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InfoCard noiembrie 2018

 

Anunțuri importante
 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE, ALĂTURI DE WORLD HEART FEDERATION, A
CELEBRAT PE 29 SEPTEMBRIE 2018 ZIUA MONDIALĂ A INIMII
 

Astfel, a avut loc o Conferință de Presă cu participarea Prof. Dr. Dragoș Vinereanu –
Președintele SRC, domnului Răzvan Vulcănescu – Președintele CNAS, domnul Conf. Dr.
Corneliu Buicu – Președintele Comisiei de Sănătate și Familie, Camera Deputaților, Prof.
Dr. Dan Gaiță – Trezorier SRC, Profesor Magdalena Marian – Ministerul Educației, Dr.
Gabriel Tatu-Chițoiu – Fundația Româna a Inimii. Comunicatul de presă il găsiți aici.

Cu această ocazie, Societatea Română de Cardiologie, alături de Inspectoratul Școlar al
Municipiului București, a lansat un concurs pentru elevii claselor primare din 60 de școli,
câte 10 școli din fiecare sector. Copiii din cele 60 de școli din București pot participa la
competiția «Fă o promisiune inimii tale. Promite-i sănătate!», trimițând desene
realizate și cu sprijinul părinților, prin care să ilustreze ce înseamnă un stil de viață
sănătos. Desenele desemnate câștigătoare vor fi premiate: locul I - o bicicletă, locul II -
o trotinetă modernă, locul III - un skateboard. Detaliile complete privind regulamentul
concursului sunt disponibile la www.cardioportal.ro.

 
 

OBȚINEREA CERTIFICĂRII NAȚIONALE ÎN ELECTROFIZIOLOGIE (EP)/ STIMULARE
CARDIACĂ (CP)
 

În februarie 2018 s-au lansat oficial, prin ordin al Ministrului Sănătății, atestatele de
formare în electrofiziologie (EP) și stimulare cardiacă (CP) în România, deschizând
perspectiva acreditării naționale a tinerilor cardiologi care doresc să se dedice
domeniului electrofiziologiei. Responsabilii naționali EP – Călin Siliște/Radu Vătășescu și
CP – Dan Dobreanu/Dragoș Cozma vor organiza și coordona programul de formare pentru
tinerii specialiști/primari cardiologi care doresc obținerea atestatului. Programele de
formare EP și CP vor fi lansate în centrele prevăzute în curricula aprobată de minister,
începând cu anul universitar 2018-2019. Cursul teoretic centralizat va fi completat cu o
listă de proceduri specifice, ce vor fi efectuate în centrele de pregătire universitară
EP/CP din țară, având coordonatori locali: EP (Călin Siliște, Radu Vătășescu, Radu Roșu,
Mihaela Grecu, Dragoș Cozma, Dan Dobreanu, Alexandru Deutsch) și CP (Călin Siliște,
Radu Vătășescu, Cristian Stătescu, Dragoș Cozma, Dan Dobreanu, Alexandru Deutsch,

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


https://datacentersolutions.createsend.com/...0C8EA05BFC85EF2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1[5/16/2019 9:52:40 AM]

Radu Ciudin, Horia Roșianu, Sorin Micu). Cererile de inscriere la curs vor putea fi
adresate pe mail coordonatorilor fiecărui centru din țară. Cursul teoretic va putea fi
urmat de medici rezidenți aflați în ultimii doi ani de pregătire în rezidențiat. Obținerea
atestatului de studii complementare va putea fi acordat numai după obținerea
specialității în cardiologie.

 

 

ALEGERILE CLUBULUI TINERILOR CARDIOLOGI
Procesul de votare a fost electronic. In urma votului au
fost aleși:
· Președinte: Dr. Alexandru George Cotoban (București)
· Secretar: Dr. Diana Aurora Bordejevic (Timișoara)

 

 
 

Evenimente naționale
OCTOMBRIE
ACTUALITĂȚI ÎN IMAGISTICA CARDIOVASCULARĂ: DE LA GHIDURI LA PRACTICĂ, 26
octombrie, BRAȘOV
Coordonatori: Dr. Carmen Beladan, Prof. Dr. Bogdan A. Popescu
 

 

NOIEMBRIE
CARDIO-RENAL: CURS ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
NEFROLOGIE, 2 noiembrie, IAȘI
Coordonatori: Prof. Dr. Dan Gaiță, Prof. Dr. Adrian Covic
 

DILEME CLINICE, RĂSPUNSURI PRACTICE ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ, 9
noiembrie, ORADEA
 

Coordonatori: Dr. Elisabeta Bădilă, Dr. Ana Maria Vintilă
 

TERAPIA ENDOVASCULARĂ: CURS ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU SOCIETATEA DE
NEURORADIOLOGIE ȘI RADIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ DIN ROMÂNIA, 16-17
noiembrie, BUCUREȘTI
Coordonatori: Dr. Marin Postu, Prof. Dr. George Iana
 

ACTUALITĂȚI ÎN ARITMII, 23 noiembrie, IAȘI
Coordonatori: Dr. Mihaela Grecu, Dr. Dragoș Cozma
 

MAP: MANAGEMENTUL ACTUAL AL PREVENȚIEI CARDIOVASCULARE, 23
noiembrie, BUCUREȘTI
Coordonatori: Prof. Dr. Dana Pop, Prof. Dr. Dan Gaiță
 

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

 
 

Evenimente SRC 2019
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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.

 
 

 

Evenimente naţionale - cum a fost?
 

CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE 2018
Intre 19 şi 22 septembrie 2018 s-a desfăşurat la Sinaia Congresul Naţional de
Cardiologie, cu un numar record de 3120 de participanţi. Congresul a inclus 72 de
sesiuni ştiinţifice, 20 de sesiuni comune cu societăţile ştiinţifice partenere sau cu
universităţi de medicină din ţară și străinătate, precum şi 19 simpozioane satelit
organizate in colaborare cu companiile farmaceutice. Au fost implicaţi 228 de lectori
români şi 30 de lectori străini de prestigiu. Au fost prezenți Președintele Societății
Europene de Cardiologie, Profesor Barbara Casadei (Marea Britanie), precum și Vice-
președintele Societății Europene de Cardiologie, Profesor Jose Luis Zamorano (Spania).
Programul congresului a inclus 7 cursuri.

Principalele noutăţi ale congresului au fost:
- creșterea ponderii sesiunilor interdisciplinare, organizate cu societățile profesionale
partenere;
- ȋncurajarea prezentării contribuțiilor științifice originale, prin organizarea de
competiții premiate;
- introducerea sesiunilor de tip “lucrări rapid comentate”;
- selectarea celor mai bune 40 de postere, pentru a fi moderate și discutate de experți;
- introducerea sesiunilor de “imaging corner” și “hands-on” în echocardiografie;
- introducerea sesiunii “Viitorul carierei mele în cardiologie”;
- introducerea sesiunii dedicate studenților în medicină.
In cursul congresului, 589 medici au răspuns la chestionarele de feedback. Peste 80%
dintre aceștia au notat ca foarte bună sau excelentă calitatea ştiinţifică a
evenimentului, organizarea şi suportul tehnic, precum şi programul social.

 

PREMIILE CONGRESULUI NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE
În cadrul Sesiunilor dedicate (Sesiunea tinerilor investigatori, Sesiunea
dedicată lucrărilor din domeniul inuficienţei cardiace, Rapid fire abstracts, Cazuri
clinice) s-au acordat numeroase premii tinerilor cardiologi. Acestea pot fi găsite aici.

 
Evenimente internaţionale
 

INTÂLNIREA CONDUCERII EACVI LA BUCUREŞTI
În iunie a avut loc la București întâlnirea conducerii Asociației Europene de Imagistică
Cardiovasculară (EACVI). În cele doua zile de întâlniri au fost discutate proiecte ale
Asociației și ale comitetelor acesteia, fiind luate decizii importante. Astfel, a fost
votată forma finală a noii Constituții a Asociației și a regulamentului Comitetului
Nominativ, care au fost ulterior validate în cadrul Adunării Generale a EACVI din timpul
Congresului Societății Europene de Cardiologie de la München. A fost stabilită locația
pentru două dintre congresele viitoare ale EACVI: EuroEcho 2021 va avea loc la Berlin
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între 8-11 decembrie, iar EuroCMR 2021 va avea loc la Sevilla, între 6-8 mai. Au fost de
asemenea discutate în detaliu aspecte legate de programul și de organizarea EuroEcho
Imaging 2018, care va avea loc la Milano între 5-8 decembrie. Anul acesta s-a înregistrat
un record de submiteri de abstracte/cazuri clinice pentru EuroEcho, cu Romania pe un
loc de frunte (mai ales in privința cazurilor trimise spre evaluare), ceea ce sugerează o
participare numeroasă la Milano. Membrii Board-ului EACVI s-au bucurat de zile
frumoase în București, în cadrul unui program social care a fost foarte apreciat.

Bogdan A. Popescu
Președinte EACVI 2016-2018

 
Anunţuri utile
BURSE PENTRU PARTICIPARE LA CONGRESUL EHRA 2019
Congresul European Heart Rhythm Association 2019 "Implementing diagnostic and
therapeutic innovations in daily practice" va avea loc anul viitor la Lisabona în perioada
17-19 martie. EHRA susține participarea la congres acordând burse de participare, la fel
ca și la prima ediție 2018. Aplicațiile pot fi solicitate după data de 17 septembrie 2018
pe site-ul ESC/EHRA . Termen limită de depunere aplicații 31 octombrie 2018.
Câștigătorii vor fi anunțați în 15 noiembrie. Sunt încurajați să solicite burse tinerii
cardiologi/electrofiziologi cu vârsta până în 35 ani. Participarea cu lucrări crește șansa
acordării bursei. Pentru eligibilitate este necesară plata taxei de membru EHRA pentru
anul 2019. Trimitere abstracte: 18 august-22 octombrie, rezultate 15 noiembrie 2018.

 

SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE IN SOCIAL MEDIA
S-a lansat pagina de Twitter a SRC.

 

Congresul Naţional de Cardiologie a fost permanent online, atât prin pagina sa de
Facebook, cât şi prin newsletter dedicat ȋn timpul congresului.
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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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