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InfoCard iulie - august 2018

 

Anunțuri importante
 

 

Dragi colegi,

UNIFARM dispune în continuare de sulfat de magneziu fiole, care poate fi achiziționat de
pe sistemul SEAP. A fost un efort intens al SRC și Ministerului Sănătății să avem acest
medicament disponibil în țară și ar fi păcat să nu-l avem în spitalele noastre.

Prof Dr Dragoș Vinereanu

 

 

Acțiuni ale Societății Române de Cardiologie

 

5 IUNIE 2018, DEZBATERE LA PARLAMENTUL ROMÂNIEI
“FIBRILAȚIA ATRIALĂ, PRIORITATE ÎN SĂNĂTATE”
Societatea Română de Cardiologie, în parteneriat cu
Societatea de Neurologie din România, Societatea
Națională de Medicina Familiei și Asociația Națională
pentru Protecția Pacienților a continuat seria
dezbaterilor de la Parlamentul României, solicitând
acțiuni din partea autorităților din sănătate și susținere
din partea decidenților politici pentru reducerea
numărului de decese și dizabilități severe cauzate de
accidentele vasculare cerebrale datorate fibrilației
atriale. Povara accidentului vascular cerebral datorat
fibrilației atriale în România anului 2018 impune
adoptarea unor politici consistente de diagnostic
precoce și de management modern al fibrilației atriale,
precum și acces la tratament anticoagulant eficient.

Comunicatul de presă il puteți găsi aici.

 

CONCURS DE FOTOGRAFIE ARTISTICĂ

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jjykluiy-l-r/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jjykluiy-l-y/


https://datacentersolutions.createsend.com/...7C825EF2CB501D2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1[5/16/2019 9:40:53 AM]

Societatea Română de Cardiologie organizează un concurs de fotografie artistică cu
ocazia Congresului Național de Cardiologie Sinaia 2018. Pot participa membrii Societății
Române de Cardiologie. Fiecare participant poate trimite maxim 5 fotografii.

Fotografiile vor fi trimise prin email, la adresele: alexandru.florea@mediamed.ro  şi în
cc:  mirceacinteza@gmail.com
Intervalul în care se primesc fotografiile este  1 august – 10 septembrie 2018.
Regulamentul de participare îl găsiți aici.
 

 

 

ALEGERI CONDUCEREA CLUBULUI TINERILOR CARDIOLOGI ŞI A SECŢIEI STUDENTILOR
MEDICINIŞTI 2018
Procesul de alegere a Conducerii Clubului Tinerilor Cardiologi şi a Secţiei Studenţilor
medicinisti:

22 iunie 2018: s-a deschis campania electorală. Fiecare candidat are libertatea de
a-şi promova candidatura până la data de 20 August 2018, ora 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.

 

 
Evenimente naționale
CONGRESUL NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE: 19-22 septembrie 2018, Sinaia
Tema congresului "In Memoriam Daniel Danielopolu - From Physiology to Cardiology".
Programul preliminar va fi postat pe CARDIOPORTAL la începutul luni august.

Miercuri, 19 septembrie, se vor desfăşura mai multe cursuri precongres cu temele:
 

ȘCOALA HIPERLIPIDEMIEI. Directori curs: D. Gaiță, D. Vinereanu
TEHNICI ECOCARDIOGRAFICE AVANSATE ÎN PRACTICA CLINICĂ. Directori curs: O.
Chioncel, B.A. Popescu
ELECTROCARDIOGRAFIE PRACTICĂ. Directori curs:D. Dobreanu, G. Tatu-Chițoiu
MINI-CARDIOCOAG. Directori curs: D. Lighezan, D. Vinereanu
ARITMIILE: DE LA PACIENT ÎNAPOI LA ELECTROFIZIOLOGIE. Directori curs: D.
Dobreanu, A. Deutsch
SARCINA ȘI BOLILE CARDIOVASCULARE. Directori curs: R. Jurcuț, I.M. Coman
CURS DE INIȚIERE ÎN RESUSCITARE CARDIORESPIRATORIE PENTRU PERSONALUL
DIN USTACC (Curs SRC-CNRR). Directori de curs: V. Georgescu, G. Tatu-Chițoiu

 

 

Puteţi accesa agenda completă a manifestărilor ştiinţifice organizate de SRC ȋn
2018 aici.
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Evenimente SRC 2019
Notaţi datele principalelor conferinţe naţionale de cardiologie din 2019:

Conferința Națională a Grupurilor de Lucru, Sibiu: 16-18 mai 2019;
Congresul Național de Cardiologie, Sinaia: 18-21 septembrie 2019;

 

 
  

ȘCOALA DE VARĂ A TINERILOR CARDIOLOGI - EDIŢIA
2018
Aflată la a 6-a ediţie, Școala de Vară a Tinerilor
Cardiologi s-a desfășurat în perioada 30 iunie - 7 iulie
2018 la Cisnădioara, judetul Sibiu. Programul 
săptămânii a inclus prelegeri susţinute de cardiologi din
mai multe centre universitare (Ovidiu Chioncel, Dan
Dobreanu, Dan Gaiţă, Gabriela Gheorghe, Adriana
Ilieşiu, Ruxandra Jurcuţ, Tiberiu Nanea) şi un curs de
resuscitare cardiopulmonară susţinut de instructori
specializaţi. Cei 24 de medici rezidenţi au prezentat
cazuri clinice ce au prilejuit discuţii interactive
interesante.

 

INFORMARE DUPĂ EHRA SUMMIT 2018
EHRA summit s-a desfășurat la European Heart House, Sophia Antipolis, Franța, în
perioada 7- 8 iunie. Manifestarea a reunit peste 120 reprezentanți naționali ai grupurilor
de lucru de aritmii, precum și membri ai comitetului EHRA National Cardiac Societies, în
prezența președintelui EHRA, John Camm. În prima zi, subiectele de dezbatere au fost
”educația” și cum poate aceasta să supraviețuiască în contextul aderării majorității
statelor europene la legislația Medtech, începând cu 1 ianuarie 2018, precum și
impactul și confuzia la nivel internațional, național și instituțional pe care introducerea
acestei legislații le generează. Legislația Medtech are impact direct asupra organizării
de manifestări științifice naționale sau internaționale, asupra participării medicilor la
astfel de evenimente, aceștia fiind în imposibilitatea de a primi suportul direct al
firmelor producătoare de echipamente/consumabile de electrofiziologie. Discuțiile cu
participanții au generat posibile soluții (burse de participare a medicilor acordate prin
Asociațiile Europene sau prin Societățile Naționale, obligativitatea firmelor de a
organiza evenimente sub cupola ESC/EHRA, etc).

Dr. Mihaela Grecu

 

 
 

RESURSE ȘTIINȚIFICE
 

CURSURI ONLINE CREDITATE EMC
Cursurile online ale SRC, cu durată de 60-90 minute şi care pot conduce la obţinerea a
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minim 6 credite EMC sunt gata de descărcat aici. Mai multe cursuri noi au fost adăugate
online.

 
 
 

Cursul “Creșterea și descreșterea plăcii de aterom“
discută despre prevenţia procesului ateroscrelotic şi
despre tratamentul său. În cadrul cursului se subliniază
că impactul cel mai bun populaţional se obţine prin
programe de prevenţie, de la consult medical simplu,
analize care să includă profilul lipidic de la vârste
tinere, abținerea de la fumat, menținerea greutății
corporale ideale și un regim de viață echilibrat.

 

INTERVIURILE ÎNREGISTRATE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR
DE LUCRU DIN SIBIU, 2018
Cu ocazia Conferinţei Grupurilor de Lucru din 2018 au fost ȋnregistrate mai multe
interviuri interesante cu experţi români şi internaţionali, disponibile acum pe
Cardioportal. Vă invităm să urmăriţi interviul cu Prof. Dr. Dragoş Vinereanu
(ȋnregistrat de Dr. Maria Greavu) şi Prof. Dr. Piotr Ponikowski (ȋnregistrat de Dr.
Mariana Barbu).

 

 

 

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

adresata exclusiv profesionistilor in domeniul sanatatii.

 

www.cardioportal.ro

  Forward 
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