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CONeXIUNI 
SOCIETATEA ROMÂNÃ DE CARDIOLOGIE 

GRUPUL DE LUCRU “CARDIOLOGIE DE URGENTÃ” 
 
 
 
 

Obiectivele principale ale Grupului de 
Lucru Cardiologie de Urgentã 

2017-2020 
 

1.      Continuarea eforturilor pentru crearea unei comunităţi-web a medicilor (membri SRC şi 
afiliaţi) din România preocupaţi de domeniul “Cardiologiei de Urgenţă” cu scopul de a facilita 
schimbul de informaţii şi de experienţă în domeniul practicii pre-spital şi în unitatea de terapie 
intensivă coronarieni. Se continuă experienţa iniţiată de câteva legislaţii ale GLCU. 
Menţinerea publicaţiei lunare on-line “Conexiuni”. 

2.      Coordonarea şi derularea “Registrului Român pentru Infarctul Miocardic Acut cu 
Supradenivelare de Segment ST” (RO-STEMI-5 şi RO-STEMI-6, pentru evidenţierea 
particularităţilor pacienţilor cu STEMI şi evaluarea modificărilor apărute după implementarea 
Programului naţional de tratament intervenţional în infarctul miocardic acut. Integrarea în baza de 
date europeană a informaţiilor cuprinse în RO-STEMI 5. Strategia de tratament în prespital, sau în 
spitalele non-PCI capabile – tromboliza în cel mai scurt timp, dacă timpul până la centrul PCI 
depăşeşte 120 minute. Publicarea raportelor referitoare la acest registru în publicaţii cu factor de 
impact. 

3.      Continuarea activităţii de coordonare, susţinere şi derulare a “Registrului român pentru 
embolia pulmonară” (RO-TEP), cu includerea de noi centre care să contribuie la creşterea 
numărului cazurilor raportate. Publicarea rapoartelor referitoare la acest registru în publicaţii cu 
factor de impact. 

4.      Redactarea şi publicarea volumului “Protocoale în USTACC / USTICC” precum şi a 
unui material in format digitalizat, disponibil membrilor SRC, un material sintetic şi uşor de 
utilizat în condiţii de urgenţă, volum care va trebui realizat şi prin colaborarea cu alte grupuri de 
lucru – cardiologie invaziva, cardiopatie ischemică, aritmii, insuficienţa cardiacă. 

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. Deziderat mai vechi, care întâmpină o 
rezistenţă vizibilă a sistemului. 

 

6.       Iniţierea şi susţinerea în cadrul Societăţii Române de Cardiologie împreună cu Grupurile de 
Lucru sau cu Asociaţiile Profesionale a unor cursuri cu tematică din Cardiologia de Urgenţă, 
anul acesta fiind vorba de cel puţin 2 cursuri, organizate în martie, respectiv iunie, la 
Timişoara şi Iaşi. 
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7.      Realizarea de programe comune împreună cu Asociaţiile şi Societăţile profesionale cu profil 
de asistenţă medicală de urgenţă în vederea standardizării şi implementării în practică a 
tratamentului modern al urgenţelor cardiace pre-spital şi în spital: iniţierea şi continuarea 
Programului naţional de instruire în resuscitarea cardiorespiratorie şi de interpretare a 
electrocardiogramei în urgenţă, în colaborare cu Consiliul Naţional Român de Resuscitare, 
Consiliul European de Resuscitare, Societatea de Medicină de Urgenţă şi Catastrofă, 
Serviciile de Ambulanţă, Ordinul Asistenţilor Medicali etc. 

8.       Continuarea Programului Naţional „Şi tu poţi salva o viaţã” destinat educaţiei privind 
resuscitarea cardiorespiratorie în şcoli în colaborare cu Medicina de Urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi 
Ministerul Învăţământului şi Cercetării, în cât mai multe centre universitare şi educaţionale din ţară. 

9.       Realizarea de materiale educaţionale privind resuscitarea cardio-pulmonară, adresate 
participanţilor la competiţii 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 respiraţiei gură la gură, etc). Materialele educaţionale vor rezulta din 
cooperarea dintre Societatea Română de Cardiologie - Grupul de Lucru Cardiologie de Urgenţă, 
Laerdal, Athletic CardioClub şi Bucharest Running Club, şi vor fi distribuite prin reţelele de 
socializare. 

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

Toate aceste obiective sunt, în fapt, continuarea programelor conducerilor GLCU 
anterioare, un colectiv din ce în ce mai coerent, legat, eficient, bazat pe solidaritate, 
prietenie, competenţe. 

 

 
 

Preşedinte al GLCU – Prof. Dr. Lucian Petrescu, Secretar al GLCU – Prof. Dr. Diana Ţînţ 

Nucleul Grupului de Lucru Cardiologie de Urgenţă: Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu, Conf. Dr. Călin 
Pop, Prof. Dr. Antoniu Petriş, Conf. Dr. Katalin  Babeş, şef lucr. Dr. Valentin Chioncel. 
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NOU ! Activ în curând 
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CURSURI SRC 2018 
 

Propuneri 

Ghidul STEMI - ESC 2017 - dovezi si controverse  
Directori de curs: 
Prof. Dr. L. Petrescu, Dr.G.Tatu Chiţoiu  

30 martie 2018 TIMIŞOARA 

 
TROMBOZÃ ŞI ANTITROMBOZÃ 
Directori de curs: 
Prof. Dr. A. Petriş, Prof. Dr. D. Ţînţ 

8 iunie 2018 IAŞI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dragi colegi, 
  
Am primit o solicitare din partea ACCA sa participam la un scurt survey referitor la unitatile USTIC/USTAAC 
din Romania. 
Survey-ul va cuprinde 4-5 intrebari referitoare la organizarea unitatii de terapie intensiva si la patologia 
internata in USTICC/USTACC. 
Se va desfasura sub forma de snapshot, la inceputul lui 2018, iar datele vor trebui introduse in primele 2 zile 
din saptamana (luni si marti) pe parcursul unei luni. 
 
Va multumesc anticipat pentru ajutor 
  
Cu prietenie, 
Diana Tint 
 


