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PACIENTUL INSTABIL HEMODINAMIC 
 Pacientul instabil cu STEMI 
 Pacientul instabil cu TEP 
 Pacientul instabil cu sepsis 
 Pacientul instabil cu furtuna electrica 

 
 
MANAGEMENTUL STEMI IN CENTRELE 
NON‐PCI  

 Introducere: STEMI in Romania – 2016 
 Capcane diagnostice in STEMI 
 Monitorizarea  pacientului  STEMI  in 
timpul  transferului  si  comunicarea  cu 
centrele PCI  

 Tratamentul  STEMI:  problema  timpului 
de transport 

 Interventia  la  nivel  individual,  niciodata 
prea tarziu 

 
 
PROTOCOALE IN USTACC 

 Stopul CR de cauza cardiovasculara 
 Protocoale in tahiaritmii severe 
 Şocul cardiogen indiferent de etiologie 
 Disectia de aorta fara sanctiune 
chirurgicala 

 
 
MANAGEMENTUL MODERN AL DURERII 
TORACICE 

 Evaluarea si managementul durerii 
toracice in pre‐spital 

 Rolul biomarkerilor 
 Rolul electrocardiogramei 
 Importanta si rolul mijloacelor imagistice 
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În perioada 2-3 iulie s-a desfăşurat la Budapesta întâlnirea boardului ACCA şi a 
grupului de autori implicaţi în redactarea unui document privitor al organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de terapie acută cardiovasculară “ACCA position paper on Recommendations on Acute 
Cardiac Care Units Organization & Operation”. 
Întalnirea a fost una cu adevărat de lucru, autorii fiind impărţiţi în 5 grupuri, fiecărui grup 
revenindu-i un anumit capitol al documentului. 
În calitate de autor, am făcut parte din grupul celor care au misiunea de a realiza o clasificare a 
unităţilor spitalicesti în funcţie de nivelul de competenţă bazat pe dotarea unităţilor de îngrijire 
acută a pacientului cardiovascular. Misiunea nu a fost şi nu este deloc uşoară, subiectul denumirii 
acestor unităţi suscitând dezbateri aprinse, nesoldate cu o rezoluţie clară nici până la sfârşitul 
meetingului.  
 

 
 

Dincolo de acest aspect, foarte important dealtfel, se conturează un document modern şi curajos, 
care îşi doreste sa încerce să uniformizeze în Europa modul de abordare al pacientului critic cu 
boală cardiovasculară. 
Documentul se centrează pe un concept deosebit, care porneşte de la definirea severităţii patologiei 
pacientului şi a intensităţii terapiei de care acesta are nevoie şi, conform acestor date, se formulează 
recomandările pentru spitalizarea acestuia într-o unitate cu nivel de competenţă corespunzator. 
Este de remarcat deschiderea ACCA pentru ţările est-europene, printre autorii invitaţi regăsindu-se 
reprezentanţi ai acestor tari care au lucrat  alături de colegii din ţările ocidentale. 
Sperăm în elaborarea unui document echilibrat şi inovativ în acelaşi timp, cu largă aplicabilitate 
pentru toate ţările europene. 
Documentul se doreşte a fi lansat la Congresul ACCA din octombrie de la Lisabona, şi se estimează 
a fi publicat până cel mai tarziu la sfârşitul lunii februarie a anului 2017 în European Heart Jou nal: r
Acute Cardiovascular Care. 

Conf. Dr. Diana T`n], 
Pre[edintele Grupului de Lucru Cardiologie de Urgen]\ 
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