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CUVÂNTUL PREȘEDINTELUI 
 

Dragi colegi 

 

 
În acest număr al INFOCARD puteți citi minuta ședintei 

Consiliului de Conducere al Societății Române de 

Cardiologie din 26 Noiembrie 2015. Este ultima ședință a 

Consiliului din acest an. Un an dens pentru SRC. Un an 

care a însemnat în primul rând câteva măsuri de 

reorganizare financiară și administrativă. Un an în care la 

Conferința Grupurilor de Lucru și la Congresul SRC au 

fost testate, cu succes, noi modalități de creștere a 

nivelului lor calitativ.  Un an cu o participare record a 

membrilor SRC la programul științific al Congresului 

European de Cardiologie și la alte congrese internaționale. 

Un an în care Cursurile Grupurilor de Lucru și alte 

manifestări științifice s-au bucurat de o audiență 

deosebită. Un an în care s-au pus bazele unor programe 

destinate educației publicului larg în prevenția bolilor 

cardiovasculare. 

 

Anul 2016 se anunță la fel de dens. Încă de pe acum se 

lucreză intens la modernizarea modului de organizare și 

desfășurarea a celor două evenimente științifice majore ale 

SRC (Conferința Grupurilor de Lucru și Congresul care, 

în 2016, va ajunge la cea de a 55-a ediție). Programul 

cursurilor Grupurilor de Lucru este deja stabilit. În 2016 

vor debuta conferințele pentru publicul larg. Un prim test 

de acest fel a fost deja programat pentru Aprilie 2016 la 

Ateneul Român. Aplicația SRC destinată 

autodiagnosticului hipertensiunii arteriale va putea fi  

accesată de pe telefoanele mobile. Broșurile educative ale 

SRC vor fi diseminate în publicul larg. Și nu în ultimul 

rând vom face eforturi pentru achiziționarea unui nou 

sediu. Din care (sper) va vom oferi o nouă surpriză. 

 

Societatea Română de Cardiologie este o societate 

puternică, o societate care stă acum pe o baza solidă, 

inclusiv financiară. O societate puternică însă, în  primul 

rând, prin personalitățile sale puternice. Altfel spus avem 

tot ce este nevoie pentru a face din 2016 un an de succes. 

 

Vă mulțumesc! 

 

Dr. Gabriel Tatu Chițoiu 
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ÎN ATENȚIA MEMBRILOR SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 

 

 

 

REVISTA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE ARE UN NOU REDACTOR ȘEF! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Eduard APETREI   Prof.Dr. Carmen GINGHINĂ 

 

 

 

Societatea Româna de Cardiologie multumește Domnului Profesor Dr. Eduard Apetrei pentru răbdarea și profesionalismul cu 

care a reușit să mențină Revista Română de Cardiologie la un înalt standard științific. Contribuția Domnului Profesor Eduard 

Apetrei este hotărâtoare în contextul efortului de a aduce Romanian Journal of Cardiology în rândul revistelor indexate. 

  

În conformitate cu prevederile statutare mandatul Domnului Profesor Eduard Apetrei s-a încheiat. În consecință, în cadrul 

ședinței din 26 Noiembrie 2015, Consiliul de Conducere al Societății Române de Cardiologie a desemnat, în unanimitate, pe 

Doamna Profesor Dr. Carmen Ginghină în calitatea de nou redactor șef al revistei. Propunerea a fost făcută de către Domnul 

Profesor  Eduard Apetrei. 

  

Urăm mult succes noului Redactor Șef al Romanian Journal of Cardiology! 
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MINUTA  

ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE CONDUCERE 

26 noiembrie 2015, București 

 

 

Prezenți – Consiliul de Conducere dintre care online 

Conf.Dr. Gabriela Doroș, Dr.Ruxandra Christodorescu, 

Conf.Dr. Diana Țînț și membru consultant Conf.Dr. Călin 

Pop. 

 

1. Activitatea SRC în intervalul 20 Septembrie 

2015– 25 Noiembrie 2015 

 

1.1. Organizatoric: 

 

1.1.1. Modificarea Statutului SRC în conformitate cu 

hotărârile luate la Adunarea Generală din 18 

Noiembrie (depunere la Judecatorie: decembrie 

2015); trebuie acordata o atentie deosebita 

articolului potrivit căruia SRC poate organiza 

cursuri/manifestări de formare profesională. 

1.1.2. În conformitate cu decizia anterioară a Consiliului 

a fost înființată Societatea Comercială SRC 

MEDICALEVENTS SRL.  

- Obiective principale de activitate: organizare 

evenimente medicale, educație medicală, 

producția și distribuția de materiale științifice și 

educative, etc. 

- Asociat unic: Societatea Română de 

Cardiologie. 

1.1.3. Există în curs de semnare și renegocierea 

contractul cadru cu MediaMed privind organizarea 

principalelor manifestări ale societății și semnarea 

unui Contract de prestări servicii pentru producerea 

Romanian Journal of Cardiology. 

1.1.4. A avut loc întâlnirea cu Companiile farmaceutice 

pentru definitivarea participării lor la proiectele 

SRC; se estimeaza ca vom avea fonduri pentru 

Conferinta GL si Congresul National de 

Cardiologie. 

1.1.5. Situația evidenței membrilor SRC a fost prezentata 

de Conf. Dr. Antoniu Petris și Dr. Adrian Mereuță 

avand ca idei principale: 

- Apelul către cardiologii români de 

pretutindeni; 

- Inițiativa de centralizare a cardiologilor din 

România – cu ajutorul colegiilor medicale 

teritoriale. Au răspuns până acum 15 colegii. Față 

de 1460 membri la începutul anului, în momentul 

de față sunt 1532 membri. La întâlnirea cu 

Prof.Atar nu am putut raspunde căți cardiologi 

sunt în România. Sperăm ca până la sfârșitul 

anului să avem o evidență clară cu scopul 

principal de a atrage cât mai multi cardiologi în 

rândul membrilor SRC; 

- S-a început implementarea contului pentru 

fiecare membru SRC;  

- Referitor la taxele de membru – vom transmite 

înștiințări de plată în decembrie și februarie – 

după care îi vom exclude pe cei cu restanțe (cf 

statutului dacă cotizația nu este achitată timp de 2 

ani se va aplica excluderea acestora); 

- Pe site-ul SRC există un spațiu dedicat 

membrilor de onoare; 

- Există oportunitatea înscrierii reciproce a 

membrilor SRC și ai Societății de Medicină 

Internă în cele două societăți; s-a decis pastrarea 

membrilor actuali fără o fuziune cu alte societăți 

medicale, cu mențiunea de a trimite totuși o 

invitație necondișionată de aderare la SRC. 

1.1.6. Datorită volumului mare de muncă in cadrul 

societății se va încerca angajarea unei secretare 

(tentativă nereușită pentru moment). 

1.1.7. A fost demarată acțiunea „Sinaia – primul oraș al 

prevenției bolilor cardiovasculare” –  Conf. Dr. 

Ioan Mircea Coman a avut o întâlnire cu 

reprezentantul Primăriei Sinaia, S-a stabilit ca până 

în 15 decembrie să existe un reprezentant al 

primariei care să se ocupe specific de această 

acțiune. Din partea noastră vor fi reprezentanți 

medici pentru pneumologie, hipertensiune, boli 
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metabolice.  

 

1.2. Profesional: au fost întocmite documentele 

necesare pentru propunerea de înființare a 

competentelor de “Stimulatoare și Defibrilatoare 

Cardiace Implantabile” și de “Elecrofiziologie 

Cardiacă Intervențională”.  

 

1.3. Științific/educativ: 

 

1.3.1. Au fost prezentate cursurile Grupurilor de Lucru 

desfășurate în 2015 cu un total participanți de peste 

2100. 

1.3.2. A fost deschis registrul RO-STEMI – Noiembrie 

2015 (finanțat de compania Astra Zeneca); timp de 

desfășurare – o lună. 

 

1.4.  Implicare în decizia politică: 

- activitate intensă în parteneriat cu Societatea 

Română de Pneumologie și Fundația Inimii pentru 

promovarea și susținere adoptării formei 

modificate a  Legii 349/2002 privitoare la 

combaterea efectului produselor din tutun în 

sensul interzicerii totale a fumatului în spațiile 

publice închise; 

- Două apeluri către Presedintie, Guvern, 

Parlament; 

- Petiție on-line => 3000 de semnături în 10 zile; 

- Participare directă la sedinta Comisiei pentru 

Sănătate și Familie a camerei Deputaților în urma 

căreia s-a dat aviz pozitiv pentru votarea acestei 

legi în Plenul Parlamentului; 

- Deocamdata legea a fost scoasă de pe ordinea 

de zi a parlamentului. 

 

1.5. Relații cu alte structuri organizatorice medicale 

- a fost semnat un parteneriat cu Societatea 

Studenților Mediciniști din Iași. Au fost 

participanti activi la acțiunile SRC. 

 

1.6. Relații internaționale: 

- scrisori de susținere a candidaturilor pentru 

structurile ESC: 

o Conf. Dr. Ioan Mircea Coman (consilier) - 

(susținut si de Societatea Maghiară, Societatea 

Bulgară și Societatea din Republica Moldova, 

Societatea din Ucraina); 

o Prof. Dr. Dan Atar (Norvegia – viitor 

președinte ESC); 

o Prof. Dr. Stefan Anker (Germania, 

vicepreședinte ESC); 

o Prof.Dr. Patrizio Lancelloti (member - 

Nominating Committe); 

o Prof. Dr. Bela Merkely (Ungaria, vice 

președinte ESC) = condiționat de primirea unei 

scrisori de intenție; fără o susținere clară; 

o Prof. Dr. Robert Kiss (Ungaria – consilier) = 

condiționat de primirea unei scrisori de intenție; 

fără o susținere clară; 

- anularea unui curs „NOACCS” finanțat de 

REMEDICA și care ar fi urmat să aibă loc la 

București pe 24 Octombrie; anularea a fost 

datorată unui viciu de comunicare al 

organizatorilor (ignorarea propunerilor părții 

române). 

 

2. Probleme curente 

 

2.1. Noul Redactor sef al Romanian Journal of 

Cardiology 

- Domnul Profesor Eduard Apetrei își încheie 

mandatul. Acesta a mulțumit tuturor pentru 

colaborare și a propus pe D-na Prof.Carmen 

Ginghină pentru funcția de Redactor Sef al 

Revistei Române de Cardiologie. S-a aprobat 

cu unanimitate de voturi; 

- S-a decis ca D-nul Prof. sa rămână membru al 

Consiliu de Conducere pe durata actualului 

mandat. Devine automat și membru al Grupului 

de Consilieri ai SRC. 

2.2. Aprobarea programului/proiectelor Societății 

Române de Cardiologie pentru anul 2016  

- D-nul Dr.G.Tatu Chitoiu a prezentat pe scurt 

proiectele pe 2016 – continuare a proiectelor 

aprobate în decembrie 2014 pentru perioada 

întregului mandat; 

- Se adaugă cursul ESC și ExpertMeeting de 

Sindroame Coronariene Acute; 

- Aprobat cu unanimitate de voturi. 

PROIECT CENTRAL 2016: deschiderea unei 

5 



SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE          
 
 

  Infocard                                                                                                                                  Numărul 74 / noiembrie 2015  

 

televiziuni online a Societății Române de 

Cardiologie 

 

2.2.1. Conferința Grupurilor de Lucru (12-14 Mai, 

Sibiu) 

a).Organizatori: 

 GL de Ateroscleroză și Aterotromboză 

 GL de Cardiologie Intervențională 

 GL de Cardiologie Preventivă și Recuperare 

Cardiovasculară 

 GL de Cardiologie de Urgență 

 GL de Cardiopatie Ischemică 

b) Termene stabilite pentru o bună organizare: 

1. lista invitaților străini: până la 15 Decembrie 2015; 

2. transmiterea sesiunile până la sfârșitul lui 

Februarie 2016; 

3. definitivarea programului final: 31 Martie 2016. 

 

2.2.2. Al 55-lea Congres al Societății Române de 

Cardiologie  

a) S-a propus ca teme dominante - Basic science & 

Prevenție primară/secundară.  

b) Termene stabilite 

- pentru propuneri invitați străini până la 31 

Ianuarie 2016; 

- abstractele și conferințele propuse până la 15 

Mai 2016; 

- Programul final: 31 Iulie 2016. 

 

Mențiuni importante: 

a). Există propunerea pentru ca perioada de 

desfășurare a Congrsului SRC să fie de Miercuri de 

la prânz și până Sâmbătă dupăamiază (în loc de Joi 

dimineața – Sâmbătă seara):   

-  deschiderea Congresului ar fi Miercuri la ora 16, 

simpozioanele de firmă de 90 de minute de 

sâmbătă de la prânz s-ar muta miercuri seara, 

simpozioanele de firma de 60 de min de sâmbătă 

seara s-ar mută sâmbătă la ora 12; am putea 

programa sesiunile organizatorice ale Grupurilor 

de lucru, toate în același timp, în săli paralele, după 

simpozioanele de firmă de 60 de minute; ar fi 

reuniuni de lucru cu catering; am putea crea pauze 

mai mari între sesiuni; închiderea Congresului s-ar 

face după încheierea reuniunilor Grupurilor de 

Lucru, momentul cultural al Congresului ar fi 

Vineri seara; NB> în această formulă cursurile 

precongres ar trebui să se desfășoare miercuri 

dimineața!! 

 

S-a hotărât menținerea zilelor de desfășurare Joi 

dimineața – Sămbăta seara (22-24 septembrie 2016). 

 

b). Au fost demarate acțiuni pentru 

modernizarea/optimizarea organizării Conferinței 

Grupurilor de Lucru și a Congresului SRC/2016 

precum și modernizarea modului de desfășurare a 

programului științific: 

- asigurarea interactivității sesiunilor prin 

programe on-line abordabile de pe mijloacele de 

comunicare mobile (telefoane, tablete); 

- cuantificarea cantitativă și calitativă a 

participării la sesiuni prin utilizarea codurilor de 

bare atașate ecusoanelor; 

- evaluarea electronică, în timp real, a calității 

sesiunilor și a prezentărilor; 

- up-grad-area Sesiunilor Poster (postere 

electronice în format nou) și a sesiunilor de Poster 

Forum. Propunere: utilizarea Salii Ferdinand, 

dotata inclusiv cu un număr limitat de locuri pe 

scaune pentru sesiunea de Poster Forum (în locul 

locației de până acum, respectiv la balconul 

holului de acces în Cazino; 

- Locul sălii Ferdinand va fi luat, pentru 

conferințe, de sala de la Hotel Montana. 

 

Se va mediatiza respectarea regulamentului de 

protectie ISU prin care nu se va mai permite intrarea 

în sală peste capacitatea maximă admisă. 

Se va implementa transmiterea în afara sălii a sesiunii în 

desfășurare. 

 

c). Problema taxelor de participare la Congresul 

SRC: 

- Peste 50% dintre participanții la congresul 

SRC nu sunt cardiologi (a se vedea figura de mai 

jos); 

- În prezent SRC are cele mai reduse taxe de 

participare dintre toate Societățile Profesionale 

Medicale; 
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A fost prezentată distribuția pe specialități a participanților 

la congresul SRC/2015 

 

 
 

- Propunere: creșterea taxei de participare a non-

membrilor SRC cu 100%. Estimativ asta 

înseamnă un spor de 40-45.000 de euro anual în 

bugetul SRC si o buna ocazie de atragere de noi 

membri în SRC; 

- Aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2.2.3. Cursurile Grupurilor de Lucru ale SRC 

- au fost prezentate propunerile GL cu discuție 

punctuală pe acele cursuri care se suprapun la 

aceeași dată și locație. S-a propus fie schimbarea 

datei, fie gruparea în două zile succesive, aceeași 

locație; 

- Se vor anunța din timp toate cursurile către 

colegiile medicale teritoriale pentru evitarea 

suprapunerii cu alte manifestări din teritoriu. 

 

2.2.4. Bursele Societății Române de Cardiologie 

A fost propusă acordarea a 3 burse (impartirea 

bursei existente în 3 categorii):  

- Basic Science (avem invitație Prof. Binah, 

Israel); de discutat dacă nu se poate face în 

România – vom avea discuții cu Prof. Maya 

Simionescu după 1 Decembrie 2015; 

- Electrofiziologie (invitație Prof. Glikson, 

Israel); 

- Cardiologie Pediatrică (crearea și întreținerea 

Registrului de malformații congenitale la copii?). 

 

2.2.5. Campania „Totul pentru Inima ta!” 

 

2.2.5.1. Broșurile SRC vor fi finalizate în Decembrie 

2015. 

2.2.5.2. Aplicația pe telefoanele mobile de autodiagnostic 

a HTA (finalizare in Decembrie 2015). 

2.2.5.3. Conferințele pentru publicul larg 

- Vom avea un prim eveniment la Ateneul 

Român: 23 Aprilie 2016 avand ca teme principale 

Combaterea sedentarismului și a Hipertensiunii 

arteriale. 

 

2.2.5.4. Stafeta Inimii: 24 Aprilie 2016. 

 

2.2.6. A fost prezentată situația financiară a 

Societății Române de Cardiologie; a fost 

propusa incercarea de achizitionare a unui sediu 

propriu pentru partea administrativa. Se va încerca 

achizitionarea prin fonduri europene. 
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3 Noiembrie 2015 

APEL CĂTRE 

DOMNUL KLAUS IOHANNIS, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

  

 

În contextul tragicelor evenimente din aceste zile 

Societatea Română de Cardiologie și Societatea 

Română de Pneumologie solicită modificarea imediată 

a legii nr. 349/2012 pentru prevenirea și combaterea 

efectelor consumului de tutun în sensul interzicerii 

totale a fumatului în toate spațiile publice (incluzând 

în această categorie, în mod explicit, restaurantele, 

barurile, cluburile, etc.).   Adoptarea noii legi trebuie 

însoțită de impunerea imediată a montării în aceste 

spații a instalațiilor de detecție și combatere automată 

a incendiilor.   

Amintim că inițiativa legislativă de modificare a 

acestei legi, votată în plenul Senatului României în 

martie 2015 a fost blocată la mijlocul acestui an în 

cadrul Comisiei pentru Sănătate și Familie. Nu putem 

să nu ne imaginăm faptul că în situația existenței unei 

astfel de legi și a reglementării mai sus amintite  

 

tragedia care a debutat la 30 Octombrie la Clubul 

„Colectiv” ar fi fost evitată !    

Interzicerea totală a fumatului în spațiile publice este 

impusă și de Legea nr. 48 din 2002 pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare (publicată în Monitorul Oficial nr. 69 din 

31 ianuarie 2002) Lege care la Art. 1 aliniatul 2 

precizează faptul că ”Principiul egalităţii între 

cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt 

garantate în special în exercitarea următoarelor 

drepturi” între care figurează și „Dreptul la sănătate, 

la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii 

sociale” (punctul (d)(iv). Actualele prevederi ale legii 

349/2012 nu garantează respectarea acestui drept în 

restaurante, baruri si cluburi dat fiind faptul că 

separarea completă a fumătorilor de nefumători este 
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imposibilă în astfel de spații. Odată intrați în 

restaurante, baruri și cluburi nefumătorii devin 

victime ale unei agresiuni permanente fiind siliți să 

devină fumători pasivi. Drept urmare dreptul la 

sănătate prevazut în legea 48/2002 este permanent 

încălcat, tolerându-se discriminarea permanentă a 

majorității nefumătoare (75% din populație) de către 

minoritatea fumătoare. Singura modalitate de 

înlăturare a acestei discriminări CU CONSECINȚE 

GRAVE ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A 

POPULAȚIEI este interzicerea totală a fumatului în 

spațiile publice.    

Atragem atenția că, în conformitate cu datele statistice 

europene românii au, alături de bulgari, cea mai 

redusă speranță de viață din Comunitatea Europeană. 

De asemenea România se află pe primele locuri în ceea 

ce privește mortalitatea prin boli cardiovasculare, 

60% dintre români decedând prin aceste boli. Prin 

comparație, mortalitatea prin boli cardiovasculare a 

românilor cu vârsta de 60-65 de ani este identică cu 

cea a francezilor la vârsta de 75-80 de ani. Este bine 

stabilit, de foarte mulți ani, că fumatul este un factor 

de risc major pentru bolile cardiovasculare. Cauza 

imediat următoare de mortalitate (21%) este cancerul, 

maladie pentru care fumatul este, de asemenea, un 

factor de risc major. Este binecunoscut faptul ca 90% 

dintre cancerele bronhopulmonare se datorează 

fumatului.    

Actuala stare catastrofala de sănătate a populației 

României, cu consecințe economice și sociale deosebite, 

se datorează ignorării măsurilor de prevenire a bolilor 

cronice și în special a celor cardiovasculare și 

bronhopulmonare. În acest context absența unei 

atitudini legislative și administrative ferme care să 

conducă la interzicere fumatului în spațiile publice are 

o importanță majoră.    

Suntem convinși că și Dumneavoastră, Domnule 

Președinte al României, Doamnelor și Domnilor 

Minștri și membri ai Parlamentului României 

constientizați necesitatea adoptării imediate a unor 

decizii majore care să se concretizeze în înlăturarea 

gravelor probleme de sănătate ale populației, 

adevărate atentate la siguranța națională a României. 

Implementarea unui Program de prevenție a bolilor 

cronice devine, în acest context, o problemă de interes 

național. În acest sens, adoptarea imediată a legii care 

interzice complet fumatul în spațiile publice este un 

prim pas care TREBUIE făcut.    

 

 

Dr. Gabriel Tatu – Chițoiu   Prof. Dr. Florin Mihălțan   Conf. Dr. Ioan Mircea Coman 

Președinte,     Președinte,     Președinte, 

Societatea Română de Cardiologie     Societatea Română de Pneumologie  Fundația Română a Inimii 
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ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU DE CARDIOLOGIE PREVENTIVĂ ȘI 

RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ LA  

CONGRESUL NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE 2015 

 
 
 
 

Participarea Grupului de Lucru de Cardiologie 

Preventivă și Recuperare Cardiovasculară s-a concretizat 

prin mai multe sesiuni științifice în toate zilele de Congres 

și precongres,  precum și în participarea membrilor săi la 

sesiuni comune cu alte grupuri de lucru și/sau asociații, 

atât ca moderatori cât și ca lectori și nu mai puțin 

important ca și autori la diferite lucrări poster prezentate. 

Astfel s-a remarcat prezența activă la Școala 

Hiperlipidemiei Curs Precongres organizat de Grupul de 

lucru de aterotromboza la care pe lângă Directorii de curs: 

Prof. Dan Gaiță și Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, 

moderatorii au fost Prof. Mircea Ioachim Popescu- 

prezent și în prima zi de Congres ca moderator la sesiunea 

“Întâlnirea cu experții- pacientul meu hipertensiv – ce ați 

face DVS” și Prof. Dr. Florin Mitu, iar la sesiunea de 

cazuri comentate – precongres moderator Prof. Dan 

Lighezan alături de Prof. Dr. D. Gaiță – au fost  discuții 

extrem de interesante pe marginea cazurilor prezentate. În 

prima zi de congres a avut loc o sesiune comună 

Societatea Română de Cardiologie - Athletic Cardio Club 

a cărui temă: Prevenția Primară –vreau să rămân sănătos, 

prin abordarea mai multor aspecte de interes: de la Granița 

între alimentație și boală ( G.Cerin Italia),  locul Vitaminei 

D în protecția vasculară mediate mitocondrial (A. Sturza, 

Timișoara), la cafeaua rol cardio-protectiv sau nu (I. 

Kulcsar, București), la “mitul” țigării electronice – o nouă 

provocare (F. Mihălțan) care în ansamblu prin varietatea 

unghiurilor de abordare a unor factori de risc 

cardiovasculari inclusiv trecere prin registrul molecular, a 

suscitat un interes aparte, dovada fiind și discuțiile extrem 

de constructive care s-au prelungit și în pauza de cafea ce 

a urmat sesiunii. 

În aceeași zi de joi, în cadrul unei alte sesiuni 

comune cu Athletic Cardio Club s-a abordat de data 

aceasta o temă extrem de atractivă în condițiile de astăzi 

când multe persoane încep să facă din ce în ce mai multa 

activitate sportivă “Cardiologia Sportivă  - 

Electrocardiograma la sportivi. Cum interpretăm?“ 

moderatori: Prof. Dr. D. Zdrenghea, Prof. Dr. D. Pop iar 

prezentările Dr. D. Gherasim, București; Magda Mitu, 

Iași; G. Gusetu, Cluj-Napoca; Dana Pop, Cluj-Napoca au 

dat prilegul unor discuții ample pe marginea ghidurilor în 

vigoare, a modificărilor electrocardiografice întâlnite la 

sportive, a recomandărilor de tipuri și gradului de efort 

permis.  

În cadrul Sesiunii poster ale primei zile de 

congres remarcăm participarea membrilor Grupului nostru 

de lucru cu 3 lucrări Poster -  una a grupului de la Cluj-

Napoca “NT-proBNP de efort și performanța sistolică 

longitudinală a VS la pacienții cu lupus” (G. Gusetu, D. 

Pop, C. Pamfil, D. Pop-Mandru, D. Zdrenghea, S. 

Rednic), a colegilor de la Iași” Evenimentele extrasistolice 

ventriculare și parametrii intervalului QT în ciroza 

hepatică” (R.D.Negru, F. Mitu, D.C. Cojocaru), precum și 

a colegilor de la Oradea în Sesiunea Poster - Cazuri 

clinice ale aceleași prime zile a Congresului “Tromboza 

venoasă profundă” (O.A.Tică, O.Tică, R.Tor, U.Somauro, 

M.I.Popescu) și a colegilor de la Timișoara în cadrul 

aceleași sesiuni de postere” Caz particular de insuficiență 

cardiacă cu anasarcă la o femeie de 59 ani” (D. Lighezan, 

A. Morgovan, V. Ivan, S. Paralescu, R. Buzas) și de la 

Sibiu ”Septicemie cu determinări tardive valvulare aortice 

severe” (A.M. Bebeselea, I. Manitiu, R. Cojan, C.I. Bitea, 

G. Eminovici, V. Raicea). 

Ziua de vineri 18 septembrie a fost marcată de 

Sesiunea organizatorică a Grupului de Lucru de 

Cardiologie Preventivă și Recuperare Cardiovasculară în 

cadrul căreia s-au dezbătut probleme legate de implicarea 

largă a tuturor membrilor în activitățile Grupului având în 

vedere prioritatea SRC privind Prevenția Bolilor 

Cardiovasculare, a proiectelor Europene în care este 

implicat Grupul de lucru (“Country of the Month” proiect 

lansat în urmă cu 3 ani la propunerea Israel-ului și 

României la congresul  EACPR, etc.), necesitatea 
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implementării la nivel național a Competenței de 

Recuperare Cardiovasculară, a unor Programe de 

Recuperare Cardiovasculară după diverse evenimente de 

boală cardiovasculară prin Comisia de Cardiologie a 

Ministerului Sănătății, a susținerii Proiectului de de lege 

anti fumat – inițiativă a SRC. Cu aceeași ocazie Prof. D. 

Zdrenghea a propus o variantă electronică de evaluare a 

Riscului Cardiovascular în cabinetele medicilor de familie 

și nu numai, pe baza grilelor de calcul de risc în vigoare  - 

studiu pilot. S-au discutat aspecte organizatorice privind 

participarea la campaniile de promovare a unui stil de 

viață sănătos, a Zilei  Mondiale a Inimii, a participării la 

Conferința Grupurilor de Lucru Sibiu 2016, Conresului 

Național al SRC 2016, participarea la Congresul European 

al EACPR Istanbul, mai 2016 în dorința prezenței active 

cu prezentări orale, comunicări, postere la toate aceste 

manifestări. De asemenea s-a remarcat participarea activă 

a unor membrii ai grupului de lucru în activitatile Athletic 

Cardio Club precum și acțiunile comune cu Fundația 

Română a Inimii în campaniile de informare 

populațională. De o participare remarcabilă s-a bucurat 

Sesiunea dedicată Reabilitării cardiovasculare ce s-a 

desfășurat tot vineri, în a doua zi de congres și care prin 

modalitatea interactivă de comunicare cu auditoriul a 

dovedit că subiectul a suscitat un deosebit interes din 

partea clinicienilor dornici să cunoască și aspectele 

(Prezentarea Prof. F.Mitu), modalitatile de urmărire în 

condiții particulare (Dr. D. Gherasim, Prof. D.Zdrenghea, 

Prof. S.Dragan) și locurile (Dr. M.Suceveanu) unde se 

poate și se indică a se  face recuperare cardiovasculară. În 

sesiunea de postere ale celei de-a doua zi de cogres au fost 

prezente de asemenea lucrările colegilor de la Iași - 4 

lucrări poster - Cluj-Napoca 2  lucrări și Sibiu -1 lucrare-

(așa după cum pot fi urmărite în programul Congresului).  

În ultima zi a Congresului  a fost de asemenea remarcată 

prezența membrilor Grupului de Lucru de Cardiologie 

Preventivă în diversele sesiuni și conferințe atât ca lectori 

cât și ca moderator sau membrii ai comisiei de evaluare a 

lucrărilor Poster (aceasta din urmă activitate pe toată 

durata Congresului) precum și prezența în cadrul Sesiunii 

de prezentare a Registrelor Europene în care este 

implicată și SRC, respectiv  proiectul EUROASPIRE IV. 

Aș remarca prezența invitatului străin pe care l-a 

avut acest grup de lucru Prof. Dr. Evgeny  Shlyatkhto, 

președintele Societății ruse de cardiologie care a ținut în 

mod special să-și exprime aprecierile privind ținuta 

științifică și modul de organizare a Congresului Român de 

Cardiologie (interviu publicat în numărul din octombrie al 

revistei INFOCARD) 

Rezumând, am putea spune că participarea 

membrilor grupului a fost una de înaltă ținută științifică și 

diversificată dovada fiind invitația de a susține comunicări 

orale în diverse sesiuni comune cu alte grupuri de lucru, 

cu alte specialități. Și nu în ultimul rând țin să menționez  

participarea unor  membrii  ai  Grupului de lucru la Crosul 

inimii de Sinaia din cadrul Congresului, cu rezultate finale 

meritorii: Dr. Marta German Sallo –Tg. Mureș - locul I 

sectiunea Medici Femei și Dr. Ovidiu Mitu locul III 

secțiunea Medici Barbați. Îi felicităm cu această ocazie pe 

toți participanții la Crosul Inimii precum și pe cei care în 

afara activităților competiționale practică o activitate 

fizică conform recomandărilor, pentru că nu trebuie să  

uităm vechiul dar atât de actual vers  latin devenit  dicton  

al poetului Roman Juvenal (Satire X):  

 

“MENS SANA IN CORPORE SANO”   
 
 
 

Dr.Iulia Kulcsar 
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CURS 

INIMA ȘI SPORTUL 

9 octombrie 2015, Brăila 

 

CURS ORGANIZAT DE CĂTRE GRUPUL DE LUCRU DE CARDIOLOGIE PREVENTIVĂ ȘI RECUPERARE 

CARDIOVASCULARĂ AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 

 

 
Odată cu sosirea toamnei preocuparea pentru menținerea 

unui stil de viață sănătos și în anotimpul rece care 

urmează  - din care sportul nu poate lipsi trebuie doar 

adaptat la condițiile meteo - capătă un nou suflu, 

reînnoindu-se dorința de a fi mai riguroși în deciziile de a 

adopta și menține un stil de viață sănătos. Iată că în 

întâmpinarea acestei dorințe a venit și cursul organizat de 

Grupul de Lucru de Cardiologie Preventivă și Recuperare 

Cardiovasculară al Societatii Române de Cardiologie 

(SRC) în data de 09 octombrie la Brăila, orașul de pe 

malul Dunării, încărcat de istorie, tradiții culturale, dar și 

cu preocupări legate de integrarea activității fizice, a 

sportului în programele de prevenție și recuperare a 

bolilor cardiovasculare cu atât mai mult cu cât, în urma 

campaniilor populaționale, din ce în ce mai multe 

persoane sunt interesate în practicarea diverselor forme de 

activitate fizică, motiv pentru care solicită sfat medical 

competent în acest sens.  

Cursul care a abordat tematica sportului prin prisma 

cardiologului, a fost organizat în trei sesiuni pe întreaga 

durată a zilei încercând  astfel  să acopere o tematică 

amplă de la particularitățile cardiovasculare ale sportivului 

de performanță, trecând prin modificările observate la 

cordul sportivilor din această categorie și ajungând la 

tulburările de ritm întâlnite la aceștia precum și la 

recomandările legate de tipul sportului ce poate fi 

practicat după un eveniment cardiovascular major de tip 

infarct miocardic acut și/sau în cazul unor tulburări de 

ritm.  

Misiunea deschiderii cursului și implicit a sesiunii de 

dimineața a revenit Dlui Prof. Dr. Mircea Popescu 

(Oradea) în calitatea sa de  Președinte al  Grupului de 

Lucru, Director de Curs, Dlui Dr. Bogdan Minescu, o  

gazdă de excepție și de către Prof. Dr. D. Zdrenghea 

(Cluj-Napoca) cel de-al doilea Director de Curs. 

Prima parte a Cursului-moderată de către Prof. Dana Pop, 

Prof.Dr. D. Zdrenghea și Dr. B. Minescu- a fost structurat 

într-o manieră clară pornind de la prezentarea Prof. D. 

Zdrenghea care a reamintit  datele privind “Fiziologia 

efortului la sportivi”, urmată de precizarea legată de 

“Modificările electrocardiografice fiziologice ale 

sportivilor de performanță” a Prof. Mircea Popescu, 

Oradea. Pentru ca s-a dorit a fi un curs interactiv în care 

comunicarea cu participanții din sala (veniți în număr 

mare, peste 80 persoane) să fie regulă și nu excepția, 

sesiunile de prezentări orale s-au intercalat cu 

exemplificări din practică clinică (prezentarea unor 

particularitati electrocardiografice observate la sportivi-

Dr. Daniel Gherasim, București dar și la  sportivii echipei 

locale de baschet Oradea - Prof.Dr.Mircea Popescu –

ambele făcute înt-o manieră grafică  extrem de atractivă si 

dinamică) sau după enumerarea “Tulburărilor de ritm la 

sportivi” făcută de Prof. Dr. Mircea Popescu. Au fost 

prezentate si discutate 3 cazuri de sportivi de performanță 

din Clinica de Cardiologie a IUBCV “Prof. Dr. C.C. 

Iliescu” București cu tulburări de ritm ventricular cu 

impact hemodinamic sever și precum și soluțiile de 

rezolvare aplicate (Dr. Iulia Kulcsar, București). Prima 

sesiune s-a încheiat după dezbateri extreme de interesante 

între participanți, moderatori și lectori cu promisiunea 

respectată de completare a răspunsurilor cu datele ce 
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urmau a fii  prezentate în a doua și a treia parte a Cursului 

privind nu numai impactul sportului de performanță 

asupra remodelării adaptative fiziologice a cordului la  

efort susținut, dar și a altor aspecte legate de patologia 

întâlnită la sportivul de performanță.  

În a doua parte a Cursului moderată de Prof. Dr. Mircea 

Popescu (Oradea) și Prof. Florin Mitu (Iasi) după trecerea 

în revistă a datelor privind “Ischemia și hipertrofia 

miocardică la sportivi”(Dr. G. Gușetu- Cluj Napoca), a 

urmat exemplificarea acestor modificări prin prezentare de 

caz din departamentul de  Cardiologie Brăila  (Dr.Bogdan 

Minescu). Într-o succesiune firească Prof. Dr. Dana Pop 

(Cluj-Napoca) a prezentat recomandările de “Ghiduri de 

screening cardiac la sportivi” ca și instrument de evaluare 

cardiacă înainte de efectuarea unui sport de performanță și 

de asemenea de evaluare pe parcursul carierei acestuia, 

precum și reversul adică “Efectul sportului de performanță 

la cardiaci”, prezentarea susținută cu multa elocință de 

către prof. Dan Lighezan  (Timișoara). Sesiunea a II-a a 

cursului s-a încheiat cu aducerea în prim plan a 

“Activităților sportive în tulburările de ritm” - Dr. Iulia 

Kulcsar, București, cu exemplificări – Prezentare de caz” 

Tulburări de ritm” extreme de interesante ca diagnosticare 

și soluționare ce au fost puse în valoare de experiența 

personală a Prof. Dr. Dana Pop, Cluj. Cea de-a treia și 

ultima sesiune a frumoasei zile brăilene de 9 octombrie, 

moderată de Dr. Daniel Gherasim, Dr. Iulia Kulcsar a 

dezbătut una din problemele practice ale îngrijirii 

bolnavului coronarian cu necesitate de a îndruma acești 

pacienți în programul de Recuperare cardiovasculară 

astfel discutându-se despre: “Activități sportive  premise 

în cardiopatia ischemică“ prezentate de Prof. F. Mitu 

(Iasi) iar exemplificările provenite din experiența clinică a 

Clinicii de Recuperare Cardiovasculară de la Iași au fost 

sintetizate în cazurile clinice prezentate de Dr. Magda 

Mitu. A urmat abordarea din același punct de vedere al 

“Activităților sportive premise în alte boli 

cardiovasculare” o trecere excelentă în revista făcută de 

Prof.Dr. Dumitru Zdrenghea alături de “Ghiduri de 

activitate sportivă la cardiac “ prezentate extreme de 

didactic de către Dr. Daniel Gherasim și exemplificate 

print-o “Prezentare de caz a activităților sportive premise 

pacientului hipertensiv “ extrem de documentată, de către 

Dr. Mihaela Suceveanu, Covasna. Dialogul ce a urmat 

între lectori și participanți a demonstrat interesul crescut 

față de tematica abordată, iar întrebările cu caracter practic 

demonstrând că există preocupări reale privind cele mai 

adecvate recomandări la  diversele categorii de pacienți cu 

diverse patologii cardiovasculare.  

Discuțiile care  au avut loc la încheierea sesiunii  nu au 

făcut decât să întărească impresia unei zile pline de 

informații utile de ambele părți si cu siguranța extrem de 

atractive. 

 Astfel impresia generală a fost aceea unei frumoase zile 

de toamnă brăileană în care sportul a fost suveran și în 

care deși atmosfera de afară  îmbia la plimbări în natură, 

tematica, conținutul prezentărilor și modalitatea 

interactivă de comunicare între lectori și participanți a 

ținut trează atenția acestora din urmă până la ore târzii ale 

amiezii, făcându-ne să regretăm ca trebuie să ne despărțim 

de asemenea  gazde impecabile.   

 

Dr. Iulia Kulcsar 
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CURS 

CAZURI CLINICE DIFICILE ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 

5 noiembrie 2015, Brașov 

 
 
 
Programul bogat din luna noiembrie al 

manifestărilor Societății Române de 

Cardiologie, a debutat în data de 5 

noiembrie cu prima ediție din acest an a 

cursului « Cazuri clinice dificile în 

Insuficiența Cradiacă ». Acesta s-a 

desfășurat pentru prima dată în centrul 

universitar Brașov, cu o participare 

numeroasă a medicilor din diverse 

specialități (cardiologie, medicină internă, 

medicină de familie- medici cu experiență, 

tineri specialiști sau rezidenți). 

Cursul, deschis chiar de domnul Prof. Dr. 

Cezar Macarie, s-a desfăşurat în 3 sesiuni 

distincte (« Insuficiența cardiacă cronică și acută-

diagnostic și tratament », respectiv  « Insuficiența 

cardiacă-cazuri la limită »), încercând astfel să se acopere 

aspectele complexe ale insuficienței cardiace.  

Având în vedere ca abordarea sindromului insuficienței 

cardiace este una complexă, nu se 

putea vorbi decât în prezența unor 

experți în diferitele ramuri ale 

cardiologiei (intervenționist, 

electrofiziolog, cardiolog intensivist 

și cardiologul clinician). Astfel ne-

am bucurat de prezența și 

intervențiile bine punctate ale 

domnului Prof Dr. Cezar Macarie, 

Prof. Dr. Dan Dobreanu, domnului 

Dr. Ovidiu Chioncel, domnului Dr. 

Dan Deleanu, a președintei Grupului 

de Lucru de Insuficiență Cardiacă -

doamna Dr.Ruxandra Cristodorescu,  

dar și a celor care îți desfășoară activitatea curenta pe plan 

local (Conf Dr. Diana Țînt, Conf. Dr. Elena Bobescu).   

Și acestă ediție a cursului a urmat conceptul celor 

anterioare, de învățare și înțelegere a unor strategii de 

diagnostic și management  prin prezentarea unor cazuri 
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clinice de către medici rezidenți (Dr. Adriana Bălan, Dr. 

Nicolae Cârstea, Dr. Oana Tone) sau chiar medici primari 

(Dr. Sorin Micu). S-a putut discuta și afla din cazurile 

respective indicațiile de cardiostimulare și de 

resincronizare în insuficiența cardiacă, dar si implicațiile 

clinice a « Furtunei tăcute », terapia ghidată de peptidul 

natriuretic sau managementul unei insuficiențe cardiace de 

cauză ischemică. Pentru că formarea medicilor implică şi 

cunoaşterea corectă a “realităţilor” locale, a fost 

exemplificat și un caz  de management al insuficienței 

cardiace cu multiple comorbidități extracardiace.  

Aceste scenarii clinice nu puteau fi înţelese mai bine dacă 

sesiunile nu erau unele interactive, atât cu întrebări din 

partea publicului şi a profesorilor cât şi răspunsuri bine 

punctate ale experţilor din domeniile respective.  

 

Dr. Ovidiu Chioncel  
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CURS 

URGENȚE CARDIOVASCULARE ÎN SITUAȚII SPECIALE 

6 noiembrie 2015, Craiova 

 
 
 
Curs organizat de Grupul de Lucru de Cardiologie 

de Urgență 
 

Ziua de 6 noiembrie 2015 a fost o zi plină în 

Craiova, la hotelul Emma West, care a găzduit cursul 

Urgențe cardiovasculare în situații speciale organizat de 

Grupul de Lucru de Cardiologie de Urgență.La curs au 

participat 80 de medici din Craiova, Slatina, Targu-Jiu si 

Bucuresti, marea majoritate (69%) cardiologi, dar si 

endocrinologi, neurologi, medici de medicina de urgenta, 

oncologi, reumatologi si stdenti. 

Manifestarea a început de dimineață cu 

perspectiva unui program dens cu multe titluri 

promițătoare. Cazurile au fost în principal centrate pe 

infarctul miocardic acut și sindroame coronariene, dar nu 

a lipsit secțiuna de tromboembolism pulmonar și secțiunea 

varia. 

Cursul a fost deschis cu sesiunea de  cazuri 

dificile la pacienți cu infarct miocardic acut moderată de 

dr. Gabriel Tatu-Chițoiu și de dr. Valentin Chioncel. 

Dn-a dr. Alina Giucă a prezentat cazul unei paciente cu 

infarct miocardic acut embolic, cu momente critice și 

evoluție extrem de dificilă ce a necesitat judecată rapidă și 

decizii ferme a căror coerență au contribuit la salvarea 

vieții acesteia. Infarctul miocardic la gravidă, cu 

multitudinea de dificultăți de diagnostic, evaluare și 

tratament a complicațiilor a fost prezentat de Conf. dr. 

Diana Țînț, iar particularitățile și dificultățile de 

tratament ale unui infarct miocardic la pacienții cu 

disfuncție renală au fost foarte frumos exemplificate de 

dr. Valentin Chioncel. Sesiunea de infarct miocardic s-a 

încheiat cu prezentarea unui alt caz de infarct miocardic 

embolic asociat cu infarct renal, caz prezentat de dr. 

Gabriel Tatu-Chițoiu care a continuat ulterior cu 

tradiționala sesiune de electrocardiograme dificile.  

Sesiunea varia moderată de Prof. dr. Diana 

Cimpoeșu și de Prof. dr. Laurențiu Șorodoc a adunat 

istoria unor blocuri atrio-ventriculare cu etiologie mai rară 

prezentate de Prof. dr. Diana Cimpoeșu, un caz foarte 

interesant de insuficiență cardiacă acută în contextul unei 

endocardite infecțioase  la o pacientă tânără cu bicuspidie 

de aortă expus de dr. Despina Toader și o poveste despre 

tenacitatea de a diagnostica o anomalie coronariană la un 

pacient oligosimptomatic, prezentată de Prof. dr. 

Laurențiu Șorodoc. 

Prezentările după-amiezii au debutat cu sesiunea 

de tromboembolism pulmonar moderată de Conf. dr. 

Antoniu Petriș și dr. Constantin Militaru. Primul caz 

prezentat de Conf. dr. Antoniu Petriș a relatat istoria 

unui pacient care a supraviețuit unui atac cu armă albă și  
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care a dezvoltat tromboembolism pulmonar în timpul 

spitalizării pentru recuperare neurologică.  Evoluția 

medicală a pacientului a cuprins numeroase momente care 

au necesitat decizii dificile și rapide, iar prezentarea 

modului în care s-a făcut managementul acestui pacient a 

adus în discuție elemente importante privind diagnosticul 

și terapia pacientului cu tromboembolism pulmonar. 

Un caz dramatic și cu final nefericit, dar care a prezentat 

de asemenea aspecte importante privind profilaxia, 

diagnosticul și dificultățile de tratament ale emboliei 

pulmonare masive a fost prezentat de dr. Mihai Ursu, iar 

în încheierea sesiunii, dr. Radu Răzvan ne-a prezentat 

evoluția în doi timpi a unui embolism pulmonar, 

sensibilizând audiența asupra nevoii de evaluare cât mai 

exactă a riscului de embolie recurentă și antrenând discuții 

interesante despre indicațiile terapiei trombolitice în 

tromboembolismul pulmonar. 

Ultima sesiune a cursului moderată de Conf. dr. Rodica 

Mușetescu și Conf. dr. Diana Țînț au readus în prim 

plan sindroamele coronariene acute și infarctul miocardic 

acut. Am fost impresionați de prezentările colegilor de la 

Craiova care au participat cu cazuri deosebit de 

interesante. Astfel, am asistat la două prezentări de 

excepție: dr. Octavian Istrătoaie – Infarct miocardic acut 

la o pacientă de 14 ani cu boală Takayasu și dr. 

Constantin Militaru – Sindrom coronarian acut la un 

tânăr cu lupus eritematos sistemic. Aceste două prezentări 

au susscitat discuții ample și au constituit un prilej de a ne 

aminti despre etiologii mai rare ale infarctului miocardic 

acut. Diagnosticul diferențial al unui sindrom coronarian 

acut cu disecția de aortă nu este întotdeauna ușor, lucru de 

care ne-a convins dr. Cristina Florescu,  iar dificultățile 

managementului unui accident vascular embolic instalat 

precoce după infarct miocardic acut cu tromb apical au 

fost prezentate în încheierea cursului de către dr. Roxana 

Mustafa. 

Am încheiat cursul cu sala aproape plină și cu entuziasmul 

și mulțumirea unui lucru bine făcut din care am avut cu 

toții câte ceva de învățat. Date despre modul de 

desfasurare si utilitatea acestui curs le regasiti in imaginile 

de mai jos.  

Le mulțumim colegilor din Craiova pentru implicarea 

deosebită și pentru calitatea prezentărilor, iar pe voi, 

colegii noștri din toată țara vă așeptăm alături de noi atât 

la cursurile cât și în rândul membrilor Grupului de Lucru 

de Cardiologie de Urgență. 

 

Conf. dr. Diana Țînț 

17 



SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE          
 
 

  Infocard                                                                                                                                   Numărul 74/ noiembrie 2015  

 

  

CURS 

REVASCULARIZARE în STEMI/non-STEMI 

7 noiembrie 2015, București 

 
 
 

 

 

Având în vedere succesul foarte mare al edițiilor 

anterioare a cursurilor legate de revascularizarea 

miocardică, Societatea Română de Cardiologie și Grupul 

de Lucru de Cardiologie Invazivă au organizat în data de 7 

noiembrie 2015 la București cursul Revascularizarea în 

STEMI/non-STEMI. Directorii de curs au fost 

președintele grupul de lucru de cardiologie invazivă dr. 

Ștefan Moț și dr. Dan Deleanu, iar între paneliști s-au 

numărat medici cu renume în cardiologia intervențională 

precum și tineri cardiologi intervenționiști. 

Dacă până acum cursurile anterioare s-au axat pe 

abordarea temelor legate de revascularizarea pacienților 

cu infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment 

ST (STEMI), cursul actual a inclus și discuții legate de 

infarctul acut fără supradenivelare de segment ST 

(NSTEMI). Cursul a fost împărțit în trei sesiuni care au 

evidențiat atât prin prezentări teoretice cât și prin 

prezentări de caz aspecte principale legate de tehnica de 

revascularizare, alegerea metodei de revascularizare și 

particularități de revascularizare la diferite subgrupuri de 

pacienți. În prima sesiune moderată de dr. Ștefan Moț și 

dr. Dan Deleanu s-au dezbătut elemente de tehnică în 

STEMI (importanța abordului radial, trombaspirației și 

tipului de stent folosit), precum și principiile 

farmacoterapiei optimale folosită în revascularizarea 

pacienților cu STEMI. A doua sesiune moderată de 

secretarul grupului de lucru de cardiologie invazivă dr. 

Marin Postu și dr. Rodica Niculescu a readus în lumină 

teme intens dezbătute de mulți ani, precum 

revascularizarea pacienților cu STEMI și leziune de left 

main sau multivasculari. În cea de-a treia sesiune 

moderată de dr. Marian Croitoru și dr. Bogdan Mut s-a 

dezbătut modul de abordare și tratament al pacientului 

critic cu șoc cardiogen. Pe parcursul a tuturor celor trei 

sesiuni au fost prezentate cazuri clinice care să transpună 

în practică elementele teoretice discutate. Aceastea au 

stârnit discuții și întrebări, toate sesiunile fiind foarte 

interactive. 

La sfârșitul cursului dr. Dan Deleanu a readus în 

atenție posibilitatea acreditării europene în cardiologia 

intervențională, prezentând și tinerii intervenționiști care 

urmează această formă de atestare. 

 

18 



SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE          
 
 

  Infocard                                                                                                                                   Numărul 74/ noiembrie 2015  

 

Cursul s-a evidențiat și prin partea de prezentări în 

direct din sala de cateterism a Institutului de Urgență 

pentru Boli Car  diovasculare Prof. Dr. CC Iliescu. Echipa 

formată din dr. Lucian Zarma și dr. Lucian Predescu au 

rezolvat live trei cazuri diferite, un caz de angină instabilă, 

unul de NSTEMI, precum și un caz de STEMI prezentat 

în timpul gărzii. Cazurile au evidențiat importanța 

demonstrării semnificației hemodinamice a leziunilor 

coronariene prin evaluarea IFR, ceea ce poate simplifica 

foarte mult procedura în unele cazuri. De asemenea, toate 

cazurile rezolvate live au fost evaluate prin ecografie 

intravasculară, ceea ce a arătat importanța acesteia în 

optimizarea rezultatului angiografic final. 

Cursul a reprezentat un succes având în vedere 

calitatea foarte bună a prezentărilor, complexitatea 

cazurilor live, interactivitatea sesiunilor și interesul arătat 

atât de cardiologii intervenționiști cât și cardiologii 

clinicieni. 

 

Dr. Marin Postu 
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CURS 

VENTRICULUL STÂNG – CORELAȚII ANATOMO CLINICE 

13 noiembrie 2015, București 

 

 

 

 Vineri, 13 noiembrie s-a desfășurat al treilea dintre 

cursurile din seria de corelații anatomo-clinice în 

cardiologie, având ca temă ventriculul stâng, sub 

îndrumarea directorilor de curs Dr. Ovidiu Chioncel, Dr. 

Dan Deleanu și Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu. 

  Cursul a suscitat un viu interes, mai ales printre 

cardiologii tineri - prezenți în număr mare, până la finalul 

prelungit al cursului și s-a bucurat de participarea Prof. 

Dr. Cezar Macarie, Prof. Dr. Vlad Iliescu, Prof. Dr. 

Șerban Bubenek, Prof. Dr. Florin Filipoiu, Conf. Dr. 

Bogdan Popescu - cu experiențe diferite în abordarea 

patologiei ventriculului stâng din punct de vedere clinic, 

imagistic, intervențional sau chirurgical. A păstrat aceeași 

structură de conferințe scurte (de până la 15 minute) ale 

experților, urmate de prezentări de cazuri clinice, însoțite 

de discuții. 

 Ca și la celelalte ediții care au vizat aorta, atriul 

stâng sau valva mitrală, cursul a fost inițiat de o 

conferință, deosebit de apreciată, a Prof. Dr. Florin 

Filipoiu, care a ilustrat prin preparate anatomice unice, 

detalii de anatomie a ventricului stâng. 

 Ulterior, Conf. Dr. Bogdan Popescu a sumarizat 

conceptele actuale cu privire la mecanica ventriculului 

stâng, insistând asupra dinamicii torsiunii, rotației, în timp 

ce Dr. Tatu-Chitoiu  a abordat ventriculul stâng din punct 

de vedere electric realizând o trecere dinamică în revistă a 

diagnosticelor diferențiale ECG pentru patologia 

ischemică (ex.: afecțiuni neurologice, cordul sportivului). 

 Ventriculul stâng a fost privit apoi din perspective 

complementare: imagistica electronică - discutată în 

prezentarea tehnicilor CT, IRM a Prof. Dr. Ioana Lupescu, 

imagistica prin ecocardiografie 3D - Dr. Ovidiu Chioncel 

sintetizând în 10-15 minute posibilitățile deosebit de 

atractive ale acestei tehnici de evaluare a particularităților 

anatomice și poate cel mai important, menționând cu 

onestitate în egală măsură utilitatea clinică și limitele.  
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 Conferințele ulterioare au avut o importantă 

componentă clinică: Prof. Dr. Cezar Macarie, Dr. Dan 

Deleanu și Dr. Radu Ciudin au adus în discuție de o 

manieră concisă principalele patologii ale ventriculului 

stâng: insuficiența cardiacă, ischemia miocardică (și 

totodată evaluarea invazivă a ischemiei acute sau a 

sechelelor acesteia) și respectiv, disincronismul 

ventricular. 

 Cursul s-a bucurat de prezența Prof. Dr. Vlad 

Iliescu (director de curs pentru cursurile precedente) și a 

Prof. Dr. Șerban Bubenek care au adus o perspectivă atât 

de necesară cardiologilor (respectiv cea a chirurgului 

cardiac și a anesteziei și terapiei intensive cardiologice), în 

contextul actual al creșterii utilizării terapiilor invazive, 

chirurgicale, în insuficiența cardiacă avansată (suportul 

circulator mecanic - fie ECMO, fie dispozitivele de 

asistare ventriculară).  

 Fiecare din cele 4 sesiuni s-a încheiat cu 

prezentări de caz ale tinerilor medici cardiologi specialiști 

(Dr. Anca Mateescu) sau în formare (Dr. Daniela 

Anghelina, Dr. Adriana Bălan, Dr. Teodora Radu, Dr. 

Nicu Cârstea), extrem de interesante și suscitând discuții 

interactive prelungite ale moderatorilor și ale 

participanților; și acest curs a aratat o deschidere deosebită 

către a răspunde întrebărilor din sală și a ridica întrebări și 

a trimite mesaje cu utilitate practică imediată, evitând 

limbajul criptic, de lemn, desprins de îngrijirea bolnavilor. 

De altfel, Dr. Ovidiu Chioncel, în încheierea cursului, a 

apreciat încă o dată participarea tinerilor cardiologi, 

cazurile lor fiind un prilej de a învăța chiar și pentru 

experți.  

 

Dr. Ovidiu Chioncel 
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CURS 

ABORDARE DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ MODERNĂ A PATOLOGIEI 

CARDIOVASCULARE PEDIATRICE ȘI NEONATALE 

17 noiembrie 2015, Timișoara 

 

 

Într-o frumoasă zi de toamnă târzie, o dată cu 

ultimele raze de soare, Timișoara și-a întâmpinat 

oaspeții la Cursul Grupului de Lucru de Cardiologie 

Pediatrică și Boli Cardiace Congenitale, organizat 

sub auspiciile Societații Române de Cardiologie, într-

o cochetă locație a Hotelului Continental.  

Sub coordonarea Conf. Dr. Doroș Gabriela, 

As. Dr. Popoiu Anca și As. Dr. Lăcătușu Adrian, 

temele alese au stârnit interesul unui număr 

impresionat de participanți, 84, lucru neobișnuit 

pentru cel mai mic grup de lucru din SRC. Deși a 

suferit o amânare de 1 lună față de graficul inițial, din 

motive independente de noi, în data de 17 noiembrie 

2015, la ora 9 am început o călătorie plăcută și 

extrem de instructivă  prin patologia cardiacă 

malformativă a copilului, de la făt la adolescent, cu 

toate noutățile în diagnosticul și tratamentul acesteia. 

Spectrul acestei patologii malformative și 

tematica cursului a incitat participarea colegilor, 

medici specialiști, primari și rezidenți din diverse 

specialități, precum: pediatrie, cardiologie de adulți, 

neonatologie, medicină de familie, terapie intensivă 

neonatală și chiar anatomie patologică. Colegii 

cursanți au fost din Timișoara, Lugoj, Caransebeș, 

Reșița, Arad, Deva, dovedind că interesul pentru 

cardiologia pediatrică nu este doar în județul Timiș, 

ci trece de acesta în Caraș-Severin, Arad și Deva, 

cuprinzând cu adevărat vestul țării.  

Cursul s-a desfașurat pe 3 secțiuni și a avut ca  

scop interrelaționarea cu participații, pentru o mai 

bună înțelegere a patologiei aduse în discuție. 

Prima secțiune a vizat teme precum: „Când 

avem nevoie de consult cardiologic la copil?- Între 

exces și rațiune”, „Noțiuni de bază privind 

electrocardiograma la copil – particularități în funcție 

de vârstă”, „Malformații cardiace necianogene 

frecvent întâlnite – Defectul septal interatrial și 

interventricular”, „Explorarea angio CT și RMN în 

patologia malformativă cardiacă”. Toate acestea au 

dorit a creiona introducerea și familiarizarea cu 
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diagnosticul malformațiilor congenitale de cord, dar 

fără a fi omise și ultimele descoperiri în domeniu, 

vizând  diagnosticul acestei patologii. A urmat o 

binemeritată pauză de cafea de dimineață, unde au 

continuat discuțiile. 

Secțiunea a doua a făcut o trecere de la teorie 

la practică, vizând abordarea  unei părți din  

malformațiile de cord necianogene, respectiv cele 

mai frecvent întâlnite, precum: „Canalul atrio-

ventricular comun – de la teorie la practică”, 

„Canalul arterial persistent – când și cum tratăm?”,  

„Bolile obstructive în patologia pediatrică – Stenoza 

Aortică și de Arteră pulmonară” , „Coarctația de 

aortă la sugar și copil – unde e diferența?”.  Cursul a 

fost interactiv, permitând lămurirea problemelor 

acestei patologii, ridicate de participanți, discuțiile 

continuând chiar și în pauza  mesei  de prânz.  

A treia secțiune a vizat malformațiile 

congenitale de cord cianogene, respectiv: „Atitudinea 

practică în fața nou-născutului cu cianoză”, 

„Tetralogia Fallot, de la simplu la complex”, 

„Malformații cardiace cianogene cu circulație 

pulmonară ducto-dependentă”, „Malformații cardiace 

cianogene cu circulație sistemică ducto-dependentă” 

și „Ventriculul stâng hipoplazic – șansa la viață”. 

Pentru a lua mesajele cursului acasă, prezentările de 

cazuri au fost extrem de bine-venite, completând și 

întărind părțile teoretice. 

Timpul a zburat atât pentru lectori, cât și 

pentru participanți, astfel încât ne-am trezit la finele 

unui curs frumos, ușor de înțeles, instructiv și 

apreciat de toata lumea, cu recomandarea colegilor 

cursanți de a repeta acest eveniment și anul viitor.  

Considerăm un real succes pentru Cardiologia 

Pediatrică faptul că am avut o astfel de audiență, 

necesitând suplimentarea scaunelor în sală,  fapt ce 

demonstrează intersul pentru această mică 

specialitate, dar cu implicații majore, cu risc vital.  

Dorim să sensibilizăm medicii rezidenți și 

apoi specialiștii din diverse domenii, în această 

supraspecialitate de cardiologie pediatrică, deoarece 

patologia cardiovasculară a nou născutului și 

copilului este extrem de bogată, dar specialiștii în 

domeniu foarte puțini. Cu toate acestea, nu avem voie 

să uităm că fiecare inimă de copil trebuie să aibă o 

șansă la viață! 

Promitem a organiza o nouă ediție și îi 

așteptăm pe toți cursanții interesați de Cardiologia 

Pediatrică, cu mult drag, de data aceasta pe meleaguri 

Clujene, în 2016!  

 

Conf.Dr. Gabriela Doroș 
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CURS 

ACTUALITĂȚI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA) 

20 noiembrie 2015, Craiova

    

 Al doilea curs de anul acesta sub sigla ARCA, organizat 

de Grupul de Lucru de Aritmii, Electrofiziologie și 

Dispozitive Implantabile al Societății Române de 

Cardiologie, a fost susținut la Craiova. Cursul s-a 

desfășurat în trei sesiuni, fiecare fiind dedicată unei teme 

specifice, respectiv „Tratamentul cu dispozitive cardiace”, 

„Moartea subită cardiacă” și  „Terapia farmacologică și 

ablativă a aritmiilor”. În cadrul primei sesiuni s-a discutat 

despre indicațiile și principiile de funcționare ale 

stimulatoarelor cardiace, despre terapia intervențională la 

pacientul cu insuficiență cardiacă (terapia de 

resincronizare cardiacă) și urmărirea clinică a pacientului 

stimulat sau cu terapie de resincronizare. În cea de-a 2-a 

sesiune s-a discutat despre evaluarea  pacientului cu risc 

de moarte subită cardiacă și profilaxia acesteia, iar în 

ultima sesiune s-au abordat mai multe aspecte practice 

privind strategia ritmului și prevenția accidentului 

vascular cerebral în fibrilația atrială, mecanismele și 

tratamentul tahiaritmiilor supraventriculare și ventriculare. 

Fiecare sesiune s-a încheiat cu prezentarea unui caz clinic, 

ce a avut ca scop exemplificarea prezentărilor teoretice, 

iar la final au avut loc discuții libere între lectori și 

participanți. Lectorii acestei ediții ARCA au fost 

reprezentanți din mai multe centre universitare: București, 

Târgu-Mureș, Timișoara, Brașov si Cluj-Napoca. La curs 

au participat atât cardiologi clinicieni, cât și medici 

interniști și medici de familie.  

 
Dr. Alexandru  Deutsch 
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ÎN ATENȚIA MEMBRILOR SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 

 

Stimate Coleg, 

 

 

Vă adresăm rugămintea de a ne ajuta la completarea informațiilor din tabelul de mai jos referitoare la activitatea 

D-voastră: 

 

 

Nume 

prenume 

medic 

Activitate 

in 

domeniul 

public/ 

privat/ 

ambele 

(denumire 

institutie) 

Grad 

profesional 

(medic 

primar, 

specialist, 

rezident)* 

Grad 

didactic 

(asistent,sef 

lucrari, 

conferentiar, 

profesor 

univ.) 

Functie 
(şef clinica/ 

secţie sau 

coordonator 

USTACC/ 

Laborator 

Cateterism) 

Adresa de 

corespondenta 

(judet, 

oras, 

strada, nr, 

cod postal) 

Adresa 

e-mail 

Telefon 

        

        

*în cazul existenței a două specialități vă rugăm să menționați gradul profesional pentru fiecare dintre acestea (ex. 

medic primar medicină internă, medic specialist cardiolog). 

 

 

Aceste informații sunt absolut necesare pentru actualizarea bazei de date a 

medicilor cardiologi din România, inclusiv pentru „Anuarul SRC 2015”. 

Așteptăm răspunsul Dumneavoastră pe adresa de email office@cardioportal.ro 

 

 

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!  

 

Cu deosebită stimă, 

 

Dr. Gabriel Tatu Chițoiu    Conf. Dr. Antoniu Petriș 

Președinte SRC                                                           Secretar SRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       Tehnoredactare Infocard               Sponsor 

          Florentina Jugureanu                  Berlin Chemie Menarini 
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