
Simpozionul  
Noi direcții în tratamentul non-farmacologic al insuficienței cardiace cronice 

o premieră pentru lumea medicală din România 
 
În perioada 3-4 noiembrie 2017, Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic de Urgență 
București, condusă de doamna profesor Maria Dorobanțu,   a organizat sub egida 
Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” - București, a Academiei Române și a 
Academiei de Științe Medicale, simpozionul «Noi direcții în tratamentul non-farmacologic al 
insuficienței cardiace cronice», la Biblioteca Academiei Române - Amfiteatrul Ion Heliade 
Rădulescu.  
 
Simpozionul, dedicat medicilor cardiologi - specialiști și rezidenți a fost creditat de Colegiul 
Medicilor din România cu 6 puncte de Educație Medicală Continuă. 
 
Sesiunile științifice remarcabile, reprezentând o noutate absolută pentru publicul medical din 
România, au atras 120 de participanți la eveniment, alți 85 de medici din Cluj, Iași și Baia Mare 
urmărind simpozionul live, pe platforma dedicată.  
 
Simpozionul a fost deschis de doamna  Prof. Dr. Maria Dorobanțu și de domnul  Acad. Florin 
Filip, participant la deschiderea  evenimentului alături de invitatul special, domnul  Prof. Dr. 
Liviu Klein, renumit cardiolog, absolvent al UMF “Carol Davila”, actualmente Director al 
Mechanical Circulatory Support and Heart Failure Device Program și Associate Professor la 
UCSF School of Medicine din San Francisco, SUA. 
 
Printre temele de discuție s-au numărat Revascularizarea intervențională în ICC - Dr. Lucian 
Calmac (București), Tratamentul intervențional în șocul cardiogen - Prof. Dr. Adrian Iancu 
(Cluj), Tratamentul chirurgical al patologiei cardiace asociate ICC și Înlocuirea percutană a 
valvei aortice (TAVI) la pacienții cu disfuncție sistolică de ventricul stâng - Prof. Dr. Vlad Iliescu 
(București) , precum și Tratamentul chirurgical al patologiei valvulare la pacienții cu ICC- Dr 
Lucian Dorobanțu (București), Resincronizarea cardiacă, terapia ablativă a aritmiilor, 
defibrilare automata prin implantare de dispositive dedicate, sustinute de Dr. Dragoș Cozma 
(Timișoara), Dr Mihaela Grecu (Iași) , Dr. Radu Vătășescu (București) și de Dr. Călin Siliște 
(București), subiecte de mare interes care au  suscitat numeroase discuții. 
 
Teme precum Suportul mecanic în ICC refractară (LVAD) - Prof. Dr. Liviu Klein (SUA), Terapia 
cu celule stem în ICC refractară - Dr. Miruna Micheu (București) , Evaluarea pre- și post-
transplant cardiac - Prof. Dr. Liviu Klein și Recuperarea cardiacă în ICC - Dr. Clara Alexandrescu 
(Monaco)  au fost dezbătute de asemenea în cadrul simpozionului.  
 
Lucrarile seminarului au fost transmise prin videoconferinta la Cluj si Baia Mare. 


