Abordarea
multidisciplinară
a pacientului
cardiac
O intersecție diﬁcil de traversat
în practica medicală

18 – 19 noiembrie 2022
Stimaţi colegi,
Am deosebita plăcere şi onoare să vă invit la Conferinţa
„Abordarea multidisciplinară a pacientului cardiac, o
intersecţie diﬁcil de traversat în practica medicală”,
care se va desfăşura în perioada 18-19 noiembrie 2022,
la Grand Hotel Napoca.
De ce o asemenea temă pentru o conferinţă, cred ca este
evident pentru toţi profesioniştii din domeniul medical.
Ştim deja că mortalitatea de cauză cardio-vasculară a
rămas leaderul de nedorit ca şi cauză de mortalitate
generală, chiar şi in timpul perioadei pandemice, cât şi
postpandemie.
Patologiile cardiace nu mai sunt demult capitole izolate
de carte. Cel mai adesea, pacienţii prezintă patologii
cardiace combinate, cu multiple comorbidităţi şi afectări
ale altor organe. Astfel că, indiferent de specialitatea
noastră, cu toţii suntem puşi în situaţia de a aborda
multidisciplinar si de a realiza managementul integrat al
pacienţilor noştri. Aşa că parteneriatele noastre
profesionale interdisciplinare au devenit mai strânse şi
mai productive.
Vă invit cu căldură să facem toate aceste lucruri faţă în
faţă, având toate avantajele comunicării umane directe,
prin participarea activă la sesiuni interesante în care
inima să ﬁe prezentă atât în interrelaţia pe care o are cu
majoritatea sistemelor organismului uman, cât şi în
socializarea pe care ne-o dorim cât mai placută.
Vă mulţumesc şi vă aştept să ﬁţi participanţi interesaţi şi
interesanţi!

Cu deosebită consideraţie,
Președinte Conferință
Șef Lucr. Dr. Mirela-Anca Stoia

SESIUNI ŞTIINŢIFICE:
1. Cardio-Neurologie
2. Cardio-Hepatologie
3. Cardio-Metabolic
4. Cardio-Pneumologie
5. Cardio-Medicină de Familie
6. Cardio-Nefrologie
7. Cardio-Psihiatrie
8. Cardio-Traumă
9. Cardio-Intervențional
10. Cardio-Electroﬁziologie
11. Cardio-Urgență

SESIUNI PENTRU TINERII DOCTORI:
1.Criza hipertensivă complicată
2.Edemul asimetric periferic
3.Durerea toracică
4.Dispneea acută
5.Evaluarea în urgenţă
6. Banda roşie de asistenţă medicală în urgenţă critică

SESIUNE PENTRU ASISTENTE MEDICALE:
Asistenţa medicală de calitate. Manopere ecoghidate

WORKSHOP-URI:
1. Workshop de Cardiologie Intervențională
2. Workshop de electroﬁziologie
3. Workshop pentru Asistenții Medicali
4. Workshop ecograﬁe cardio-vasculară şi toracică în
urgenţă

TAXE DE
PARTICIPARE

TAXA
REDUSĂ

TAXA
MAJORATĂ

până la
17.11.2022

după
18.11.2022

Medici primari / specialiști

80 Euro

140 Euro

Medici rezidenți

50 Euro

110 Euro

Medici pensionari

50 Euro

110 Euro

INREGISTRARE AICI

Asistenți medicali

50 Euro

110 Euro

Studenți

20 Euro

40 Euro

www.register.medevents.ro/event/44

TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

cardio.medevents.ro

·Participarea la prezentările științiﬁce
·Acces în zona expozițională
·Materialele Conferinței (ecuson nominal, geantă, carte de program)
·Participarea la Mesele de Prânz și Pauzele de cafea
·Certiﬁcatul de participare cu puncte EMC emis de Colegiul Medicilor din
România și OAMGMAMR

