
 Dragi colegi,

Societatea Româna de Cardiologie a devenit una dintre
cele mai mari şi mai puternice societăti profesionale din
România. La început de mandat, îmi permit să sumarizez
principalele obiective ale societăţii pentru perioada
2017-2020.
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Dragi colegi, 
Noul InfoCard se va afla de acum lunar ȋn căsuţele dumneavoastra poştale online, sub
formă de "newsletter". Am făcut schimbări esenţiale: am simplificat ȋntreaga structură prin
„trimiteri” la cursuri, conferinţe, activităţi conexe. Totodata, i-am „colorat” structura,
ȋncercând să-l facem mai atrăgător.

Spor la citit!

Prof Dr Carmen Ginghină şi Conf Dr Ruxandra Jurcuţ 
Editori

 

 
 

Evenimente naţionale în luna noiembrie
 

 

Scenarii dificile în insuficienţa cardiacă - 10 noiembrie, CLUJ NAPOCA
Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Conf.Dr.O.Chioncel
 

Scenarii dificile în insuficienţa cardiacă - 11 noiembrie, BAIA MARE
Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Conf.Dr.O.Chioncel
 

Tratamentul intervenţional al patologiei non-coronariene INTERVENTII
PERCUTANE COMPLEXE. CAZURI CLINICE, TRANSMISII LIVE 17
noiembrie, Bucureşti
Directori de curs: Dr. Dan Deleanu, Dr. Marin Postu
 

Actualităţi în aritmologie (ARCA) - 24 noiembrie 2017, Hotel Novotel,
Bucureşti
Directori curs: Dr. Mihaela Grecu, Dr. Alexandru Deutsch

 
 

http://scdatacentersolutionssrl.cmail19.com/t/r-i-jyndkhk-l-r/


 

EHRA 2018 - Pentru prima dată
congresul EHRA oferă granturi de
participare – link pentru aplicaţii aici. 
Data limită de trimitere a aplicaţiei 30
noiembrie 2017.

 

Conferinţa American Heart
Association 11-15 noiembrie 2017,
Annaheim California. Detalii aici. 
In cadrul conferinţei AHA din această
toamnă se va desfăşura şi o sesiune
comună AHA-SRC

 

 

Biomarkers in emergency cardiology: cardio-
pulmonary resuscitation, acute coronary syndromes,
pulmonary thromboembolism, acute aortic syndrome
and acute heart failure –  
Antoniu Octavian Petris, Gabriel Tatu-Chitoiu, Ioan Mircea
Coman, Diana Tint, Ruxandra Christodorescu, Valentin
Chioncel, Dan Darabantiu, Diana Cimpoesu, Laura
Antohi, Laurentiu Sorodoc, Lucian Petrescu, Calin Pop,
Alexandre Mebazaa, Ovidiu Chioncel

Robotics in ablation – a technology at a crossroads –
Decebal Gabriel Latcu, Bogdan Enache, Ahmed Moustafa
Wedn, Sok-Sithikun Bun, Nadir Saoudi

The activity of the interventional cardiology centers in
Romania: a 2016 overview and 2014-2016 trends – 
Marin Postu, Lucian Predescu, Stefan Mot

 

Unul din trei adulţi suferă de hipertensiune arterială.
Prevalenţa hipertensiunii arteriale a crescut şi creşte o
dată ce noi înaintăm în vârsta. Dacă la categoria de
vârstă 20-30 de ani, prevalenţa hipertensiunii arteriale
este aproximativ 1 din 10, odată ce depăşim vârsta de 50
de ani, prevalenţa hipertensiunii arteriale este de 5 din 10
dintre pacienţii noştri.

 

 
 

Evenimente internationale
 

 
 

A apărut numărul 3/2017 al Romanian Journal of
Cardiology - câteva articole din cuprins:
 

 
 

Webinarul lunii Noiembrie: Hipertensiunea arterială la
pacientul cu risc (6 EMC)
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Interviu Prof. Dr. Christopher Granger, Duke University,
SUA: Noutati stiintifice cu aplicatii practice (ȋnregistrare
Sinaia 2017 – a consemnat Dr. Mariana Barbu) 

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

 

 

In căţiva paşi simpli vă puteţi face un cont la
www.cardiotvsrc.ro pentru a avea acces la toate resursele
televiziunii online a SRC. 
Vizualizaţi Imagistică cardiovasculară “in the news" aici

www.cardioportal.ro
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Experţi internaţionali în România
 

 
 

CardioTV SRC
 

 

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