
InfoCard aprilie 2018

Anunțuri importante

CARDIOPOTAL 
Vizitaţi noul site al Societăţii Române de Cardiologie ȋntr-o formă mai modernă, mai uşor
de accesat şi mai bogată ȋn informaţii. Un effort deosebit s-a concentrate pentru realizarea
Paginii pentru Pacienţi, care conţine informaţii structurate (inclusive 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!

NOU PACHET DE SPITALIZARE DE ZI 
A fost inclus de către CNAS ȋn spitalizarile de zi serviciul "Depistarea şi controlul factorilor
de risc ai bolilor cardiovasculare", un prim pas in implementarea unui program national de
screening si preventie cardiovasculara.

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


POZITIA SRC REFERITOARE LA LEGISLATIA PRIVIND SPORURILE

Pozitia SRC referitoare la legislatia privind sporurile acordate la locul de muncă poate fi
regăsită ȋn scrisoarea disponibila aici. Astfel, ȋn HG din 29 martie s-a menţinut
formularea "personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generatoare
de radiații în condiții periculoase – sporuri de până la 30%".

SITUATIA BOLILOR CARDIOVASCULARE DISCUTATA LA PARLAMENTUL
ROMANIEI

In data de 20 martie 2018 a avut loc la Parlamentul Romaniei o dezbatere referitoare la
situatia bolilor cardiovasculare in Romania. Dezbaterea a fost organizata de catre
Societatea Romana de Cardiologie, cu sprijinul Comisiilor de Sanatate ale Parlamentului.
A participat Ministrul Sanatatii, Presedintii celor doua Comisii de Sanatate din Parlament,
Presedintele CNAS, Presedintele ANMDM, parlamentari, reprezentanti ai asociatiilor de
pacienti, etc. Comunicatul de presa emis cu aceasta ocazie, prezentarile Prof Dr Dragos
Vinereanu, Presedintele SRC, si a Conf Dr Ovidiu Chioncel, Secretarul SRC, le puteti
accesa aici.

Evenimente naționale

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU SRC: 10-12 mai 2018 -
Programul Conferinţei poate fi accesat aici.

CONGRESUL NATIONAL DE CARDIOLOGIE 19-22 septembrie 2018- Tema
congresului "In memoriam Daniel Danielopolu - From physiology to cardiology"

Evenimente in luna aprilie
ATEROTROMBOZA 2018 - 20  aprilie , BUCUREȘTI
Coordonatori: Prof.Dr.Eduard Apetrei, Prof.Dr. Dragoș Vinereanu

Evenimente în luna mai
CONFERINŢA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU - 10-12 mai, SIBIU

CARDIOCOAG: CURS ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TROMBOZĂ ȘI HEMOSTAZĂ - 19 mai, CONSTANȚA
Coordonatori: Prof. Dr. Daniel Lighezan, Prof. Dr. Dragoș Vinereanu

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

Sunt deschise ȋnregistrarile la conferinţă online.
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Interventional treatment of pulmonary
hypertension: an update, Cinteza E. 
Clinical profile and management in non-valvular
atrial fibrillation and heart failure patients. Tica OA
et al. 
Histopathological and clinical aspects in dilated
cardiomyopathies. Tica O et al. 
Blood pressure in controlled hypertensive patients
during exercise stress tests. Dobroiu MV et al 
Advanced atherosclerosis in familial
hypercholesterolemia. Anghel L et al. 
Multimodality imaging of a papillary fibroelastoma
of the tricuspid valve – case report. Serban A et al.

Cursul “Rolul noilor anticoagulante ȋn tratamentul TVP şi
TEP” este un program care are ca obiectiv să pună la
dispozitia medicilor cardiologi dezbaterile din cadrul unui
webinar pe următoarele teme: principalele modalităţi de
tratament disponibile astăzi pentru pacienţii care au
embolie pulmonară şi care se află la risc de a face si alte
complicatii precum si importanta alegerii tratamentului
optim pentru acesti pacienti. In curs veti regasi informatii
valoroase despre rolul noilor anticoagulante in schema de
tratamen tpentru TVP si TEP.

Sesiunea dedicată Urgenţelor cardiologice, sesiune
comună SRC – Societatea Rusă de Cardiologie s-a
desfăşurat la Congresul Naţional de Cardiologie şi i-a
avut ca vorbitori pe  A.Nedoshivin, D.Tint, D.Duplyakov,
C.Pop, fiind moderată de către G.Tatu-Chiţoiu şi
A.Nedoshivin.

Dacă vreţi, ȋn sfârşit, să aflaţi adevărul despre relaţia
alcool şi  bolile cardiovasculare puteti urmări ȋnregistrarea
conferinţei interactive IN VINO VERITAS - ALCOOLUL SI

REVISTA ROMANA DE CARDIOLOGIE
A apărut numărul 1/2018 al Romanian Journal of Cardiology. Câteva articole din
cuprins:

RESURSE STIINTIFICE
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.

EXPERTI INTERNATIONALI IN ROMANIA

CARDIO TV SRC
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INIMA MEA de pe CARDIO TV SRC din data de 31
martie 2018 (www.cardiotvsrc.ro)

  

ongres EHRA 2018

În perioada 18-20 martie s-a desfășurat la Barcelona
Congresul Asociației Europene de Ritmologie EHRA
2018. Din România, au participat 16 tineri cardiologi care
au beneficiat de burse EHRA Travel. S-a remarcat
participarea activă a colegilor cu prezentări orale (Prof.
Dr. G.A. Dan, Dr. C. Văcărescu, Dr. M. Grecu) si postere
(Dr. I.C. Serbanescu, Dr. S. Bogdan, Prof. Dr. A. Scridon,
Dr. O. A. Tica). Au moderat sesiuni Prof. Dr. B.A.
Popescu, Dr. S. Bogdan, Dr. M. Grecu. Lucrarea Dr. I.C.
Serbanescu realizata la Spitalul Universitar de Urgenta
Bucuresti, cu titlul ”Different pacemaker and ICD lead
models may be associated with different incidences of
mechanical complications”, a fost premiată în cadrul
ceremoniei Best Romanian Posters. Totodata, EHRA a
acordat Romaniei 4 burse de cate 4 săptămâni fiecare, in
cadrul EHRA Observational Training Program: Dr. Sergiu-
Nicolae Sipoș, Dr. Nicu Drăgotoiu, Dr. Catrina Bianca, Dr.
Maxim George Răzvan.

www.cardioportal.ro
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SRC IN CARDIOLOGIA INTERNATIONALA

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