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Prof. dr. Grigore Tinică: 
„În chirurgia cardiovasculară din România 
s-au înregistrat progrese remarcabile și suntem aproape de 
celelalte centre din Europa Occidentală și din Statele Unite ale Americii“

Prof. dr. Dragoș Vinereanu: 
„Avem programe naţionale importante în 

domeniul cardiologiei, dar finanţarea unora 
dintre acestea rămâne în continuare 

sub nivelul optim“
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ÎMPREUNĂ PENTRU UN ACT MEDICAL DE CALITATE
Medicare Technics SA este o companie cu capital privat ce are o experiență de peste 15 ani în 
domeniul comercializării, instalării și întreținerii echipamentelor medicale, fiind importator și distribuitor 
în România pentru o serie de producători de prestigiu din întreaga lume. 
Evoluția pieței, precum și dorința de a răspunde la cât mai multe dintre solicitările clienților noștri, 
ne-a determinat să înființăm în anul 2007 o divizie specializată în proiectele medicale la cheie, Divizia 
de Project Management. Prin această divizie susținem clienții noștri, atât din mediul privat cât și 
din cel public, în renovarea sau construcția de noi compartimente în instituțiile medicale pe care le 
coordonează, fără ca activitatea de bază a acestor instituții să sufere modificări substanțiale (project 
managerul gestionând toată activitatea până la predarea la cheie a proiectului) și cu un cost optimizat, 
bazat pe parteneriatele cost eficiente, deja existente între Medicare și diverși furnizori.

iM80
Monitor funcții vitale

l Conceput 
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monitoriza-
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monitoriza-
rea aneste-
ziei, cu un ecran tactil mare pe 
o bază preconfigurată.
l Ecranul TFT-LCD de înaltă 
rezoluție, împreună cu designul 
meniurilor rapide personalizate, 
oferă un acces ușor la atingerile 
frecvente, permițând mai multă 
atenție pacienților.
l Fiind încorporat în diverse 
capabilități de comunicare, 
inclusiv HL7, LAN, WLAN, Call 
Nurse și Sincronizare defibri-
lă, iM80 poate comunica cu 
ușurință și colaborează cu sis-
temul informațional spitalicesc 
și cu alte spitale.
l Cu o gamă largă de parametri 
opționali de la IBP la ieșirea 
cardiacă, de la capnografie la 
gaze anestezice, iM80 poate 
îndeplini majoritatea cerințelor 
clinice în monitorizarea car-
diovasculară și monitorizarea 
gazelor.

SE-12 Express
EKG cu 12 canale

l Ecran tactil color de înal-
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l Operare cu o singură 
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l Detectarea intensă a 
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disc flash USB
l Gestionarea datelor 
încorporată cu revizuirea 

rapoartelor
l LAN / Wi-Fi 
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l Comunicare 
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sistemul de mana-

gement al datelor SE-1515
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multiple (opțional)
l Suport scaner de coduri 
de bare (opțional)
l Test de stres (opțional)
l VCG (opțional)
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l I-IMAGE îmbunătățește 
calitatea imaginii și oferă 
ECG inteligent
l I-optimizarea imaginii.
l Modul imagistic:
• B, 2B, 4B, B / M, M
• CFM, Power Doppler, 
Mod PD-B / BC directional

• modul PW, modul 
CW (cu sonda cardi-
acă) - panoramic
• triplex instant, du-
plex, quadplex
• trapezoidală pe 
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B / M / PW / CW
l Tehnologia de pro-

cesare a imaginii:
• Imagistica armonică a 
țesuturilor (THI) pe toate 
sondele
• algoritmul de reducere a 
spectrelor (SRA)
• imagistica compușilor 
multipli (MCI)
l Lămpi de frecvență mul-
ti-bandă largă
l Reglabilă în permanență, 
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100-240 V, 50-60 Hz
l Pachetul cardiac (cu-
loarea M, CW, direcția M, 
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INTERVIU

Anul 2018 este primul Dumneavoastră an din man-

datul de Președinte al Societăţii Române de Car-

diologie. Ce planuri aveţi pentru această perioadă 

de mandat?
Sunt mai multe planuri pe care le avem în peri-

oada de trei ani de mandat. Unele dintre ele sunt  

finalizate, altele sunt în curs de desfășurare. Dintre 

cele finalizate anul acesta aș aminti restructurarea 

completă a site-ului Societăţii Române de Cardio-

logie - CARDIOPORTAL - cu realizarea unei pagini 

dedicate pacienţilor, o pagină făcută și verificată 

de profesioniști, cu materiale interactive scrise si 

video, în așa fel încât pacientul să găsească acolo 

toată informaţia necesară referitoare la bolile cardi-

ovasculare cele mai frecvente. În al doilea rând, am realizat un newsletter pe 

care îl trimitem prin e-mail către toţi membrii So-

cietăţii Române de Cardiologie, numit InfoCard, dar 

și către membrii societăţilor profesionale partene-

re, cum ar fi Societatea Naţională a Medicilor de 

Familie. Informăm despre manifestările știinţifice, 

despre cursurile pe care le desfășurăm, despre eve-

nimente și știri importante din domeniul cardiolo-

giei. 
În al treilea rând, am reușit să începem procesul 

de restructurare a curriculumului în specialitatea de 

cardiologie. Așa cum se știe, s-a trecut la pregăti-

rea de 6 ani pe un noua curriculă și, la congresul de 

De la fiziologie la cardiologia clinicăÎn perioada 19-22 septembrie 
2018, la Sinaia se va desfășura 
al 57-lea Congres Naţional 
de Cardiologie, manifestare 
emblematică, care ne-a obișnuit 
cu un înalt nivel ştiinţific.Cu această deosebită ocazie, 
personalităţi de prestigiu, 
lectori de înaltă ţinută, lideri și 
experţi, atât din România cât 
şi din alte  ţări, îşi vor împărtăşi 
experienţa şi vor oferi cunoştinţe 
de vârf în domeniul cardiologiei.
Ţara noastră a înregistrat 
progrese remarcabile în domeniul 
cardiologiei, concentrându-se 
asupra progresului și inovării 
în acest domeniu. Cu această 
ocazie, am avut onoarea de a 
discuta pe marginea acestor subiecte cu domnul  Profesor Dr. Dragoș Vinereanu, Președintele Societăţii 

Române de Cardiologie, care ne-a oferit mai multe informaţii despre acest 

congres, precum și despre noutăţile din domeniul cercetării fundamentale și 

al practicii medicale.

Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Președinte Societatea Română de Cardiologie
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ARTICOLE DE SPECIALITATE

Congresul Societății 

Europene de 
Cardiologie ESC 2019

Peste de 33.000 de profesioniști, din domeniul sănătăţii s-au întrunit 

pentru mai mult de cinci zile pentru a participa la peste 600 de sesiuni de 

experţi care au acoperit întregul spectru de medicină cardiovasculară. Cele 

șase sesiuni Hot Line care au prezentat 28 de studii au atras grupuri mari, 

la fel ca cele 13 sesiuni de Comunicări Ştiinţifice de Ultimă oră.

„Studiile prezentate în acest an în sesiunile Hot Line, cum ar fi DAPA 

HF, COMPLETE sau ISAR REACT 5 vor influenţa, fără îndoială, practica”, 

a declarat prof. Roffi. „De asemenea, până în prezent am numărat 54 

publicări simultane în reviste medicale importante.”

Președintele Comitetului pentru Programul Congresului, Prof. Silvia Priori, 

a evidenţiat, la rândul său, alte studii de referinţă prezentate, cum ar fi 

THEMIS și PARAGON HF, care au abordat necesităţi nesatisfăcute. „Aș dori, 

de asemenea, să aleg studiul de substituţie a sării din Peru care a primit 

ovaţii în picioare și a arătat că, cu mijloace simple, medicii și comunităţile 

care lucrează împreună pot reduce riscul cardiovascular.”

„Am fost încântaţi să ne unim forţele cu Federaţia Mondială a Inimii 

(WHF) în acest an”, a declarat președintele ESC, Prof. Barbara Casadei.  

„În ciuda tuturor progreselor în domeniul tratamentului la care am 

asistat în ultimele zile, boala cardiovasculară este încă numărul unu în 

lume ca şi cauză a deceselor și există o tendinţă îngrijorătoare în Europa 

de Vest unde rata de deces cardiovascular prematur a început să crească 

pentru prima dată în 50 ani.”

Profesorul Karen Sliwa, președintele WHF a comentat: „Parteneriatul cu 

Societatea Europeană de Cardiologie la acest eveniment important a fost 

o oportunitate de a aduce perspectiva globală a WHF la Congresul CES, 

contribuind la transformarea acestui congres în cel mai mare de până 

acum. A fost o experienţă incredibilă care a consolidat și parteneriatul 

special dintre WHF și ESC. Un adevărat exemplu de unire a forţelor în lupta 

împotriva bolilor cardiovasculare.”

«Studiile prezentate la Congresul ESC obţin expunerea la nivel mondial în 

mass-media ajutând la promovarea cercetării prezentate la eveniment», 

a explicat Sarah Clarke, Preşedintele Comitetului ESC pentru Mass-media. 

Nu toate poveștile care au ţinut prima pagină din această săptămână au 

venit de la Hot Lines. Printre favoritele mass-media:

• Camere de luat vederi micuţe care pot fi purtate pot îmbunătăţi calitatea 

vieţii la pacienţii cu insuficienţă cardiacă

• Infecţia cu malarie crește riscul de insuficienţă cardiacă

• Consumul de nuci este legat de un risc mai mic de infarct miocardic fatal 

și accident vascular cerebral

• Stilul de viaţă, nu genetica, explică cel mai bine boala prematură de inimă

• Injecţia aplicată de două ori pe an are potenţialul de a reduce 

colesterolul rău

„Congresul ESC 2019, care a avut loc în acest an odată cu Congresul Mondial de Cardiologie, va fi amintit ca o epocă excepţională!” 

a declarat profesorul Marco Roffi, președintele Comitetului pentru Programul Congres ESC.

Congresul ESC 2019 şi-a închis 

ușile la Paris, dar personalul 

ESC pregăteşte deja Congresul 

ESC 2020, care va avea loc la RAI 

Amsterdam Convention Centre, de 

la 29 august la 2 septembrie 2020.

Congresul din acest an a prezentat totodată primul forum al pacienţilor. 

„Așteptăm în continuare implicarea lor continuă”, a declarat Prof. 

Casadei. „Corelarea știinţei cu experienţa pacienţilor adaugă valoare.”
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INTERVIU

Prof. dr. Grigore Tinică
•  Profesor de Chirurgie Cardiovasculară, Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași
•  Profesor Asociat, Universitatea de Stat de Medicină și Farma-

cie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, Republica Moldova
•  Manager al Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. 

George I.M. Georgescu”, Iași
•  Membru Corespondent al Academiei Oamenilor de Știinţe din România și al Academiei de Știinţe Medicale din România
•  Membru de Onoare al Academiei de Știinţe 

a Moldovei

În chirurgia cardiovasculară 
din România s-au înregistrat 
progrese remarcabile și suntem 
aproape de celelalte centre 
din Europa Occidentală și din 
Statele Unite ale Americii
Sunteţi primul chirurg român care a fost ales să prezideze societatea Eu-
ro-Asian Bridge care reunește specialiști din domeniul chirurgiei cardi-
ovasculare din 23 de ţări din regiunea Euro-Asiatică. Puteţi să ne vorbiţi 
despre această onoare de a reprezenta România la acest nivel?

Societatea Euro-Asian Bridge a fost înfiinţată în anul 2002 de doi 
chirurgi cardiovasculari entuziaști, Sotirios Prapas din Grecia și Berhan 
Akpinar din Turcia având drept obiectiv major diseminarea noutăţilor din 
domeniul medicinii cardiovasculare și acordarea diferitelor școli medica-
le, favorizând schimbul de experienţă între profesioniștii celor două con-
tinente. La reuniunea societăţii din 2016 care a avut loc la Beirut, am fost 
ales președinte, calitate în care am organizat în anul 2017, la Iași, unul 
din cele mai reprezentative congrese ale societăţii. Datorită participărilor 
multinaţionale din cadrul acestei manifestări știinţifice, activitatea socie-
tăţii s-a extins în Europa și Asia, astăzi fiind alcătuită din reprezentaţi a 
peste 60 de ţări. Următorul congres al Euro-Asian Bridge Society va avea 
loc la Belgrad în 2020. 

Consider că am avut șansa de a fi ales președinte al unei societăţi 
internaţionale de chirurgie cardiovasculară, imediat după ce am condus 
Societatea Română, ca omagiu adus chirurgiei cardiovasculare romanești 
care într-o perioada scurtă, după 1990, a început să pătrundă în cele mai 
elitiste forumuri ale chirurgiei cardiovasculare internaţionale.

Ce reprezintă pentru dumneavoastră această experienţă de președinte?
Din punctul meu de vedere, a fost o experienţă interesantă: anterior, 

am fost iniţial vicepreședinte și ulterior președinte al Societăţii Române 
de Chirurgie Cardiovasculară; am organizat simpozioane internaţionale 
de chirurgie cardiovasculară la Iași și Chișinău în 2010 și 2013, al 9-lea și 
al 10-lea Congres Societăţii Romane de Chirurgie Cardiovasculară la Iași în 
2013 și 2014. Pentru mine a fost o mare responsabilitate, dar mai presus 
de orice ce, o deosebită onoare de a reprezenta România și performanţele 
medicinii românești în lume.

Sunteţi managerul Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. Georgescu 
din Iași de aproximativ 15 ani. Care au fost principalele probleme cu care 
v-aţi confruntat în această perioadă?

Din anul 2007 Centrul de Cardiologie din Iași se numește Institutul de 
Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M Georgescu, care va împlini anul 
viitor 25 de ani de activitate. Tot anul viitor vom sărbători a 20 aniversare 
de la înfiinţarea clinicii de chirurgie cardiovasculară de la Iași. O bună 
perioadă de timp am fost directorul general al Institutului de Boli Cardi-
ovasculare, majoritatea problemelor fiind centrate de subdimensionarea 
faţă de cerinţele populaţiei care se adresează clinicilor noastre, respectiv 
o populaţie de aproximativ 5 milioane de locuitori, în condiţiile în care 
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Invitație

Moderatori: Romi Bolohan și Silviu Dumitrescu, SUUMC Carol Davila

În cadrul Congresului Național de Cardiologie vă invităm la 
SIMPOZIONUL SATELIT MEDISPEC cu tema: 

TRATAMENTUL NOVATOR AL BOLII CORONARIENE 
Între stent, bisturiu și unde de șoc

1. Ischemia miocardică, de la reversibil la ireversibil. Și invers?
Myocardial ischemia – from reversible to irreversible. And back?
Ion Ţintoiu, Magdalena Gurzun
2. Soluţii intervenţionale novatoare în boala coronariană
Novel interventional options in coronary artery disease
Vlad Vintilă
3. Soluţii chirurgicale novatoare în boala coronariană
Novel surgical options in coronary artery disease
Horaţiu Moldovan
4. Soluţii în boala coronariană fără soluţii
Options in “no option” coronary artery disease
Silviu Dumitrescu, Romi Bolohan
5. The Italian Job – experienţa din Torino
The Italian Job – Turin experience
Gianlucca Alunni

n Vineri - 20 Septembrie 2019
n orele 17.00 - SALA FORUM
n Hotel Internațional

Str. Avram Iancu nr. 1, SINAIA
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Prof. dr. Dragoș Vinereanu
• Președinte Societatea Română de Cardiologie

În perioada următoare se va desfășura cel de-al 58 
lea Congres Naţional de Cardiologie. Vă rugăm să 
ne spuneţi ce noutăţi știinţifice din domeniul cardi-
ologiei vor fi prezentate în cadrul acestui congres?

Principalele noutăţi sunt legate de apariţia noilor 
ghidurilor ale Societăţii Europene de Cardiologie, pe 
care Societatea Română de Cardiologie le adopta in-
tegral. Este vorba de ghidul de diabet, prediabet și 
boli cardiovasculare, ghidul de sindroame coronarie-

ne cronice, ghidul de dislipidemii, ghidul de tahicardii 
supraventriculare și ghidul de trombebolism pulmo-
nar acut. Aceste ghiduri au fost publicate recent, în 
timpul congresului Societăţii Europene de Cardiolo-
gie. Pe lângă ghiduri, vor fi prezentate studii recent 
publicate, studii foarte importante pentru modifica-
rea practicii medicale în domeniul cardiologiei. Aces-
te studii se referă în special la insuficienţa cardiacă cu 
fracţie de ejecţie păstrată, la tratamentul pacienţilor 
cu sindroame coronariene cronice, diabet zaharat și 
angioplastie coronariană, la tratamentul pacienţilor 
cu insuficienţă cardiacă, cu sau fără diabet zaharat.

Pe lista participanţilor la congres sunt foarte multe 
personalităţi marcante din străinătate. Ce ne puteţi 
spune despre acestea?

Vom avea ca invitaţi pe vicepreședintele și pe secre-
tarul Societăţii Europene de Cardiologie, precum și pe 
coordonatorul proiectului Euroheart, care se referă la 
principalele registre pentru bolile cardiovasculare. Tot-
odată, vom avea invitaţi din Statele Unite ale Americii, 
din Europa, experţi recunoscuţi la nivel internaţional în 
domeniile principale ale cardiologiei, cum ar fi insufici-
enţa cardiacă, hipertensiunea arterială, ecocardiogra-
fia, legislaţia privind dispozitivele implantabile.

În acest moment există centre în România 
care sunt la nivel european, centre în 
care se fac majoritatea intervenţiilor 

cardiovasculare care se fac oriunde în 
Europa. Din fericire, există programele 

naţionale de tratament al bolilor 
cardiovasculare finanţate de Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate. 

În perioada 18 - 21 septembrie 2019, specialitatea Cardiologie va îmbrăca 
haine de sărbătoare, deoarece orasul Sinaia va fi gazdă pentru cel de-al 
58-lea Congres Naţional de Cardiologie, manifestare ce ne-a obișnuit cu 
un înalt caracter ştiinţific. 
Cu ocazia acestui eveniment vor fi aduse în discuţie atât subiecte de 
actualitate, cât şi subiecte importante ca rezultat al practicii zilnice şi 
învăţării permanente. 
Cei mai importanţi specialiști vor împărtăși participanţilor din experienţa 
acestora şi vor oferi cunoştinţe de vârf in cardiologie și specialităţile 
înrudite. Cu această deosebită ocazie, am avut onoarea de a discuta cu 
domnul prof. dr. Dragoș Vinereanu, președinte al Societăţii Române de 
Cardiologie, care ne-a oferit mai multe informaţii despre acest eveniment.

       Avem programe naţionale 
importante în domeniul cardiologiei, 
dar finanţarea unora dintre acestea 
rămâne în continuare sub nivelul optim
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Tocmai v-aţi întors de la Paris, unde s-a încheiat edi-
ţia de anul acesta a celui mai mare congres anual de 
cardiologie, al Societăţii Europene de Cardiologie. 
Care sunt impresiile în urma acestei participări, ce 
noutăţi au fost prezentate, cum a fost prezenţa ro-
mânească la acest eveniment?

A fost o participare de peste 32000 de partici-
panţi. Este cel mai mare congres în domeniul medi-
cinii din lume. Au fost prezentate cele 5 ghiduri noi 
în ceea ceea ce privește bolile cardiovasculare. Tot-
odată, s-au prezentat studii clinice importante în do-
meniul bolilor cardiovasculare, cum ar fi PARAGON-
HF, studiul THEMIS, studiul THEMIS-PCI, studiul EN-
TRUST-AF, studiul DAPA-HF, etc. Toate aceste studii 
aduc informaţii noi în ceea ce privește tratamentul 
bolilor cardiovasculare și vor determina un impact 
important în practica clinică curentă.

Cum se situează România în comparaţie cu ţările 
dezvoltate din punct de vedere la accesul la cele 
mai noi metode de tratament? 

În acest moment există centre în România care 
sunt la nivel european, centre în care se fac majorita-
tea intervenţiilor cardiovasculare care se fac oriunde 
în Europa. Din fericire, există programele naţionale de 
tratament al bolilor cardiovasculare finanţate de Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate. Aceste programe 
reușesc să acopere majoritatea intervenţiilor cardio-
vasculare care sunt recomandate de către ghidurile 
actuale și care se fac în orice spital din ţările dezvol-
tate. Problema este, în continuare, finanţarea corectă 
a acestor programe, iar Societatea Română de Cardi-
ologie în parteneriat cu Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate încearcă în permanenţă creșterea finan-
ţării pe aceste programe naţionale de tratament al 
bolilor cardiovasculare.

Referitor la finanţarea în domeniul medical pe zona 
de cardiologie. Ce deficienţe ar fi în afară de cea 
menţionată mai sus?

Sunt două structuri: pe de o parte Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate și pe de altă parte Ministerul 
Sănătăţii. Există programele naţionale de tratament 
al bolilor cardiovasculare care sunt finanţate de Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate și la care anul 
acesta sperăm ca finanţarea să fie superioară faţă de 
anul trecut. Pe de altă parte, există programele naţio-
nale de tratament al bolnavilor cardiovasculari critici 
cum ar fi tratamentul intervenţional al infarctului mi-
ocardic acut și prevenţia morţii subite cardiace. Aces-
te două programe, numite acţiuni prioritare, sunt fi-
nanţate de către Ministerul Sănătăţii. Din păcate, anul 
acesta am reușit menţinerea finanţării la nivelul anului 
trecut. Anul trecut a existat o reducere a finanţării cu 
cca. 15-20% faţă de anul precedent. Finanţarea rămâ-
ne în continuare sub nivelul optim.

Din anul 2017 sunteţi președintele Societăţii Româ-
ne de Cardiologie. Puteţi să ne vorbiţi despre prin-
cipalele priorităţi ale mandatul dumneavoastră? 

Au fost 5 priorităţi pe care le-am avut la prelua-
rea mandatului. Prima prioritate se referă la progra-
mul naţional de prevenţie cardiovasculară. Din ferici-
re, recent, s-a lansat o competiţie la care vom aplica 
împreună cu Ministerul Sănătăţii și cu alţi parteneri, 
în vederea finanţării prin fonduri europene a acestui 
program. Programul se va extinde la nivel naţional și 
vor beneficia cca. 160.000 de pacienţi. În plus, vom 
avea date statistice importante legate de bolile car-
diovasculare și de modul în care se face prevenţia 
actuală a bolilor cardiovasculare. A doua prioritate a 
fost legată de dotarea unităţilor de supraveghere și 
tratament avansat al bolnavilor cardiovasculari critici 
(USTACC) la nivel naţional, având și aici un succes, 
datorită faptului că am reușit printr-un program al 
Băncii Mondiale să demarăm finanţarea dotării aces-
tor unităţi. A treia prioritate a fost recuperarea după 
bolile cardiovasculare. În acest moment, din păcate, 
nu există un sistem naţional de recuperare al pacien-
ţilor cu boli cardiovasculare. Prin discuţiile cu Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate sperăm ca de la 
anul să putem demara acest program. În al patrulea 
rând, ne-am concentrat asupra pregătirii tinerilor car-
diologi. Am reușit să modificăm curricula de pregă-
tire după recomandările de la nivel European. Încer-
căm să modificăm și principalele atestate de pregăti-
re complementară în domeniul cardiologiei, cum ar fi 
cardiologia intervenţională, ecocardiografia specială, 
implantarea de dispozitive cardiace și elecrofiziolo-
gia. Pe lângă aceste iniţiative pe care le continuăm, 
am avut discuţii la nivelul Ministerului Sănătăţii și la 
nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pri-
vind finanţarea programelor enumerate.

Se știe că susţineţi studenţii și tinerii medici cardio-
logi din România. Ce proiecte derulează Societatea 
Româna de Cardiologie pentru aceștia?

Sunt multe proiecte, tinerii cardiologii reprezen-
tând una din importantele ţinte ale Societăţii Româ-
ne de Cardiologie. Astfel, pe lângă curricula de pre-

Va fi un congres important, 
va fi un congres interesant, va fi un 

congres cu multe noutăţi și sunt convins 
că pentru fiecare cardiolog 

din România se vor găsi sesiuni utile 
pentru practica lor curentă. 
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gătire și îmbunătăţirea 
pregătirii rezidenţilor în 
cardiologie, Societatea 
Română de Cardiologie a 
ajutat tinerii cardiologi să 
ajungă la principale con-
grese europene cu finan-
ţare corespunzătoare. 
De exemplu, la Congre-
sul Societăţii Europene 
de Cardiologie, despre 
care am discutat și care 
s-a terminat în urmă cu o 
săptămână, au participat 
finanţaţi de Societatea 
Română de Cardiologie 
25 de cardiologi tineri. 
Pe de altă parte, avem 
Școala de Vară dedicată 
tinerilor cardiologi, avem 
diferite programe prin care oferim burse de pregătire 
în străinătate pentru tinerii cardiologi și totodată îi 
premiem pentru lucrările publicate sau comunicate la 
diferite congrese. În fapt, la nivelul Societăţii Române 
de Cardiologie există un club al tinerilor cardiologi, în 
cadrul căruia ei discută diferitele probleme pe care 
le au și vin cu propuneri către Societatea Română de 

Cardiologie, propuneri care ulterior sunt implemen-
tate. Sunt multiple propuneri ale lor pe care noi le-
am implementat, legate de sesiuni dedicate tinerilor 
cardiologi atât la conferinţa de primăvară a Societăţii 
Române de Cardiologie cât și la congresul naţional 
care urmează săptămâna viitoare. Avem totoda-
tă programe dedicate tinerilor cardiologi în ceea ce 
privește pregătirea în domeniul ecocardiografiei prin 
existenţa unor ateliere în cadrul celor două congrese 
ale noastre, de primavară și cel din toamnă, precum 
și atelier practic de pregătire în cardiologia interven-
ţională.  Așadar, sunt multe proiecte pe care le facem 
în folosul tinerilor cardiologi.

Ca urmare a modificărilor legislative privind 
creșterea salarială de anul trecut, în continuare vă 
confruntaţi cu lipsa personalului medical din zona 
cardiologie? A stopat  acest lucru exodul medicilor?

Destul de mult. Cardiologia este una dintre speci-
alităţile cele mai atractive și în general, în momentul 
în care se alege la rezidenţiat specialitatea este una 
dintre primele specialităţi alese. Din fericire, avem oa-
meni care vor să facă cardiologie în România. Marea 
problemă rămâne legată de personalul mediu și per-
sonalul auxiliar, unde în continuare avem probleme 
de personal.

În încheiere, vă rugăm să transmiteţi un mesaj co-
legilor dumneavoastră, medici cardiologi care vor 
participa la Congresul de săptămâna viitoare.

În primul rând vă invităm să participaţi. Va fi un 
congres important, va fi un congres interesant, va fi 
un congres cu multe noutăţi și sunt convins că pentru 
fiecare cardiolog din România se vor găsi sesiuni utile 
pentru practica lor curentă. 
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Congresul Societății 
Europene de 
Cardiologie ESC 2019

Peste de 33.000 de profesioniști, din domeniul sănătăţii s-au întrunit 
pentru mai mult de cinci zile pentru a participa la peste 600 de sesiuni de 
experţi care au acoperit întregul spectru de medicină cardiovasculară. Cele 
șase sesiuni Hot Line care au prezentat 28 de studii au atras grupuri mari, 
la fel ca cele 13 sesiuni de Comunicări Ştiinţifice de Ultimă oră.
„Studiile prezentate în acest an în sesiunile Hot Line, cum ar fi DAPA 
HF, COMPLETE sau ISAR REACT 5 vor influenţa, fără îndoială, practica”, 
a declarat prof. Roffi. „De asemenea, până în prezent am numărat 54 
publicări simultane în reviste medicale importante.”
Președintele Comitetului pentru Programul Congresului, Prof. Silvia Priori, 
a evidenţiat, la rândul său, alte studii de referinţă prezentate, cum ar fi 
THEMIS și PARAGON HF, care au abordat necesităţi nesatisfăcute. „Aș dori, 
de asemenea, să aleg studiul de substituţie a sării din Peru care a primit 
ovaţii în picioare și a arătat că, cu mijloace simple, medicii și comunităţile 
care lucrează împreună pot reduce riscul cardiovascular.”
„Am fost încântaţi să ne unim forţele cu Federaţia Mondială a Inimii 
(WHF) în acest an”, a declarat președintele ESC, Prof. Barbara Casadei.  
„În ciuda tuturor progreselor în domeniul tratamentului la care am 
asistat în ultimele zile, boala cardiovasculară este încă numărul unu în 
lume ca şi cauză a deceselor și există o tendinţă îngrijorătoare în Europa 
de Vest unde rata de deces cardiovascular prematur a început să crească 
pentru prima dată în 50 ani.”
Profesorul Karen Sliwa, președintele WHF a comentat: „Parteneriatul cu 
Societatea Europeană de Cardiologie la acest eveniment important a fost 
o oportunitate de a aduce perspectiva globală a WHF la Congresul CES, 
contribuind la transformarea acestui congres în cel mai mare de până 
acum. A fost o experienţă incredibilă care a consolidat și parteneriatul 
special dintre WHF și ESC. Un adevărat exemplu de unire a forţelor în lupta 
împotriva bolilor cardiovasculare.”

«Studiile prezentate la Congresul ESC obţin expunerea la nivel mondial în 
mass-media ajutând la promovarea cercetării prezentate la eveniment», 
a explicat Sarah Clarke, Preşedintele Comitetului ESC pentru Mass-media. 
Nu toate poveștile care au ţinut prima pagină din această săptămână au 
venit de la Hot Lines. Printre favoritele mass-media:

• Camere de luat vederi micuţe care pot fi purtate pot îmbunătăţi calitatea 
vieţii la pacienţii cu insuficienţă cardiacă
• Infecţia cu malarie crește riscul de insuficienţă cardiacă
• Consumul de nuci este legat de un risc mai mic de infarct miocardic fatal 
și accident vascular cerebral
• Stilul de viaţă, nu genetica, explică cel mai bine boala prematură de inimă
• Injecţia aplicată de două ori pe an are potenţialul de a reduce 
colesterolul rău

„Congresul ESC 2019, care a avut loc în acest an odată cu Congresul Mondial de Cardiologie, va fi amintit ca o epocă excepţională!” 
a declarat profesorul Marco Roffi, președintele Comitetului pentru Programul Congres ESC.

Congresul ESC 2019 şi-a închis 
ușile la Paris, dar personalul 
ESC pregăteşte deja Congresul 
ESC 2020, care va avea loc la RAI 
Amsterdam Convention Centre, de 
la 29 august la 2 septembrie 2020.

Congresul din acest an a prezentat totodată primul forum al pacienţilor. 
„Așteptăm în continuare implicarea lor continuă”, a declarat Prof. 

Casadei. „Corelarea știinţei cu experienţa pacienţilor adaugă valoare.”
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Prof. dr. Grigore Tinică
•  Profesor de Chirurgie Cardiovasculară, Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași
•  Profesor Asociat, Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, Republica Moldova
•  Manager al Institutului de Boli Cardiovasculare 

„Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași
•  Membru Corespondent al Academiei Oamenilor de Știinţe din 

România și al Academiei de Știinţe Medicale din România
•  Membru de Onoare al Academiei de Știinţe 

a Moldovei

În chirurgia cardiovasculară 
din România s-au înregistrat 
progrese remarcabile și suntem 
aproape de celelalte centre 
din Europa Occidentală și din 
Statele Unite ale Americii
Sunteţi primul chirurg român care a fost ales să prezideze societatea 
Euro-Asian Bridge care reunește specialiști din domeniul chirurgiei 
cardiovasculare din 23 de ţări din regiunea Euro-Asiatică. Puteţi să ne 
vorbiţi despre această onoare de a reprezenta România la acest nivel?

Societatea Euro-Asian Bridge a fost înfiinţată în anul 2002 de doi 
chirurgi cardiovasculari entuziaști, Sotirios Prapas din Grecia și Berhan 
Akpinar din Turcia având drept obiectiv major diseminarea noutăţilor din 
domeniul medicinii cardiovasculare și acordarea diferitelor școli medica-
le, favorizând schimbul de experienţă între profesioniștii celor două con-
tinente. La reuniunea societăţii din 2016 care a avut loc la Beirut, am fost 
ales președinte, calitate în care am organizat în anul 2017, la Iași, unul 
din cele mai reprezentative congrese ale societăţii. Datorită participărilor 
multinaţionale din cadrul acestei manifestări știinţifice, activitatea socie-
tăţii s-a extins în Europa și Asia, astăzi fiind alcătuită din reprezentaţi a 
peste 60 de ţări. Următorul congres al Euro-Asian Bridge Society va avea 
loc la Belgrad în 2020. 

Consider că am avut șansa de a fi ales președinte al unei societăţi 
internaţionale de chirurgie cardiovasculară, imediat după ce am condus 
Societatea Română, ca omagiu adus chirurgiei cardiovasculare romanești 
care într-o perioada scurtă, după 1990, a început să pătrundă în cele mai 
elitiste forumuri ale chirurgiei cardiovasculare internaţionale.

Ce reprezintă pentru dumneavoastră această experienţă de președinte?
Din punctul meu de vedere, a fost o experienţă interesantă: anterior, 

am fost iniţial vicepreședinte și ulterior președinte al Societăţii Române 
de Chirurgie Cardiovasculară; am organizat simpozioane internaţionale 
de chirurgie cardiovasculară la Iași și Chișinău în 2010 și 2013, al 9-lea și 
al 10-lea Congres Societăţii Romane de Chirurgie Cardiovasculară la Iași în 
2013 și 2014. Pentru mine a fost o mare responsabilitate, dar mai presus 
de orice, este o deosebită onoare de a reprezenta România și performan-
ţele medicinii românești în lume.

Sunteţi managerul Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. Georgescu 
din Iași de aproximativ 15 ani. Care au fost principalele probleme cu care 
v-aţi confruntat în această perioadă?

Din anul 2007 Centrul de Cardiologie din Iași se numește Institutul de 
Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M Georgescu, care va împlini anul 
viitor 25 de ani de activitate. Tot anul viitor vom sărbători a 20 aniversare 
de la înfiinţarea clinicii de chirurgie cardiovasculară de la Iași. O bună 
perioadă de timp am fost directorul general al Institutului de Boli Cardi-
ovasculare, majoritatea problemelor fiind centrate de subdimensionarea 
faţă de cerinţele populaţiei care se adresează clinicilor noastre, respectiv 
o populaţie de aproximativ 5 milioane de locuitori, în condiţiile în care 
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incidenţa bolilor cardiovasculare în zona Moldovei este foarte ridicată. 
O altă problemă o constituie efectele incendiului din anul 2018 care a 
distrus blocul operator în totalitate, o parte importantă a institutului. 
Actualmente se depun toate eforturile pentru a reface acest comparti-
ment în vederea funcţionării la întreaga noastră capacitate. A fost dificil 
sa continuăm activitatea în condiţii restrictive dar, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, am reușit să ne încadrăm în toate programele de boli cardiovas-
culare derulate de Ministerul Sănătăţii și de Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate din România, mai puţin programul de transplant cardiac și 
programul de inimi artificiale. Sperăm să reușim să accesăm în viitorul 
apropiat și aceste programe, mai ales după finalizarea lucrărilor de re-
paraţie, venind astfel în ajutorul populaţiei de pe teritoriul Moldovei, și 
nu numai, prin intermediul tuturor programelor naţionale disponibile în 
România în domeniul medicinii cardiovasculare. 

În perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2019 se va desfășura la Iași a V-a 
ediţie a Zilelor Cardiologice Prof. Dr. I. M. Georgescu, eveniment orga-
nizat cu susţinerea institutului pe care îl conduceţi. Ce ne puteţi spune 
despre acest eveniment?

Din punctul meu de vedere, această manifestare va constitui un eve-
niment de înaltă ţinută știinţifică pe care dorim a-l organiza în memoria 
unui mare profesionist al domeniului bolilor cardiovasculare, regretatul 
nostru Profesor George Ionel Marius Georgescu. Evenimentul va aduna 
cardiologi, chirurgi, interniști și specialiști din alte domenii medicale co-
nexe, invitaţi din ţară și de peste hotare. Sperăm ca acest eveniment să 
reunească medici colaboratori ai institutului de Boli Cardiovasculare din 
cele opt judeţe ale Moldovei, specialiști din Republica Moldova, Cluj, Târ-
gu Mureș, Timișoara, București, Craiova Constanţa și din celelalte centre 
cardiace și cardiovasculare de prestigiu din România. Manifestarea se va 
desfășura sub egida Societăţii Române de Cardiologie, a Institutului de 
Boli Cardiovasculare, a Universităţii de Medicină si Farmacie Grigore T. 
Popa din Iași și a Colegiului Medicilor din România.

Cât de mare este decalajul între ceea ce se întâmpă în România faţă de 
ţările mai dezvoltate în ceea ce privește specialitatea de chirurgie car-
diovasculară?

La începutul anilor ’90 între Romania și ţările Europei Occidentale erau 
diferenţe semnificative în domeniul chirurgiei cardiovasculare din punct 
de vedere al tehnicii și tehnologiei, dar mai puţin în ceea ce privește actul 
medico-chirurgical propriu-zis. Treptat, am reușit să diminuăm aceste di-
ferenţe, și chiar dacă nu se diseminează suficient performanţele medici-
lor români, astăzi pacienţii cu boli cardiovasculare beneficiază de aceleași 
tratamente cu succes ca și pacienţii din străinătate: nu există în România 
patologie chirurgicală cardiovasculară de tip adult ce nu poate fi rezol-
vată. Există din nefericire diferenţe tehnologice în abordul chirurgical al 
patologiei cardiace neonatale, dar în toate centrele de specialitate din 
ţară se fac eforturi deosebite pentru micșorarea acestor decalaje. 

Îmi pare rău să spun dar, din punctul meu de vedere, avem o pro-
blemă în România în general în domeniul medical, și anume relaţia me-
dicinii și a profesioniștilor din domeniul medical în particular cu presa 
românească: în mass-media sunt relatate evenimente foarte rar întâlnite 
în medicina cardiovasculară în maniera în care acestea ar fi extrem de 
frecvente, și de obicei, fără a exprima opinia unui profesionist în do-
meniu, ci doar știri cu impact emoţional major asupra populaţiei. Dau 
exemplu bolile cardiovasculare: în clinicile de chirurgie cardiovasculara 
din România anual se tratează în jur de 280.000 de persoane. Majoritatea 

pacienţilor sunt trataţi foarte bine si sunt mulţumiţi de tratamentul apli-
cat, dar există din nefericire și cazuri izolate când boala duce la un eșec și 
produce o nemulţumire pacientului, familiei și societăţii. Aceste rezultate 
care pot apare în evoluţia oricărei afecţiuni nu sunt suficient explicate 
de către profesioniștii în domeniu, iar persoanele nemulţumite apelează 
la mass-media care exploatează impactul emoţional, nu ţine cont echi-
distant de datele citate în literatura de specialitate și transmit uneori, 
fără să vrea, un mesaj negativ. Desigur că există probleme în sistemul 
medical românesc sau greșeli de abord medical, dar realitatea este inter-
pretată și redată un pic diferit. Ministerul Sănătăţii a iniţiat un sondaj de 
opinie pentru pacienţii trataţi în spitalele din România, iar Institutul de 
Boli Cardiovasculare din Iași a ocupat locul 7 în ceea ce privește satisfac-
ţia pacienţilor anul trecut. Din punctul meu de vedere, rezultatele indică 
un grad înalt de satisfacţie al pacienţilor privind tratamentele aplicate și 
atitudinea personalului medical. Din păcate rezultatele pozitive obţinute 
în domeniul medical din România nu sunt promovate așa cum ar trebui.

Care sunt cele mai remarcabile progrese înregistrate în ultima perioadă 
în chirurgia cardiovasculară și care sunt previziunile de evoluţie pentru 
următorii ani?

În România în ultimii 15-20 de ani s-au înregistrat progrese remarcabile, 
ceea ce ne-a făcut să ne apropiem de celelalte centre de chirurgie cardio-
vasculară din Europa Occidentală și din SUA. În ceea ce privește tratamen-
tele transcateter, cât și tratamentele de implantare a valvelor transcateter, 
centrele din Iași, București, Cluj, Târgu Mureș, Timișoara efectuează cu suc-
ces această manevră chirurgicală; există programe de implantare a valvelor 
transcateter prin abord trans-femural trans-apical, sau alte tipuri de abord. 
Experimental, prima intervenţie de acest tip a fost efectuată în 2002; în 
România efectuăm acest tip de intervenţie din 2015, ceea ce înseamnă că 
medicina românească este la același nivel cu cea din străinătate. Concomi-
tent, au fost introduse tratamente minim invazive, endovasculare, precum 
și alte tipuri de intervenţii chirugicale performante. Problema chirurgiei 
cardiovasculare din România o constituie sustenabilitatea financiară: per-
formanţa necesită resurse, spre beneficiul cât mai multor pacienţi. Anul 
trecut am fost invitat de Societatea Japoneză de Chirurgie Cardiovasculară 
la Tokyo, am ţinut 4 lucrări, și cu această ocazie, am constatat că în Japonia 
încă nu fusese aprobat pe scară extensivă Programul de TAVI spre exemplu, 
cu toate că este o ţară extrem de performantă și în domeniul bolilor cardi-
ovasculare. Sunt foarte multe programe care se dezvoltă atât în România 
cât și în ţările occidentale, decalajul fiind numai în bugetul alocat chirurgiei 
cardiovasculare din ţara noastră.

În încheiere, deoarece sunteţi și profesor universitar, vă rog să transmi-
teţi un mesaj viitorilor medici pe care îi pregătiţi?

Medicina în general înseamnă muncă, perseverenţă, renunţare și 
studiu continuu, care trebuie să înceapă din prima zi în care pășesc pe 
treptele facultăţii, și continuă pe tot parcursul vieţii. În chirurgia car-
diovasculară în particular, așa cum spunea un mare profesor, rector al 
Universităţii de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, profesorul 
Cristian Dragomir, în primii 10 ani înveţi să operezi, în următorii 10 înveţi 
pe cine să operezi și în următorii 10 ani înveţi pe cine să nu operezi. Stu-
denţii sunt în perioada în care cunoștinţele se asimilează mult mai ușor, 
dar experienţa clinico-chirurgicală vine prin foarte multă muncă: nu este 
suficient să dobândești doar temeinice cunoștinţe profesionale, dar și să 
știi să le stăpânești și să le utilizezi cu înţelepciune în viaţa profesională 
cotidiană, spre beneficiul tuturor celor aflaţi în nevoie. 
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Terapia Shockwave – în premieră 
în România și doar la Centrele Ares

B oala cardiacă ischemică este datorată înfundării arterelor 
coronare prin care inima este alimentată cu sânge. Princi-
palul vinovat de apariția acestor stenoze este aterosclero-

za. Pacientul se poate prezenta fie cu fenomen de angină stabilă 
– dureri în piept la efort – fie în urgență, când aceste artere se în-
chid complet brusc și apare infarctul miocardic. 

Majoritatea cazurilor de boală coronariană cu leziuni semni-
ficative se pot trata prin revascularizare miocardică cu balon și 
implantare de stent. Însă există și stenoze a căror calcifiere este 
masivă, făcând aproape imposibilă tratatea acestora prin dilata-
rea cu balon sau stent.

Leziunile sever calcifiate se pot trata prin implantarea de sten-
turi fără să fie nevoie de operație. Însă calciul este foarte dur. Pen-
tru a putea efectua dilatarea cu balon și stent este important să 
dezintegrăm acest calciu. Metoda folosită în ultimii 10 ani este 
rotablația.  

Rotablația coronariană este procedura prin care se introduce 
un cateter dotat cu un vârf dur de forma unei ghinde, acoperit cu 
particule de diamant. Cateterul de rotablație se rotește cu apro-
ximativ 200.000 de rotații pe minut, dezintegrând astfel calciul 
format pe arterele coronariene. Manevra se aplică până se obține 
un rezultat optim. Rotablația facilitează montarea ulterioară a 
stenturilor coronariene, acestea nemaifiind obstrucționate de o 
zonă calcifiată sever.

Terapia inovatoare – Shockwave – este o procedură nou 
apărută în sfera cardiologiei, debutul ei fiind în urmă cu un an. 
Este o procedură complementară procedurii de rotablație, cu 
mențiunea că decizia asupra indicației acestei terapii versus 
rotablația este luată de către medicul intervenționist, în urma 
analizării atente a investigațiilor efectuate. 

Există anumite cazuri în care procedura de rotablație nu poa-
te fi efectuată, fie din cauza severității stenozei fie a poziționării 
acesteia sau a unui risc mare de complicații. Atunci când apar 
astfel de situații, se poate interveni prin procedura alternativă – 
Shockwave - care, până în prezent, a avut un rezultat final foarte 
bun. 

Terapia Shochwave este o procedură care constă în admi-
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nistrarea de unde de șoc la nivelul leziunii coronariene. Atunci 
când rotablația nu este posibilă din cauza severității stenozei, 
Terapia Shockwave este o metodă alternativă, cu un rezultat 
final foarte bun.

Tehnica presupune introducerea unui balonaș la nivelul leziu-
nii sever calcifiate și, prin intermediul lui, cu ajutorul unui aparat 
se emit unde de șoc care fracturează depunerile de calciu, faci-
litând expandarea stentului. Este foarte important să putem im-
planta stentul, și în același timp, să îl poziționăm lipit de peretele 
vasului pentru ca acesta să poată beneficia de substanța farma-
cologic activă. Această substanță activă farmacologic împiedică 
restenozarea.

În concluzie, Terapia Shockwave este o metodă inovatoare, 
modernă, minim-invazivă și ne ajută să abordăm leziuni care prin 
terapia convențională ar fi inabordabile.

În anumite cazuri, stenozele sunt atât de calcifiate și de strânse 
încât este necesară terapia simultană prin rotablație și Shockwa-
ve. Strategia presupune introducerea cateterului de rotablație 
care va curăța calciul și va permite cateterului Shockwave să pă-
trundă la nivelul leziunii și, prin unde de șoc, să dezintegreze cal-
cifierile, permițând astfel să fie implantat stentul. 

Premieră la Centrele Ares – Terapia Shockwave
Cazul tratat recent  în sala de angiografie a Centrelor Ares din 

București este unul dintre cazurile în care procedura de rotablație 
nu a fost posibilă.

Pacientul în vârstă de 80 ani, operat inițial de stenoză valvu-
lară aortică prin implantare de valva aortică TAVI, s-a prezentat 
în centrul Ares pentru o evaluare coronariană. Acesta prezenta 
fenomene de angină. În timpul coronarografiei s-au observat le-
ziuni serioase pe două dintre cele mai importante vase, pe artera 
descendentă și pe artera diagonală. Aceasta din urmă s-a dilatat 
cu balon, fără a fi nevoie și de implantarea unui stent. Însă la 
nivelul arterei descendente, în momentul expandării stentului, 
acesta nu s-a desfăcut complet și dilatarea nu a putut fi finalizată. 
Leziunea în cauză era foarte fibrotică și cu depuneri de calciu. S- 
a încercat post dilatarea cu baloane rezistente la presiuni foarte 
mari, dar pentru că riscul de complicații era ridicat, s-a luat luat 
decizia de a se folosi Terapia Shochwave. 

S-a ales balonul pe dimensiunea vasului și s-a poziționat la 
nivelul stentului neexpandat. Aici, prin intermediul cateterului 
Shockwave, s-au emis undele de șoc, ulterior, s-a dilatat cu balon, 
iar stentul s-a expandat în mod corect. 

Echipa medicală coordonată de doctorul Dan Deleanu, medic 
cardiolog intervenționist, împreună cu doctorul Iulian Călin, 
medic cardiolog intervenționist a efectuat acest caz într-un timp 
record – în doar cinci minute.

 În România acest caz a fost o premieră națională cu un rezul-
tat final de succes.
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Prevenția și recuperarea 
în bolile cardiovasculare

Bolile cardiovasculare reprezintă principala problemă de sănăta-
te în România, aproximativ 60% din decesele înregistrate anual 
în țara noastră fiind din cauza acestor boli. Estimările indică date 

la fel de alarmante pe viitor în special prin contribuția factorilor de 
risc cardiovascular: hipertensiunea arterială, dislipidemia, fumatul, 
obezitatea, diabetul zaharat și sedentarismul. Prin numărul mare de 
cazuri și mortalitatea ridicată, boala cardiacă ischemică reprezintă 
principala cauza de mortalitate cardiovasculară din România, stresul, 
alimentația nepotrivită, fumatul, consumul de alcool și droguri fiind 
doar câtiva dintre factorii care au făcut ca vârsta celor care suferă din 
cauza infarctului miocardic să scadă constant în ultimii ani și ca inclusiv 
populația tânără să fie afectată. Prevenția cardiovasculară rămâne o 
mare provocare pentru populația generală și pentru sistemele de sănă-
tate, obiectivele prevenției cardiovasculare fiind de a ajuta persoanele 
cu risc scăzut de boală cardiovasculară să își mențină acest status pe 
tot parcursul vieții și de a le ajuta pe cele cu risc crescut să îl reducă 
și a atinge caracteristicele persoanelor sănătoase (nefumătoare, cu o 
alimentație sănătoasă, care desfășoară activitate fizică moderată 30 
minute/zi, cu IMC (indice de masă corporală) sub 25 kg/m2, TA sub 
140/90mmHg, Colesterol Total sub 190mg/dl si LDL Colesterol sub 
115 mg/dl). Există trei strategii de prevenţie a bolilor cardiovasculare 
– prevenția populațională, prevenția primară la persoanele cu risc 
crescut și prevenția secundară. Prevenția primară se referă la depista-
rea și corectarea factorilor de risc ai bolilor cardiovasculare, iar prevenția 
secundară reprezintă un ansamblu de măsuri și recomandări care sunt 
aplicate la cei cu boală cardiacă diagnosticată și care determină evitarea 
reapariției unui nou eveniment cardiovascular.
Renunțarea la fumat. Renunțarea la fumat reprezintă cea mai 
eficientă măsură dintre toate măsurile de prevenție cardiovasculară, 
efectul fiind mai pronunțat la pacienții cu boală coronariană. Nu există 
limită de vârstă în ceea ce privește beneficiul renunțării la fumat. Riscul 
de boală ischemică coronariană scade cu până la 50 % în primii doi 
ani după renunțarea la fumat, se apropie de cel al unui individ care 
nu a fumat niciodată în decurs de cinci ani după renunțarea la fumat, 
dar nu va ajunge niciodată la același nivel.
Activitatea fizică. Capacitatea scăzută de efort reprezintă un 
marker de risc pentru mortalitatea și morbiditatea cardiovasculară, 
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adulții care nu practică un nivel corespunzator de exercițiu fizic 
avand un risc cu 20-30% mai crescut de mortalitate comparativ cu 
cei care efectueaza cel puțin 150 minute de exercițiu fizic regulat 
săptamânal. Activitatea fizică regulată scade riscul de boala ischemică 
coronariană, accident vascular cerebral, diabet zaharat, menține 
greutatea corporală, reduce excesul ponderal, determină creșterea 
HDL colesterolului, scăderea trigliceridelor și  reduce tensiunea 
arterială. Orice adult sănătos trebuie încurajat să practice 2,5-5 
ore săptămânal (30 minute/zi, 5 zile/săptamână) de exercțiu fizic 
sau antrenament aerobic de intensitate moderată sau 1-2,5 ore 
săptămânal (15 minute/zi, 5 zile/săptămână) de exercțiu fizic intens. 
În ceea ce privește activitatea fizică a copiilor, aceștia trebuie incurajați 
să practice minim 60 de preferat 90 minute zilnic de activitate fizică care 
crește semnificativ frecventă cardiacă, precum și exerciții de întărire 
musculară și osoasă.
Recuperarea cardiacă. Este una dintre cele mai importante 
componente ale prevenției secundare. Se definește ca un ansamblu 
de activități în scopul optimizării statusului fizic, psihologic și social 
al pacientului cardiac, având ca și țintă  încetinirea, stabilizarea și 
chiar regresia arterosclerozei, reducând mortalitatea și morbiditatea. 
Începe în spital după un eveniment acut-infarct miocardic, intervenție 
chirurgicală pe cord (faza I) și se continuă într-un centru specializat 
(faza II) cu durata variabilă între 2-12 săptămâni. Rolul esențial în 
programele de recuperare îl deține antrenamentul fizic. Alături de 
antrenamentul fizic, renunțarea la fumat, consilierea nutrițională, 
consilierea psihologică și controlul tuturor celorlalți factori de risc 
sunt componente ale programului de recuperare. Faza II este urmată 
de faza III – care se desfășoară la domiciliu, constă în efectuarea liberă a 
activităților fizice (mers pe jos, jogging, sporturi de agrement) cu scopul 
de a menține sau chiar ameliora capacitatea de efort dobandită în faza II.
Nutriția. Ce înseamnă  o dietă  sănătoasă:  l mai puţin de 5 g sare 
zilnic; l 30-45 g fibre/zi din cereale integrale, fructe și legume; l 200 
g fructe/zi (2-3 porții); l 200 g legume/zi (2-3 porții); l consum de 
pește de cel puțin 2 ori/săptămână; l carne procesată mai puțin de 2 
porții/săptămână; l consumul de băuturi alcoolice limitat la 2 pahare/
zi (20g alcool/zi) pentru bărbați și un pahar/zi (10 g alcool/zi) pentru 
femei; l acizi grași saturați - mai puțin de 10% din aportul energetic 
total; l consumul a 150 g nuci  nuci, alune, migdale) săptămânal; l acizi 
grași tran-nesaturați: consum limitat, sub 1% din totalul aportului de 
energie de origine naturală.
Prevenția medicamentoasă. Are rol important în  prevenția 
secundară a bolilor cardiovasculare, clasele de medicamente cu acțiune 
cardioprotectoare (antiagregantele plachetare, statinele, beta blocantele 
și IECA) crescând eficientă prevenției nonfarmacologice și asigurând o 
protecție rapidă până în momentul în care prevenția nonfarmacologică 
devine eficientă, cele două terapii fiind complementare. Vă recomandăm 
să efectuați un consult cardiologic la unul dintre specialiștii Polaris 
Medical, în vederea stabilirii unui diagnostic, unui plan de tratament 
individualizat și unui plan de recuperare cardiovasculară.
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BTL CARDIOPOINT-NET

BTL CARDIOPOINT

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, creșterea productivităţii personalului medical și reducerea 
costurilor reprezintă tendinţele actuale în sănătate. BTL CardioPoint-NET influenţează pozitiv toţi cei trei 
parametri în același timp. 
Versatilitatea produsului oferă o soluţie atât pentru cabinetele medicale ambulatorii, cât și pentru clinicile 
și spitalele care necesită un instrument pentru gestionarea rapidă și eficientă a informaţiilor despre pacienţi 
și examinările acestora.

PLATFORMĂ UNICĂ DE CARDIOLOGIE
BTL CardioPoint reprezintă un software medical, versatile, care integrează modulele de testare ekg la 
repaus, testare la efort, testare cardiopulmonară, monitorizare holter, monitorizarea presiunii arteriale și 
spirometrie într-o platformă unică. Toate aceste module utilizează aceeași interfaţă și au aceeași logică de 
operare. 

BTL CardioPoint-NEThospital facilitează accesul la examinările cardiologice 
în unităţile medicale cu un flux mare de pacienţi. Acest mod de comunicare 
permite eficientizarea fluxului de pacienţi și pune la dispoziţia echipei 
medicale rezultatele tuturor examinărilor cardiologice, putând fi accesate din 
orice locaţie a spitalului.

BTL CardioPoint-NETconsult permite transmiterea datelor între două sau mai multe cabinete situate în locaţii 
diferite. Această soluţie este integrată în platforma BTL CardioPoint ca o extensie, crescând posibilitatea
diagnosticării afecţiunilor cardiologice.

comunica cu cele mai cunoscute sisteme 
informatice utilizate în practica medicală. Prin integrarea BTL CardioPoint 
în sistemul informatic ambulatoriu, examinările cardiologice pot deveni 
parte a rapoartelor emise ulterior. 

BTL CardioPoint-NEThospital

BTL CardioPoint-NETconsult
ACCES INSTANT LA INFORMAŢII
Se poate crea un sistem informatic independent pentru cardiologie, utilizând 
BTL CardioPoint-NET, sau poate fi integrat într-un sistem informatic medical existent. 

REDUCEREA TIMPULUI DE LUCRU
Administrarea documentelor medicale în format electronic, contribuie la reducerea 
semnificativă a timpului de lucru pentru întreg personalul medical. Totodată, ajută la 
eliminarea examinărilor dublate, datorită unei baze de date unice pentru pacienţi.

SISTEM DE INFORMAŢII MODULAR
BTL CardioPoint poate funcţiona pe un singur computer sau poate fi implementat în
tot centrul medical, deservind astfel sute de pacienţi zilnic. În plus, integrarea cu alte
sisteme informatice este posibilă pe diferite niveluri. 

BTL CardioPoint-NETclinic permite partajarea înregistrărilor cardiologice 
complete, inclusiv a datelor pacientului în cadrul instituţiei medicale.

BTL CardioPoint-NETclinic
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BTL CardioPoint-NETclinic
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Premieră medicală națională 
la Spitalul Universitar de Urgență 
Militar Central ”Carol Davila”

J oi, 29 august a.c., în cadrul Centrului de Boli Cardiovasculare 
al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila” a avut loc o premieră medicală naţională respectiv, 

utilizarea terapiei de revascularizaţie miocardică prin unde de 
şoc extracorporale.

Pacientul care a beneficiat de această nouă metodă de trata-
ment este în vârstă de 48 de ani, fiind în evidenţa specialiştilor 
Secţiei Cardiologie I pentru boală coronariană severă – leziuni 
tricoronarene tratate iniţial prin revascularizaţie percutană (in-
completă datorită particularităţilor anatomice) şi fără soluţie chi-
rurgicală. 

Datorită afectării ischemice, cordul pacientului are o suferinţă 
gravă, fiind dilatat, cu o capacitate redusă de a pompa sângele, 
determinând o formă de insuficienţă cardiacă avansată, pentru 
care pacientul a fost spitalizat de mai multe ori. 

Iniţial, după echilibrarea 
parametrilor hemodina-
mici s-a realizat o reevalu-
are comprehensivă a stării 
actuale, metoda principală 
folosită pentru stabilirea 
strategiei terapeutice fiind 
bazată pe tehnicile mo-
derne de ecocardiografie. 
Astfel, cu ajutorul ecocardiografiei tridimensionale, realizate în 
timp real şi a unui software bazat pe soluţii de inteligenţă artifici-
ală – Dynamic Heart Model, medicul curant a evaluat, în repaus, 
atât parametrii de structură şi funcţie ai ventriculului stâng, cât 
şi analiza deformării miocardice punând în evidenţă diferenţele 
regionale. 

Ulterior, prin ecocardi-
ografia de efort, repetarea 
analizei deformării mio-
cardice, a permis evalua-
rea cantitativă a suferinţei 
ischemice a segmentelor 
miocardice, comparaţia cu 
datele de repaus indicând 
precis zonele cele mai 
afectate. 

Parcurgerea acestui proces de evaluare a performanţei cardiace 
a permis identificarea, cu acurateţe, a trei segmente aflate în sufe-
rinţă, la nivelul cărora s-a iniţiat terapia de revascularizaţie mio-
cardică prin unde de şoc extracorporale, administrându-se primele 
900 de impulsuri.

Tratamentul va fi repetat în decursul următoarelor două luni, 
după secvenţialitatea impusă de protocol, urmând ca medicul cu-
rant să reevaleze, periodic, pacientul atât prin prisma statusului 
funcţional cât şi a parametrilor paraclinici.

Primul pacient care beneficiază de terapie de revascularizație miocardică 
prin unde de șoc extracorporale în România

Medicul curant al pacientului, lt. col., şef de lucrări 
dr. Silviu Ionel DUMITRESCU, medic primar Cardio-
logie, doctor în ştiinţe medicale, şef Secţie Cardiolo-
gie 1, a decis că soluţia oferită de terapia prin unde de 
şoc extracorporale este unica opţiune într-o situaţie 
fără variantă chirurgicală, aceasta fiind o speranţă 
pentru pacient şi creşterea calităţii vieţii acestuia.

Echipa medicală care a realizat te-
rapia de revascularizaţie miocardică 
prin unde de şoc extracorporal, con-
stituită din:
• lt. col. dr. Silviu Ionel DUMITRESCU;
• cpt. dr. Raluca PoPESCU şi 
• dr. Ileana HănțUlIE, coordonată de 
• col. dr. Romi BOLOHAN. 

„Metoda presupune stimularea ultrasonică cu o frecvenţă 
şi o intensitate specifică a zonelor de miocard ischemic 
având drept rezultat imediat vasodilataţie şi eliberare 
de NO (oxid nitric) şi VEGF (factor de creștere vascular 

derivat din endoteliu), la nivelul teritoriului stimulat şi 
pe termen lung, dezvoltarea circulaţiei colaterale. Este 
o procedură ghidată ecografic şi se realizează după un 
protocol individualizat, în funcţie de particularităţile 

anatomice şi clinice ale fiecărui pacient, într-o manieră 
secvenţială, în mai multe şedinţe de tratament“.

Sursa: pagina de Facebook a SUUMC Carol Davila
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Ce este 
CARDIOSPEC ESMR?
Terapia ESMR (EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE MIOCARDIAL 
REVASCULARIZATION) este o terapie cu unde de şoc pentru 
revascularizarea miocardică. Zonele miocardice ischemice 
care nu mai sunt accesibile prin terapiile convenţionale de re-
vascularizare pot fi tratate cu terapia ESMR Cardiospec pentru 
ameliorarea simptomelor. Tratamentul este efectuat cu ajuto-
rul unui generator de unde de şoc conceput pentru a aborda 
necesităţile clinice-anatomice unice ale cavităţii pieptului.

S e folosește un sistem de imagistică cu ultrasunete pentru 
localizarea zonei de tratament și cartografierea poziției și 
dimensiunii exacte a zonei ischemice. Undele de șoc sunt 

apoi distribuite prin fereastra acustică anatomică către zona de 
tratament sub declanșarea undei R de ECG. Sunt necesare mai 
multe sesiuni de tratament pentru a obține rezultate optime.

DE CE ESMR CARDIOSPEC?
Pacienții cu boala arterială coronariană (BAC) avansată 

suferă frecvent de angină recurentă. Opțiunile chirurgicale 
și intervenționale pentru acești pacienți au fost în mod tipic 
epuizate sau vor avea ca rezultat o revascularizare parțială. 
ESMR oferă o nouă speranță pentru acești pacienți și fur-
nizează o terapie ce completează procedurile de tratament 
existente. 

Înainte de tratament

Înainte de tratament La 6 luni după tratament

După de tratament
Prin bunăvoința prof. Morgan Fu, departamentul de Cardiologie, 
Spitalul Chang Gung Memorial, Kaohsiung, Taiwan

Prin bunăvoința prof. R. Erbel, Universitatea Essen, Germania

BENEFICIILE CLINICE
Terapia cu unde de șoc este terapia optimă 

pentru Boala cardiacă ischemică. La 6 luni 
după nivelul de referință se demonstrează: 
ÄÄ reducerea în clasa CSS de Angină, 
ÄÄ creșterea capacității de exercițiu fizic 
maximal, 
ÄÄ creșterea în timpul de toleranță la 
exercițiu fizic, 
ÄÄ ameliorare în limitarea fizică, 
ÄÄ îmbunătățire în frecvența anginală, 
ÄÄ ameliorarea perfuziei miocardice, 
ÄÄ reducerea în aportul de nitrați pe săptămână, 
ÄÄ nu a fost raportat nici un efect secundar.

DESPRE MEDISPEC
Cu peste 20 de ani de experiență și competență 

în soluțiile de terapie cu unde de șoc, Medispec in-
troduce în mod constant sisteme competitive și 
inovații tehnologice pe piață. Compania se specia-
lizează în sistemele bazate pe unde de șoc pentru 
aplicații de urologie, cardiologie și ortopedie. Me-
dispec deservește clinici, centre medicale și spitale 

din peste 80 de țări din toată lumea, cu o prezență 
puternică în SUA. Toate sistemele companiei oferă 

un design modular, versatilitate, ușurință în utilizare 
și un grad ridicat de mobilitate, pentru livrarea unei teh-

nologii inovatoare într-o manieră rapidă și eficientă. Toate 
produsele Medispec respectă reglementările CE.

Contact România: 
Orly FRANK
0748.88.48.18
orly@medispec.ro • www.medispec.ro
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Șoseaua Berceni 10-12
București, sector 4

www.medinst.ro
Telefon: +40.21.334 71 94

+40.31.425 36 53
e-mail: receptie@medinst

MED NI ST
diagnostic imagistic
centrul de diagnostic româno-german 
rezonanță magnetică + tomografie computerizată

Dotări clinică:
RMN AVANTO 1,5T, SIEMENS
CT Somatom Perspective 32, SIEMENS

Clinica MEDINST Diagnostic Româno-German, înființată în 1996,
a fost primul centru privat de imagistică medicală deschis la București.

Fondatorul clinicii, Dr. Mircea Medrea,
are peste 30 de ani de experiență în 

propria clinică din Baden-Württemberg, în 
Germania și în spitale din mai multe țări.

MEDINST oferă toată gama de investigații
imagistice actuale și, în plus, se remarcă 

prin hiperspecializările sale în patologia sis-
temului nervos central, în patologia sânului și 

în cea musculo-scheletală.

CT • IRM Examinări speciale:
neuroimagistice:

• tractografie cerebrală și
de cordon medular cervical (DTI);
• difuzie (DWI);
• spectroscopie (MRS);
• perfuzie (PWI IRM și CT);
• SWI;
• Whole-Spine;
• angiografie (MRA și CTA);
• rs-FMRI (resting state FMRI);
• măsurători volumetrice.

cardioRM

oncologice:

• Whole-body—scanarea întregului
corp, utilă la pacienții oncologici
în depistarea diseminării tumorilor

secundare (PET-like);
• difuzie (DWI);

• perfuzie(PWI).

angiografie:

• posibilitatea executării de 
angiografii periferice

CT și IRM și totale IRM (Whole-body)

IRM de sân

colangiopancreatografie IRM

uroRMN • uroCT

    măsurători rotuliene CT
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Cardio-RM-ul, cea mai complexă 
investigație dedicată inimii 
și aplicațiile sale 
pentru pacienții din România

De când există Cardio-RM în lume și în România?
Principiul rezonanței magnetice a fost descris în 1946, dar debu-

tul în imagistica dedicată aparatului cardiovascular a avut loc abia 
în anii 1970, când a început să fie aplicată pentru măsurarea meta-
bolismului cardiac, ulterior dezvoltându-se tehnica ce permite înce-
pând din anii 80 să evalueze funcția și morfologia cordului. Odată cu 
apariția substanțelor de contrast în anii 1990-2000, s-a putut evalua 
viabilitatea miocardică și s-au vizualizat cicatricile fibrotice intra-
miocardice.  Astfel Cardio-RM poate în prezent analiza inima în 
toată complexitatea structurii și funcției acesteia, având marele 
avantaj că este ne-iradiant.

Dezvoltarea Cardio-RM a fost premiată cu 5 premii Nobel de-a 
lungul timpului.

În România, primele examene IRM cardiace au început la Insti-
tutul Clinic Fundeni, experimental din anul 2000 și având utilizare 
diagnostică clinică din anul 2001, cu ocazia instalării primului aparat 
IRM cu intensitate a câmpului magnetic de 1,5 tesla din țară. 

Centrul Medical Emerald este printre puținele centre din Ro-
mânia care efectuează atât Cardio-RM, cât și Cardio-RM de stres, 
investigația fiind realizată de o echipă de medici cu experiență 
internațională, ce au realizat împreună peste 3000 de investigații 
de acest tip. 

Când și cui îi poate folosi această investigație?
Rezonanța magnetică (RM) cardiovasculară (Cardio-RM) este 

cea mai avansată metodă imagistică de evaluare a funcției inimii. 

La Emerald, investigația este 
realizată de o echipă forma-
tă dintr-un medic radiolog 
cu experiență și un medic 
cardiolog specializat în RM 
cardiovasculară, în timpul 
acesteia fiind preluate peste 
1500 de imagini de pe inimă.

Rezonanţa magnetică 
este o scanare nedureroasă 
și inofensivă, ce ne permite 
să privim în interiorul cor-
pului fără utilizarea razelor 
X. Cu ajutorul unui magnet 
şi a undelor radio obţinem imagini detaliate, de foarte bună cali-
tate cu privire la structura şi funcţia inimii.

Cardio-RM este indicată în toate situațiile în care ecografia 
cardiacă nu poate oferi informații complete, deoarece ultrasu-
netele nu pot pătrunde până la nivelul inimii (ferestre ecogra-
fice dificile). Această situație se întâlnește frecvent la pacienții 
cu perete toracic gros (obez), la cei longilini, sau la pacienții cu 
boli pulmonare asociate.

Este indicată în cazul următoarelor patologii: boli congeni-
tale de cord, boală cardiacă ischemică, infarct miocardic acut sau 
cronic (evaluarea cicatricilor / viabilității miocardice), evaluarea 
parametrilor de severitate și studiul cauzelor de Insuficiență car-
diacă, cardiomiopatie hipertrofică sau dilatativă (inclusiv analiza 
extensiei, aspectului, intensității și localizării fibrozei miocardice 
în anumite tipuri de cardiomiopatii), miocardită, cardiomiopatie 
aritmogenă de ventricul drept, studiul substratului morfologic al 
unor tulburări de ritm cardiac, detalii asupra miocardului în dife-
rite tipuri de cardiomiopatii infiltrative (talasemie, hemocroma-
toză, amiloidoză, sarcoidoză, Boala Fabry), patologie vasculara 
cardiacă, evaluarea tumorilor cardiace.

 Articol realizat de:
Răzvan CAPșA, Sebastian ONCIUL, 
Radu NICOLAESCU, Monica DOBROVIE, 
Sebastian MILITARU, Andrei VOICOVICI

CENTRUL MEDICAL EMERALD
www.emeraldmed.ro



Cardiologie și Chirurgie CardiovasCulară 33

ARTICOLE DE SPECIALITATE

La Emerald se efectuează rezonanță magnetică cardiacă de 
stres, o investigație nouă în România, dar foarte utilizată în alte țări 
europene, care se efectuează prin administrarea controlată a unui 
agent medicamentos de stres. Metoda se adresează pacienților cu du-
rere toracică (angină pectorală) pentru a se diagnostica semnificația 
funcțională a anumitor stenoze la nivelul arterelor coronare.

Care sunt beneficiile și avantajele investigației Cardio-
RM pentru medici și pacienți
l  Realizează imagini de rezoluție înaltă fără să depindă de tipul 

constituțional al pacientului
l  Este o metodă neiradiantă și neinvazivă
l  Substanța de contrast folosită este mult mai bine tolerată decât 

cea utilizată la CT (nu conține Iod)
l  Evaluează nu doar funcția miocardică, pentru care este o me-

todă de înaltă eficiență, ci și structura (morfologia) peretelui 
inimii, într-un mod mai eficient față de ecografie sau de com-
puter-tomografia cardiacă (CT). Astfel poate delimita exact 
cât de extins este un infarct, ca suprafață cât și profunzime în 
grosimea mușchiului cardiac. De asemenea detectează țesutul 
cicatricial (fibroza) care apare în diverse cardiomiopatii și ajută 
la diferențierea între acestea. Poate detecta și conținutul de apa 
(edem) al miocardului, și face diferența între evenimente cardi-
ace recente și vechi. Ajută și în diagnosticul tumorilor intracar-
diace. Este esențială în analiza anatomiei și hemodinamicii la 
pacienții cu boli congenitale.

l  În funcție de complexitatea cazului, un examen poate conține 
peste 2.500 de imagini. 

Echipa – diferența Emerald
În Centrul Medical Emerald, fiecare examinare Cardio-RM 

se efectuează în prezența unei echipei medicale, cu o vastă 
experiență în realizarea acestei investigații. 

Aceasta este formată din 6 medici și o echipă de asistenți special 
pregătită pentru investigație:

Dr. Răzvan Capșa – medic primar radiologie și imagistică me-
dicală, cu experiență de peste 15 ani în imagistică cardiovasculară. 
Doctor în științe medicale, este șef de lucrări la UMF Carol Davila, 
membru al Comitetului Național al Societății Române de Radiolo-
gie și Imagistică medicală (SRIM), membru al Societății Franceze 
de Radiologie (SFR), membru fondator și în exercițiu al Consiliului 
Director al Societății de Rezonanță Magnetică în Medicină din Ro-
mânia (SRMMR), membru asociat al Societății Române de Cardio-
logie (SRC). Este printre primii medici care a realizat în România 
această investigație, la Institutul Clinic Fundeni din București, 
încă din anul 2002. 

Domeniu special de interes în Cardio-RM: studiul noilor teh-
nologii și aplicații în vederea validării pentru introducerea lor în 
practica clinică.

Dr. Radu Nicolaescu – medic specialist radiolog, specializat în 
Cardio-RM, având un interes special pentru bolile cardiace conge-
nitale. A realizat peste 400 de investigații în Echipa Emerald.

Dr. Sebastian Onciul este medic cardiolog imagist specializat 
în cardio-RM. A obținut bursa de training a Societății Europene de 
Cardiologie, pentru a se pregăti în domeniul rezonanței magneti-
ce în Marea Britanie, la Universitatea din Leeds. Este co-autor al 

Ghidului de Rezonanță Magnetică Cardiovasculară al Societății 
Europene de Cardiologie și al   Societății Europene de Imagistică 
Cardiovasculară (ESC/EACVI). A efectuat peste 2000 de examinări 
cardio-RM, dintre care 500 de investigații în echipa Emerald.

Interese: Boala cardiacă ischemică, evaluarea viabilității și is-
chemiei miocardice prin RM de stres.

Dr. Monica Dobrovie, medic specialist cardiolog cu formare 
în imagistică non-invazivă multimodală cardiacă. Pe parcursul a 
patru ani de rezidențiat în Germania a obținut competențele eu-
ropene (EACVI) de ecografie transtoracică și ecografie transesofa-
giană intraoperatorie. După încheierea specializării în cardiologie 
a urmat un an de cercetare în Belgia, unde a absolvit studiile post-
universitare de imagistică avansată ale Universității din Leuven, și 
s-a specializat în CARDIO-RM, absolvind examenul de certificare 
CARDIO-RM al Societății Europene de Imagistică Cardiovasculară. 
A realizat în Belgia peste 300 de investigații.

Interese și patologii: Cardiomiopatii genetice. Boli congenitale.
Dr. Sebastian Militaru este doctor în științe medicale, medic 

cardiolog cu formare în imagistică non-invazivă multimodală car-
diacă. În cursul ultimilor doi ani de rezidențiat a lucrat în Belgia. 
Acolo a facut parte din echipa de cercetare în imagistică cardiacă 
avansată a Universității Catolice din Louvain și s-a specializat în 
Cardio-RM la spitalul St Luc. În această perioadă a absolvit exame-
nul de certificare CARDIO-RM al Societății Europene de Imagistică 
Cardiovasculară.

Dr. Andrei Voicovici este medic rezident radiolog, cu inte-
res pe zona de imagistică cardiacă. Asigură alături de echipa de 
medici preluarea imaginilor în cele mai bune condiții și cu cea 
mai bună calitate. A participat la diverse congrese naționale și 
internaționale, este membru în Societatea Română și France-
ză de Imagistică Medicală. A realizat la Emerald peste 100 de 
investigații Cardio-RM.

În ultimul an, au fost realizate în această formulă în Centrul 
Medical Emerald peste 500 de investigații Cardio-RM, în unele 
cazuri realizându-se investigații cu peste 4000 de imagini. Cu o 
experiență bogată și o recunoaștere la nivelul comunității de me-
dici cardiologi din România, bazându-se pe ultimele inovații teh-
nologice dar și cu o prezență la numeroase congrese științifice de 
cardiologie și imagistică, naționale și internaționale, echipa Eme-
rald prezintă garanția unui rezultat al investigației Cardio-RM  pe 
care medicii cardiologi se pot baza în luarea următoarelor decizii 
de tratament sau intervenționale.
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Omega-3 susține sănătatea inimii
bază ale celulelor. 

Membrana celulară este cu atât mai flexibilă cu cât conţinutul de Ome-
ga-3 e mai mare. Acidul DHA constituie materialul de construcţie pentru 
centrele sinaptice de comunicaţii.

Copiii care nu au la dispoziţie destul Omega-3 de la mamă în perioada 
prenatală au riscul de a dezvolta probleme de vedere şi nervoase. De aceea, 
mămicile însărcinate au nevoie de Omega-3 în sarcină, dar şi în alăptare.

Este foarte important să existe un echilibru în alimentaţie între acizii 
graşi Omega-3 şi Omega-6, raportul ideal fiind de 1:1. 

Acizii Omega-3 reduc procesele inflamatorii, pe când cei Omega-6 au 
tendinţa de a le creşte. 

Dieta americană conţine un consum de 14-25 ori mai mare Omega-6 
decât Omega-3, ceea ce duce la un risc crescut de BCV.

Pentru a avea efect , suplimentele alimentare Omega-3 trebuie să fie 
pure, eficiente, recunoscute tradiţional, de o calitate incontestabilă, 
precum uleiurile de peşte LYSI Islanda, originalul Omega-3.

Un consum adecvat de Omega-3 are efecte importante de ameliorare a 
artritei reumatoide (durerile articulare, ”înţepeneala” de dimineaţă) – ceea 
ce poate diminua cantitatea de medicamente antiinflamatorii utilizate, fără 
a elimina boala, dar şi colita ulceroasă/inflamaţia intestinelor, astm, boli 
de piele(eczeme, psoriazisul etc), degenerare maculară, dureri menstruale, 
cancer de colon, mamar, de prostată etc.

Societatea Europeană de Cardiologie împreună cu Asociaţia Europea-
nă pentru Prevenţie şi Recuperare Cardiovasculară au stabilit că bolile 
cardiovasculare (BCV) reprezintă principala cauză de deces prematur în 
Europa, fiind o cauză importantă de invaliditate şi de costuri mari în siste-
mul sanitar. BCV se corelează strâns cu stilul de viaţă şi s-a demonstrat că 
modificarea factorilor de risc reduce mortalitatea prin BCV. 

În 2000, BCV au reprezentat cauza directă a peste 4 milioane de decese 
în Europa, adică 43% din toate decesele, de orice cauză la bărbaţi şi 55% 
la femei, iar costul total estimat al BCV în ţările UE a fost de 168757 mili-
oane €, în anul 2003.

Proiectul European de Iniţiativă pentru Accident Vascular Cerebral  
a definit minimul de măsuri necesare pentru sănătatea cardiovasculară:
• Evitarea tutunului;
• Activitate fizică adecvată (minimum 30 de minute pe zi);
• Alegerea unei alimentaţii sănătoase cu un consum scăzut de grăsimi 
saturate şi bogat în grăsimi nesaturate,  Omega-3. 
• Tensiunea arterială /TA sub 140/90 mmHg;
• Colesterol total sub 5 mmol/l (~ 200mg/dl).

ACIZII GRAŞI OMEGA-3 sunt consideraţi esenţiali deoarece orga-
nismul uman nu-i poate sintetiza şi, de aceea, trebuie furnizaţi 
organismului prin hrană. Ei pot fi găsiţi în peştele gras oceanic, în 

algele marine, în unele plante şi seminţe şi în uleiul de peşte, ca suplimente 
alimentare.Aceşti acizi joacă un rol important în funcţionarea creierului şi 
a inimii, reduc inflamaţiile şi pot ameliora simptomele multor boli cronice.

S-a observat că, incidenţa bolilor de inimă este mai scăzută la populaţiile 
care au un consum scăzut de grăsimi saturate şi bogat în grăsimi nesaturate, 
din gama de acizi graşi Omega-3. 

Conform evidenţelor clinice, acizii graşi Omega-3 ajută la reducerea 
factorilor de risc pentru problemele cardiace, scăzând valorile mari ale 
colesterolului şi presiunea sângelui.

Uleiul de peşte, datorită conţinutului bogat de Omega-3, scade nivelul 
de trigliceride, reducând riscul atacurilor de cord şi ale atacurilor cere-
brale, reduc aritmiile şi riscul de ateroscleroză, prin încetinirea colmatării 
arterelor, reduce colesterolul rău (LDL) şi îmbunătăţeşte circulaţia cardi-
ovasculară.

Studii despre Omega-3 şi riscul de boală cardiacă au condus şi la intro-
ducerea Indicelui Omega-3 (definit în 2004 ca procentul de Omega-3 EPA 
+ DHA în lipidele din sânge) pentru evaluarea riscului de moartea subită 
cardiacă (SCD) şi alte evenimente adverse cardiace majore.

Riscul SCD este o problemă de sănătate majoră, care duce la cca 15% din 
toate decesele din ţările occidentale.  

Un Indice Omega-3 >8% e pus în legătură directă cu prelungirea vieţii şi 
reducerea evenimentelor adverse cardiace majore, cum ar fi SCD.

Un consum de 1 g de Omega-3 pe zi are un efect protector pentru inimă, 
conform FDA, fiind, uneori, mai benefic decât consumul de aspirină.

Studii epidemiologice au arătat că eschimoşii, care mănâncă cantităţi 
foarte mari de carne şi grăsime animală, nu au colesterolul mărit. Ei con-
sumă foarte multe grăsimi Omega-3, care cresc nivelul colesterolului bun, 
îi protejează de bolile cardiovasculare şi nu se îmbolnăvesc niciodată de 
artroză. Pe de altă parte, când se mută în oraşele albilor şi trec la dieta "oc-
cidentală", eschimoşii dezvoltă toate bolile cardiovasculare (BCV) ale albilor.

Totodată, trebuie subliniat că acizii graşi Omega-3 sunt constituenţii 
principali ai creierului, având un rol foarte important pentru performanţa 
acestuia - memorie, atenţie, stabilitate, concentrare etc., hrana bună pentru 
inimă fiind bună şi pentru creier. Ei pot să amelioreze simptomele depre-
siei, schizofreniei, deficitului de atenţie/ADHD, determină mărirea puterii 
de concentrare. O explicaţie probabilă este faptul că uleiul de peşte poate 
contribui la învingerea radicalilor liberi care distrug celu-
lele cerebrale, reduc reacţiile imunitare care 
declanşează inflamarea, dăunătoare 
pentru celule, schimbă compor-
tamentul neurotransmităţorilor 
şi modifică structurile fizice de 

Uleiurile de pește LYSI și 
suplimentele cu omega-3 LYSI 

sunt disponibile la distribuitori, 
în farmaciile și magazinele 

naturiste  partenere, Farmaciile 
Tei, Belladonna și online:

www.sagasanatate.ro
(Solicitaţi ofertele speciale și 

produsele cadou)
Tel.0722810692. 
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Cum protejează 
Sternum Guard sternul

D ispozitivul medical Sternum Guard a fost  creat în cola-
borare cu un chirurg cardiotoracic francez pentru a ajuta 
chirurgii să depășească cu succes provocările zilnice.  

Aceste provocări sunt: 

Leziunile mecanice

Pierderile de sânge în timpul intervențiilor 
chirurgicale

Infectarea zonei chirurgicale

Utilizarea dispozitivului medical Sternum Guard reduce 
pierderile de sânge. Compoziția acestuia nu este din bumbac, ci 
din fire nețesute, compoziție care a dus la scăderea infecțiilor de 
la 6,5% la 2,3% conform studiilor.

Astfel, infecția profundă a rănii sternale este o preocupare pre-
santă deoarece aceasta dublează rata mortalității, triplează cos-
turile și crește considerabil durata șederii în spital.

Structura acestuia se poate divide în 4 părți distincte, cuprinzând:
a) Partea absorbantă: celuloză carboximetilată, fibre textile 

neţesute (70% vâscoză, 30% poliester), ranforsare (aluminiu şi 
polietilenă). Aceasta este în contact direct cu marginile sternului.

b) Partea hidrofilică: fibre textile neţesute (70% vâscoză, 30% 
poliester), ranforsare (aluminiu şi polietilenă). Aceasta permite 
absorbția sângelui și protejează sternul de ranforsarea metalică.

c) Biplex: 35g drylaid albastru + 38g polietilenă albastră
d) Fixare: Velco – poliamidă acrilică, vinil
Sternum Guard se clasifică conform Anexei IX din Directiva 

Consiliului CEE/93/42; și se sterilizează prin metoda de radioste-
rilizare, având 18 luni de valabilitate. Se împachetează într-un 
blister flexibil, cu 20 de bucăţi într-o cutie.

Sternum Guard se conservă și se depozitează în condiții 
normale, departe de căldură, de umezeală și de lumină. Dispozi-
tivul respectă cerințele standardului NE 13745”High Performance 
pack in” pentru zonele critice și mai puțin critice.

Alte provocări legate de protecția sternală și de pierderea 
de sânge

PROVOCĂRI MECANISM CONSECINȚE Cum protejează 
StERNuM GuARd

•  Leziuni 
mecanice 
(margini, 
stern, leziuni 
de țesut)

•  Pacienți 
vârstnici

•  Osteoporoza 

•  Protecție 
mecanică slabă 
datorată grosimii 
insuficiente 
a câmpului 
chirurgical sau 
lipsa protecției

•  Ischemia 
țesuturilor 
subcutanate

•  Leziuni sternale

•  Vindecare greoaie

•  Consolidare 
precară a osului 
strenal

•  Pseudoartroză și 
durere parietală

a.  100% material 
nețesut

b.  Are 16 straturi cu 
grad ridicat de 
absorbabilitate

c.  Conține celuloză 
modificată

d.  Fixare optimă cu 
ajutorul benzilor 
Velcro, ceea 
ce împiedică 
mișcarea 

e.  Banda de metal 
oferă ajutor la 
poziționarea 
dispozitivului, 
conferind atât 
stabilitate în timpul 
operațiilor, cât și 
protecție sternală.

•  Pierdere 
de sânge 
în timpul 
operațiilor

•  Măduva osoasă: 
bo ga tă în 
eritrocite și 
hemoragică

•  Pacienți cu 
osteoporoză

•  Pacienți în vârstă

•  Hemostatice 
insufi cien te

•  Pierdere de sânge 
semnificativă

•  Riscurile asociate 
cu transfuziile de 
sânge

•  Infecția zonei 
chirur gicale

•  Deteriorarea stării 
pacientului

•  Proliferarea 
bacteriană 
datorată zonei 
chirurgicale 
umede

•  Pierdere de 
particule din 
materialele din 
bumbac utilizate

•  Infecții superficiale

•  Infecții profunde: 
sternită și 
mediastinită
-  Costuri 

extreme: 
19500-34000 $

-  Morbiditate 
și mortalitate 
crescute
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STERNUM GUARD

Descriere:
•  dispozitiv de protecţie sternală; se 

utilizează în orice operaţie de chi-
rurgie cardiovasculară;

•  compoziţie: fibre textile neţesute 
hidrofilice din celuloză carboxime-
tilată;

Caracteristici și beneficii:
•  efect hemostatic prin reacţia na-

turală la compresie și la absorbţia 
sângelui;

•  reduce riscurile de infecţie;
•  limitează proliferarea bacteriană 

prin descreșterea pH ambiental;
•  dispozitiv steril, de unică folosinţă.

•  acoperă întregul unghi de incizie și 
de ţesut subcutanat;

•  protecţie mecanică specifică;
•  ușor de utilizat;
•  menţine curată zona chirurgicală;
•  trei dimensiuni: mică (25/25cm), me-

die: (35/35cm), mare (48/50cm).

Dispozitiv 
cardiotoracic produs 
de 
PEROUSE 
MEDICAL - VYGON, 
FRANŢA
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STIHLER ELECTRONICS 
O companie Gentherm
1. Produse pentru prevenirea hipotermiei în sălile de operaţii, de terapie intensivă 

sau de recuperare;

2. Profilaxia decubitului 
departamentele 
chirurgicale și în 
saloane

3. Dispozitiv de transiluminare a venelor la nou născuţi și la copiii mici.

4. Produse de încălzire a sângelui și a transfuziilor/perfuziilor

Dispozitivul ASTOPAD®

a. Caracteristici:
•  sistem reutilizabil, flexibil, de încălzire a 

pacientului;
•  senzori de temperatură;
•  monitorizare dublă independentă a sen-

zorilor;
•  monitorizare încălzire;
•  programare oprire;
•  semnale vizuale și acustice;
•  alarme pentru temperaturi scăzute/ridi-

cate dacă suprafaţa de contact deviază 
de la setarea regulatorului de tempera-
tură.

• pacientul poate fi încălzit 
simultan cu pături plasate de-
desupt/deasupra lui sau se pot 
încălzi simultan doi pacienţi:

• poate fi utilizată cu baterii;

Pături/Saltele/Paduri de încălzire:
• se utilizează pe pacient sau sub acesta, 
pentru a reduce presiunea;
• antistatice, cu decupare sacrală, cu di-
mensiuni adaptate individual la mesele de 
operaţii;

•  Paduri cu gel de diverse dimensiuni: 
1100x500x15mm, 860x370x15mm, 
600x450x15mm, 350x220x15mm 
(pentru mâini și picioare – 2 buc.)

Diafanoscop/ 
Transiluminator 
ASTODIA

Caracteristici: 
•  ajută la vizualiza-

rea facilă a vase-
lor de sânge la nou 
născuţi și la copiii 
mici

•  identifică pneumo-
toraxul și hidrocelul.

•  Compus din 3 ele-
mente: unitatea de 
control, piesa de 
mână și încărcător.

a. ASTOTHERM® PLUS

Caracteristici:
•  protejează pacienţii de hipotermie în sălile de operaţii și 

în unităţile de îngrijire intensivă;
•  metodă uscată de încălzire, rapidă și economică;
•  încălzirea se face pe loc, sub 60 de s cunde;

b. ASTOFLO® PLUS ECO
Caracteristici:
•  dispozitiv universal de 

încălzire a perfuziilor și a 
sângelui până la branula 
pacientului;

•  afișaj digital al temperaturii;
•  interval reglabil de tempe-

ratură;
•  profil electric de încălzire 

controlat de 2 senzori.
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MEDICINA DEFENSIVĂ: Mit sau realitate?

State of the art în medicina defensivă. • Medicina defensivă apare 
ca răspuns la o adevărată “pandemie de litigii juridice” asociate ideii de malpraxis; 
• Medicina defensivă a devenit treptat un standard nedeclarat în practicarea 
medicinei;  • Cauzele principale ale medicinei defensive sunt secundare creșterii 
exponențiale a numărului proceselor legate de malpraxis;  • Cultura medicinii 
defensive apare odată cu creșterea incidenței cazurilor de malpraxis, de obicei 
asociate specialităților medicale cu risc crescut;  • «Înainte de 1960, pretențiile 
legale legate de malpraxis-ul medical au fost rare și au avut un impact redus asupra 
practicii medicale»; • La începuturile medicinii, deciziile medicilor erau rareori 
discutate, medicii își practicau profesia într-o manieră autonomă, iar problemele 
apărute, uneori inerente actului medical, nu se raportau pe scară largă; • Actualment 
e, medicina defensivă constituie o practică transversală care interesează domenii 
medicale din ce în ce mai largi.
Tendințe majore peste 50 de ani 1. Expansiunea complexului medical-
industrial; 2  Subjugarea eticii profesionale – etica “economiei de piață”; 3. Creșterea 
dimensiunii și a tipurilor de angajatori din sănătate; 4. Dezvoltarea infraspecialităților 
în fiecare domeniu medical;  5. Colapsul îngrijirii primare; 6. Creșterea fragmentării 
sistemului;  7. Scăderea continuității în sănătate; 8. Creșterea birocrației aferente 
sistemului sanitar; 9. Scăderea independenței profesionale;  10. implementarea de 
noi metode de diagnostic și tratament.
Medicina defensivă în România. Legea malpraxisului medical în Romania 
– subiect al unor procese penale și civile, dar...: • Oricine poate fi trimis în judecată 
pentru aproape orice, • Oricine poate iniția un proces juridic: - Nici o taxă stabilită, 
expertiza medico-legală este plătită de stat în procesele penale, - Taxă necesară și 
expertiza medico-legală suportată de reclamant  în cazurile civile. •Majoritatea 
spitalelor nu eliberează copii ale registrelor medicale aparținătorilor decât la cererea 
organelor în drept; …majoritatea proceselor sunt subiectul penalităților.  • 
Procesele penale = creșterea costurilor statului, indirect – creșterea costurilor în 
sănătate; • Majoritatea pacienților români inițiază procese juridice pentru a obține 
compensații financiare în lipsa dovezilor obiective, documentate științific; • Concept 
nou – “vânătoarea de medici” prin manipularea mass mediei. Tendința de creștere 
a numărului  de avocați specializați în malpraxis medical …ne îndreptăm spre “tort 
reform“  similar cu ceea ce s-a întâmplat în SUA ; problema este dacă și consecințele 
acestor acțiuni vor fi aceleași?  
Marile Probleme ale Sistemului de Sănătate din Romania 1.Costuri 
crescute asociate actului medical (neasigurați versus asigurați); 2.Accesabilitate 
scăzută la acte medicale performante (institute de nivel terțiar); 3.Calitate variabilă a 
îngrijirilor medicale – lipsa uniformizării actului medical (școli diferite de medicină, 
lipsa implementării ghidurilor și protocoalelor, etc); 4.Pauperitatea educației medico-
sanitare în populația general; 5.Creșterea poverii administrative și birocratice; 

Autor:
Prof. dr. Grigore TINICĂ
• Profesor de Chirurgie Cardiovasculară, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. 
Popa”, Iași. • Profesor Asociat, Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, Chișinău, Republica Moldova 
• Manager al Institutului de Boli Cardiovasculare 
„Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași 
• Membru Corespondent al Academiei Oamenilor 
de Știinţe din România și al Academiei de Știinţe 
Medicale din România • Membru de Onoare al 
Academiei de Știinţe a Moldovei

6.Imperative tehnologice și tehnice; 7.Răspunderea medico-legală; 8.Sistem sanitar 
neunitar, scăpat de sub control; 9.Scurgeri financiare; 10.Influențe politice; 11.Lipsa 
personalului (exod); 12.Mediatizare excesivă; • Conform Colegiului Medicilor din 
România, din 2007 18.000 medici au părăsit România pentru a munci în străinătate; • 
Cauze posibile: o Context socio-politic și economic instabil; o Salarizare insuficientă; 
o Statut de funcționar public; o Conflict de interese între Stat, pacienți, personal 
medical; o Condiții de muncă; o Echipament neadecvat; o Subfinanțarea sistemului; 
o Stres datorat amenințărilor constante; o Mirajul străinătății. Vid legislativ în 
domeniul malpraxisului medical.  - Medicina defensivă e dăunătoare atât medicilor 
cât și pacienților; - Medicii nu sunt protejați de sistemul legislativ; - Acuzațiile de 
malpraxis devin rutină; - Imagine negativă asupra Sistemului de Sănătate, chiar dacă 
acuzațiile nu se confirmă în justiție.

PACIENTUL ARE DREPTATE MEREU. Legea Românească – Pacienții români 
pot aplica pentru servicii de sănătate în străinătate dacă tratamentul necesar nu 
poate fi aplicat în Romania într-un interval de timp rezonabil – afirmație neclară, 
discutabilă. Medicina defensivă “pozitivă”. Medicina defensivă pozitivă se poate 
definii ca fiind tendința de a multiplica testele sau actele medicale, în sensul acoperirii 
sau reducerii responsabilității medicale.  Medicina defensivă “negativă”. Medicina 
defensivă negativă se definește ca fiind tendința de a refuza efectuarea anumitor pro-
ceduri sau activități medicale pentru a preveni angajarea responsabilității medicale.

Rezultat: Prevenția litigiilor de malpraxis, și mai puțin promovarea intereselor 
pacienților. Practici defensive pozitive. 1. Corecta completare și înregistrare a 
documentelor medicale. • Detalii de contact recente ale pacientului; • Detalii 
relevante ale antecedentelor clinic personale și heredocolaterale; • Investigații 
clinice și paraclinice; • Informații oferite pacienților și aparținătorilor; • Tratament 
medicamentos și chirurgical; • Recomandări; • Prognostic evolutiv. 2. Urmărirea 
rezultatelor. • Medicii au datoria de a se asigura că există mecanisme prin care 
se realizează follow-up-ul investigațiilor, tratamentelor și procedurilor medicale 
efectuate. 3. Comunicare eficientă. • Comunicarea eficientă cu pacientul sau 
aparținătorii reduce semnificativ riscul unor eventuale plângeri sau pretenții legate 
de actul medical sau de comportamentul personalului medical. 4. Teste “relevante 
clinic” • Formarea medicilor încurajează o cultură a completitudinii, indiferent de 
costurile asociate sau de efectele actelor medicale; • pacienții sunt impresionați de 
înalta tehnologie și pot percepe că mai multe teste sunt, prin definiție, același lucru 
cu o mai bună îngrijire medicală. Rezultat final. • Evaluarea riscului – aderarea la 
un algoritm de “scoring”; • Prevenirea litigiilor civile/penale în caz de deces prin 
efectuarea manevrelor terapeutice în conformitate cu recomandările cuprinse 
în ghidurile specifice și ne-expunerea pacienților unor  proceduri / intervenții 
chirurgicale ne-necesare;  • Efectuarea de proceduri medicale adiționale pentru 
prevenirea litigiilor; • Consultații multidisciplinare pentru clarificarea diagnosticului 
și identificarea celei mai corecte abordări terapeutice; • Spitalizarea în cazul unor 
proceduri ce pot fi efectuate corect și în ambulator. SUPRATRATAMENT. • Mana-
gement terapeutic exagerat în raport cu situația clinică concretă; • Aplicarea unui 
diagnostic sau a unor proceduri de tratament fără o indicație clară.
ÎNGRIJIREA CONTINUĂ. • Semnele și simptomele au dispărut, reabilitarea 
maximă a fost obținută, sau cel mai bun rezultat posibil a fost atins. Nici o vizită 
medicală fără tratament sau/și recomandări terapeutice. Care este diferența între 
medicina ‚defensivă’ și cea ‘atentă’? • Maximizarea medicinii pentru evitarea 
posibilelor probleme. • 2014 Medscape ethics report: o 20% dintre medici ar 
practica medicina defensivă pentru a se proteja; o 24% ar practica medicina 
defensivă în funcție de situația clinică propriu-zisă. Orice rezultat nefericit legat de 
actul medical poate fi expus litigiilor, indiferent de cauza acestuia sau de calitatea 



Servicii de autorizare C.N.C.A.N si D.S.P.
Consultanţă calificată ce poate răspunde tuturor 
cerinţelor legislative și tehnice din domeniul 
radiaţiilor ionizante. 

Autorizațiile şi Avizele necesare
desfăşurării activității
Laboratorului de Medicină Intervențională:

1. Aviz Sanitar (emitent D.S.P)
2. Autorizaţie Amplasare Construcţie
(emitent C.N.C.A.N)
4. Autorizatie Sanitară (emitent D.S.P)
5. Autorizaţie de Utilizare (emitent C.N.C.A.N)
În funcţie de tipul instalaţiei se poate obţine și 
Certificat de Înregistrare, emis de C.N.C.A.N, cu o 
valabilitate de 10 ani.

Instruirea personalului expus profesional 
prin cursuri acrediate C.N.C.A.N

Personalul ce își va desfășura activitatea în 
Laboratorul de Medicină Intervenţională trebuie 
instruit in conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Atât medicii cât și personalul operator trebuiesc 
instruiţi prin programe de instruire continuă sau 
iniţială prin cursuri de radioprotecţie. 
Societatea noastră este acreditată 
C.N.C.A.N în acest sens. 

Domenii şi specializări pentru care se susțin 
cursuri de radioprotecție nivel 1 si 2

Radiodiagnostic (RDG) 
Radioterapie (RDT)
Röntgendiagnostic (RTG)
Röntgenterapie (RTT)
Röntgendiagnostic dentar (RTGD)
Terapie cu surse deschise (TSD)
Medicină nucleară (MN)
Curieterapie (brachiterapie) (CRT)
Radiologie intervenţională (RI) 

Echipamente de radioprotecţie pentru expuşi
profesional şi pacienţi – Bottom of Form

Şorțuri radioprotecție

Ochelari protecție

Mănuşi radioprotecție

Dozimetre personale cu prag
de alarmare şi citire directă

Guler radioprotecție
tiroidă

www.radmedical.ro
Tel.: 0040 729 910 983
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serviciilor medicale oferite. Răspunderea versus inovație.  Cum ar putea medicii 
să-și îndeplinească datoria de îngrijire a pacienților și să gestioneze în același timp 
riscurile medicale și juridice, fără a cădea în capcanele Medicinei Defensive, cum 
ar fi supratratamentul sau evitarea cazurilor complexe? Tendința spre medicina 
defensivă afectează din ce în ce mai mult relația tradițională medic – pacient: 
•  Tendința în practicarea medicinei actuale o reprezintă trecerea de la curativ 
spre defensiv; • Se constată o disoluție a autorității medicale ce afectează direct 
relația medic-pacient, deci condiționează calitatea actului medical și, implicit 
evoluția stării de sănătate;• Diagnosticele și prognozele devin din ce în ce mai 
nesigure, se amână nejustificat, ceea ce întârzie abordul terapeutic și prelungește 
evoluția afecțiunii primare; • Mass-media prejudiciază pacientul prin oferirea de 
informații iresponsabile, într-o manieră interpretativă, cu accept pe manipularea 
emoțională, uneori fără a se baza pe informații științifice. Consecințe psihologice. 
Deși costurile financiare și profesionale ale răspunderii față de malpraxis sunt reale, 
impactul principal asupra medicilor ar putea fi psihologic; - studiile de specialitate 
publicate și ușor accesibile, la un click distanță, demonstrează statistic că o acuzație 
de malpraxis adusă unui medic determină pierderi pe termen scurt și medie ale 
încrederii pacienților în actul medical în particular și în medici în general; -20-40% 
dintre prestatorii de servicii de sănătate raportează simptome de depresie clinică, 
furie, oboseală, iritabilitate, modificări de comportament sau de personalitate pe 
termen lung, sau chiar boli fizice asociate suspiciunii de malpraxis; -Anxietatea 
pe care o incumbă un proces juridic intentat unui medic/asistent poate continua 
pentru o lungă perioadă de timp, influențând major deciziile și actele terapeutice 
ulterioare; -Durata medie dintre depunerea unei acuzații de malpraxis și judecarea 
sa în instanță este de aproximativ 33 de luni, deși sunt situații care se pot extinde la 
peste 48 de luni; - există situații în care o acuzație de malpraxis este depusă după 
mai mult de 20 de luni de la  incident, lăsând medicul să speculeze mult timp dacă 
un anumit pacient va incrimina sau nu. Chirurgia cardiovasculară modernă, 
între Medicina Defensivă și Malpraxisul Medical. Probabilitatea performanțelor 
defensive - direct proporționale cu nivelul specific de risc crescut asociat domeniului 
chirurgiei cardiovasculare. Chirurgia cardiovasculară – risc de expunere crescut 
în fața litigiilor juridice. Meta-analysis Jena et al. – probabilitate de 19% pe an  de 
apariție a unui litigiu juridic în cazul unui chirurg cardiovascular în SUA. Tipul 
tratamentului + factorul timp (temporizarea intervențiilor) = aspecte cheie în 
evaluarea abordărilor  defensive în cazul chirurgilor cardiovasculari. Abordarea 
practicii medicale bazată pe dovezi = medicină bazată pe ghiduri terapeutice cu 
folosirea excesivă a tratamentelor de revascularizare. Proceduri endovasculare 
versus chirurgie cardiacă -  proces semnificativ de evoluție, pacienți cu  insuficiență 
cardiac critică, aflați într-o stare generală precară de sănătate, pot fi supuși unor 
intervenții cu grad înalt de risc, dar care pot fi concomitent salvatoare de viață; Ø 
Disponibilitatea unor proceduri ”mai puțin invazive” endovasculare – influențează 
chirurgii ”fără experiență” sa abuzeze de astfel de terapii, pentru a evita riscurile 
subsecvente; Ø Terapiile endovasculare - arme eficiente pentru un clinician cu 
experiență, aflat la finalul unei curbe adecvate de învățare.
Chirurgia cardiovasculară între Medicina Defensivă și Malpraxisul 
Medical. Cauze frecvente de malpraxis în chirurgia cardiovasculară: • Rate 
de mortalitate și morbiditate cunoscute, recunoscute la nivel mondial (nu 
există proceduri cu mortalitate 0%), • Amânarea diagnosticului (asistență 
primară și secundară);  • Amânarea tratamentului • Eșec în diagnosticarea unor 
afectări asociate chirurgicale sau medicale; • Consimțământ necorespunzător,  
înaintea unei manevre invazive; • Documente medicale incomplete sau greșite; 
• Evaluarea preoperatorie incompletă; • Evitarea manevrelor chirurgicale în 
cazul pacienților cu risc crescut; • Echipe neexperimentate; • Erori de anestezie, 
terapie intensivă; • Erori în cadrul CEC; • Incidente sau accidente intraoperatorii;• 
Tratament postoperator neadecvat; • Complicații postoperatorii timpurii • Lipsa 
evaluării pluridisciplinare, în echipă a pacienților.

Considerații personale. Medicina defensivă: este un concept vechi în 
practica medical, dar extrem de greu de eludat sau demonstrat în contextual 
medicinii modern. Efectele acestei practici medicale nu se referă doar la erori 
tehnice, ci și la supradiagnosticare, supra/infratratament și costuri crescute, 
cuantificate generic prin termenul de malpraxis. Subiectiv fiecare profesionist 
percepe medicina defensive ca fiind o practică medicală de risc crescut, dar la 
care face apel pentru a se proteja de un eventual proces civil/penal. Rareori este 
o decizia de a acționa defensiv este datorată unei pure prudențe clinice, ceea 
ce, uneori, poate fi în detrimentul pacientului. Preocupările pentru siguranța 
și bunăstarea pacientului trebuie să fie inseparabile de preocupările pentru 
răspunderea medicală personală. Expunerea la malpraxis a crescut semnificativ 
în ultimul timp, dar efectuarea manevrelor diagnostic și terapeutice conform 
protocoalelor în vigoare poate securiza actul medical. În cursul oricărei intervenţii 
chirurgicale pot apărea incidente şi accidente, unele datorate problemelor de 
tehnică, altele  legate de boala în sine sau de particularitățile fiziopatologice ale 
cazului. Medicii trebuie să colaboreze între ei în exercitarea profesiei, numai în 
interesul bolnavului, în conformitate normele eticii și deontologiei profesionale. 
Practica liberă medicală presupune o serioasă pregătire profesională, informare şi 
perfecţionare continuă şi corectă aplicare a cunoştinţelor acumulate. La acestea 
se adaugă abnegaţia, devotamentul împins până la sacrificiul de sine pentru a 
salva viaţa şi sănătatea bolnavului.
Posibile direcții viitoare. Pasul 1. • Intensificarea sistemelor de monitorizare 
a riscurilor în sănătate – managementul riscului; • Schimbarea atitudinii 
prestatorilor de servicii de sănătate, dar și a pacienților; • un serviciu medical 
performant este un mare consumator de resurse financiare.. Pasul 2. • legislația 
medicală trebuie să garanteze uniform practicarea și siguranța serviciilor și a 
furnizorilor  de servicii medicale; • ”Decriminalizarea” erorilor medicale în cadrul 
sistemelor juridice civil/penal. Pasul 3. • Promovarea unei culturi a siguranței în 
spitale evidențiind erorile medicale, și încercând a le eluda; • Creșterea calității 
îngrijirii medicale, fără ”vânatori de vrăjitoare” în căutarea vinovaților; • Protejarea 
pacienților dar și a prestatorilor de servicii de sănătate. Pasul 4. • în relația medic 
- pacient, comunicarea este vitală. Pasul 5. • Comportamentul mass-media din 
România, care raportează la fiecare jurnal de știri de sănătate poate constitui un 
exemplu elocvent al unui sistem de sănătate bolnav, în care predomină expunerea 
personalului sanitar la un proces televizat, care de cele mai multe ori se desfășoară 
înaintea celui din sălile de judecată, în fața instanțelor de drept;  Efectele morale 
ale unui astfel de comportament sunt majore, atât în ceea ce privește moralul 
pacienților, dar și al prestatorilor de servicii de sănătate.
Concluzii. În chirurgia cardiovasculară, din perspectiva medicinei defensive 
și a consecințelor medico – legale trebuie evaluate 3 aspecte cheie: - Indicația, - 
Temporizarea, - Tehnica folosită: endovasculară sau deschisă. Această tendință 
trebuie monitorizată atent, întrucât are potențialul de a se transforma într-o 
practică curentă generalizată. Medicii ce folosesc proceduri medicale costisitoare 
întâmpină mai puține acuzații de malpraxis, oferind o anume justificare tacticilor 
de medicină defensivă. Încălcarea de către medici a obligaţiilor profesionale, 
îndeplinirea lor eronată prin neglijarea legilor, dispoziţiilor, regulamentelor, 
instrucţiunilor, poate genera grave abateri de la Codul deontologic şi atrage după 
sine răspunderea morală şi/sau juridică. Malpraxisul medical se răspândește din ce 
în ce mai mult în România, stimulând practicile medicinii defensive (orice pacient 
ce acuză dureri în piept poate beneficia în mod curent de o coronarografie, chiar 
dacă radiografia evidențiază clar o pneumonie). Medicii și bolnavii ar trebui să 
fie conștienți de faptul că abuzul de malpraxis poate să întârzie un tratament 
adecvat, ceea ce afectează siguranța pacienților. Publicul și mass-media ar trebui 
să fie conștienți de faptul că există multe motive pentru rezultate nefavorabile 
asociate practicii medicale, majoritatea incluse în statistici, dar nu toate pot fi 
direct asociate profesionalismului furnizorilor de servicii de sănătate.
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