
  

Dragi colegi,

In primul rând La mulţi ani! 
Imi doresc să avem un an 2018 ȋn care colaborarea
noastră să fie eficientă, continuând proiectele de succes
ale Societăţii Române de Cardiologie, ȋn beneficiul
pacienţilor cu boli cardiovasculare.

Prof Dr Dragoş Vinereanu 
Preşedintele SRC

 

 

 

InfoCard ianuarie 2018

Mesajul Președintelui

 
Anunțuri importante
 

Dragi colegi,

Avem plăcerea să vă anunţăm că medicamentul Adenozină, fiole a 2 ml (5 mg/ml), a
devenit ȋn sfârşit disponibil ȋn România şi poate fi achiziţionat prin Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice (SEAP).

Prof Dr Dragoş Vinereanu 
Preşedintele SRC

 
Evenimente naționale în luna ianuarie
 

Urgente Cardiovasculare: Curs organizat in colaborare cu Societatea Romana de
Anestezie si Terapie Intensiva - 26 ianuarie, Hotel Capital Plaza, BUCUREȘTI 
Coordonatori: Conf.Dr. Ovidiu Chioncel, Prof.Dr. Șerban Bubenek
 

Puteţi accesa agenda completă a manifestărilor ştiinţifice organizate de SRC ȋn 2018 aici

 

 

 
Evenimente internaţionale

http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-r/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-y/


 

Euroecho Imaging 2017

EuroEcho Imaging, Congresul Asociaţiei Europene de
Imagistică Cardiovasculară (EACVI), cu aproape 4000 de
participanti, a avut loc în perioada 6-9 Decembrie la
Lisabona. Participarea românească la EuroEcho Imaging
2017 a fost remarcabilă. România a ocupat locul 5 ca
număr total de participanti (184) şi locul 8 ca număr de
lectori şi moderatori invitaţi. Treisprezece colegi din
România au fost invitați ca "faculty" la acest congres.

 

Sesiunea comună EACVI - Grupul de Lucru de
Ecocardiografie al SRC a fost  printre puținele sesiuni
comune organizate împreună cu grupuri naționale din
Europa ȋn cadrul congresului Euroecho. A fost un succes
atât ca participare (334 participanți), cât și calitativ, cu
conferințe excelente.

 

 

 

Heart Failure 2018 & World Congress on Acute
Heart Failure

Data de 12 ianuarie este data limită de trimitere a
rezumatelor pentru congresul european Heart Failure
2018, care se va desfăşura ȋntre 26-29 mai la Viena.

 

 

 

 

ESC Congress 2018

Pe data de 14 februarie ("Valentine’s day") se ȋncheie
submiterea rezumatelor originale pentru congresul anual
al ESC (linkuri aici).Cazurile clinice se pot ȋnscrie până
pe data de 1 martie 2018. 
Congresul se va desfăşura ȋntre 25-29 august la
Munchen.

Multe conferinţe prezentate la Lisabona pot fi vizualizate online de către membrii EACVI,
pe site-ul ESC. România a avut de asemenea un număr mare de lucrări originale
(abstracte și prezentări de caz) acceptate spre prezentare în congres (54 în total),
ocupând locul 5 și din acest punct de vedere - ȋncă un record, cu multi rezidenți și tineri
specialiști ca prezentatori.

 

Prof Dr Bogdan A. Popescu, Preşedintele EACVI, a anunţat oficial lansarea ȋn 2020 a
unui nou congres EACVI, dedicat imagisticii multimodale. Stirea a fost preluată prin
comunicat de presă ESC, precum şi prin interviul distribuit de către ESC pe canalele
social media.

 

 
A apărut numărul 4/2017 al Romanian Journal of Cardiology - câteva
articole din cuprins:

http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-j/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-u/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-o/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-b/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-n/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-d/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-h/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-k/


Cardiovascular magnetic resonance for detection of
coronary artery disease – a practical approach –
Sebastian Onciul, Sven Plein

Coronary physiology in the catheterization laboratory
– Vlad Bataila, Aura Vijiiac, Maria Dorobantu

Cardioversion of symptomatic persistent atrial
fibrillation in patients with left atrium dilatation: how
far should we go? – Cristina Vacarescu, Lucian
Petrescu, Cristian Mornos, Emilia-Violeta Goanta, Simina
Crisan, MirunaOcos, Mihai-Andrei Lazar, OanaPatru,
Ramona-Alina Cozlac, Dragos Cozma

Effects of antiangiogenic chemotherapy on cardiac
function – the added value of myocardial deformation
imaging – Anca-Maria Popara-Voica, Ruxandra Jurcut,
Adina Croitoru, Ioana Dinu, Dragos Alexandru, Laura
Dima, Bogdan Alexandru Popescu, Carmen Ginghina

 

 Medicina  sportivă este o specialitate medicală care se
ocupă cu medicina omului sănătos şi a sportivului, având
atât caracter preventiv cât şi curativ. Activitatea fizică
regulată şi moderată reduce riscul cardiovascular
individual pe termen lung. Cu toate acestea, activitatea
fizică intensă poate impune un risc considerabil de
moarte subită la persoanele cu boli de inimă, printre care
cel mai frecvent se enumeră tinerii cu eventuale boli
genetice. Cursul de Cardiologie Sportiva (10 credite
EMC) discută mai multe aspecte din acest domeniu

 

 

Sesiunea Tratamentul aritmiilor complexe – Sesiune
comună SRC-EHRA poate fi urmărită aici. Conferenţiază
H.Kottkamp, M.Grecu, G.Hindricks şi R.Vătăşescu.

 

 

 

 

 
 

 

Resurse științifice
 

Cursurile online ale SRC, cu durată de 60-90 minute şi care pot conduce la obţinereaa
minim 6 credite EMC sunt gata de descărcat aici.

 

 
 

Experţi internaţionali în România
 

 

http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-p/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-m/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-c/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-q/
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-x/


www.cardioportal.ro

  Forward 

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

 

Unsubscribe

 

http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-i-jynddlk-l-a/
http://www.cardioportal.ro/
http://scdatacentersolutionssrl.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-jynddlk-l-f
http://scdatacentersolutionssrl.cmail20.com/t/r-u-jynddlk-l-z/

