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ANUNȚURI IMPORTANTE
S-a lansat versiunea în limba română a noului
HEART SCORE!

Acesta reprezintă "Standardul de aur" pentru evaluarea
riscului cardiovascular, ce poate � accesat simplu de către
orice membru al SRC atât din spital cât şi din propriul
cabinet, cu certitudinea calităţii ESC şi garanţia faptului că
datele pacientului rămân stocate într-un loc sigur şi
protejat.
Forma nouă conţine date privind HDL-colesterol precum şi
indicele de masa corporală. În plus, are un design atrăgător
şi uşor de folosit, sintetizând informaţiile cheie care pot �
transmise pacientului. 
Tara noastră bene�ciază în premieră de această versiune
nouă, ȋn condiţiile ȋn care tot noi am fost printre primii care
am lansat varianta proprie, în limba naţională, în februarie
2009!
Țintind mai departe, la calibrarea cu date proprii, dintr-un
potenţial apropiat registru de prevenţie cardiovasculară, vă
invităm să accesaţi de azi ȋncolo linkul
http://www.heartscore.org/ro_RO/access-heartscore

 
 

Tematica actualizată de examen medic
specialist
 

S-a publicat pe site-ul Ministerului Sănătății tematica
actualizată a examenului pentru obţinerea titlului de medic

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


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

 
 

In memoriam dr. Cătălin Bălan
Când pleacă dintre noi colegi medici şi oameni este
totdeauna greu. Accesaţi integral in memoriam Dr. Cătălin
Bălan.

 

 
 

Program evenimente naționale 2019
Ne mai desparte o vară de Congresul Naţional de
Cardiologie, Sinaia, 18-21 septembrie 2019. Toate
informaţiile despre ȋnscriere şi program le veţi putea găsi
pe site-ul https://www.cardioportal.ro/congres/ 

 

 
 

EVENIMENTE SEPTEMBRIE – OCTOMBRIE
2019
Septembrie
CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE, 18-
21 septembrie, SINAIA
 

CARDIO-RENAL: CURS ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE NEFROLOGIE, 28 septembrie,
CONSTANȚA
Coordonatori: Prof. Dr. Dan Gaiță, Prof. Dr. Adrian Covic

BOLILE CARDIOVASCULARE SI SARCINA, 28 septembrie,
CLUJ NAPOCA
Coordonatori: Prof. Dr. Ioan Mircea Coman, Dr. Eliza Cinteza
 

Octombrie
EPIC V – EDUCAȚIE PENTRU INSUFICIENȚA CARDIACĂ, 11
octombrie, BACĂU
Coordonatori: Prof. Dr. Mircea Cinteză, Dr. Vlad Vintilă

BOLNAVUL CORONARIAN CU AFECTARE MULTIVASCULARĂ,
11 octombrie, CLUJ NAPOCA

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jidhdlkl-l-j/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jidhdlkl-l-d/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jidhdlkl-l-h/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jidhdlkl-l-k/


Paris
31 august – 4 septembrie 2019

Coordonatori: Dr. Adrian Bucșă, Dr. Adrian Mereuță

PROVAS V, 18 octombrie, BRAȘOV
Coordonatori: Dr. Mircea Iurciuc, Prof. Dr. Dragoș Vinereanu

THE NEW HEART RHYTHM UPDATE SYMPOSIUM, 18 -
19 octombrie, BUCUREȘTI
Coordonator: Prof. Dr.Gheorghe Andrei Dan 

CARDIONET – A JOINT MEETING OF THE ROMANIAN
SOCIETY OF CARDIOLOGY AND HUNGARIAN SOCIETY OF
CARDIOLOGY, 23 - 25 octombrie, TÂRGU MUREȘ
Coordonatori: Prof. Dr. Imre Benedek, Prof. Dr. Dragoș, Vinereanu, Prof.

Dr. Bela Merkely

MAP - MANAGEMENTUL ACTUAL AL PREVENȚIEI,
CARDIOVASCULARE, 26 octombrie, TIMIȘOARA
Coordonatori: Prof. Dr. Dana Pop, Prof. Dr. Dan Gaiță

Puteţi accesa agenda completă a manifestărilor
ştiinţi�ce organizate de SRC ȋn 2019 aici.

 

Evenimente internaţionale
 

Congresul ESC 2019

 

 

Congresul EuroEcho Imaging 2019

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jidhdlkl-l-u/


Viena
4-7 decembrie 2019

Date de reţinut

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

 

 

Revista Română de Cardiologie
A apărut numărul 2/2019 al Romanian Journal of Cardiology.



 

Conţinutul său poate � citit la
www.romanianjournalcardiology.ro 

 

 

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ
Curs online Curs Tahicardia Ventriculară
Catecolaminergică Familială

•  Credite de educație medicală continuă: 6 credite
EMC
•  Disponibilitate curs: 05.06.2019 - 31.12.2019

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jidhdlkl-l-o/


 

Tahicardia Ventriculară Catecolaminergică Familială este o
boala rară, cu determinare genetică, reprezentând o cauză
importantă de moarte subită în rândul populației tinere.
Rolul medicului de familie este esențial în ridicarea unei
suspiciuni pe baze genetice și a simptomelor clinice și
referirea către un centru cu experiență în diagnosticarea
bolii și cu posibilitatea efectuării unor probe genetice.
Cursul cuprinde tabloul clinic, mecanisme ale patologiei,
identi�carea indivizilor care ar bene�cia de testare
genetică, managementul bolnavului identi�cat (stil de viață,
management farmacologic). Click aici

 
 

CLUBUL TINERILOR CARDIOLOGI
ȘCOALA DE VARĂ A TINERILOR CARDIOLOGI, 29
iunie-6 iulie 2019, Sibiu, Cisnădioara
 

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jidhdlkl-l-b/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jidhdlkl-l-n/


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, masă, activități
educaționale, curs resuscitare cardiopulmonară (în
colaborare cu Consiliul Național de Resuscitare) sunt
acoperite de Societatea Română de Cardiologie.
Înscrierile s-au ȋncheiat!

Urmăriţi pe Cardioportal programul Școlii de vară!
 

CONGRES ESC 2019 - WORKSHOP-URI DEDICATE
TINERILOR CARDIOLOGI
În timpul Congresului European de Cardiologie (Paris, 31
august - 4 septembrie 2019) vor � organizate mai multe
sesiuni de tip workshop dedicate tinerilor cardiologi la
centrul de pregătire al Universitatii Paris V (Descartes),
alături de experți de top din cardiologia mondială.
Locurile sunt limitate! 
Data limita de înscriere: 23 iunie 2019.
Link către program și formularul de înscriere:
https://www.escardio.org/The-ESC/ESC-Young-
Community/the-young-community-at-esc-congress

 

 

ÎN ATENȚIA COLEGILOR SUB 35 DE ANI CARE VOR
AVEA ABSTRACTE ACCEPTATE LA MANIFESTĂRI
INTERNAȚIONALE
Societatea Română de Cardiologie dorește să vină în
sprijinul tinerilor cardiologi cu varsta sub 35 ani și
să încurajeze participarea lor activă la evenimente
internaționale.

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

ESC Congress
Acute Cardiovascular Care Congress
Euroecho Imaging Congress

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jidhdlkl-l-p/


www.cardioportal.ro

   Forward 

Condiții:

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

Vă rugăm să ne transmiteți cererea de sponsorizare din
timp, pe adresa de email of�ce@cardioportal.ro.

 
 
 

 

 

 
Stimate doctor, primiți stirile periodice Cardioportal ca urmare a

calității de membru SRC. Informare adresată exclusiv profesioniștilor

in domeniul sănătății.
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