
https://datacentersolutions.createsend.com/...00C6FF240550CE52540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1[5/16/2019 9:51:30 AM]

 

InfoCard decembrie 2018

Urarea de Crăciun a Președintelui SRC
 

 

Anunțuri importante
 
 

Parteneriat Societatea Română de Cardiologie și Ministerul Educației
Campanie pentru o viață sănătoasă în 60 de școli din București

 
 

Societatea Română de Cardiologie, în parteneriat cu Ministerul Educației, a organizat
in perioada octombrie-noiembrie o campanie de educație pentru o inimă și o viață
sănătoasă, adresată elevilor claselor primare din 60 de școli din București.

Campania a implicat 10 școli selectate in mod aleatoriu, din fiecare sector al capitalei și
a demarat cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, marcată în fiecare an de Societatea Româna
de Cardiologie. Cu sprijinul învățătorilor și prin intermediul www.cardioportal.ro au fost
transmise elevilor din clasele I-IV informații esențiale despre ce anume înseamnă o viață
sănătoasă, cum ne putem proteja inima la orice vârstă și ce trebuie să facem pentru a
avea un stil de viață sănătos: o alimentație echilibrată, control medical periodic și
activitate fizica zilnică. Pe perioada campaniei, elevii au făcut echipă cu părinții lor
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într-un un concurs de desene cu tema „Fă o promisiune inimii tale. Promite-i
sănătate!”. Au fost înscrise in concurs 250 de desene realizate „în co-producție”, copii
și părinți. Elevii au fost recompensați cu premii care să-i ajute să pună în practică
sfaturile medicilor cardiologi pentru o viață sănătoasă: locul III – câte un skateboard,
locul II – câte o trotinetă, locul I – câte o bicicletă. Au fost acordate premii pe doua
categorii de vârsta, clasele I-II și clasele III-IV. Toți cei 250 de elevi înscriși in concurs au
primit diplomă și un breloc în formă de inimă, pe care îl pot atașa ghiozdanului, să le
amintească de importanța protejării inimii.

Pentru mai multe detalii, vă invităm  să citiți comunicatul de presa difuzat către mass-
media, să vizitați pagina dedicată concursului.

Câștigători: Clasele I-II

 
 

Câștigători: Clasele III – IV

 
 

Program evenimente naționale 2019
 

 

Evenimente SRC 2019
Notaţi datele principalelor conferinţe naţionale de cardiologie din 2019:
- Conferinţa Naţionala a Grupurilor de Lucru, Sibiu: 16-18 mai 2019;
- Congresul Naţional de Cardiologie, Sinaia: 18-21 septembrie 2019.

Puteţi accesa agenda completă a manifestărilor ştiinţifice organizate de SRC ȋn 2019
aici.
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Evenimente internaţionale
 

EuroEcho Imaging 2018 – un congres de succes

 

 

Congresul Asociației Europene de Imagistică Cardiovasculară (EACVI) - EuroEcho Imaging,
s-a desfășurat anul acesta în perioada 5-8 Decembrie la Milano. Aceasta a fost a doua
ediție a EuroEcho Imaging organizată sub coordonarea prof. Bogdan A. Popescu ca
președinte al EACVI.

Congresul a fost un succes important, participarea fiind de departe cea mai mare dintre
toate cele 22 de ediții ale Euroecho – 4.215 participanti față de 3.973 in 2017 - 
depășind așadar precedentul record. Temele propuse, calitatea și diversitatea
programului au fost foarte apreciate de către participanți, feedback-ul primit fiind
foarte bun.

Participarea românească la EuroEcho Imaging 2018 a fost remarcabilă. România a ocupat
locul 4 ca număr total de participanți (198), fiind depășită doar de Italia (țara gazdă),
Marea Britanie și Olanda. Acesta reprezintă un record de participare românească la
Euroecho. De remarcat că multi dintre participanții români au fost rezidenți și tineri
specialiști care, contribuind cu lucrări la programul congresului, au beneficiat de sprijin
atât din partea EACVI, cât și din partea Societății Române de Cardiologie (SRC).

România s-a situat pe locul 8 între țările care au avut vorbitori invitați. Paisprezece
colegi din România au participat ca faculty la acest congres, contribuind ca lectori,
moderatori, experți invitați să prezinte demonstrații practice ”hands-on”.

România a avut de asemenea un număr mare de lucrări originale (abstracte și prezentări
de caz) acceptate spre prezentare în congres (55 în total), ocupând locul 7 și din acest
punct de vedere - încă un record, cu mulți rezidenți și tineri specialiști ca prezentatori.

Mult mai importantă decât numărul total de participanți consider că a fost prezența
activă în congres și vom revenim cu detalii despre prezența rom neasca ȋn numărul
următor

Doresc să felicit toți colegii pentru implicare. Consider că în mod particular participarea
activă a tinerilor colegi din țară la acest congres este de bun augur pentru viitor.

Carmen Beladan
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Președinte al Grupului de Lucru de Ecocardiografie și alte Metode Imagistice

 

EAS Advanced Course - Clinical Excellence in Lipidology ȋn Bucureşti
 

 

Organizat ȋn perioada 21-23 noiembrie ȋn parteneriat cu SRC, cursul a stat de la
ȋnceput sub semnul premierelor şi al excelenţei (NB  cursul a fost construit pe modelul
EAS ȋn care aplicanţii, clinicieni sau cercetători din ȋntreaga lume, tineri cardiologi,
diabetologi sau endocrinologi, membri ai EAS,  au beneficiat de un grant educaţional
alocat unui număr maxim de 25 de participanţi!).

Care au fost premierele?

primul curs EAS organizat ȋn Europa de Est ȋn ultimii ani, care a avut un număr
dublu de aplicanţi faţă de locurile propuse (50 pe 25 de locuri!)
cel mai mare număr de ţări participante - 11
cea mai rapidă trecere (1 an) de la statulul de societate ȋnscrisă ca membru ȋn EAS
(SRC, prin GL de Ateroscleroză şi Aterotromboză) la satutul de organizator local al
unui curs EAS (cursul a fost susţinut integral prin grant educaţional EAS, cu sprijinul
regional suplimentar al Sanofi şi Amgen)

Care au fost criteriile de excelenţă?

au fost prezenţi alături de Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul EAS, speakeri
de renume din 10 ţări europene;
dezbaterile au făcut referire directă la noul ghid ACC-AHA, cu prioritizarea
importantei viitorului " ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias"
programul stiintific, programul social si dezbaterile au fost apreciate la superlativ
de catre participanti

 
 

Anunţuri utile
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Fellow of EACVI
"EACVI Fellowship" este un simbol al excelenţei ȋn imagistica cardiovasculară pentru
membrii EACVI.  Titlul reprezintă o recunoaştere a realizărilor profesionale, o lărgire a
privilegiilor către un grup de profesionişti cu experienţă şi care s-au distins ȋn aspecte
clinice, educaţionale şi organizaţionale, cu dedicaţie extraordinară către aria imagisticii
cardiovasculare.

Mai multe detalii aici

 
Revista Română de Cardiologie
A apărut numărul 3/2018 al Romanian Journal of Cardiology. Câteva articole din
cuprins:
 

 

 

Organizing the electrophysiology laboratory and
training requirements. Stefan Ailoaei, Daniel Gafi
tescu, Elisabeta Hurjui, Elena Parvu, Sorin Balasa,
Robert Alexandru, Liviu Stoica, Gabriela Creanga,
Mihaela Grecu
Non-pharmacological and non-ablative treatment for
atrial fibrillation: „easy” tips for our patients.
Bogdan Enache, Decebal Gabriel Latcu, Naïma
Zarqane, Nadir Saoudi
Left atrial function – novel ecocardiographic markers
for detecting atrial fibrillation in hypertensives.
Ioana Petre, Silvia Iancovici, Sebastian Onciul, Oana
Florentina Tautu, Alexandrina Nastasa, Maria
Dorobantu
Situs inversus totalis and cardiac rhythm/conduction
disorders. Miruna Ocos, Lucian Petrescu, Cristina
Vacarescu, Cristian Mornos, Emilia-Violeta Goanta,
Simina Crisan, Oana Patru, Nicolae Catalin, Dragos
Cozma

 
Experţi Internaţionali ȋn România
Puteţi urmări pe pagina Cardioportal interviuri cu experţi internaţionali pe teme variate
şi foarte actuale ȋn cardiologie.
  

Un interviu pe tema “3D printing in cardiology” cu Dr.
Sorin Pîslaru de la Mayo Clinic, SUA, poate fi urmărit aici

 
 
 

 

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-h/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-k/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-k/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-k/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-k/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-k/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-u/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-u/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-u/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-u/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-o/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-o/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-o/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-o/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-o/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-b/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-b/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-b/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-b/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-b/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtjtuyly-l-n/


https://datacentersolutions.createsend.com/...00C6FF240550CE52540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1[5/16/2019 9:51:30 AM]

 

 
Stimate doctor, primiți stirile periodice Cardioportal ca urmare a calității de membru SRC.

Informare adresată exclusiv profesioniștilor in domeniul sănătății.

 

www.cardioportal.ro
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Unsubscribe
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