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ANUNȚURI IMPORTANTE

 

ALEGERI SRC 2020
În conformitate cu Statutul Societății Române de
Cardiologie în acest an a fost ales un nou Consiliu
de Conducere al Societății.

 

Raportul președintelui SRC pentru mandatul 2017 –
2020 - click aici

 

 

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-juvnjt-l-r/


Cartea “Manual de Cardiologie” a Societăţii Române
de Cardiologie nu este o simplă carte a unei clinici
sau a unui mic grup de autori. Tratatul are ca editori
pe profesorii Carmen Ginghină, Dragoş Vinereanu
(fost Preşedinte al SRC), Bogdan Alexandru Popescu
(actual Preşedinte al SRC), iar ca editori asociaţi pe
profesorii Dan Dobreanu, Dan Gaiţă, Antoniu Petriş
si Dana Pop - re�ectând astfel participarea centrelor
universitare din toată ţara la pregătirea cărţii.

 
 

MANUALUL DE CARDIOLOGIE
 



Capitolele sunt redactate de 70 de autori cu
expertiză ȋn domeniile abordate. 

Am ȋncercat să oferim tinerilor cardiologi un Cuprins
cât mai variat astfel ȋncât să “acopere” toata
cardiologia practică. Am pus drept motto vorbele lui
Hemingway: “Nu există prieten la fel de loial ca o
Carte”... Am ȋncercat să reprimăm fascinaţia teoriei şi
să dăm o mai mare importanţă explorărilor practice.
Sperăm ca această carte să �e un manual bun
pentru cei care intră ȋn rezidenţiat şi o re-lectură
pentru cei ce continuă ȋnvăţatul...

Este de sperat că acest Manual va deveni
bibliogra�a examenelor de specialitate ȋncepând din
2021, pentru o aducere la zi omogenă a referinţelor,
aşa cum le-a oferit SRC.

 
PREZENȚA ROMÂNEASCĂ LA ESC 2020
La prima ediţie online a Congresului European de
Cardiologie desfăşurată ȋntre 29 august – 1
septembrie 2020, dintre cei 116800 de delegaţi din
211 de ţări, România a avut 2648 de participanţi
ȋnregistraţi.

Echipa României, ‘Carpathian Heart Knights’ formată
din tinerii cardiologi Ruxandra Dăneţ, Adrian Giucă,
Hayat Memiş şi Radu Miftode, a câştigat competiţia
naţiunilor de elucidare a unor cazuri clinice.

Români în conducerea ESC

Odată cu acest congres a intrat ȋn activitate şi noul
board al ESC (2020-2022) din care face parte ȋn
calitate de consilier prof.dr. Dan Gaiţă. De asemenea,
prof.dr. Bogdan Alexandru Popescu face parte din
board, �ind în acest mandat preşedinte al
comitetului de registre EORP.

 
 

 

ECOURILE CONGRESULUI NAȚIONAL DE
CARDIOLOGIE 2020



 

 
În cifre, prima ediție a Congresului Național de
Cardiologie transmisă online a însemnat:

3900 număr total de participanți
205 de lectori români și străini
4 zile de transmisie în direct – 3 canale de
transmisie, iar la �nalul zilei posibilitatea
vizionării în reluare a sesiunilor din ziua
respectivă
72 sesiuni științi�ce
6 conferințe omagiale
4 cursuri
4 sesiuni în colaborare cu societăți naționale și
internaționale, Universitatea de Medicină și
Farmacie “Carol Davila” din București
4 sesiuni premiate
2 lansări de carte
2 sesiuni dedicate asistentelor medicale – 15
credite EMC de către OAMMR
24 simpozioane ale companiilor farmaceutice
63 postere electronice

 
EVENIMENTE SRC 2020

 
CURSUL BOLI CARDIACE EREDITARE

 



Pe data de 2 octombrie 2020 se va desfăşura online
cursul CardioRenal, având ca directori de curs pe
prof.dr.Dan Gaiţă şi prof.dr.Adrian Covic. Detalii
complete sunt accesibile aici

 

Pe data de 1 octombrie 2020 se va da startul celei
de-a 4a ediţii a cursului Boli Cardiace Ereditare, ȋn
format online, având ca directori de curs pe conf.dr.
Ruxandra Jurcuţ şi prof.dr.Carmen Ginghină. Cursul
conţine conferinţe ȋnregistrate de experţi naţionali
şi internaţionali ȋn domeniul bolilor genetice
cardiovasculare, precum şi postere electronice cu
prezentări de caz. Participanţii care accesează cursul
pe data de 1 octombrie vor primi 4 credite EMC.
Ulterior materialele cursului rămân disponibile pe
site 3 luni.

 
CURS CardioRenal: DIALOG LA DISTANȚĂ
IAȘI/TIMIȘOARA

 

 
FORUMUL INTERNAȚIONAL DE

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


INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ
 

Forumul Internaţional de Insu�cienţă Cardiacă,
ediţia a 4-a – Insu�cienţa cardiacă: de la prevenţie la
dispozitive medicale se desfăşoară online pe datele
de 15-16 octombrie 2020, având ca directori de curs
pe conf.dr.Ovidiu Chioncel şi prof.dr. Gerasimos
Filippatos. Forumul va oferi participanţilor o
perspectivă largă asupra diagnosticului, etiologiei și
�ziopatologiei insu�cienţei cardiace. De asemenea,
vor � discutate, utilizând scenarii clinice din practica
curentă, intervenţii farmacologice și non-
farmacologice, atât pentru insu�ciența cardiacă
acută, cât și pentru insu�ciența cardiacă cronică.

Pentru ȋnregistrare se poate accesa site -ul dedicat.

CHIP ROMANIA – COMPLEX HIGHER-RISK
(AND INDICATED) PATIENTS

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-juvnjt-l-d/


Conferință organizată de Grupul de lucru de
Cardiologie Intervențională al SRC dedicată
medicilor interesați să descopere tehnicile complexe
PCI în era modernă va avea loc exclusiv online pe
data de 30 octombrie 2020.

Evenimentul, avându-i ca directori de curs pe dr
Marin Postu şi dr Dan Deleanu, va reuni lectori
experți din țară și invitați de renume din străinătate
care vor prezenta date clinice importante cu privire
la diagnosticul și tratamentul intervențional sau
chirurgical al afecțiunilor cardiovasculare ce ar
trebui folosite la scară largă, precum și dezbaterea
celor mai recente ghiduri pentru proceduri
complexe.

Înscrierea se face pe site-ul conferinţei.

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.

 

RESURSE ȘTIINȚIFICE
Resurse COVID-19 de la ESC 
 

 
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

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-juvnjt-l-h/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-juvnjt-l-k/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-juvnjt-l-u/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-juvnjt-l-o/


 

 

Un nou curs online dedicat « Trombozei venoase la
pacientul oncologic  », susţinut de prof.dr. Daniela
Bartoş, conf.dr. Roxana Darabont şi conf.dr. Ruxandra
Jurcuţ este disponibil pe Cardioportal pentru
membrii SRC!

 

 

EDITORIAL

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/.

 
CURSURI ONLINE CARDIOTV SRC

 
REVISTA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE
A apărut numărul 3/2020 al Romanian Journal of
Cardiology        
      www.romanianjournalcardiology.ro 

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


1. Provisional stenting: a falling dogma in
Interventional Cardiology – Abdullah Al Saiedi,
PierluigiDemola, Carlo Di Mario

REVIEWS

Interventional imaging – a modern Telemacheia
– CatalinLoghin, Andrei Loghin
Proximal side optimization in crush stenting. A
step-by-step technical approach – Francesco
Lavarra, Davide Sala, VasileSirbu

 
 

Coronary intervention in cancer patients: the
need for personalized care – David L. Boone,
Dinu-Valentin Balanescu, Teodora Donisan,
Konstantinos Marmagkiolis, Cezar Iliescu

ORIGINAL ARTICLES

1. Four-year outcomes of unprotected left main
lesion treated with one-stent versus two-stent
technique – Lucian Predescu, Marin Postu,
Lucian Zarma, Adrian Bucsa, Pavel Platon, Marian
Croitoru, Adrian Mereuta, Leonard Lichiardopol,
Alexandra Predescu, Dan Mihai Dorobantu,
Carmen Ginghina, Dan Deleanu

2. Clinical usefulness of a new method to improve
transradial crossing by coronary catheters –
ClaudiuUngureanu, Marc Blaimont, Jacques
Auslender, Antoine de Meester, Adel Aminian

3. Mortality predictors after percutaneous coronary
intervention – a prospective single-center
registry study – László Hadadi, Paul Calburean,
Paul Grebenisan, Victor Vacariu, Reka-Katalin
Drincal, OanaTepes, Iulia Grancea, Ioana Sus,
Cristina Somkereki, Valentin Simon,
ZoltánDemjén, IstvánAdorján, Irina Pinitilie, Anca
Teodora Dolcos, TiberiuOltean

4. The workload of the Interventional Cardiology
Centers from Romania: a 2019 overview and
2014-2019 trends – Lucian Predescu, Marin
Postu
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