
Președintele Conferinței de Cardio -
logie cu Participare Interna țională,
profesorul doctor Imre Benedek, a
transmis, ieri, că una dintre
noutăţile prezentate în cadrul eveni-
mentului a fost reţeaua de asistare a
pacientului cu infarct miocardic
acut, iniţiată de Clinica de Cardiolo-
gie a Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă Târgu-Mureş, care a stat la
baza unui program naţional şi care
va contribui la scăderea mortalităţii
generale cu 8%. Profesorul a spus că
dacă la început reţeaua a funcţionat
în judeţele Mureş şi Harghita, iar
acum aceasta funcţionează şi la Satu
Mare, Baia Mare, Târgu Secuiesc,
Braşov, Sighişoara, Mediaş, Sibiu,
Bistriţa, Miercurea Ciuc, Topliţa,
Gheorgheni şi Târgu Mureş. „Car-
dioNET pornește de la network.
Am început în urmă cu mulți ani,
când plănuiam să tratăm infarctul
miocardic așa cum tratam arterele
periferice. Pentru mine este o

deosebită plăcere să avem un net-
work, o reţea de registre de infarct
miocardic. Avem o regiune în care
am pus în practică această reţea şi
pe ea s-a creat Programul naţional
de asistare a bolnavului cu infarct
miocardic. În aceste regiuni, după
datele noastre, unde practicăm

interveţionismul - deja începe să se
extindă în toată România - veţi
asista în curând la scăderea morta -
lităţii generale cu 8%. Populaţia
României nu va avea o mortalitate
la coada ţărilor europene, de 62%, ci
va avea undeva la 56-54%. Avem oa-
meni care s-au format aici, la Târgu-

Mureş, care au început să pună în
practică ce au învăţat şi această reţea
este rodul muncii de peste 15 ani”, a
precizat prof. dr. Imre Benedek.
Clinica de Cardiologie a iniţiat în
anul 2000 un proiect-pilot de
înfiinţare a unei reţele de asistare a
pacientului cu infarct miocardic
acut, în judeţele Harghita şi Mureş,
în urma căreia s-a înregistrat o
scădere drastică a mortalităţii
cauzată de această afecţiune. Pe
baza acestui model au fost elaborate
o serie de protocoale, astfel încât
bolnavii care suferă un infarct mio-
cardic în judeţele care au aderat la
acest proiect să poată beneficia de
intervenţii similare celor din spi-
talele occidentale. Prin înfiinţarea
acestei reţele s-a dorit crearea unui
sistem transparent pentru a urmări
parcursul bolnavului, de la apariţia
infarctului miocardic, astfel încât să
se ajungă inclusiv la scăderea cos-
turilor din sistemul de sănătate.

Prof. dr. Imre Benedek, despre rețeaua de asistare a pacientului cu infarct miocardic acut 

Prof. dr. Maria Dorobanțu: „Mă bucur să văd tineri dedicați cercetării”

Sumar 

4 Pag 1
Prof. dr. Imre Benedek,
des pre rețeaua de asis -
tare a pacientului cu in-
farct miocardic acut 

4 Pag 1
Prof. dr. Maria Doro -
banțu: „Mă bucur să văd
tineri dedicați cerce -
tării”

4 Pag 2
Tehnicile noi, noua
direcție de dezvoltare
în domeniul imagisticii
cardiovasculare 

4 Pag 2
Tinerii cercetători au
învățat cum să realizeze
o cercetare de succes

4 Pag 3
Conferința de Cardiolo-
gie - model pentru alte
conferințe și congrese
naționale 

4 Pag 3
Prof. dr. Daniela Bartoș:
„Cardiologia nu poate fi
izolată de restul specia -
lităților medicale”

4 Pag 3
Conf. dr. Florin Buicu
consideră că prevenția
în afecțiu nile cardiovas-
culare poa te reduce con-
siderabil mortalitatea 

4 Pag 4
Cardiologii români, la
nivelul Europei

Vineri, 10 iulie 2015 

Reputatul cardiolog prof.dr. Maria Dorobanţu a
vorbit în cadrul Conferinţei de Cardiologie cu
Participare Internațională despre studiile clinice
fundamentate efectuate în repetate rânduri,
legate de prevalenţa bolii hipertensive în Româ-
nia, cunoscute drept studiile SEPHAR. Membră
de mulţi ani a Academiei de Ştiinţe Medicale,
participarea la conferinţa de la Târgu-Mureş a
reprezentat prima ieşire oficială a Mariei
Dorobanţu în proaspăta calitate de Secretar al
secţiei de medicină internă a Academiei de
Ştiinţe Medicale, în urma alegerilor ale căror
rezultate au fost anunţate miercuri, 8 iulie. 

Reporter: Ce înseamnă pentru dumnea -
voastră această nouă funcţie?
Maria Dorobanţu: Este o poziţie care mă
onorează şi care mă motivează să lucrez mai de-
parte. De asemenea, o poziţie din care voi putea
face în colaborare cu Societatea Română de
Hipertensiune Arterială, pe care o conduc, lu-
cruri cu adevărat importante. Ceea ce îmi doresc
însă cel mai mult este să dezvoltăm cercetarea.
Nu numai cercetarea clinică, dar şi cercetarea
fundamentală în România. De aceea mă bucură
foarte tare să văd aici atât de mulţi tineri care
sunt dedicaţi cercetării. Acesta este şi unul dintre
scopurile pentru care am iniţiat o revistă
românească, de la bun început pornită ca o
revistă internaţională, intitulată ”Journal of Hy-
pertension Research”. Primul număr al revistei va
apărea chiar săptămâna viitoare. Cum spuneam,
e pornită ca revistă internaţională, în limba
engleză, având un board ştiinţific de peste 60 de
procente din afara ţării, cu toţii personalităţi în
hipertensiunea europeană şi mondială. Am dorit
astfel să creăm cadrul pentru publicare şi
specialiştilor români. Prin urmare, este o revistă
care sperăm că va avea impact. 

Rep: Acest impact îl vedeţi pe partea de cer -
cetare?

M. D.: Nu doar pe partea de cercetare. Îmi
doresc cât se poate să dezvoltăm cardiologia cu
toate ramurile ei, fie că este vorba de medicina
internă, de cardiologie, de diabet, de nefrologie,
hipertensiunea fiind interfaţă între toate aceste
specialităţi. Dorim deci să dezvoltăm cât se poate
de mult medicina românească. Şi uite că se
poate. Cu mare plăcere am văzut câte lucrări au
în afară medicii români. Poziţia noastră este încet
recunoscută şi în afara ţării. Iar dacă am de -
monstrat atâţia că se poate, în opinia mea putem
oferi exemple. Cel mai uşor este să educi tineretul
prin oferirea de exemple. Noi am demonstrat că
se poate şi îi aşteptăm să facă mult mai mult
decât am făcut noi. 

Rep: Ce ne puteţi spune despre studiile prezen-
tate în cadrul conferinţei?
M. D.: Am vorbit despre studiile pe care le-am
coordonat, SEPHAR, privitoare la prevalenţa
hipertensiunii în România. Am constatat că
aceasta este comparabilă cu celelalte ţări din Eu-
ropa, ba chiar este uşor mai mică. Aceste date au
fost publicate în reviste atât din ţară, cât şi din
străinătate. Ce este însă foarte important de su -
bliniat este că noi avem un număr mare de bol-
navi nediagnosticaţi, deşi numărul acestora s-a
mai redus în ultimii ani. În plus, doar 60% dintre
hipertensivii diagnosticaţi sunt trataţi. Mai rău

este că dintre aceştia doar un sfert au control
corect al hipertensiunii. În România, 4 din 10
adulţi au hipertensiune. Asta înseamnă că sunt
undeva în jur de 7 milioane de hipertensivi şi
doar aproximativ 900.000 dintre aceştia au un
control corect al bolii. Un procent care ne
provoacă. 

Rep: Care ar fi cauzele numărului mare de
hipertensivi?
M. D.: Asta se datorează mai multor factori. Am
constatat, printre alte, că un procent mare dintre
români sunt sedentari, mulţi sunt obezi, indife -
rent de cum am calcula indicele de obezitate. Pe
de altă parte, pacientul român nu face excepţie
de la pacienţi în general. Adică fiecare om, când
se confruntă cu o boală, mai ales cu una care nu
doare, este foarte greu de convins că trebuie să
facă un tratament care va dura o viaţă. Hiperten-
siunea este însă o boală care dă complicaţii letale,
accident vascular cerebral, infarct de miocard sau
potenţial letale, insuficienţă cardiacă. Este deci o
boală care progresează lent, ucigaşul tăcut, dar
care progresează. Aici trebuie să intervină pro-
fesionalismul şi dedicaţia noastră. Trebuie să-i
convingem prin toate mijloacele care ne sunt la
îndemână. Sigur că atunci când vine deja ca pa-
cient cu complicaţii îl convingi repede. Este însă
important şi de multe ori mult mai greu, să-l
convingi şi pe cel care are boala într-un stadiu in-
cipient să-şi facă un tratament ca să nu facă
complicaţii. 

Rep: Pot fi educaţi pacienţii?
M. D.: Acesta este scopul pentru care am creat
asociaţii de educaţie a pacientului. Am creat şi o
fundaţie care se cheamă ”Viaţa fără hiperten -
siune”. Încercăm prin toate mijloacele de educare
a pacientului să-l ţinem aproape. Dacă nu îl
putem convinge el nu ne va urma drept exemplu.
Prin urmare nu pot decât să doresc ca pacienţii
noştri să aibă încredere în doctori. 



O secțiune mult așteptată în cadrul
Conferinței de Cardiologie cu Participare
Internațională a fost cea în care s-a prezen-
tat viitorul în imagistica cardiovasculară.
Co-președintele Conferinței de Cardiolo-
gie, profesorul doctor eodora Benedek,
a transmis că nano-imagistica plăcilor
coronariene utilizează nanoparticule cu
afinitate pentru placa vulnerabilă, vizuali -
zabile prin tehnici imagistice moderne de
Cardio CT sau Rezonanță Magnetică
Nucleară, care reușesc identificarea plăcilor
coronariene cu risc ridicat de ruptură, în
vederea inițierii tratamentului țintit, ghidat
prin tehnici imagistice. 

Cum arată viitorul imagisticii
cardiovasculare
Astfel, tehnicile noi, care par SF, reprezintă
direcția de dezvoltare în domeniul imagis-
ticii cardiovasculare. Prof. dr. eodora
Benedek a spus că aceste tehnici sunt ex-
trem de costisitoare, însă Clinica de Cardi-
ologie trebuie să se alinieze acestei direcții
și să facă toate eforturile pentru a procura
aparatura necesară. “În sesiunea de ima -
gistică cardiovasculară, s-au prezentat
abordările cele mai noi și de viitor în dome-
niul imagisticii cardiovasculare. Spre exem-
plu, aportul tehnicilor noi, care la o primă
vedere ar putea părea de SF, dar care
reprezintă direcția de dezvoltare a cer -
cetării în domeniu, cum ar fi nanoparti -
culele, nano-imagistica, particulele în care

medicamente se asociază cu anumiți trans-
portori în laborator, nanoparticule care
sunt după aceea livrate în camp magnetic
sub ghidaj de RMN la nivelul plăcii atero-
matoase ca să se realizeze tratamentul
țintit. Este o nouă metodologie, care oferă
în același timp și diagnosticul, și tratamen-
tul neintervențional, deci fără ca pacientul
să fie supus unei intervenții chirurgicale sau
intervenționale și este o tehnică de mare vi-
itor. De asemenea, tehnicile hibride au fost
prezentate, acestea fiind asocieri între mai
multe tehnici complexe în imagistica
cardiovasculară extrem de costisitoare, dar
care reprezintă direcția de dezvoltare și noi
trebuie să aliniem acestei direcții și să
facem toate eforturile pentru ca să ne
procurăm aparatura necesară și să fim în
continuare aliniați la cele mai înalte stan-
darde așa cum am fost și până acum”, a ex-
plicat co-președintele Conferinței de
Cardiologie cu Participare Internațională. 

Temele prezentate în
secțiunea de imagistică
cardiacă
Viitorul în imagistica cardiacă, actualități
în imagistica CT a plăcii coronariene:
Twins și OPERA, imagistica circulației
coronariene: de la structură la analiza
funcțională a stenozelor coronariene,
anevrismul și ectazia de arteră coronară:
rolul angiografiei CT coronariene și

imagistică intracoronariană au fost, ieri,
temele secțiunii de imagistică cardiacă. “În
secțiunea de imagistică, o prezentare ex-
trem de interesantă a fost susținută de către
domnul profesor Pal Maurovich Horvat,
din Budapesta, câștigătorul unui grant de
cercetare de câteva milioane de euro, care
se adresează tocmai cercetării prin metode
imagisticii a plăcii coronariene. Noi avem o
colaborare foarte bună cu echipa coor -
donată de domnul profesor și pregătim
împreună granturi de cercetare prin

experiența occidentală să intre și în centrul
nostru universitar. O altă prezentare a fost
cea susținută de către domnul profesor
Imre Benedek, care a arătat rolul noilor
tehnici imagistice în evalurea noilor
semnificații funcționale a plăcilor corona -
riene, deci în evaluarea răsunetului hemo -
dinamic și ce implicații poate avea acest
răsunet asupra tratamentului țintit a bol-
navului personalizat pe patologia fiecărui
bolnav”, a punctate prof. dr. eodora
Benedek. 

Cu prilejul Conferinței de Cardiologie cu Participare
Internațională, studenții și tinerii cercetători au avut
ocazia să participe la un workshop inedit, în care li s-a
prezentat cum pot accesa și implementa un proiect de cer -
cetare, dar și cum pot realiza o lucrare științifică cu factor
mare de impact. 

Workshop-ul a fost organizat pentru ca tinerii cercetători
să se familiarizeze cu modalitatea prin care se poate imple-
menta o lucrare de cercetare. “Workshop-ul destinat
creșterii gradului de diseminare a activității științifice s-a
adresat tinerilor cercetători din centrul nostru universitar
și nu numai. Noi am identificat o nevoie a acestor tineri
cercetători de a se familiariza cu criteriile necesare pentru
a realiza publicații de înalt impact pe plan mondial. În cli -
nica noastră, există o mare experiență atât în derularea de
granturi de cercetare, cât și în realizarea de publicații
științifice și ne-am gândit că trebuie să diseminăm această
experiență mai departe, pentru a-i învăța și pe cei tineri
cum să facă un grant de cercetare de succes, cum să facă o
publicație de succes. Astfel, am invitat la acest workshop
personalități care au obținut performanțe în acest dome-
niu, autorii unor publicații cu mare factor de impact din
Universitate, cadre didactice cu experiență în conducerea
de granturi POSDRU și de cercetare pe plan național și
internațional și am încercat să le diseminăm tinerilor
cercetători experiența noastră, pentru ca la un moment dat
să calce pe urmele noastre și să realizeze la rândul lor o
cercetare de succes”, a precizat prof. dr. eodora Benedek.  

Studenții, interesați de workshop
Workshop-ul le-a trezit interesul studenților, motiv pentru
care au umplut Amfiteatrul 1 și au fost ochi și urechi la
prezentările și sfaturile specialiștilor. Profesorul doctor
Imre Benedek i-a sfătuit pe cei aflați în sală să ceară ajutorul
cercetătorilor, să își aleagă teme, să vină cu idei, să
muncească mult și să aibă încredere în forțele proprii.
“Conferința din acest an mi se pare foarte reușită, cu vor-
bitori de rang înalt și prezentări care s-au ridicat la

înălțimea așteptărilor noastre. Au fost de interes și mi-a
plăcut în mod deosebit workshop-ul despre cum putem
accesa și implementa un proiect de cercetare. A fost un
workshop binevenit, având în vedere că avem nevoie de
foarte multe informații, pe care dacă le primim de la experți
este cât se poate de benefic pentru noi, cei aflați la început
de drum”, a spus Andreea Mânescu, studentă în anul IV.
Medicii rezidenți au transmis că workshop-ul a fost unul
interactiv, iar moderatorii sesiunii, experți în accesarea de
granturi europene, le-au dat celor prezenți o serie de sfa-
turi, punctând faptul că perseverența, munca în echipă, ac-
tualitatea și inovația trebuie să primeze. “Workshop-ul a

fost conceput ca o sesiune interactivă destinată în special
tinerilor cercetători, studenților, viitorilor medici,
medicilor rezidenți, cât și celor care doresc să-și aprofun-
deze cunoștințele în materie de cercetare. Aceștia au avut
ocazia să formuleze întrebări și să-și exprime ideile, precum
și piedicile pe care le-au întâmpinat în redactarea arti-
colelor sau în accesarea de granturi. Moderatorii sesiunii
au împărtășit audienței sfaturi privind pașii care trebuie
urmați în obținerea rezultatelor scontate, au împărtășit
experiențe personale din activitatea de început”, a transmis
Claudia Matei, medic rezident. 

Tehnicile noi, noua direcție de dezvoltare în domeniul
imagisticii cardiovasculare 

Tinerii cercetători au învățat cum să realizeze o cercetare de succes



Conferința de Cardiologie – model pentru alte conferințe
și congrese naționale 

Șeful Secției de Medicină Internă
din cadrul Spitalului Clinic de
Urgență Floreasca București, pro-
fesorul doctor Daniela Bartoș, a
transmis, ieri, că interdisciplinar-
itatea în cadrul Conferinței de
Cardiologie este binevenită, în
condițiile în care cardiologia nu
poate fi izolată de restul
specialităților medicale. Aceasta
și-a exprimat, totodată, și bucuria
de a se afla la ediția cu numărul 15
a acestei conferințe. „Sunt foarte
mulțumită că am fost invitată să
particip la această ediție a
Conferinței de Cardiologie. Legat

de interdisciplinaritate, cred că
este un lucru extrem de binevenit,
mai ales că această specialitate,
cardiologia, nu poate fi izolată de
restul specialităților medicale.
Există o multitudine de inter-
conexiuni între medicina internă
și cardiologie, între gastroen-
terologie și cardiologie, urologie și
cardiologie și așa mai departe.
Așadar, cardiologia nu poate fi
privită izolat și atunci abordarea
unei astfel de teme este utilă din
toate punctele de vedere și pentru
toată lumea”, a transmis prof. dr.
Daniela Bartoș.

Președintele Comisiei de Sănătate din Camera
Deputaților, conf. dr. Florin Buicu, a tras un semnal
de alarmă, ieri, în a patra zi de prezentări și lucrări
științifice din cadrul Conferinței de Cardiologie cu
Participare Internațională. Acesta a precizat că
datele furnizate de către Organizația Mondială a
Sănătății arată că până în anul 2030, peste 23 de mi -
lioane de oameni ar muri din cauza afecțiunilor car-
diovasculare. 

Prevenția în afecțiunile cardiovasculare ar putea
schimba total datele problemei și, implicit, ar putea
reduce mortalitatea. “Până în anul 2030, peste 23 de
milioane de oameni ar muri din cauza afecțiunilor
cardiovasculare. Iată că o populație mai mare decât
a României ar putea deceda din afecțiuni cardiovas-
culare. Problema patologiei cardiovasculare este
importantă și din acest aspect. Ca specialist în
sănătate publică și management, crezul meu este
prevenția în afecțiunile cardiovasculare. Dacă există
factori de risc care nu pot fi influențați, cum ar fi
vârsta, sexul și așa mai departe, sunt o serie de factori
de risc care pot fi influențați și care pot determina
afecțiuni cardiovasculare. 80% din bolile cardiovas-
culare sunt determinate de factori de risc care pot fi
influențați, iar aici mă refer la o alimentație
nesănătoasă, la sedentarism și la fumat. Invervențiile

pe prevenție, fie că vorbim de prevenție primară, fie
că vorbim de prevenție secundară, sunt importante
și din punct de vedere economic, chiar dacă investiția
în această prevenție se face acum și rezultatele vor
apărea peste câțiva ani, vom economisi, de fapt, chel-
tuirea unor sume importante pentru tratamentul
acestor pacienți. Practic, pe aceste cifre s-au bazat și
discuțiile din cadrul workshop-ului”, a explicat conf.
dr. Florin Buicu.  

Societatea Română de Cardiologie,
preocupată de programul de
prevenție
Mai mult, acesta a menționat că Societatea Română
de Cardiologie este preocupată de programul de
prevenție și a subliniat că deși omul este singurul care
poate decide asupra propriei sănătăți, acesta ar trebui
să ia în considerare aspectele legate de prevenție.
“Societatea Română de Cardiologie este preocupată
de programul de prevenție, dar important este ca
mesajul și concluziile din aceste workshop-uri să
ajungă către populație, pentru că singurul care de-
cide asupra sănătății sale este omul”, a mai precizat
președintele Comisiei de Sănătate din Camera
Deputaților.

Șeful Secției de Cardiologie I a Spitalului Universitar de
Urgență București, profesorul doctor Mircea Cinteză, a de-
clarat, ieri, cu ocazia participării la ediția cu numărul 15 a
Conferinței de Cardiologie cu Participare Internațională,
că acest model de conferință ar trebui urmat la nivel
național, iar marile universități să organizeze anual un con-
gres, în care să fie puse pe tapet cazurile comune mai mul-
tor specialități. „Am asistat, de curând, la o sesiune a
Academiei de Științe Medicale dedicată unor probleme ad-
ministrative și atunci ne-am pus problema că ar trebui să
existe un congres anual medical organizat de marile
universități de medicină împreună cu Academia de Științe
Medicale tocmai pe punerea împreună a specialiștilor de
diverse feluri la un congres în care să se discute cazurile co-
mune mai multor specialități. În acel moment, o elită a
științei medicale românești ar putea să fie pusă și în fața
medicilor din mai multe centre, care ar fi interesați să par-
ticipe la un astfel de congres și evident și în fața populației.
Exemplul pe care îl dă Conferința de Cardiologie este nece-
sar să fie urmat, adică să existe o reuniune națională”, a ex-
plicat prof. dr. Mircea Cinteză. 

Discuția între specialități – o viziune
necesară în medicină 
Profesorul a transmis că vine cu plăcere în fiecare an la
Conferința de Cardiologie și i-a felicitat pe profesorii Imre

și eodora Benedek pentru secțiunea de interdisciplina -
ritate din acest an. „Mă aflu și în acest an la Târgu-Mureș,
la o nouă ediție a Conferinței de Cardiologie. Am venit în-
totdeauna cu plăcere, pentru că este o viziune necesară în
medicină, și anume discuția între diversele specialități în
rezolvarea cazurilor care nu merg doar la o singură specia -
litate. În spital, vin, de foarte multe ori, bolnavii cu o boală
dominantă și apoi încercăm să găsim răspunsuri la colegii
noștri de la alte secții, în clipa în care descoperim că sunt,
de fapt, mai multe boli. Unele dintre bolile importante tre-
buie să fie tratate de la început de mai mulți specialiști. Ieri,
în sesiunea pe care am moderat-o, am avut mai multe astfel
de exemple”, a transmis prof. dr. Mircea Cinteză. Mai mult,
acesta a catalogat sesiunile organizate în cadrul conferinței
extrem de interesante.
„Interdisciplinaritatea are mai multe dificultăți în spitalele
din România, pentru că nu multe dintre spitalele mari,
chiar județene, au toate secțiile și toate specialitățile nece-
sare. Spre exemplu, există secțiile tradiționale, neurologie,
pediatrie, obstetrică, chirurgie sau cardiologie, dar restul,
cum ar fi ORL, oftalmologie și altele, au doar cabinete în
ambulatoriu și în clipa în care apar probleme în restul tim-
pului și pe secții ele se rezolvă dificil. Sesiuni ca cele orga-
nizate la Conferința de Cardiologie de la Târgu-Mureș
atrag atenția asupra problemelor majore de interdiscipli-
naritate și prin acestea sunt deosebit de interesante”, a
punctat profesorul Cinteză. 

Conf. dr. Florin Buicu consideră că prevenția în afecțiunile
cardiovasculare poate reduce considerabil mortalitatea 

Prof. dr. Daniela Bartoș: 
„Cardiologia nu poate fi izolată de
restul specialităților medicale”

Prof. dr. Daniela Bartos, fost ministru al Sănătăţii



Vineri, 10 Iulie
Amfiteatrul I 

Spitalul Clinic de Urgență Mureș
08:30 - 09:00 

Cardiologia astăzi și mâine – masă rotundă cu
oficialitățile
09:00 - 11:00

Actualități în  Cardiologie (I)
Moderatori: Imre Benedek, Róbert Gábor Kiss,

Gabriel Tatu Chiţoiu
Sesiune comună organizată de Societatea Română și

Societatea Maghiară de Cardiologie 
09:00 - 09:15 – Róbert Gábor Kiss (Budapesta, Ungaria)
– Ghidurile STEMI – actualizare 
09:15 - 09:30 – Gabriel Tatu Chiţoiu (București, Româ-
nia) – Ghidurile NSTEMI – actualizare
09:30 - 09:45 – Noémi Nyolczas (Budapesta, Ungaria) –
Insuficiența cardiacă în 2015 – actualizare 
09:45 - 10:00 – Dan Dobreanu (Tîrgu Mureș, România)
– Sunt adecvate indicațiile pentru implantul de ICD în
anul 2015? 
10:00 - 10:15 – Zoltán Csanádi (Debrecen, Ungaria) –
O clasificare inovativă a bradiaritmiilor în funcție de
mecanism în lumina ghidurilor ESC 2013
10:15 - 10:30 – Mircea Cinteză (București, România) –
Ghidurile europene de hipertensiune   
10:30 - 10:45 – Daniela Bartoş (București, România) –
Noile anticoagulante orale: între risc și beneficiu 
10:45 - 11:00 – András Kerkovits (Budapesta, Ungaria)
– Actualități în fibrilația atrială  

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

Moderatori: Ovidiu Cotoi, Cristian Podoleanu
Training pe simulator de cardiologie intervențională  

(oferit de Medtronic)
11:30 - 12:30
Rețele STEMI 

Moderatori: Imre Benedek, Róbert Gábor Kiss,
Gabriel Tatu Chiţoiu

11:30 - 11:50 – Imre Benedek (Tîrgu Mureș, România)
– Rețeaua regională STEMI din centrul României 
11:50 - 12:10 – Gabriel Tatu Chiţoiu (București, Româ-
nia) – Rețeaua STEMI din România 
12:10 - 12:30 – Róbert Gábor Kiss (Budapesta, Ungaria)

– Rețeaua STEMI din Ungaria 
12:30 - 13:30 

Simpozion – Astra Zeneca
Putem imbunatati managementul pacientilor cu SCA

in Romania?
12.30 -12.45- Benedek Imre: Sindromul coronarian
acut, o prioritate națională. Ce am reușit să facem în
România și ce mai avem de făcut?
12.45 -13.05- Dr Șerban Bălănescu: Diferențierea antia-
gregantelor plachetare orale – farmacocinetică,
farmacodinamică, aspecte clinice  
13.05-13.25 - Dr Benedek eodora: Terapia duală anti-
agreganta plachetară, componenta esentială in manage-
mentul pacientului cu SCA
13.25-13.30- Discuții 

13:30 - 14:30 – Pauză de prânz
14:30 - 15:50 

Terapia celulară în cardiologie 
Moderatori: Mariann Gyöngyösi, Imre Benedek

14:30 - 14:50 – Maximilian Emmert (Elveția) – Valve
percutane obținute prin inginerie tisulară cu capacitate de
regenerare  și dezvoltare 
14:50 -15:10 – Mariann Gyöngyösi ( Austria) – Meta-
analiza studiilor despre terapia celulară (ACCRUE) la
pacienți cu infarct miocardic acut – particularități indi-
viduale 
15:10 - 15:30 – Enca Martin-Rendon (Anglia) – Meta-
analiza trialurilor referitoare la  terapiile celulare la
pacienții cu insuficiență cardiacă
15:30 - 15:50 – eodora Benedek (Tîrgu Mureș, Româ-
nia) -  Follow up-ul pe termen lung postinjectare
intracoronariană de celule stem în infarct miocardic   

15:50 - 16:10 
Simpozion – Pfizer

Beneficiile tratamentului cu Apixaban la pacienții cu
fibrilație atrială non-valvulară
16:10 - 16:20 - Pauză de cafea 

16:20 - 17:45
Cardiologie intervențională

Moderatori: Șerban Bălănescu, Adrian Iancu
16:20 - 16:35 – György Szabó (Budapesta, Ungaria) –
Semnificația timpilor în ghidurile ESC (2014) în
experiența maghiară (sponsorizat de Medtronic)
16:35 - 16:50 – Şerban Bălănescu (București, România)

– TAVR astăzi: indicații, tehnică și limite 
16:50 - 17:05 – Adrian Iancu (Cluj-Napoca, România) –
De la rețeaua regională STEMI Cluj-Napoca  la im-
plemetarea ghidurilor și cercetării medicale în infarctul
miocardic acut
17:05 - 17:15 – István Kovács (Tîrgu Mureș, România) –
Tratamentul intervențional în ischemia acută de membru
inferior 

17:15 - 17:55 – Prezentări de caz: Șerban Bălănescu,
István Kovács, Monica Chițu 

17:55 - 18:00 – Pauză de cafea 
18:00 - 18:45

Actualități în cardiologie  (II)
Moderatori: Elena Bobescu, Monica Chițu

18:00- 18:15 – Elena Bobescu (Brașov, România) – Ter-
apia antiplachetară după angioplastia coronariană  
18:15 - 18:30 – Zoltán Járai (Budapesta, Ungaria) –
Chirurgia non-cardiacă 
18:30 - 18:45 – Monica Chițu (Tîrgu Mureș, România) –
Imagistica intracardiacă 
18:30 - 18:45 – Gabriella Godina (Budapesta,Ungaria) –
Embolia pulmonară  

Sâmbătă, 11 Iulie
09:00 -13:00

Sesiunea asistentelor medicale

Aritmiile ventriculare sunt cele care au mortalitatea cea mai
crescută, dintre toate tipurile de aritmii, a arătat prof. dr.
László Gellért, unul dintre cei mai reputaţi cardiologi din
Ungaria, invitat la Conferinţa Internaţională de Cardiolo-
gie. Prezent la aproape toate ediţiile Conferinţei, acesta a
declarat că se întoarce cu fiecare ocazie cu mare plăcere.

Reporter: Ce părere aveţi despre această ediţie
aniversară a Conferinţei de Cardiologie ?
Prof. dr. László Gellért: Această Conferinţă are într-adevăr
un nivel profesional foarte ridicat, ceea ce este foarte
îmbucurător. Colegii de aici ştiu din ce în ce mai multe. Sunt
prezenţi, exact ca şi noi, în circuitul profesional me dical de
cea mai înaltă calitate din Europa. Am remarcat şi că nivelul
calitativ al prezentărilor este în continuă creştere. Afirm cu
toată responsabilitatea că temele dezbătute aici sunt aceleaşi
care se dezbat la conferinţe asemănătoare din întreaga
Europă. Putem simţi un mesaj extrem de important, atât noi
medicii din Ungaria, cât şi cei de aici. Anume că noi nu tre-
buie să mergem în Europa. Suntem în Europa şi facem exact
ce fac toţi ceilalţi colegi ai noştri.

Rep.: Cum vedeţi dumneavoastră colaborarea cu Cli nica
de Cardiologie din Târgu-Mureş?

Prof. dr. L.G.: Această relaţie este foarte importantă pentru
mine pe plan profesional. Avem o colaborare foarte
intensă cu Clinica condusă de prof. Benedek, care trimite
mulţi colegi la noi la practică şi pregătire, iar noi suntem
bucuroşi că putem ajuta. La Clinica la care lucrez, Cli -
nica Semmelweisz din Budapesta, una dintre cele mai
prestigioase din ţară, primim în permanenţă un mare
număr de studenţi, rezidenţi, tineri cercetători, din toată
lumea. Periodic venim şi noi aici, chiar eu personal am
realizat câteva intervenţii aici. Cu siguranţă această co-
laborare cu profesorul Benedek va continua şi pe viitor.

Rep.: Ne puteţi spune câteva cuvinte despre pre -
zentarea susţinută în cadrul Conferinţei?
Prof. dr. L.G.: Am vorbit despre ablaţia tahicardiilor ven-
triculare, mai exact despre diagnosticarea şi tratamentul
acestui tip de aritmie foarte special. Acest tip de tahi-
cardie cel mai periculos, şi deseori pune în pericol viaţa
pa cienţilor. Din această cauză este foarte importantă di-
agnosticarea şi tratamentul rapid şi corect. Paleta de te -
rapii posibile este destul de largă. Putem vorbi efectiv
despre salvare de vieţi, şi cu siguranţă de îmbunătăţire a
calităţii vieţii pacienţilor cu ajutorul metodelor pe care le-
am prezentat. 

Cardiologii români, la nivelul Europei


