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ANUNȚURI IMPORTANTE

 

ROMÂNIA – ȚARA PILOT PENTRU EUROHEART
Societatea Europeană de Cardiologie (ESC) a ales
România ca a doua țară pilot (după Estonia) pentru
implementarea proiectului EuroHeart, care constă în
realizarea de registre europene unice pentru
principalele patologii cardiovasculare. EuroHeart va
folosi modelul suedez de registre, considerat în
acest moment cel mai performant și având cea mai
mare experiență, de peste 60 de ani.

Este meritul Prof Dr Dragos Vinereanu și al Conf Dr
Ovidiu Chioncel, susținuți de către Prof Dr Dan
Gaiță și Prof Dr Bogdan A Popescu, care au inițiat în
urmă cu 3 ani discuțiile cu ESC. Astfel, inițial, în
urma unui proces complex de selecție, Romania a
fost aleasă printre cele 10 țări cu potențial de
implementare a acestor registre. Pe 17 decembrie
2020, EuroHeart Executive Committee a aprobat
selecția României ca a doua țară pilot în acest
proiect.

Profesorul Lars Wallentin, Presedinte al EuroHeart
Executive Committee a�rmă cu acest prilej: "I am
very happy that your dedication, persistence and
never failing enthusiasm have brought Romania to
play a pivotal role in the development of EuroHeart.
We all look forward to support you to make the
impossible possible in your country. We think that
the introduction of the EH system in Romania will



provide many useful learning experiences
facilitating the later introduction of the system also
in other countries.” 

BURSA DE CERCETARE A SRC 2020 
Câştigătorul bursei de Cercetare a SRC este dr
Simona-Beatrice Botezatu, medic specialist
cardiolog, asistent universitar, IUBCV "Prof. Dr. C. C.
Iliescu", UMF "Carol Davila" București. Titlul
proiectului său este The prognostic role of the
valvular computed tomography �bro-calci�c burden
in patients with aortic valve stenosis, iar centrul
gazdă este The Centre for Cardiovascular Science at
The University of Edinburgh, UK, având ca
supervisor pe Prof. Marc Dweck.

VACCINARE COVID 19 
Pentru dumneavoastră şi pacienţii dumneavoastră
care au ȋntrebări legate de vaccinarea COVID, prima
resursă de accesat este platforma o�cială a
României https://vaccinare-covid.gov.ro/ 
În general, pentru etapa a II-a de vaccinare, ȋn lista
de boli cronice cardiovasculare în categoria la risc
trebuie să intre (fără să �e limitativ): 
- bolile cardiace congenitale 
- hipertensiunea arterială cu complicații cardiace 
- insu�ciența cardiacă cronică 
- pacienții care iau medicație cronică sau sunt
urmăriți pentru boala coronariană ischemică 
- �brilatia atrială 
- boala vasculară periferică 
- istoric de tromboembolism venos.

De asemenea, toți diabeticii sunt incluși în această
categorie (și mulți dintre pacienții noștri au diabet),
precum și cei care au avut accidente vasculare. 
Legat de vaccinarea pacienţilor care primesc
tratament anticoagulant oral, mai multe documente
ştiinţi�ce din UK, Canada, CDC recomandă acelaşi
lucru: 
- se poate administra vaccinul antiCOVID la pacienții



anticoagulaţi: la cei cu antivitamine K - ex Sintrom
sau Trombostop, să se facă la INR terapeutic, la
valori sub 3 - deci de veri�cat INR ȋn cele 24 ore
anterioare ; la pacienţii care primesc anticoagulante
directe fără a se recomanda ȋn mod expres
ȋntreruperea administrării; 
- se va folosi ac subțire de 23g sau 25g 
- administrarea se face lent 
- se aplică apoi presiune locala fermă câteva minute
(minim 5 minute), fără să se maseze 
- se urmărește ulterior locul puncției pentru a se
observa la timp dacă se dezvoltă hematom. 
Dacă în cazul vaccinului antigripal se poate opta
pentru administrare subcutanată, în cazul vaccinul
antiCOVID, singura metodă de administrare rămâne
cea intramusculară. 

Mai multe informaţii pot � găsite  aici ,  aici sau
aici . 
 

 
 
 

AGENDA EVENIMENTELOR SRC 2021 
Deşi se menţine ȋn varianta online, anul 2021 se
anunţă foarte bogat ȋn evenimente ştiinţi�ce
organizate de Societatea Română de Cardiologie. 
Reţinem datele celor două conferinţe anuale: 
- Conferinţă de Primăvară a SRC – 13-15 mai 2021 
- Congresul Naţional de Cardiologie – 22-25
septembrie 2021. 
Agenda completă a evenimentelor poate �
consultată aici.

 

 

CALENDAR CONGRESE ESC 2021

 

ECOURILE EACVI -BEST OF IMAGING 2020 

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-r/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-y/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-j/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-d/


Pe 11-12 decembrie 2020 a avut loc online
conferinţa EACVI - Best of Imaging. Au fost
ȋnregistraţi peste 11000 de participanţi din 143 de
ţări. Cu 858 delegaţi ȋnscrişi, România s-a plasat pe
locul doi ȋntre ţările participante, re�ectând
interesul mare al cardiologilor români pentru
ecogra�a cardiacă şi imagistica multimodală.
Programul a fost extrem de interesant, şi membrii
EACVI pot accesa şi ulterior resursele ȋn pagina
ESC365.  
 
RESURSE STIINTIFICE
Resurse COVID-19 de la ESC

Societatea Europeană de Cardiologie oferă o pagină
dedicată de resurse ştiinţi�ce, �lmate si tipărite,
legate de ceea ce cardiologii trebuie să ştie despre
COVID-19. Puteţi vizita aici .

De asemenea, Societatea Europeană de Cardiologie
a pregătit şi o serie de resurse pentru pacienţii
cardiovasculari pe perioada COVID-19, care pot �
găsite aici, inclusiv cu descărcarea traducerii lor
ȋn limba română.

ESC365 
Membrii ESC au dreptul de a accesa prezentări de la
congrese anterioare ale ESC şi asociaţiilor sale prin
platforma ESC365 la https://esc365.escardio.org/

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-h/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-k/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-u/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-o/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-b/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-n/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-p/


 

 

Din cuprins: 
REVIEWS

1. Atrial �brillation ablation – from surgery to
radiofrequency, cryo and beyond – Dan Mușat,
Suneet Mittal

2. Left bundle branch pacing: the new kid on the
block – Andra Gurgu, Dragoș Cozma, Mihail G.

Cursuri online CardioTV SRC 
Un nou curs online dedicat « Protecție Vasculară în
ateroscleroza sistemică », susţinut de GL de
Ateroscleroză şi Aterotromboză, având ca
participanţi pe dr Mircea Iurciuc, prof.dr. Daniel
Lighezan, prof.dr.Dan Gaiţă şi dr Andreea Ciobanu,
este disponibil pe Cardioportal pentru membrii SRC!

 
REVISTA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE 
EDITOR SEF LA UN NOU MANDAT 
Prin decizia unanimă a consiliului de conducere al
Societăţii Române de Cardiologie, ȋn perioada 2020-
2025, editorul şef al Revistei Române de Cardiologie
rămâne dna prof dr Carmen Ginghină. 
 
NOUL NUMĂR AL REVISTEI ROMÂNE DE
CARDIOLOGIE 
A apărut numărul 4/2020 al Romanian Journal of
Cardiology  , care poate � accesat aici.

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-x/


Chelu
3. Rheumatoid arthritis as cardiovascular risk

factor: an update – Călin D. Popa
4. Effective management of patients with electrical

storm – networking and VT unit as essential
parts for a successful outcome – Elena Ene,
Karin Nentwich, Phillipp Halbfaß, Kai Sonne,
Arthur Berkovitz, Thomas Deneke

5. Arrhythmias in cardiac sarcoidosis – Alexandru
B. Chicos

 
 

ORIGINAL ARTICLES

1. Nonhomogeneous force application during
typical �utter ablation explains local dif�culties
in lesion creation – Decebal Gabriel Latcu,
Bogdan Enache, Nazih Benhenda, Dragos Cozma,
Ruben Casado Arroyo, Frédéric Anselme, Atul
Pathak, Nadir Saoudi

2. Decoding electrocardiographic predictors of left
ventricular mechanical remodeling in patients
with left bundle branch block – Oana Andrei,
Florin Barbu, Liliana Anghel, Carmen Ginghină,
Radu Ciudin

3. New composite index has superior sensitivity in
prediction of PVC-induced tachycardiomyopathy
in patients with intermediate arrhythmic burden
– Cosmin Cojocaru, Mohamed Dardari, Dan-
Andrei Radu, Ștefan Bogdan, Corneliu Iorgulescu,
Radu Vătășescu

CASE PRESENTATIONS

1. Successful right-sided azygos coil implantation
for failed de�brillation thresholds using a 3D
mapping system – Katherine Romanowicz,
Muhammad Athar, Alexandru Costea

2. Doc, I have a pacemaker, why do I still pass out?
– Suneet Mittal



3. Permanent His bundle pacing and
atrioventricular node ablation for rate control in
permanent atrial �brillation. A case report –
Cătălin Pestrea, Alexandra Gherghina, Irina
Pintilie, Florin Ortan

4. It all starts with the ECG: cardiac MRI in
combination with electrophysiological study to
stratify arrhythmic risk in a patient with non-
ischemic cardiomyopathy and preserved LVEF –
Stefan Ailoaei, Carina-Gabriela Ureche, Alex
Bostan, Laura Țăpoi, Dan Ursu, Anatolie Cazacu,
Radu Sascău, Cristian Stătescu, Mihaela Grecu

GUIDELINES

1. 2019 ESC Guidelines for the management of
patients with supraventricular tachycardia

CLUBUL TINERILOR CARDIOLOGI 
CARNETUL REZIDENTULUI 
Interfaţa Carnetului Rezidentului (disponibil
la https://www.cardioportal.ro/caietul-rezidentului/)
a fost îmbunătățită, �ind acum mult mai ușor de
introdus atât stagiile non-cardiologice cât și toate
procedurile. Toți medicii rezidenți sunt încurajați să
continue introducerea, iar colegii ce ni se alătură în
acest an să își creeze cont nou. Sugestii sau sesizări
pot � trimise prin email
la clubultinerilorcardiologi@gmail.com.

BURSA DE TRAINING A SOCIETĂȚII ROMÂNE DE
CARDIOLOGIE

În anul 2021 se vor lansa competiţii pentru două noi
tipuri de burse ale SRC : 
- bursa de training generală cu o durată de 3-6 luni
are ca scop dezvoltarea profesională a cardiologului
tânăr la început de carieră. 
- bursa de training avansată cu o durată de 6-12 luni
are ca scop transferul de know how în domenii cheie
sub-reprezentate în practica clinică din România.

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-m/
mailto:clubultinerilorcardiologi@gmail.com


www.cardioportal.ro

   Forward 

 CLUBUL TINERILOR CARDIOLOGI ȊN #SoMe

Clubul Tinerilor Cardiologi, în colaborare cu
Sociatatea Română de Cardiologie, se pregătește să
își schimbe prezența în Social Media, pentru a se
transforma în cea mai importantă platformă de
comunicare în mediul cardiologic românesc -
suntem interesați de sugestiile voastre despre cum
ar trebui să arate această platformă, prin email,
la clubultinerilorcardiologi@gmail.com
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https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-jukdjha-l-c/
https://scdatacentersolutionssrl.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-jukdjha-l-q
mailto:clubultinerilorcardiologi@gmail.com
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-u-jukdjha-l-a/

