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Anunțuri importante
 

 

CONDITII DE MUNCA CORECTE PENTRU CARDIOLOGII INTERVENTIONISTI 
Având ȋn vedere intrarea ȋn vigoare a Regulamentului Cadru privind stabilireamarimii
concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut in anexa nr II la Legea cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor
de acordare a acestuia, SRC a ȋnaintat o scrisoare către Ministerul Sănătăţii solicitând să
se ia ȋn considerare specificul muncii cardiologilor intervenţionişti şi să reconsidere
activitatea din laboratoarele de cardiologie intervenţională. In acest sens, s-a solicitat
ȋncadrarea la categoria B din anexa 2 cu un spor de 50-75% din salariul de baza.

Documentul poate fi citit ȋn transparenţă decizională pe site aici.

CARDIOPORTAL 
Vizitaţi noul site al Societăţii Române de Cardiologie ȋntr-o formulă mai modernă, mai uşor
de accesat şi mai bogată ȋn informaţii. Un efort deosebit s-a concentrat pentru realizarea
Paginii pentru Pacienţi, care conţine informaţii structurate (inclusiv broşuri şi video
educative). Vă puteţi astfel ȋndruma pacienţii să se informeze despre boala lor din surse
medicale atent verificate.

Sfătuiţi-vă pacienţii să o acceseze!

 

 
 

 

Evenimente naționale în luna martie
 

PATOLOGIA EXTRACARDIACĂ LA PACIENTUL CU CARDIOPATIE ISCHEMICĂ - 9
martie, BUCUREȘTI
Coordonatori: Prof. Dr. Adrian Bucșă, Dr. Adrian Mereuță

 

EPIC V – EDUCAȚIE PENTRU INSUFICIENȚA CARDIACĂ - 16 martie, CRAIOVA
Coordonator: Prof. Dr. Mircea Cinteză, Dr. Vlad Vintilă

 

ACTUALITĂȚI ÎN IMAGISTICA CARDIOVASCULARĂ: DE LA GHIDURI LA PRACTICĂ
- 16 martie, BUCUREȘTI
Coordonatori: Dr. Carmen Beladan, Prof. Dr. Bogdan A. Popescu

 

MAP - MANAGEMENTUL ACTUAL AL PREVENȚIEI CARDIOVASCULARE -
23 martie, CLUJ-NAPOCA
Coordonatori: Prof. Dr. Dana Pop, Prof. Dr. Dan Gaiță
 

 

URGENȚE CARDIOVASCULARE: CURS ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ - 29 martie,
TIMIȘOARA
Coordonatori: Prof. Dr. DragoșVinereanu, Prof. Dr. Dorel Săndesc
 

 

GHIDUL STEMI 2017 - DOVEZI ȘI CONTROVERSE - 30 martie, TIMIȘOARA

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


Incepând din 2015 funcţionează registrul RENCMH al
SRC, care centralizează pacienţii cu cardiomiopatie
hipertrofică din România, având peste 260 de pacienţi
incluşi. Cu o fişă uşor de completat, registrul are ca scop
ȋnţelegerea profilului pacienţilor cu această boală
genetică ȋn România, compararea cu datele europene
actuale, identificarea unor problemele legate de
managementul acestora care pot fi influenţate prin
optimizarea accesului la investigaţii moderne.

Coordonatori: Prof. Dr. Lucian Petrescu, Prof. Dr. Diana Țînț
 

ACTUALITĂȚI ÎN ARITMII - 30 martie, TÂRGU MUREȘ
Coordonatori: Dr. Mihaela Grecu, Dr. Dragoș Cozma
 

Evenimente naționale în luna aprilie
 

ZILELE INSTITUTULUI DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE
“PROF.DR.C.C.ILIESCU”, CURSUL BOLI CARDIACE EREDITARE - 2-3
aprilie, BUCUREȘTI
(manifestare organizată ȋn colaborare cu UMF “Carol Davila”) 
Coordonatori: Conf. Dr. Ruxandra Jurcuţ, Prof. Dr. Carmen Ginghină

 

 

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

 

 

 

Sunt deschise ȋnregistrarile la conferinţă online.

 

 
 

CARDIO TV SRC
 

Sâmbătă, 24 februarie 2018, CARDIO TV SRC a transmis in premieră prima conferință
interactivă dedicată publicului. Tema aleasă pentru acest eveniment a fost
HIPERTENSIUNEA  ARTERIALĂ. Această conferință a fost prima dintr-un ciclu de 10,
care se înscriu în Programul “TOTUL PENTRU INIMA TA!” al Societății Române de
Cardiologie și al Fundației Române a Inimii. Mai multe informaţii puteţi afla aici.

 

 
 

 

Regulament de oferire a girului științific de către SRC
 

S-a adoptat regulamentul de oferire a girului ştiinţific de către SRC pentru manifestări
ştiinţifice organizate de către alte entităţi ştiinţifice. El poate fi descărcat aici.

 

 
 

REGISTRE SRC
Puteţi găsi lista completă a Registrelor SRC pe CARDIOPORTAL. In fiecare număr al
InfoCard vom prezenta unul dintre aceste registre.

 

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


Coordonatorii registrului, Prof.Dr.Eduard Apetrei şi
Conf.Dr. Ruxandra Jurcuţ vă invită să participaţi ȋn
continuare pe site-ul www.rencmh.ro, prin
includerea pacienţilor cu CMH aflaţi ȋn ȋngrijirea
dumneavoastră.

 

 

 

 

Prof. Dr. Gheorghe Andrei Dan a condus echipa
de redactare a unui nou document de consens al
EHRA şi al Grupului de Lucru de Farmacologie
Cardiovasculară al ESC, dedicat terapiei
antiaritmice.

Documentul poate fi descărcat ȋn varianta completă la
pagina Europace.

 

Unul din 3 adulţi suferă de hipertensiune arterială,
prevalenţa bolii crescând cu vârsta. Acest lucru trebuie
gândit şi alături de faptul că numărul de decese anuale
produse de hipertensiune este ȋn creştere, fiind la nivel
mondial de peste 9 milioane. Cursul Solutii pentru
Pacientul Hipertensiv  discută aspectele de diagnostic şi
tratament pentru situaţii speciale (HTA la tineri,
vârstnici, HTA rezistentă, ţinte terapeutice corecte şi noi
soluţii ȋn HTA).

 

SesiuneaRomâno – Israeliană de la Conferinţa Grupurilor
de Lucru din 2017 a fost dedicată situaţiilor
cardiovasculare de urgenţă (ca de exemplu şocul
cardiogen, moartea subită cardiacă) şi i-a avut ca
vorbitori pe D.Zahger, A.Petriş, S.Micu, A.Weiss, G.Tatu-
Chiţoiu.

 

 
 

RESURSE STIINTIFICE
 

ARTICOLE NOI

 

CURSURI ONLINE CREDITATE EMC
Cursurile online ale SRC, cu durată de 60-90 minute şi care pot conduce la obţinerea a
minim 6 credite EMC sunt gata de vizualizat aici.

 
 
 

 
 

EVENIMENTE MEDICALE
 

”Ce aşteaptă secolul 21 de la medicina”este titlul unei interesante conferinţe
tinute de Dr. Martin S. Martin (SUA) la Clinca de Cardiologie a Institutului de
Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof dr C.C. Iliescu” in ziua de  27
februarie 2018.  Prof.dr. Eduard Apetrei a notat câteva idei ale conferinţei aici.

 

 
 

EXPERTI INTERNATIONALI IN ROMANIA
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www.cardioportal.ro

  Forward 

 
 

SRC IN CARDIOLOGIA INTERNATIONALA
 

Practicing what they preach, sau puterea exemplului personal! Citeşte aici
cum Societatea Europeana de Cardiologie evidenţiază spiritual cardiologilor
români ȋn Newsletter-ul dedicat FESC!

 

 

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