
17 mai 2018, Ziua Mondială de luptă împotriva
Hipertensiunii Arteriale

Societatea Română de Cardiologie, în parteneriat cu
Academia Română și Societatea Română de
Hipertensiune au marcat „Ziua Mondială de luptă
împotriva Hipertensiunii Arteriale” printr-un eveniment
de conștientizare a publicului asupra riscurilor și
consecințelor acestui «ucigaș tăcut», responsabil de
aproape jumătate dintre decesele asociate bolilor
cardiovasculare. Evenimentul s-a bucurat de prezența
Doamnei Ministru al Sănătății Sorina Pintea.

Comunicatul de presă il puteți găsi aici.
 Mai multe informații puteți găsi aici.

 

31 mai 2018, Ziua Mondială fără Tutun

Cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun (inițiativă lansată de
Organizația Mondială a Sănătății în anul 1987) Societatea
Română de Cardiologie, Societatea Română de
Pneumologie și Fundația Română a Inimii, aflate în
prima linie în lupta pentru combaterea fumatului în
România, au lansat un nou apel către autorități și public:
Tutunul distruge inimi!

Comunicatul de presă il puteti găsi  aici.
 Mai multe informații puteți găsi aici.
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Anunțuri importante
 

 

Acțiuni ale Societății Române de Cardiologie

 

 

 

Alegeri Conducerea Clubului Tinerilor Cardiologi şi a Secţiei Studenţilor medicinişti
2018
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Cursul “Cum să iți scrii lucrările pentru a putea fi
publicate în reviste ISI” este un program disponibil on-
line, care are ca obiectiv să pună la dispoziția medicilor
cardiologi dezbaterile din cadrul unui webinar pe
următoarele teme: Ce şi cum să facem: sfaturi pentru

Procesul de alegere a Conducerii Clubului Tinerilor Cardiologi şi a Secţiei Studenţilor
medicinişti:

22 iunie 2018: se deschide CAMPANIA ELECTORALA. Fiecare candidat are
libertatea de a-şi promova candidatura pană la data de 20 August 2018, 24:00.
21 august 2018 ora 18.00 - 20 septembrie 2018 ora 18.00: se desfăşura votul
electronic.
21 septembrie 2018: se va anunţa rezultatul Alegerilor în cadrul Adunării
Generale a Societății Române de Cardiologie. Durata acestui prim mandat este de 2
ani, următoarele alegeri urmând a se desfăşura concomitent cu celelalte alegeri ale
conducerii SRC.

Puteţi accesa regulamentul aici.

Școala de vară a tinerilor cardiologi 2018

Școala de Vară a Tinerilor Cardiologi se va desfășura în perioada 30 iunie - 7 iulie
2018 la Sibiu, Cisnădioara. Programul include prelegeri, ateliere de lucru, discuții
interactive pe teme de interes, cazuri clinice (prezentate de aplicanți), dar și activități
sociale și recreative. Toate cheltuielile legate de transport, cazare, masă, activități
educaționale, sunt acoperite de organizatori.

 

 
Evenimente naționale
CONGRESUL NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE: 19-22 septembrie 2018, Sinaia
Tema congresului "In Memoriam Daniel Danielopolu - From Physiology to
Cardiology".

Evenimente in luna iunie
DILEME CLINICE, RĂSPUNSURI PRACTICE ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ - 22
iunie, BACĂU
Coordonatori: Dr. Elisabeta Bădilă, Dr. Ana Maria Vintilă
 

EXPERT MEETING CARDIODIAB: ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE ȘI FEDERAȚIA NAȚIONALĂ DE DIABET,
NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE - 28 iunie - 1 iulie, POIANA BRAȘOV
 

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

 

 
 

RESURSE ȘTIINȚIFICE
 

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 descărcat aici. Mai multe cursuri noi au fost adăugate
online.
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tinerii cercetători români (D. Vinereanu); Cheia
succesului (P. Manu); Cum să evităm irosirea cercetării
(G.A. Dan); Aspectele etice – ultimele, dar nu cele mai
puțin importante (L. Rogozea).

 

Conferinţa Grupurilor de Lucru din 2017 a inclus o
sesiune cu titlul Valvulopatiile – soluţii
special în situaţii speciale, având ca vorbitori doi
invitaţi de la Mayo Clinic, Rochester, SUA: Hector
Michelena şi Sorin Pȋslaru, alături de care au prezentat
Ruxandra Jurcuţ, Silvia Iancovici, Andreea Călin şi Ioan
Mircea Coman. Puteţi urmări ȋnregistarea aici.

 
 

www.cardioportal.ro

   Forward 

EXPERȚI INTERNAȚIONALI IN ROMÂNIA

 

 

 
Stimate doctor, primiti stirile periodice Cardioportal ca urmare calitatii de membru SRC. Informare 

adresata exclusiv profesionistilor in domeniul sanatatii.

 

Unsubscribe
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