annulus remodeling and dysfunction in patients 

with mild to se�ere organic mitral regurgitation. 
S. Mihaila, E. Piasentini, D. Muraru, M. Miglioranza, P. Aruta, 
G. Cavalli, S. Casablanca, S. Iliceto,
D. Vinereanu, L.P. Badano (Bucharest, RO; Padua, IT)
20. Correlation between �ascular calcification and systemic 

inflammation markers in hypertensi�e patients. 
S. Dragan, C. Serban, C. Gurban, V. Turi, R. Christodorescu 
(Timisoara, RO)
21. c-Src tyrosine kinase mediates high glucose-induced 

endothelin-1 expression in diabetes. 
S.-A. Manea, A. Todirita, I.M. Fenyo, A. Constantin, A. Manea 
(Bucharest, RO)
22. Usefulness of electrical �elocimetry (EV) during head 

up tilt testing (HUTT) for �aso�agal syncope. 
C. Podoleanu, A. Varga, A. Frigy, A. Incze, E. Carasca (Targu 
Mures, RO)
23. Multiple sclerosis determines subclinical bi�entricular 

dysfunction. 
R.I. Mincu, L.S. Magda, A. Velcea, S. Mihaila, M. Florescu, 
D. Mihalcea, A. Chiru, B.O. Popescu, C. Tiu,
D. Vinereanu (Bucharest, RO)
24. Mechanisms of taxanes-induced cardiac dysfunction: a 

4D echocardiographic and genetic study. 
M. Florescu, D. Mihalcea, S. Magda, E. Radu, M. Acasandrei, 
D. Jinga, O.A. Enescu, R. Rimbas, R. Mincu,
D. Vinereanu (Bucharest and Magurele, RO)
25. Allopurinol and endothelial function. 
E.E. Babes, V.V. Babes, M.I. Popescu (Oradea, RO)
26. Distance-related differences in critical times, protocol 

acti�ation and mortality in a regional STEMI
network.
T. Benedek, B. Balazs, B. Jako, N. Rat, I. Benedek 
(Targu Mures, RO)

Co-autori POSTER SESSION
1. Accuracy and reproducibility of three-

dimensional echo left �entricular �olumes 
obtained using fully automated and 
manually edited endocardial border tracing 
algorithms.

A.Cecchetto, D. Muraru, M. Perazzolo Marra, U. 
Cucchini, D. Peluso, M. Vannan, S. Mihaila, S. 
Iliceto, R.M. Lang, L.P. Badano (Padua, IT; Atlanta 
and Chicago, US; Bucharest, RO)
2. Inter�endor consistency and accuracy of 

left �entricular �olume measurements using 
three-dimensional echocardiography.

A.Cecchetto, D. Muraru, M. Perazzolo Marra, 
U. Cucchini, G. Romeo, X. Zhou, S. Mihaila, S. 
Iliceto, R.M. Lang, L.P. Badano (Padua, IT; Atlanta 
and Chicago, US; Bucharest, RO)
3. Two-dimensional longitudinal strain is a 

useful index to identify subclinical right 
�entricular dysfunction at long-term follow 
up of corrected Tetralogy of Fallot by trans-
atrial approach.

G. Cavalli, D. Muraru, L.P. Badano, M. Padalino, 
S. Mihaila, P. Aruta, M. Perazzolo Marra, E. Reffo, 
G. Stellin, S. Iliceto (Padua, IT; Bucharest, RO)
4. Ischemic postconditioning significantly 

reduces infarct size: systematic re�iew and 
meta-analysis of randomized controlled 
trials.

C.Touboul, D. Angoulvant, N. Mewton, F. Ivanes, D. 
Muntean, F. Prunier, M. Ovize, T. Bejan-Angoulvant 
(Tours, Lyon and Angers, FR; Timisoara, RO)
5. Cardioprotecti�e and angiogenic effects of 

miRNAs in human cardiac progenitor cell 
exosomes. 

E. Cervio, L. Barile, M. Gherghiceanu, T. Torre, 
T. Moccetti, G. Vassalli (Lugano, CH; Bucharest, 
RO)
6. Medical therapies in the emergency setting of 

patients not undergoing in�asi�e workup. 
B.Ricci, E. Cenko, Z. Vasiljevic, M. Dorobantu, S. 
Kedev, B. Knezevic, D. Milicic, O. Manfrini, L. 
Badimon, R. Bugiardini (Bologna, IT; Belgrade, 
RS; Bucharest, RO; Skopje, MK; Podgorica, ME; 
Zagreb, HR;
Barcelona, ES)

Moderatori ai sesiunilor ESC:
PROGNOSIS IN HEART FAILURE: SCIENCE 
AND UNCERTAINTIES Rapid Fire Abstract
Chairperson(s): C. Ceconi (Cona, IT); D. Vinereanu 
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(Bucharest, RO)

NEW INSIGHTS IN ACUTE PULMONARY EMBOLISM 
Moderated Posters
Chairperson(s): G. Agnelli (Perugia, IT); A. Petris (Iasi, RO)

CARDIO-RENAL INTERACTION Moderated Posters
Chairperson(s): M. Dudziak (Gdansk, PL); A.C. Covic (Iasi, 
RO)

REGIONAL AND ETHNIC PROFILES Moderated 
Posters
Chairperson(s): D.R. Dimulescu (Bucharest, RO); 

INFECTIVE ENDOCARDITIS. CLINICAL CASES: AN 
ECHO NIGHTMARE Case-based Symposium
Chairperson(s): B.A. Popescu (Bucharest, RO); J.F. Obadia 
(Lyon-Bron, FR)

DIABETES RELOADED!
Discussant: Diabetes reloaded! 
– I.M. Coman (Bucharest, RO)

TARGET ORGAN DAMAGE IN HYPERTENSION I
Discussant: Target organ damage in hypertension I. 
– D. Vinereanu (Bucharest, RO)

STRESS, AUTONOMIC REACTIVITY AND 
HYPERTENSION Abstract Session
Chairperson(s): M. Dorobantu (Bucharest, RO); F. Enseleit 
(Zurich, CH)

PATHOPHYSIOLOGY OF HYPERTENSION Moderated 
Posters
Chairperson(s): A.O. Nedoshivin (St. Petersburg, RU); E. 
Apetrei (Bucharest, RO)

THE BODYWEIGHT BURDEN
Discussant: The bodyweight burden. 
– I.-S. Dragulescu (Timisoara, RO)

THE BITTER TASTE OF SWEET
Discussant: The bitter taste of sweet. 
– D. Gaita (Timisoara, RO)

ATRIAL FIBRILLATION �� CLINICAL
Discussant: Atrial fibrillation �� Clinical.
– C. Podoleanu (Targu Mures, RO)

DIABETES AND CARDIOVASCULAR DISEASE: 
LESSONS FROM EUROASPIRE IV Clinical Seminar
Chairperson(s): D.A. Wood (London, GB); D. Gaita (Timisoara, 
RO)

IMAGING IN HYPERTENSION
Discussant: Imaging in hypertension. 

– I.M. Coman (Bucharest, RO)

MECHANISMS OF THE PROGRESSION ON 
HYPERTENSION
Discussant: Mechanisms of the progression on 
hypertension. 
– C. Arsenescu (Iasi, RO)

DIASTOLIC DYSFUNCTION II
Discussant: Diastolic dysfunction II. 
– O. Chioncel (Bucharest, RO)

CHALLENGING CLINICAL SCENARIOS IN 
HYPERTENSION Clinical Seminar
Chairperson(s): M. Dorobantu (Bucharest, RO); E.V. Shlyakhto 
(St. Petersburg, RU)

SYMPOSIUM
HYPERTENSION IN THE YOUNG 
Particularities of diagnosis and risk assessment in the 
young. 
– M. Dorobantu (Bucharest, RO)
The epidemic crude reality. 
– D. Gaita (Timisoara, RO)

DEBASE SESSION
New anticoagulants in atrial fibrillation - are they better 
than warfarin? CONTRA. 
– G.-A. Dan (Bucharest, RO)
New anticoagulants in atrial fibrillation - are they better 
than warfarin? REBUTTAL CONTRA.
– G.-A. Dan (Bucharest, RO)

GUIDELINES IN DAILY PRACTICE
Renal expertise: when is it needed? Case presentation. 
– A.C. Covic (Iasi, RO)

CLINICAL CASES
Right �entricular rupture after CPR following anterior 
myocardial infarction. 
– M.M. Gurzun (Bucharest, RO)
A challenging case of postero-inferior ST ele�ation acute 
myocardial infarction (STEMI) with fatal
complications.
– M.C. Apavaloaie (Iasi, RO)

Trebuiesc men�ionate participările în cadrul ESC Congress 
Committees a d-nei prof. Maria Doroban�u şi a d-lui prof. Dan 
Gai�ă. Cu ocazia acestui congres au dobândit titlul de FESC 
doi colegi: Camelia Cristina Diaconu şi Marius Toringhibel.
Această listă (pe care o dorim tot mai lungă) ne permite să fim 
optimişti în perspectiva participării româneşti la Congresul 
ESC 2015 (Londra 29 august – 2 septembrie 2015).

Conf. dr. Antoniu Petriş
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AGENDA MANIFESTĂRILOR SRC 

2015 
 

IANUARIE 
   

FEBRUARIE 
ANATOMY IN HEART FAILURE – MODUL I - AORTA 
Directori de curs: Dr.O.Chioncel 

27 februarie București 

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 

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

13 martie Caransebeș 

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

13 martie București 

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

1 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  mai Sibiu 

 
 

  



 
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 

ANATOMY IN HEART FAILURE – MODUL I - AORTA 
Directori 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 
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