
Stimați colegi și prieteni,
În numele comitetului de organizare
am deosebita onoare și totodată
plăcere de a vă ura bun venit la cea
de-a XV-a ediție a Conferinței Na -
ționale de Cardiologie cu participare
internațională, o manifestare de -
venită tradițională a comunității car-
diologice din această regiune a
Europei. 
În acest an conferința noastră sărbă -
torește cea de-a XV-a aniversare,
devenind de-a lungul anilor un e ve -
niment reprezentativ pentru dez-
voltarea cooperării internațio nale în
domeniul cardiologiei de vârf.  
Similar ca și în edițiile anterioare, în
acest an conferința este organizată
în comun de către Societatea Ro -
mână și Maghiară de Cardiologie
împreună cu Universitatea de Me -
dicină și Farmacie din Tîrgu Mureș,
ca expresie a unei fructuoase co -
laborări transfrontaliere între două
societăți naționale și mediul aca-
demic.
Conferința își propune prezentarea,
de către personalități de marcă ale

cardiologiei europene, a celor mai
recente progrese în domeniul cardi-
ologiei de vârf. Noile guideline-uri
ale Societății Europene de Cardiolo-
gie vor fi de asemenea dezbătute în
sesiunea prin cipală, de către experți
ai celor două societăți de cardiolo-

gie, dintr-o per spectivă comună. 
Una din temele principale ale con -
ferinței este secțiunea dedicată
"Interdisci pli narității în cardiologie",
care își propune prezentarea modu-
lui în care sistemul cardiovascular
interacționează cu alte organe, o -
ferind comunității cardiologice po -
sibilitatea de a învăța de la experți în
diferite alte specialități. 
În cadrul programului sunt incluse
și sesiuni de training pe simulatorul
de cardiologie intervențională sau
transmisii live a unor cazuri com-
plexe din laboratorul de cardiologie
intervențională.  
Îmi exprim speranța că vă veți bu-
cura de ospitalitatea frumosului
nostru oraș și vă veți aminti de
această conferință ca de un eveni-
ment de reper în formarea și dez-
voltarea dvs. profesională.
Vă mulțumesc că ați ales să ne fiți
alături în efortul nostru de a con-
tribui la viitorul cardiologiei în
această regiune!

Prof. Imre Benedek
Președintele conferinței
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Cardio Remember - mărturia unei 
activități îndelungate în domeniul cercetării științifice 

Ediția cu numărul 15 a Con -
ferinței de Cardiologie cu Parti -
cipare Inter na țională repre zintă
și un prilej cu care va fi prezentat
volumul Cardio Remember, care
cuprinde cele mai relevante
publicații ale colectivului Cli -
nicii de Cardiologie, din anul
1975 și până în prezent. 
„În cadrul ediției din acest an a
Conferinței de Cardiologie cu
Participare Internațională vom
prezenta volumul Cardio Re-
member, care reprezintă mărt uria
unei activități foarte în delungate
în domeniul cercetării științifice
în cardiologie. Volumul cuprinde
cele mai relevante publicații ale
colectivului Clinicii de Cardio -
logie, cu cei mai mari factori de

impact, publicații din anul 1975,
atunci când, fiind tânăr medic și
cercetător, am început deja să
fiu preocupat de cercetare în
cardiologie și să-mi dedic timpul
activității științifice. Unele pu -
blicații sunt realizate numai de
către colectivul Clinicii de Car-
diologie, iar altele sunt re zultatul
unor colaborări inter  naționale,
cu centre de pres tigiu din Eu-
ropa. Volumul este rezultatul
unui mare efort, acela de a
aduna datele colectate pe par-
cursul a 40 de ani și ne pro -
punem, în fiecare an, editarea
unei noi ediții a acestui volum,
care să cu prindă tot mai multe
publicații relevante”, a transmis
prof. dr. Imre Benedek.



Specialişti din şapte ţări europene, re-
spectiv România, Ungaria, Elveţia, Aus-
tria, Cehia, Marea Britanie şi Olanda,
vor participa, în perioada 6-11 iulie, la
Târgu-Mureş, la cea de a XV-a ediţie a
Conferinţei de Cardiologie cu Partici-
pare Internaţională CardioNET. Eveni-
mentul este organizat sub egida
So  cietăţii Române de Cardiologie, So -
cietăţii Maghiare de Cardiologie şi a
Universităţii de Medicină şi Farmacie
(UMF) Târgu-Mureş şi va avea loc în
Amfiteatrul I din incinta Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-
Mureş.

Preşedintele conferinţei, profesorul
doctor Imre Benedek, ne vorbește într-
un interviu despre acest eveniment de
excepție, care reunește profesionişti
renumiţi atât din ţară, cât şi din
străinătate. 

Reporter: Cum va arăta ediția cu
numărul 15 a Conferinței de Cardio -
logie cu Participare Internațională? 
Prof. dr. Imre Benedek: Am dorit ca
în decursul anilor să fim o punte între
cele două societăţi naţionale (Societatea
Română de Cardiologie şi Societatea
Maghiară de Cardiologie - n.r.) şi am
reuşit, aşa se zice. De asemenea, profe-
sorul Mircea Cinteză care va fi prezent
şi care a fost ministrul Sănătăţii şi
preşedinte al Colegiului Medicilor din
România, a afirmat că această con -
ferinţă este unul dintre cele mai reuşite

şi serioase congrese din Europa
Centrală şi de Est. Congresul vorbeşte
despre achiziţiile, diagnosticele imagis-
tice cu care noi, Clinica, suntem dotaţi,
dar nu numai dotaţi, ci la nivelul na -
ţional şi internaţional suntem recu -
noscuţi în activitatea de imagistică,
diagnostică în domeniul cardiovascular
şi în toate procedurile intervenţionale
şi tratament care se adresează bolnav-
ilor cardiovasculari, mai puţin chirurgie
cardiovasculară. 

Rep.: Un segment important al
conferinţei va fi dedicat comunicării
interdisciplinare. Câți profesioniști
din centrul universitar UMF Târgu-
Mureş își vor aduce aportul? 
I.B.: Secţiunea de interdisciplinaritate
în cardiologie este una dintre princi-
palele atracţii ale acestei ediţii a congre-
sului nostru. Este o secţiune care îşi
propune să prezinte boala cardio -
vasculară în interrelaţie cu diferite alte
patologii, pentru că boala cardio -
vasculară o regăsim aproape în toată
sfera patologiilor medicale. Am reuşit
să conglomerăm în această secţiune de
interdisciplinaritate 24 de conferinţe
susţinute de lideri din universitatea
noastră, din centrul nostru universitar,
care vor prezenta aspectele actuale ale
patologiilor respective în interrelaţie cu
boala cardiovasculară, pe specialităţi,
endocrinologice, chirurgicale, gas-
troenterologice. Practic, în orice pa-
tologie din sfera medicală regăsim şi

boala cardiovasculară şi cred că este un
moment care trebuie remarcat faptul că
24 de lideri de opinie din centrul nostru
universitar vor sta la aceeaşi masă, în
aceeaşi sală de congrese şi vor prezenta
o experienţă care se doreşte în spiritul
colaborării academice. Este un lucru de
care suntem foarte mândri. Cred că nu
există domeniu clinic care să nu se
regăsească în această secţiune de inter-
disciplinaritate, ceea ce arată că spiritul
de colaborare trebuie să primeze într-
un mediu academic.  

Rep.: În cadrul conferinţei, va avea
loc şi un network între profesioniştii
care gestionează registre de infarct
miocardic. Câteva cuvinte despre
acest network... 
I.B.: Vor vorbi profesionişti din Un-
garia, România şi noi şi poate nu e de
omis că sutem o regiune unde am pus
în practică şi pe această practică s-a
creat Programul Naţional de Asistare a
Bolnavului cu Infarct Miocardic.
Aceste rezultate au fost publicate în cele
mai renumite reviste de specialitate. 

Rep.: Un alt punct de interes al con -
ferinţei va consta într-o demonstraţie
cu cel mai modern aparat din lume
pentru tratarea aritmiilor, pe care
Clinica de Cardiologie a Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-
Mureş l-a primit în comodat pe o
perioadă de trei ani. Ce face, mai
exact, acest aparat? 

I.B.: Atunci când există o tulburare a
ritmului cardiac, inima bate prea re-
pede, aceasta se produce în cazul unor
anumitor patologii din cauza unor cir-
cuite electrice în plus - poate sună un
pic SF - care au loc în inimă. Prin acest
aparat se realizează o reconstrucţie
tridimensională şi o navigare în inimă
ghidată pe bază de imagistică şi
electrică tridimensională, astfel încât
acele circuite care sunt în plus să poată
fi tăiate, iar aritmia să nu se mai
producă. Astfel se înlocuieşte un trata-
ment medicamentos de 20-40 de ani,
pe care altfel pacientul i-ar avea în faţă,
cu acest tratament radical, curativ,
tăindu-se circuitul prin care are loc - nu
se mai produce aritmia şi nu mai e
nevoie ca bolnavul să mai ia medica-
mente. 

Elita cardiologiei din Europa Centrală şi de Est, la CardioNET 2015

rintre noutățile prezentate, în această
săptămână, în cadrul Conferinței de
Cardiologie cu Participare Interna -
țională, se numără și o metodă revolu -
ționară de tratament a hipertensiunii
arteriale, denervarea renală, aceasta
fiind introdusă în centrul medical din
Târgu-Mureș de către profesorul doctor
Imre Benedek, care va efectua, miercuri,
și cazuri live în laboratorul de cardiolo-
gie inter vențională din Clinica de Cardi-
ologie a Spitalului Clinic Județean de
Urgență Târgu-Mureș. 
Profesorul doctor Imre Benedek a expli-
cat că denervarea renală a hipertensiunii
arteriale severe se aplică cu ajutorul unui
aparat special şi se adresează pacienţilor
care suferă de aşa-zisa hipertensiune
rezistentă la tratament. Pentru că
metoda este inclusă în Programul
Național de Cardiologie, pacienții ar
putea beneficia gratuit de tratament. 
„Denervarea renală constă într-o
intervenție percutanată și având
aparatură, fiind incluă  în programul
național și la insistențele noastre, avem
aceste catetere și le putem oferi gratuit.
Periculozitatea este minimală, însă tre-
buie să recunosc că metoda este încă
controversată, în sensul că foarte mulți
spun că este benefică, iar alții spun că nu
este. La această controversă şi noi vrem

să avem o opinie chiar dacă am partici-
pat la însuşirea metodologiei, am con-
tribuit la elaborarea materialelor
ne cesare şi avem personal pregătit pen-
tru a o aplica. Ce înseamnă asta: dacă ia
mai mult de trei medicamente în care
este inclus şi un diuretic şi nu se reuşeşte
reglarea tensiunii arteriale, adică să se
aducă sub 160 per 90 şi atunci este indi-
cat noul tratament şi va obţine redu -
cerea cu 15-20 mm coloană de Mercur
valoarea sistolică şi cu 5-10 mm valoarea
diastolică. Dacă facem un calcul ne dăm
seama că prin aceste valori reuşim să
normalizăm valorile tensiunii. Dacă
cineva are 170-175 cu medicamente,
atunci dacă scade cu 20 mm, este o va -
loare normală. Diastolicul, dacă are mai
puţin cu 10 mm, atunci deja aproape că
are valoare normală”, a explicat prof. dr.
Imre Benedek. 
Miercuri, când se va desfășura secțiunea
de denervare renală, profesorul Imre
Benedek va efectua cazuri live, iar pro-
fesorul doctor Radu Iliescu, prorector pe
probleme de relații internaționale și
parteneriate academice al Universității
de Medicină și Farmacie din Iași, care a
studiat această problemă în străinătate,
se va afla la Târgu-Mureș și va prezenta
o serie de aspecte legate de această
metodă.

Vești bune pentru pacienți! 
Tratament revoluționar al hipertensiunii arteriale,
prezentat la Conferința de Cardiologie 

„Journal of Cardiovascular Emergencies”, lansată astăzi
Ediția cu numărul 15 a
Conferinței de Cardiologie
cu Participare Internaţio -
nală, manifestare medicală
de excepție, care se des -
fășoară în perioada 6-11
iulie, la Târgu-Mureș, repre -
zintă și momentul în care va
fi lansată în mod oficial re-
vista științifică „Journal of
Cardiovascular Emergen-
cies”.
Președintele conferinței și
redactorul-șef al revistei,
profesorul doctor Imre Benedek, a de-
clarat că „Journal of Cardiovascular
Emergencies” va conţine studii despre
urgenţele care apar în domeniul cardio-
vascular, aceste studii având o abordare
interdisciplinară. „Vrem să ridicăm nivelul
universitar. În toate revistele mari de spe-
cialitate au apărut cercetările noastre şi
ne-am gândit, la finalul carierei, să apară
această revistă. Ne-am chinuit mult, pen-
tru că suntem foarte ocupaţi, obligaţia
noastră este ca aceasta să fie categoria BDI
(baze de date inter naţionale, n.r.), în
domeniul urgenţelor cardiovasculare şi
cred că va fi primul jurnal de cardiologie
din România care va avea cotaţia ISI (o
revistă pentru care omson Reuters
calculează şi publică factorul de impact în
Journal Citation Reports, n.r.). Mai există
reviste de specialitate în România, dar nu
au factorul cel mai înalt, ISI, dar noi ne-

am propus să îl obţinem”, a
explicat prof. dr. Imre
Benedek. 
În primul număr al revistei
se regăsesc şase studii,  care
au fost efectuate de membri
ai Societăţii Naţionale de
Cardiologie din Ungaria,
specialişti din Olanda, dar şi
de către tineri medici din
România, îndrumaţi de
specialiştii Secţiei de Cardio -
logie a Spitalului Clinic
Județean de Urgență Târgu-

Mureş. Prof. dr. Imre Benedek a specificat
că revista va apărea trimestrial. În plus,
cercetările care urmează să fie publicate
în „Journal of Cardiovascular Emergen-
cies” vor fi supuse unor verificări stricte,
astfel încât să nu existe nicio suspiciune
de plagiat. În board-ul de conducere al
noii reviste se regăsesc 14 specialişti în
cardiologie din România, Austria, Un-
garia, Cehia şi Olanda, printre care
preşedintele Societăţii Maghiare de Car-
diologie, dr. Kiss Robert Gabor, vice -
preşedintele Societăţii Române de
Cardiologie, dr. Dragoş Vinereanu, dr.
Mircea Cinteză, membru în Consiliul de
Conducere al Societăţii Române de Car-
diologie, precum şi specialişti de talie
internaţională precum  dr. Ota Hlinomaz
(Cehia), dr. Tamas Szili-Torok (Olanda),
dr. Helmut Dietmar Glogar (Austria), dr.
Bela Merkely (Ungaria) și alții.



Personalități medicale de renume din țară și din
străinătate se află, în aceste zile, la Târgu-Mureș, în
cadrul celei de-a XV-a ediții a Conferinței de Cardiolo-
gie cu Participare Internațională. Conferința a debutat
cu o serie de cursuri precongres, iar secțiunea de inter-
disciplinaritate în cardiologie, la care vor participa 24
de specialiști din centrul medical mureșean, este
destinată prezentărilor celor mai importante aspecte
ce au legătură cu boala cardiovasculară.
Timp de o săptămână, la Târgu-Mureș se desfășoară un
eveniment medical cu tradiție. Luni, în prima zi a
evenimentului, au avut loc cursurile precongres, la care
au participat, pe lângă cardiologi, și medici din alte
specialități, având în vedere că s-au pus pe tapet aspecte
legate de imagistică medicală. „Prima zi a Conferinței
de Cardiologie cu Participare Internațională a debutat
prin organizarea unui curs destinat prezentării celor
mai recente achiziții ale imagisticii cardiace. Practic,
acest curs a acoperit toată gama de aplicații imagistice
în cardiologie, începând de la ecocardiografie până la
cardio CT, insistând pe aplicații specifice, cum ar fi:
aportul tehnicilor imagistice în evaluarea funcției ven-
triculare, aportul tehnicilor imagistice în evaluarea
plăcilor coronariene, a aterosclerozei, a plăcilor atero-
matoase, iar tehnicile acoperite au inclus toată gama de
tehnici imagistice, de la cele tradiționale până la cele
considerate astăzi SF, tehnici avansate de reconstrucție
tridimensională, de navigare intracoronariană și
vizualizare a plăcilor coronariene din interior, precum
și tehnici complexe, hibride, de tomografie de emisie
cu pozitron și computer tomografie, rezonanță
magnetică nucleară, toată aplicate în diferite patologii

cardiovasculare”, a transmis prof. dr. eodora
Benedek, co-președinte al Conferinței de Cardiologie. 

Interes crescut pentru colaborarea între
specialități 
Potrivit acesteia, numărul mare de participanți la cur-
suri a fost semnalul interesului manifestat spre o colab-
orare între specialități. „Ne-am bucurat de participarea
unui număr mare de colegi interesați de a se familiariza
cu tehnicile imagistice. Pentru noi, a fost o surpriză
numărul mare de participanți, ceea ce arată că există
un interes foarte crescut pentru acest domeniu,
participanții fiind nu numai cardiologi, dar și din alte
specialități: radiologi, medici din medicină internă,
medicină de familie. Este, din punctul meu de vedere
un semnal foarte bun, pentru că există interes și cola -
borare între specialități”, a punctat prof. dr. eodora
Benedek. 

„Secțiunea de interdisciplinaritate s-a 
bucurat de o popularitate extraordinară”
O secțiune mult așteptată în cadrul ediției din acest an
a Conferinței de Cardiologie este secțiunea de interdis-
ciplinaritate în cardiologie, care își propune pre -
zentarea modului în care sistemul cardiovascular
interacționează cu alte organe, oferind comunității car-
diologice posibilitatea de a învăța de la profesioniștii
altor specialități. „Lucrările conferinței debutează mier-
curi, după festivitatea de deschidere, prin secțiunea de
interdisciplinaritate în cardiologie, o secține care s-a
bucurat de o popularitate extraordinară, motiv pentru

care a trebuit să o împărțim în patru secțiuni mai mici.
Vor fi 24 de prezentări susținute de către cadre didac-
tice ale Universității noastre în diverse patologii care au
interrelații cu cardiologia. Când am construit secțiunea
de interdisciplinaritate, am pornit de la ideea că
regăsim boala cardiovasculară în aproape orice alt
domeniu de medicină internă. Găsim interrelații între
boala cardiovasculară și gastroenterologie, en-
docrinologie, există un determinism comun uneori,
există o relație de cauzalitate între anumite boli și
geneza sau progresia bolii cardiovasculare și atunci ne-
am gândit să prezentăm boala cardiovasculară așa cum
este ea văzută de către colegi în diferite alte specialități.
Am reușit să reunim 24 de specialiști din Universitatea
noastră din domenii diferite în aceeași sală și la aceeași
conferință, ceea ce este foarte bine și în spiritul
colaborării academice, care trebuie să primeze într-un
mediu universitar”, a transmis co-președintele
Conferinței de Cardiologie. 

Progresele cardiologiei de vârf, prezentate la Târgu-Mureș 

În timp ce prima zi a
Conferinței de Cardi-
ologie cu Participare
Internațională a debu-
tat prin organizarea 
u nui curs destinat pre -
zentării celor mai re-
cente achiziții ale
imagisticii cardiace,
ziua de marți a contin-
uat cu un curs de te -
rapie prin dispozitive
implantabile în insu -
ficiența cardiacă. Așa -
dar, s-au prezentat cele
mai noi terapii în
insuficiența cardiacă la pacienți fără speranță aflați în
același timp și pe lista de propunere de transplant car-
diac. „În programul Conferinței de Cardiologie din acest
an sunt organizate, în cadrul cursurilor precongres, două
sesiuni. Prima s-a desfășurat luni și a fost despre teme
de actualitate în imagistica cardiacă, pornind de la angio
CT, continuând cu tehnici moderne de vizualizare
intravasculară, cum este tomografia de coerență optică,
respectiv ecocardiografie, iar marți s-a abordat problem-
atica resincronizării cardiace și a implantului de defi -
brilatoare intracardiace, care sunt cele mai noi terapii în
insuficiența cardiacă la pacienți fără speranță și care sunt
în același timp pe lista de propunere de transplant car-
diac. Aceste două teme au fost completate de o
prezentare succintă a dispozitivelor de asistare meca -
nică circulatorie, care reprezintă o formă de cord artifi-
cial pentru acei bolnavi pentru care nu se mai poate face
nimic până când ajung la un transplant cardiac. Acestea
sunt dispozitive foarte moderne în lume și a căror im-
plantare se practică și sperăm că în curând o să ajungă
și în România”, a explicat șef de lucrări Monica Chițu. 

Profesioniști din domeniul medical
recunoscuți pe plan european se află la
Târgu-Mureș, la cea de-a XV-a ediție a
Conferinței de Cardiologie cu Partici-
pare Internațională, un eveniment de-
venit deja tradiție. Dr. Szili-Torok
Tamas, unul dintre cei mai reputaţi
cardiologi din lume în domeniilor arit-
miilor a efecutat, marți, împreună cu
șeful de lucrări Kovacs Istvan, o
intervenție de ablație de fibrilație,
procedură realizată pentru prima oară, în România,
în anul 2007, de către profesorul Imre Benedek și
profesorul Szili-Torok Tamas. „În cadrul Conferinței
de Cardiologie va fi o sesiune dedicată aritmologiei.
Joi, între orele 09-11, profesioniști recunoscuți pe
plan european vor susține lucrări despre aritmiile
atriale și ventriculare, aritmii care pot periclita viața
pacientului. Evenimentul are și o parte practică, iar

marți am efecutat, împreună cu
profesorul Szili-Torok Tamas
(Olanda), o intervenție de ablație
de fibrilație. Miercuri vom efectua
aceeași procedură la un alt pacient
și vom transmite live această
intervenție. Cel mai important este
ca pacientul să se facă bine și să-și
poată continua activitatea. Apre-
ciem că va fi o transmisie foarte
spectaculoasă, având în vedere că

din punct de vedere imagistic și profesional este ex-
trem de interesant, nemaivorbind că în România
această procedură nu se face de rutină. În anul 2007,
s-a făcut prima ablație de fibrilație în România de
către profesorul Imre Benedek și profesorul Szili-
Torok Tamas. Aceasta este continuarea colaborării
dintre cele două centre”, a precizat șef de lucrări Ko-
vacs Istvan. 

Conferința de Cardiologie a
debutat luni prin cursurile pre-
congres, mai exact prin cursul de
imagistică cardiacă, care s-a
adresat tinerilor rezidenți, medici
specialiști și cercetători, care
doresc să înțeleagă modalitatea
de abordare din punct de vedere
imagistic a bolii cardiovasculare.
Radiologul Laszlo Hadnagy a
transmis că ideea de abordare
interdisciplinară este foarte
importantă într-o conferință de o
asemenea amploare și, mai ales,
în boala cardiovasculară. „Având
în vedere că radiologia este o spe-
cialitate interdisciplinară, pentru

mine, ca medic rezident, este ex-
trem de important să particip la
astfel de cursuri. Lectorii au
prezentat o serie cercetări și
actualități din domeniul imagis-
ticii cadiologice. Trăim într-o
lume în care există specialiști
doar pe anumite domenii, însă
noi, medicii, trebuie să vedem pa-
cientul întreg, ceea ce înseamnă
că trebuie să dobândim mereu
cunoștințe clinice adecvate. Par-
ticipând la cursuri și conferințe
cu secțiuni de interdisciplinari-
tate, așa cum este și Conferința de
Cardiologie cu Participare
Internațională, putem avea un

schimb de experiență și putem
învăța foarte multe lucruri noi și
utile în cer cetarea științifică”, a
transmis Laszlo Hadnagy. 

Sesiune dedicată aritmologiei în cadrul Conferinței de Cardiologie

„Trebuie să dobândim mereu cunoștințe clinice adecvate”

Terapia prin dispozitive 
implantabile în insuficiența cardiacă



Miercuri, 8 Iulie
Amfiteatrul I

Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș
09:00 - 09:30

Festivitatea de deschidere
09:30 - 11:00

Interdisciplinaritate în cardiologie (I)
Moderatori: Imre Benedek, Călin Molnar

09:30 - 09:45 - eodora Benedek - Nano-imagis-
tica plăcilor coronariene - la interfața dintre cardiolo-
gie, imagistică și nanotehnologii
09:45 - 10:00 - Amalia Făgărășan - Drenajul venos
pulmonar total aberant - urgență cardiovasculară
neonatală aparte
10:00 - 10:15 - Claudiu Mărginean - Screening-ul
pentru depistarea malformațiilor cardiace fetale -
unde ne aflăm și încotro mergem
10:15 - 10:30 - Simona Gurzu - Leziuni iatrogene în
cardiologia intervențională - punctul de vedere al
anatomopatologului
10:30 - 10:45 - Ovidiu Cotoi - Metode și mijloace
tehnice de laborator aplicate în cercetarea clinică în
cardiologie
10:45 - 11:00 - Brândușa Țilea - Endocardita
infecțioasă - diagnostic, tratament antibiotic, profi-
laxie

11:00 - 11:30 - Pauză de cafea
Poster Forum

Moderatori: Ioan Țilea, Attila Frigy
Training pe simulator de cardiologie

intervențională  
(oferit de Medtronic)

11:30 - 13:00
Interdisciplinaritate în cardiologie (II)

Moderatori: eodora Benedek, Daniela Dobru
11:30 - 11:45 - Simona Băţagă - Afecțiunile es-
ofagiene și durerea precordială
11:45 - 12:00 - Ligia Bancu - Hemoragiile digestive
și tratamentul antitrombotic
12:00 - 12:15 - Călin Molnar - Locul chirurgiei în
hemoragia digestivă superioară variceală din urgență
- cine, când, cum?
12:15 - 12:30 - Lucian Puşcaşiu - Terapia de
substituție hormonală și bolile cardiovasculare la
femei în postmenopauză - o poveste fără sfârsit 
12:30 - 12:45 - Szabolcs Szatmári - Accidentul Vas-
cular Cerebral -  preventie si tratament
12:45 - 13:00 - Lia Yero Eremie - Boala parodontală
- un nou marker de risc cardiovascular? 

13:00 - 15:00 - Lunch Break
Training pe simulator de cardiologie

intervențională  
(oferit de Medtronic)

15:00 - 17:00
Denervarea renală

Moderatori: Maria Dorobanțu, Radu Iliescu
15:00 - 15:30 - Maria Dorobanţu (Bucureşti, Româ-
nia) - Hipertensiunea rezistentă: actualități și per-
spective. Date din studiul SEPHAR 
15:30 - 16:00 - Radu Iliescu (Iaşi, România) - Con-
trolul neural al tensiunii arteriale: între denervarea
renală și activarea baroreceptorilor 
16:00 - 16:30 - Keynote lecure (Saint Jude) 
16:30 - 17:00 - Ionuţ Tudorancea (Iaşi, România) -
Efectul terapiilor electrice asupra tensiunii arteriale 

Live Case - Transmisie în direct din Laboratorul
de Cardiologie Intervențională a Clinicii de Cardi-

ologie - Denervare renală în hipertensiunea
refractară

Cazuri live - transmisii în direct
Miercuri, 8 Iulie (09:00 - 18:00)

Electrofiziologie - Ablația fibrilației atriale
Sindroame coronariene acute

Ischemia periferică acută
Denervarea renală

Transmisii în direct din Laboratorul de Cardiolo-
gie Intervențională a Clinicii de Cardiologie

Joi, 9 Iulie
Amfiteatrul I 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș
09:00 - 11:00 

Electrofiziologie  
(sectiune în limba engleză sau cu traducere la

cască)
Moderatori: Tamás Szili-Török, Dan Dobreanu

09:00 - 09:30 - Tamás Szili-Török (Rotterdam,
Olanda ) - Rolul rotorablației în tratamentul fibrilației
atriale
09:30 - 10:00 - Dan Dobreanu, Alina Scridon
(Tîrgu Mureș, România) - Mecanisme moleculare și
ținte în fibrilația atrială  
10:00 - 10:30 - Endre Zima (Budapesta, Ungaria) -
Terapia cu defibrilatoare la pacienții cu suport circu-
lator mecanic 
10:30 - 11:00 - László Gellér (Budapesta, Ungaria) -
Ablația tahicardiilor ventriculare

11:00 - 13:00
Imagistică cardiacă

(secțiune în limba engleză sau cu traducere la
cască)

Moderatori: eodora Benedek, Pál Maurovich
Horvát

11:00 - 11:20 - eodora Benedek (Tîrgu Mureș,
România) - Viitorul în imagistica cardiacă
11:20 - 11:40 - Pál Maurovich Horvát (Budapesta,
Ungaria) - Actualități în imagistica CT a plăcii coro-
nariene: Twins și OPeRA
11:40 - 12:00 - Imre Benedek (Tîrgu Mures, Româ-
nia) - Imagistica circulației coronariene: de la
structură  la analiza functională a stenozelor coronar-
iene 
12:00 - 12:20 -Mihály Károlyi (Budapesta, Ungaria)
- Anevrismul și ectazia de arteră coronară: rolul an-
giografiei CT coronariene
12:20 - 12:40 - Iván Horváth (Pécs, Ungaria) -
Imagistică intracoronariană 

12:40 - 13:00 - Pauză de cafea 
13:00 - 14:00

Workshop - Cum să diseminam activitatea
științifică?

Cum să accesăm și să implementăm un proiect de
cercetare?

Moderatori:
Prof. eodora Benedek, Expert Evaluator și Ra-
portor al Comisiei Europene (România)
Prof. Mariann Gyöngyösi, Universitatea de
Medicină din Viena (Austria)
Conf. Florin Buicu, Președintele Comisiei de
Sănătate și Familie, Camera Deputaților (Româ-

nia)
Șef de lucrări  Oláh Péter, Coordonatorul Depar-
tamentului de Proiecte Europene, UMF Tîrgu
Mureş (România)
Cum să publicăm o lucrare științifică?
Moderatori:
Prof. eodora Benedek, Managing editor Acta
Medica Marisiensis, e Journal of Critical Care
Medicine, editor   Journal of Cardiovascular
Emergencies (România)
Prof. Mariann Gyöngyösi, Universitatea de
Medicină din Viena (Austria)
Prof. Simona Gurzu, UMF Tîrgu Mureș (România)
Prof. Vladimir Bacârea, Șeful disciplinei de
Metodologia Cercetării Științifice, UMF Tîrgu
Mureş (România)

14:00 - 15:00 - Pauză de masă
15:00 - 16:15

Interdisciplinaritate în cardiologie (III)
Moderatori: Mircea Cinteză, Dan Dobreanu

15:00 - 15:15 - Ionela Paşcanu - Două fețe ale
aceleași monede: corelații între osteoporoză și bolile
cardiovasculare
15:15 - 15:30 - Eliza Cinteză - Factorii de risc car-
diovascular la copil
15:30 - 15:45 - Călin Chibelean - Tumorile renale cu
extensie cavo-cardiacă - diagnostic şi tratament mul-
tidisciplinar 
15:45 - 16:00 - Endre Zima - Hipotermia în terapia
intensivă cardiacă
16:00 - 16:15 - Claudia Bănescu - Rolul geneticii în
diagnosticul și tratamentul hipercolesterolemiei 
16:15 - 16:30 - Florin Buicu - Nevoia de regle-
mentare în sistemul de sănătate din România

16:30 - 16:45 - Simpozion Pfizer
16:45 - 18:00

Interdisciplinaritate în cardiologie (IV)
Moderatori: Imre Benedek, Daniela Bartoș

16:45 - 17:00 - Mirela Gliga - Sindromul cardiorenal
- update și perspective
17:00 - 17:15 - Erzsébet Benedek Lázár - Terapia cu
celule stem în cardiologie
17:15 - 17:30 - Corina Ureche - Există o relație între
alergie și bolile cardiovasculare?
17:30 - 17:45 - Vladimir Bacârea - Cauzalitatea și
nivelul evidenței în studiile clinice
17:45 - 18:00 - Simona Cernea - Diabetul și boala
cardiovasculară
18:00 - 18:15 - Luminița Lazăr - Interrelații între
boala parodontală și boala cardiovasculară

19:00 - Gala Excelenței în Cardiologie  
Restaurant Grand Hotel


