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InfoCard mai 2019

 

Anunțuri importante
Tematica actualizată examen medic specialist
S-a publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii tematica actualizată a examenului pentru
obţinerea titlului de medic specialist cardiolog, valabilă ȋncepând cu sesiunea
octombrie 2019.

Găsiţi lista cu tematicile pe specialităţi la adresa: http://www.ms.ro/tematici-examen-
specialist/ (tematica nouă pentru cardiologie se găseşte ȋn partea de jos a paginii) sau
puteţi accesa direct tematica la adresa: http://www.ms.ro/wp-
content/uploads/2019/03/tematica-specialitate-Cardiologie.pdf
 

Program evenimente naționale 2019
 

- Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru, Sibiu: 16-18 mai 2019; Conferinta
Nationala a Grupurilor de Lucru va fi intr-un “format” nou, in 5 sali moderne si cu o
capacitate totala de 1400 de locuri (2 la Ramada si 3 la Centrul Cultural Ion Besoiu).
Programul este accesibil aici

 

- Congresul Naţional de Cardiologie, Sinaia: 18-21 septembrie 2019.

 

 
 

Mai
BOLILE CARDIOVASCULARE ȘI SARCINA - se reprogramează la o dată ce va fi anunţată
din timp
Coordonatori: Prof. Dr. Ioan Mircea Coman, Dr. Eliza Cinteză

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU,  16-18 mai, SIBIU
 

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-r/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-r/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-y/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-y/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-j/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-d/
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Iunie
HEART FAILURE FORUM: CURS ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU HEART FAILURE
ASSOCIATION
Coordonatori: Conf. Dr. Ovidiu Chioncel, Prof. Dr. Gherasimos Filippatos

BUCHAREST ARRHYTHMIA CONFERENCE – BAC 2019 editia a 2-a, 13-15 iunie,
BUCUREȘTI
Coordonator: Dr.Radu Ciudin

GHIDUL STEMI 2017 -DOVEZI ȘI CONTROVERSE, 14 iunie , IAȘI
Coordonatori: Prof. Dr. Antoniu Petriș, Prof. Dr. Lucian Petrescu

EXPERT MEETING CARDIODIAB, 28-29 iunie,  POIANA BRAȘOV
ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE ȘI

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
 

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

 

Evenimente internaţionale
 

Congresul ESC 2019
 

Paris
31 august – 4 septembrie 2019

 Date de reţinut
- 31 mai 2019: data limită de ȋnregistrare cu taxa
redusă

 

Congresul EuroEcho Imaging 2019
Viena
4-7 decembrie 2019

Date de reţinut

-31 mai 2019: data limită de ȋnregistrare de
rezumate şi cazuri clinice

-30 septembrie 2019: data limită de ȋnregistrare
cu taxă redusă

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-h/
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Revista Română de Cardiologie
A apărut numărul 1/2019 al Romanian Journal of Cardiology . Câteva articole din
cuprins:
  

Reviews

Extracellular vesicles in diabetic cardiac and
cerebro-vascular pathology – Stefania Lucia Magda,
Elisa Serban
Atrial remodeling in atrial fibrillation – independent
rhythm evaluation – Andreea Cuculici, Eduard
Apetrei
Coronary flow evaluation in patients undergoing
percutaneous coronary interventions – Pavel Platon

Original Articles

Particularities of the cardiovascular risk factors
patterns and cervical arterial ultrasound findings
related to the coronary angiography lesions
significance in patients with ischemic heart disease –
Mirela-Anca Stoia, Dan Mircea Olinic, Calin
Homorodean, Anca Daniela Farcas
Arterial stiffness in moderate-severe obstructive
sleep apnea – Ioana Madalina Zota, Radu Sascau,
Cristian Statescu, Mihai Roca, Daniela Boisteanu,
Maria Magdalena Leon Constantin, Alexandra
Mastaleru, Teodor Vasilcu, Radu Gavril, Florin Mitu
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Medical and social apprehension of oral
anticoagulation in patients with atrial fibrillation-
Ciprian Rezus, Cristian Baicus, Codruta Badescu,
Mariana Floria, Anca Ouatu, Roxana Ganceanu-Rusu,
Daniela Maria Tanase, Adriana Gurghean, Nicoleta
Dima
Vitamin D deficiency, anxiety and depression
correlated with quality of life in patients with
chronic heart failure – Florina Buleu, Ana Pah, Stela
Iurciuc, Mircea Iurciuc, Anca Tudor, Marius Badalica-
Petrescu, Ruxandra Christodorescu, Georgiana
Damian, Simona Dragan

Citeste mai multe aici.
 

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ
Curs online “Perspective actuale asupra tratamentului cu beta-blocante in
hipertensiunea arteriala”

•  Credite de educație medicală continuă: 6 credite EMC
•  Disponibilitate curs: 01.01.2019 - 31.12.2019
  

Cursul “Perspective actuale asupra tratamentului cu
beta-blocante in hipertensiunea arteriala” are ca
obiectiv sa puna la dispozitia medicilor cardiologi
dezbaterile pe urmatoarele teme: rolul beta-blocantelor
in tratamentul hipertensiunii arteriale stiut fiind faptul
ca ea reprezinta cel mai raspandit factor de risc
cardiovascular, aceasta avand o multime de complicatii
care conduc la cresterea morbiditatii si mortalitatii
cardiovasculare. De asemenea, veti regasi informatii
valoroase despre prevalenta si complicatiile
hipertensiunii arteriale dar si despre activitatea
simpatica in aceasta situatie.

 
 

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

Un interviu pe tema “Management modern al
tromboembolismului pulmonar” cu prof.dr. Stavros
Konstantinides – Professor Director of Clinical Trials –
Centre for Thrombosis and Haemostasis, consemnat de
Dr Maria Greavu, poate fi urmărit aici

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-k/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-u/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-u/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-o/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jijygtd-l-b/
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Clubul Tinerilor Cardiologi
ȘCOALA DE VARĂ A TINERILOR CARDIOLOGI, 29 iunie-6 iulie 2019, Sibiu,
Cisnadioara
 

Școala de Vară a Tinerilor Cardiologi se va desfășura în
perioada 29 iunie - 6 iulie 2019 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, masa, activități educaționale, curs
resuscitare cardiopulmonara (în colaborare cu Consiliul Național de Resuscitare), sunt
acoperite de organizatori.

Condiții minime obligatorii de înscriere:

Membru al Societății Române de Cardiologie cu cotizatia platita
Vârsta până în 35 ani
Prima participare la eveniment

Criterii de selecție:

repartiția proporțională pe centre
lucrări publicate sau prezentate la manifestările SRC (Conferința Naționala a
Grupurilor de Lucru și Congresul Național de Cardiologie, perioada 2015-2018)
participare la Conferința Națională a Gruprilor de Lucru și Congresul Național de
Cardiologie, perioada 2015-2018
participare în organizarea evenimentelor SRC (Conferința Națională a Gruprilor de
Lucru și Congresul Național de Cardiologie, perioada 2015-2018)

Înscrierile incluzând cerere de inscriere, copie C.I., CV (care sa cuprinda precizari
privind indeplinirea criteriilor suplimentare de selectie) și opțiunea privind participarea
la cursul de resuscitare se trimit pe adresa de email office@cardioportal.ro până la
data de 20 mai 2019.
 

IN ATENȚIA COLEGILOR SUB 35 DE ANI CARE VOR AVEA ABSTRACTE ACCEPTATE LA
MANIFESTĂRI INTERNAȚIONALE
Societatea Romana de Cardiologie doreste sa vina in sprijinul tinerilor cardiologi cu
varsta sub 35 ani si sa  incurajeze participarea lor activa la evenimente internationale.

In acest sens, SRC va achita taxa de participare celor care vor avea abstracte acceptate
la:



https://datacentersolutions.createsend.com/...46503D8AF5D5092540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1[5/16/2019 9:46:29 AM]

Heart  Failure Congress
ESC Congress
Acute Cardiovascular Care Congress
Euroecho Imaging Congress

Conditii:

Membru al Societatii Romane de Cardiologie
Aplicantul are < 35 ani
Aplicantul este prim-autor şi prezentator al abstractului respectiv
Pe forma publicată în revistă a abstractului apare afilierea aplicantului la o
instituţie din România
Premierea este condiţionată de prezentarea abstractului (nu doar de acceptarea şi
publicarea lui în revista de rezumate)

Va rugam sa ne transmiteti cererea de sponsorizare din timp, pe adresa de email
office@cardioportal.ro pentru a ne incadra in deadline-urile stabilite.

 

INIȚIATIVA JOIN THE ESC: TARIFE PREFERENȚIALE PENTRU TINERII CARDIOLOGI
Societatea Europeană de Cardiologie a lansat la Congresul de la Munchen din 2018
iniţiativa Join the ESC, prin care oferă cardiologilor sub 40 de ani sau ȋn curs de
formare posibilitatea de a adera ca membru ESC Professional şi al diverselor Grupuri
de Lucru ESC prin achitarea unor taxe anuale substanţial reduse (mai multe informaţii
aici). Aderarea ca membru ESC Professional la ESC  cuprinde multiple avantaje
educaţionale: acces la platforma de resurse ale congreselor, webinare, European Heart
Journal, precum si avantaje de formare profesionala ale membrilor ȋnscrişi ȋn
Grupurile de Lucru ESC: burse de formare de 1 an, programe scurte de formare
Observational Training Programs de 2 săptămâni, burse de participare la congresele
Grupurilor de Lucru (EHRA, EuroEcho, etc) şi tarife preferenţiale la ȋnscrierea la
diversele congrese organizate sub egida ESC.

 

 
 

 

 

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

Informare adresată exclusiv profesioniștilor in domeniul sănătății.

 

www.cardioportal.ro

  Forward 
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