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Conexiuni - Colectiv de redac]ie 
publica]ie a Grupului de Lucru “Cardiologie de Urgen]ã” 
Antoniu Petri[, Diana }în], Valentin Chioncel, C\lin Pop, Gabriel Tatu-Chi]oiu  
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~n perioada 17-19 octombrie a avut loc, `n frumosul [i elegantul palat Hofburg din Vienna, 

congresul Acute Cardiac Care, congres dedicat managementului pacientului cardiac cu boal\ 
cardiovascular\ acut\. 

~n cadrul congresului a avut loc `ntâlnirea anual\ a pre[edintilor Grupurilor de Lucru de 
Cardiologie de Urgen]\ ale societ\]ilor na]ionale de cardiologie, `ntâlnire la care s-au dezbatut 
aspecte legate de elaborarea unei “C\r]i albe a `ngrijirii pacientului cu boal\ cardiac\ acut\”. 
Majoritatea dezbaterilor au fost centrate pe structura [i modul de func]ionare a unit\]ilor de terapie 
acut\ a pacientului cu boala cardiovascular\ [i pe managementul pacientului critic `n diferite regiuni 
ale Europei. 
 

 
Principalele teme ale congresului au vizat terapia `n pre-spital, utilizarea biomarkerilor `n cardiologia de 
urgen]\, insuficien]a cardiac\ acut\, sindroamele coronariene acute, [ocul cardiogen, stopul cardiorespirator. 
Pe durata congresului s-au organizat cursuri de resuscitare cu sprijinul Societ\]ii Europene de Resuscitare. 
Cursurile s-au realizat sub coordonarea d-nei Prof. dr. Diana Cimpoe[u, Ia[i, iar din echipa de instructori a 
f\cut parte [i un alt coleg din Romania, d-n. dr. Cristian Sumanariu din Bucure[ti. 
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Ultima sear\ a congresului ne-a transpus `n atmosfera magic\ [i elegant\ a Vienei cu  un superb concert 
sus]inut de orchestra simfonic\ din Praga `n sala festiv\ a palatului Hofburg. 
 
 
 

 

 
 

Diana }`n], Diana Cimpoe[u 

A apãrut ! 
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REGISTRUL RO-STEMI 
NOIEMBRIE 2015 

 
Dragi Colegi, 
  
A[a dup\ cum v-am adus la cuno[tin]\, `ntre 1-30 noiembrie 2015 se va desf\[ura REGISTRUL 
RO-STEMI - NOIEMBRIE 2015. 
Am rugamintea de a contribui la acest efort prin `nrolarea tuturor pacien]ilor cu STEMI care ajung 
`n centrul Dumneavoastr\ `n intervalul de timp men]ionat. 
  
Pentru operativitatea `nregistr\rilor rog a re]ine urm\toarele: 
 
1. Datele tuturor pacien]ilor cu STEMI pe care `i ve]i interna [i `ngriji STRICT `n centrul 
Dumneavoastr\ trebuie introduse ~N BAZA DE DATE ELECTRONIC| CENTRAL|. 
Pentru acces trebuie folosit programul Google chrome. 
V\ vom trimte, `n curând, modul de accesare al bazei de date pentru fiecare centru `n parte 
 
2. Pentru pacien]ii pe care NU `i ve]i re]ine `n centrul Dumneavoastr\ (dat fiind faptul c\ fie nu 
sunte)i un centru de Cardiologie Interven]ional\ fie, de[i sunte]i un astfel de centru nu sunte]i de 
garda pentru STEMI in ziua respectiv\) [i `i transfera]i la un centru de Cardiologie Interven]ional\ 
NU folosi]i baza de date electronic\ ! Pentru ace[ti pacien]i ave]i destinat\ o fi[\ de transfer de 
m\rimea unei coli A4 cu dou\ componente, fiecare pe una dintre cele 2 fe]e: 
  - A. Faza prespital (de la domiciliu pâna la prezentarea `n centrul Dumneavoastr\) 
  - B. Faza de transfer (include date `n legatur\ cu tratamentul aplicat `n centrul Dumneavoastr\ 
`nainte de a trimite pacientul c\tre centrul de Cardiologie Interven)ional\). 
  
~n vederea asigur\rii `nregistr\rii corecte a tuturor pacien]ilor, rog a face o list\ a tuturor pacien]ilor 
transfera]i (nume, prenume, data transferului [i centrul de PCI spre care a]i trimis pacientul) pe care 
s\ mi-o trimite]i dup\ 30 Noiembrie, data `ncheierii `nrol\rilor. De asemenea, rog s\ p\stra]i o copie 
a fi[ei de transfer. Este ideal ca aceast\ fi]\ s\ o scana]i [i s\ o trimite]i pe adresa mea de mail. Rog 
s\-mi comunica]i dac\ ave]i sau nu aceast\ posibilitate. 
  
Validarea datelor pacien]ilor pe care `i introduce]i direct `n baza de date va fi f\cut\ de c\tre 
monitorul bazei de date. 
  
Dup\ cum am amintit, prin sponsorizarea primit\ de la Compania Astra Zeneca avem un buget 
destinat pl\]ii per pacient `nrolat, pentru toate centrele. 
  
V\ multumesc pentru participarea la RO-STEMI noiembrie 2015 ! 
  
Cu prietenie, 
  
Gabriel Tatu 
 


