
 
 

Euroecho Imaging 2017

Intre 6-9 decembrie 2017 se desfăşoară EuroEcho
Imaging, congresul european cu cea mai mare participare
românească, atât ca membri faculty, cât şi ca număr de
prezentări, lucrări, şi număr de participanţi.

Puteţi consulta aici programul ştiinţific.

 

 

 

România La Congresul American Heart
Association

Aici puteţi viziona impresii de la congresul American
Heart Association de la Los Angeles (Anaheim),
noiembrie 2017, pe site-ul www.clinicaltrialresults.org,
coordonat de catre Prof. Michael Gibson de la Harvard
University.

 

 

InfoCard decembrie 2017

Evenimente internationale

 
 

Alegeri Filiala București a SRC
 

Alegerile pentru Președintele și Secretarul Filialei București a SRC se vor desfășura
în data de 18 decembrie 2017 în Amfiteatrul Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele” din
Șoseaua Panduri nr 20, începând cu ora 18.

Pentru alegerea Președintelui și a Secretarului, membrii Filialei București a SRC pot face
propuneri pe adresa src_bucuresti@cardioportal.ro începând din data de 13 noiembrie
2017, până în data de 15 decembrie 2017. Candidații vor expune intențiile privind
activitatea Filialei pentru perioada mandatului viitor (de 3 ani).

Alegerile se vor face prin vot secret în cadrul ședinței din data de 18 decembrie 2017,
care va fi condusă de Președintele Societății Române de Cardiologie, Prof. Dr. Dragoș
Vinereanu

 

 
 

Alegeri nucleul grupului ESC Cardiologists of Tomorrow
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Administrarea grupului ESC Cardiologists of Tomorrow
este asigurată dintr-un nucleu format din 9 membri din 9
ţări diferite. Aceştia sunt cardiologi ȋn formare SAU sub 36
ani .

Până pe 15 decembrie 2017 se primesc aici aplicaţii
pentru un loc ȋn nucleul COT.

Candidatul trebuie să trimită: CV, scrisoare de motivaţie,
zonele de interes, ce implicare ȋşi propune pentru COT,
data de finalizare a trainigului ȋn cardiologie, dovada
susţinerii Societăţii Naţionale. Mai multe detalii ȋn fişier.

Pentru ȋntrebări şi informaţii puteţi contacta:
cot@escardio.org.

 

Boala coronariană ischemică stabilă este o problemă
de sănătate publică şi practic la nivel global boala
cardiovasculară este responsabilă de decesul a peste 17
milioane de oameni ȋn decursul unui an. La nivel
European se apreciază că aproximativ 4 milioane de
cetăţeni mor prin boala cardiovasculara şi dintre acestia
mai mult de 1 sfert (1 milion şi jumatate) ȋnaintea varstei
de 75 de ani, iar 700.000 ȋnaintea varstei de 65 de ani.

 

 

Interviu Prof. Dr. Stefan Anker, Berlin, Germania 
Noutăţi ȋn tratamentul Insuficienţei Cardiace

Alte interviuri cu experţi care au conferenţiat la Congresul
Naţional de Cardiologie pot fi urmărite online ȋn contul
dumneavoastră din CARDIOPORTAL.

 

 

 
 

Premierea excelenţei ȋn cercetare ȋn cardiologie - Bursa de
cercetare a SRC
 

Sunt deschise aplicaţiile pentru bursele de cercetare ale SRC, la care pot aplica tineri
rezidenţi sau specialişti cardiologi cu vârsta ≤35 ani.

Dată limită pentru primirea aplicaţiilor: 20 decembrie 2017. Acestea vor fi trimise pe
adresa office@cardioportal.ro

 

 
 

 

Webinarul lunii Noiembrie:  Boala coronariană ischemica
stabilă (6 EMC)
 

 
 

Experţi internaţionali în România
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La Congresul AHA din noiembrie 2017 s-a lansat noul
ghid american de management al HTA – care aduce
importante noutăţi privind stadializarea HTA.

Puteţi citi câteva elemente cheie de reţinut din noul ghid.
Aceste elemente au caracter informativ. Menţionăm că
Societatea Romana de Cardiologie adoptă oficial
ghidurile elaborate de către Societatea Europeană de
Cardiologie.

 

www.cardioportal.ro

  Forward 

 
 

Noul ghid american de Management al Hipertensiunii
Arteriale
 

 
 

Legislaţie
 

Vă anunţăm că ȋn urma eforturilor Societăţii Romane de Cardiologie şi a Comisiei de
Cardiologie din MS s-a aprobat rambursarea medicamentului cu DCI Ticagrelor. Protocolul
terapeutic, precum şi alte informaţii utile găsiţi la link-ul referitor la modificarea Ordinului
CNAS 988/10.10.2017, prin care se modifică şi se completează Sublista C, Secţiunea C1
– G3: pagina 167 - TICAGRELOR 

 

 

 
Stimate doctor, primiti stirile periodice Cardioportal ca urmare calitatii de membru SRC. Informare 
adresata exclusiv profesionistilor in domeniul sanatatii.
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