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InfoCard martie 2019

 

Anunțuri importante
Intâlnirea anuală a conducerilor societăților de cardiologie
membre ale ESC
În perioada 6-7 martie 2019, la sediul ESC de la Sophia Antipolis, Franța, a avut loc
ședința anuală a conducerilor societăților de cardiologie care sunt membre ale ESC.
Subiectele importante discutate au fost: (1) creșterea accesului tinerilor cardiologi la
bursele ESC; (2) creșterea rolului societăților naționale în cadrul ESC, în special prin
“endorsarea” ghidurilor, participarea la registrele ESC si implicarea în congresul ESC.
Astfel, a fost menționată poziția Romaniei ca țara “pilot” în implementarea registrelor
unice Europene dupa modelul suedez, precum si rolul SRC în cadrul registrelor EORP. În
urma rezultatelor foarte bune obținute de România în registrul CICD-LT (locul 2 in
Europa), SRC a fost invitată să organizeze o sesiune dedicată în cadrul congresului ESC
2019.
 

Program evenimente naționale 2019
 

Notaţi datele principalelor conferinţe naţionale de cardiologie din 2019:
- Conferinţa Naţionala a Grupurilor de Lucru, Sibiu: 16-18 mai 2019; Conferința
Națională a Grupurilor de Lucru va fi intr-un “format” nou, în 5 săli moderne si cu o
capacitate totală de 1400 de locuri (2 la Ramada si 3 la Centrul Cultural Ion Besoiu).
Programul divers si cu adresabilitate largă va fi în curand disponibil pe CARDIOPORTAL.
- Congresul Naţional de Cardiologie, Sinaia: 18-21 septembrie 2019.

Aprilie
WEBINAR LIVE CARDIO DIGITAL FORUM, 3 aprilie, BUCUREȘTI
Coordonatori: Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Conf. Dr. Ovidiu Chioncel

COMPLEX ARRHYTHMIA ABLATION WORKSHOP, 4-5 aprilie, BUCUREȘTI
Coordonatori: Prof. Dr. Maria Dorobanțu, Prof. Dr. Dan Dobreanu, Dr. Radu Vătășescu

BOLI CARDIOVASCULARE GENETICE, 4 aprilie, BUCUREȘTI
Coordonatori: Conf. Dr. Ruxandra Jurcuț, Prof. Dr. Carmen Ginghină

ATEROTROMBOZA 2019, 5 aprilie, BUCUREȘTI
Coordonatori: Prof. Dr. Eduard Apetrei, Prof. Dr. Dragoș Vinerean

URGENȚE CARDIOVASCULARE, 12 aprilie, BAIA MARE
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Coordonatori: Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Conf. Dr. Ovidiu Chioncel

BOLNAVUL CORONARIAN CU AFECTARE MULTIVASCULARĂ, 12 aprilie, BUCUREȘTI
Coordonatori: Dr. Adrian Bucșă, Dr. Adrian Mereuță

CARDIOCOAG: CURS ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TROMBOZĂ ȘI HEMOSTAZĂ, 13 aprilie, BAIA MARE
Coordonatori: Prof. Dr. Daniel Lighezan, Prof. Dr. Dragoș Vinereanu

IMAGISTICA MULTIMODALĂ ÎN CARDIOLOGIE - UNDE, CÂND, CUM?,
19 aprilie, BUCUREȘTI
Dr. Carmen Beladan, Prof. Dr. Bogdan A. Popescu
 

Mai
BOLILE CARDIOVASCULARE SI SARCINA,  10 mai, BUCUREȘTI
Coordonatori: Prof. Dr. Ioan Mircea Coman, Dr. Eliza Cinteză

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

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

 

Anunţuri utile
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 4/2018 al Romanian Journal of Cardiology. Câteva articole din

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtukpky-l-r/
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cuprins:
  

Reviews

Arrhythmogenic cardiomyopathy and sports: from
mice to humans – Monica Chivulescu, Oyvind H. Lie,
Kristina H. Haugaa, Ruxandra Jurcut
The role of three-dimensional echocardiography for
the clinical diagnosis and management of mitral
valve disease – Andrada-Camelia Guta, Roberto
Carlos Ochoa-Jimenez, Patrizia Aruta, Sorina Mihaila
Baldea, Daniela Bartos, Bogdan Alexandru Popescu,
Luigi Paolo Badano, Denisa Muraru

Original Articles

Prevalence of renal changes in patients with heart
failure with mid-range and reduced ejection fraction
– Elena Bivol, Livi Grib, Nadejda Cazac, Inna Cernei
Clinical and echocardiographic aspects in fixed
subaortic stenosis – Daniela-Noela Radu, Dan M.
Dorobantu, Roxana Enache

Citeste mai multe aici.
 

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ
Curs online “Rolul noilor anticoagulante orale în tratamentul TVP si TEP

 

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

Cursul “Rolul noilor anticoagulante in tratamentul TVP si
TEP” este un program disponibil on-line, care are ca
obiectiv sa pună la dispoziția medicilor cardiologi
dezbaterile din cadrul unui webinar pe următoarele
teme: principalele modalitați de tratament disponibile
astăzi pentru pacienții care au embolie pulmonara și
care se afla la risc de a face și alte complicații, precum
și importanța alegerii tratamentului optim pentru acești
pacienți. În curs veți regăsi informații valoroase despre
rolul noilor anticoagulante în schema de tratament
pentru TVP si TEP.

 

Experţi Internaţionali ȋn România
Puteţi urmări pe pagina Cardioportal interviuri cu experţi internaţionali pe teme variate
şi actuale ȋn cardiologie.
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Un interviu pe tema “Când trebuie efectuată ablaţia?”
cu Prof. Fiorenzo Gaita – Professor University of Torino –
Italy, consemnat de Dr. Maria Greavu, poate fi urmărit
aici.

 

Clubul Tinerilor Cardiologi
CARDIOLOGISTS OF TOMORROW 2019
“CARDIOLOGISTS OF TOMORROW” este o inițiativă a Societății Europene de Cardiologie
(ESC) și a Societății Romane de Cardiologie, oferind tinerei generații de cardiologi
oportunitatea de a participa la Congresul European de Cardiologie. Societatea
Europeană de Cardiologie va acorda înscrierea gratuită la congres pentru 25 de tineri
cardiologi din România.

În plus, ȋn limita fondurilor disponibile, Societatea Română de Cardiologie va asigura
costurile necesare transportului (prin achiziţionarea biletelor de zbor) şi/sau cazarii
(rezervare camera dublă cu 2 persoane/cameră), cu obligaţia tinerilor cardiologi de a
participa la activităţile desfăşurate de către SRC la Congresul European şi Naţional
(susţinere stand, buletine informative, editarea ulterioară a “newsletter” SRC de la
congresul naţional, etc.).

Condiţiile de ȋnscriere pot fi găsite aici.

 

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 profesională 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.

 

Mentorat internațional pentru tinerii cardiologi
În cadrul congreselor organizate sub egida ESC au loc sesiuni rapide de
mentorat pentru tinerii cardiologi ținute de lideri de opinie în cardiologia
europeana unde se discută face-to-face aspecte legate de parcurs,
oportunități și avansarea în carieră. Link-urile pentru înscrieri sunt:
•    EuroCMR 2019 (02-04 May 2019, Venice, Italy)

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jtukpky-l-h/
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•    EuroHeartCare 2019 (02-04 May 2019, Milan, Italy) – deadline: Duminică,
24 martie.
•    ICNC 2019 (12-14 May 2019, Lisbon, Portugal)
•    HeartFailure 2019 (25-28 May, Athens, Greece)

 
 
 

 

 

 
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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