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DRAGI COLEGI!

Cea de a VI-a ediție a Congresului Societății Cardiologilor din Republica Moldova se
preconizează a avea o largă participare internațională, iar Programul ştiinţific al acestui for
medical vă va oferi oportunitatea de a recepționa informaţii noi  și mai ales utile din domeniul
cardiologiei moderne, prezentate de personalități recunoscute din Republica Moldova, România,
Federația Rusă, Ucraina, Belorusia, Italia și altele.

Vă invităm să vă antrenați activ în discuțiile inițiate pe marginea diferitor probleme de
actualitate, pentru ca să reușim un schimb eficient de opinii, toate acestea ajutându-ne să ne
consolidăm și mai mult profesional și să adoptăm principii unitare pentru o activitate cât mai
prodigioasă în următorii ani.

Comitetul de organizare vă salută cordial și vă urează ca participarea la acest eveniment
științific să vă devină o frumoasă amintire.

DEAR  COLLEAGUES!

The 6th edition of Moldavian National Society of Cardiology Congress  is  to be held  with large
international participation, the scientific program of this medical convention will offer you
ultimate and useful information on up-to-date cardiology, that will be presented by prestigious
personalities from Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Ukraine, Belarus, Italy
and others.

We invite you to actively be involved in all the discussions on this actual topics for an efficient
exchange of opinions, all this helping us to further consolidate our professional knowledge and
to adopt uniform principles for a prodigious activity in the coming years.

The organizing committee cordially welcomes and wishes you that the participation in this
scientific event will become a beautiful memory.



INFORMAȚII GENERALE

Localul congresului:

Lucrările congresului se vor desfășura în Sala Senatului și  în Aula 205 de la Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165.

Limbile oficiale ale Congresului:

· română

· rusă

· engleză

Înregistrarea participanților:

Participanții la sesiunile din Sala Senatului (care au achitat taxa de participare) se vor înregistra pe 7 octombrie
2016, în intervalul orelor 800-850

, în incinta Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din
Republica Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, hol, etajul 3 (în fața sălii senatului).

Invitații la sesiunile din Aula 205 (medicii cardiochirurgi și pediatri) se vor înregistra în intervalul orelor 900-950, în
incinta Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, bd. Ștefan cel
Mare și Sfânt, 165, hol, etajul 2 (în fața aulei 205).

Informații suplimentare:

Tel: +373 22 72 75 11; +373 22 256 127
Fax:+373 22 73 36 00
E-mail: cancelaria2004@mail.ru

GENERAL INFORMATION

The venue of the congress:

The congress will be held in Senate Hall and Room 205 of State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae
Testemitanu”, bd. Stefan cel Mare, 165.

The official languages of the Congress:

• Romanian
•Russian
•English

Registration:

Participants of the sessions in the Senate Hall (with fee) will be registered on 7 October 2016 between  800-850 hours
in the hall on the 3rd floor (in front of Senate hall) of State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae
Testemitanu”, bd. Stefan cel Mare, 165.

Participants Invited for sessions in Room 205 (cardiac surgeons and pediatricians) will be registered on 7 October
2016 between  900-950 in the hall on the 2nd floor (in front of Room 205) of State University of Medicine and
Pharmacy “Nicolae Testemitanu”, bd. Stefan cel Mare, 165.

Additional  information:

Tel: +373 22 72 75 11; +373 22,256,127
Fax: +373 22 73 36 00
E-mail: cancelaria2004@mail.ru



COMITETUL DE ONOARE Al CONGRESULUI

CONGRESS COMMITTEE OF HONOUR

Ruxanda Glavan Ministrul Sănătății al Republicii Moldova
Minister of Health of the Republic of Moldova

Oxana Domenti Preşedinte al comisiei parlamentare ,,Comisia protecţie socială, sănătate şi familie”
Chairperson of the parliamentary committee ,,Social Protection, Healthcare and
Family "

Vladimir Hotineanu Preşedinte al comisiei parlamentare ,,Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret,
sport şi mass-media”, membru corespondent al AȘM
Chairperson of the parliamentary committee ,,Culture, Education, Research, Youth,
Sports and Mass Media", corresponding member of the ASM

Ion Ababii Rector al IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, academician al AȘM
Rector of “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the
Republic of Moldova, academician of ASM

Gheorghe Duca Președinte al Academiei de Științe a Moldovei, academician al AȘM
President of the Academy of Sciences of Moldova, academician of ASM

Valeriu Canțer Președinte al CNAA, academician al AȘM
Chairman of the NCAA, academician of ASM

COMITETUL DE ORGANIZARE Al CONGRESULUI

CONGRESS SCIENTIFIC COMMITEE
Popovici Mihail Preşedinte al Societății cardiologilor din Republica Moldova, vicedirector știință al

IMSP Institutul  de Cardiologie,   academician al  AŞM, preşedinte/President of the
Moldavian Society of Cardiology, vice director of the Institute of Cardiology
academician of ASM, President

Moscalu Vitalie Director general al IMSP Institutul de Cardiologie,  doctor în științe medicale,
conferențiar cercetător, copreşedinte/General director of the Institute of
Cardiology, associated professor, PhD, Co-President

Carauş Alexandru prof. cercetător, dr. hab. în șt. med/ research professor, DH
Vataman Eleonora prof. universitar, dr. hab. în șt. med./professor, DH
Grosu Aurel prof. universitar, dr. hab. în șt. med./professor, DH
Apetrei Eduard prof., dr. / professor, MD PhD (București)
Cinteza Mircea prof., dr./ professor, MD PhD (București)
Tinica Grigore prof., dr. / professor, MD PhD (Iași)
Petriş Antoniu Octavian prof., dr. / professor, MD PhD (Iași)
Tatu - Chițoiu Gabriel dr. / MD PhD preşedintele Societăţii Române de Cardiologie/ President of the

Romanian Society of Cardiology (București)
Popovici Ion conf. cercetător, dr. hab. în șt. med. /associated professor, DH
Ivanov Victoria prof.  cercetător, dr. hab. în șt. med. / research professor, DH
Ciobanu Nicolae conf. cercetător, dr. hab. în șt. med. / associated professor, DH
Ciobanu Lucia conf. cercetător, dr. hab. în șt. med. / associated professor, DH
Cobeț Valeriu prof. universitar, dr. hab. în șt. med. / professor, DH
Curocichin Ghenadie conf. universitar, dr. hab. în șt. med. / associated professor, DH
Abraș Marcel dr. în șt. med. / PhD
Istrati Valeriu prof. universitar, dr. hab. în șt. med. / professor, DH
Botnaru Victor prof. universitar, dr. hab. în șt. med. / professor, DH
Grib Livi prof. universitar, dr. hab. în șt. med. / professor, DH
Ciocanu Mihail prof. universitar, dr. hab. în șt. med./ professor, DH
Cardaniuc Liudmila cardiolog principal al mun. Chişinău / principal cardiologist of Chisinau
Groppa Liliana prof. universitar, dr. hab. în șt. med. / professor, DH
Lîsîi Dorin conf. cercetător, dr. în șt. med. / associated professor, PhD
Revenco Valeriu prof. universitar, dr. hab. în șt. med. / professor, DH
Revenco Ninel prof. universitar, dr. hab. în șt. med. / professor, DH



Mătrăgună Nelea conf. cercetător, dr. în șt. med. / associated professor, PhD
David Lilia conf. cercetător, dr. hab. în șt. med. / associated professor, DH
Palii Ina conf.  cercetător, dr. hab. în șt. med. / associated professor, DH
Bivol Grigore prof. universitar, dr. în șt. med. / professor, PhD
Morcov Larisa șef Dispensar cardiologic / Chief of Cardiology Dispensary
Rudi Victor dr. în șt. med. / PhD
Jalbă Uliana dr. în șt. med. / PhD

COMITETUL ȘTIINȚIFIC Al CONGRESULUI
CONGRESS SCIENTIFIC COMMITEE

Vataman Eleonora - prof. universitar, dr. hab. în șt. med (președinte)/ professor, DH (president)
Popovici Mihail - prof. universitar, dr. hab. în șt. med., academician al AȘM/ professor, DH, academician of
ASM
Moscalu Vitalie -  conf. cercetător, dr. în șt. med./associated professor, PhD
Grosu Aurel - prof. universitar, dr. hab. în șt. med/ professor, DH
Carauș Alexandru - prof. cercetător, dr. hab. în șt. med/ research professor, DH
Ivanov Victoria - prof. cercetător, dr. hab. în șt. med/ research professor, DH
Popovici Ion - conf. cercetător, dr. hab. în șt. med./associated professor, DH
Ciobanu Nicolae - conf. cercetător, dr. hab. în șt. med./associated professor, DH
Grib Livi - prof. universitar, dr. hab. în șt. med./ professor, DH



PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC Al CONGRESULUI

CONGRESS SCIENTIFIC PROGRAM
Vineri

7 octombrie 2016

Friday
October 7, 2016

800- 850 Înregistrarea participanților
Participants registration

900-950 Deschiderea lucrărilor Congresului
Congress Opening
Mihail Popovici Președinte al Societății cardiologilor din Republica Moldova,

academician al AȘM
President of Moldavian Society of Cardiology, academician of ASM

Ruxanda Glavan Ministrul Sănătății al Republicii Moldova
Minister of Health of the Republic of Moldova

Oxana Domenti Preşedinte al comisiei parlamentare ,,Protecţie socială, sănătate şi
familie”
Chairperson of the parliamentary committee ,,Social Protection,
Healthcare and Family "

Vladimir
Hotineanu

Preşedinte al comisiei parlamentare ,,Cultură, educaţie, cercetare,
tineret, sport şi mass-media”, membru corespondent al AȘM
Chairperson of the parliamentary committee ,,Culture, Education,
Research, Youth, Sports and Mass Media", corresponding member of
the ASM

Ion Ababii Rector al IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, academician al AȘM
Rector of “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and
Pharmacy of the Republic of Moldova, academician of ASM

Gheorghe Duca Președinte al Academiei de Științe a Moldovei, academician al AȘM
President of the Academy of Sciences of Moldova, academician of
ASM

Valeriu Canțer Președinte al  CNAA, academician al AȘM
Chairman of the NCAA, academician of ASM

950-1000 Pauză/Break

1000-1125 Sala Senatului, USMF „Nicolae Testemiţanu”/ Senate Room, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Sesiune Insuficiența cardiacă/Session Heart Failure
Moderatori/Chairpersons: prof. E.Vataman, prof. E.Apetrei, prof. M.Cinteza, prof. V.I. Kapelko
1000 Сardiologia moleculară: speranțe și deziluzii

Molecular cardiology: hopes and disillusions
Prof., Dr. E.Apetrei (București)

1020 Динамика формирования хронической сердечной недостаточности
The dynamics of chronic heart failure
Prof. V.I. Kapelko, dr. hab. în șt. med. (Moscova)

1040 Medicina personalizată
Personalized medicine
Prof., Dr. M.Cinteza (București)

1100 Registrul insuficienței cardiace al ESC în Moldova – supraveghere îndelungată. Modul de a
ști unde suntem.
EURObservational Research Programme  (EORP)-Heart Failure long-term Registry of the



ESC in Moldova – The way to know where we are
Prof. E.Vataman, dr. hab.  în șt. med. (Chișinău)

1120 Discuții/Discussion

1125-1135 Pauză de cafea/coffee break

1135-1300 Sala Senatului, USMF „Nicolae Testemiţanu”/Senate Room, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Sesiune Cardiologie intervențională/ Session Interventional cardiology
Moderatori/Chairpersons: prof. M.Popovici, Dr. D.Deleanu, Dr. Ș.Moț, conf. I. Popovici
1135 Inflamația sistemică în evoluția postinfarct și restenoza intra stent

Systemic inflammation in post-myocardial infarction evolution and intra-stent restenosis
Academician al AȘM, Prof. M. Popovici, dr. hab. în șt. med. (Chișinău)

1155 Embolizarea septală cu alcool în cardiomiopatia hipertrofică obstructivă
Alcohol septal embolization in obstructive hypertrophic cardiomyopathy
Dr. D.Deleanu (București)

1215 Experiența implantării stenturilor bioresorbabile în leziuni complexe
Bioresorbable stent implantation experience in complex coronary artery lesion
Dr. Ș.Moț (Cluj-Napoca)

1235 Transmisiune online din sala de cateterism – abordarea unui caz complex
On line transmission from cardiac catheterisation laboratory - tackling a complex case
Conf. I. Popovici, dr. hab. în șt. med. (Chișinău)
Dr. M. Postu (București)

1255 Discuții/ Discussion

1300-1400 Masa de prânz/lunch break

1400-1500 Sala  Senatului,  USMF  „Nicolae  Testemiţanu”/  Senate  Room, State University of
Medicine and Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Simpozion satelit organizat cu sprijinul companiei SERVIER
Satellite symposium organized by the support of SERVIER
Cardiopatia ischemică 2016: factori și mituri
Ischemic Heart Disease 2016: facts and myths
Prof. M. Marzilli (Italia, Pisa)

1500-1625 Sala Senatului, USMF „Nicolae Testemiţanu”/Senate Room, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Moderatori/ Chairpersons: prof. Gr. Tinică, prof. R. Gh. Oganov, prof. S.N.Furcalo, prof. E. M.
Nifontov
1500 Сосудистая коморбидность – проблема 21 века

Vascular comorbidity - the problem of the 21st century
Academician al AȘR,  Prof., R.Gh. Oganov, dr. hab. în șt.med. (Moscova)

1520 Острый коронарный синдром – механизм развития как основа патогенетической
терапии
Acute coronary syndrome - mechanism of development as the basis for pathogenetic therapy
Prof. E. M. Nifontov, dr.hab.în șt. med. (Sankt-Petersburg)

1540 Revascularizarea total arterială – evaluare la 10 ani și identificarea factorilor majori de risc
ocluziv
Total arterial revascularization – 10 years assessment and identification of major occlusion
risk factors
Prof. Gr. Tinică, Dr. M. Enache, Dr. D. Anghel, Dr. V. Prisacari, Dr. RO. Chistol

1600 Внутрисосудистая визуализация у больных ИБС с применением методики оптической
когерентной томографии. Значение методики для интервенционных вмешательств
Intravascular imaging in patients with coronary artery disease using the method of optical
coherence tomography. The value of method for interventional procedures
Prof. S.N.Furcalo dr. hab. în șt. med. (Kiev)



1620 Discuții/Discussion

1625-1635 Pauză de cafea/coffee break

1635-1735 Sala Senatului, USMF „Nicolae Testemiţanu”/Senate Room, State University of Medicine
and Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Simpozion satelit organizat cu sprijinul companiei GEDEON RICHTER „Dislipidemia –
factor de risc pentru afectarea organelor ţintă. Abordare multidisciplinară”
Satellite symposium organized by the support of Gedeon Richter "Dyslipidemia - risk factor
for organs damage. Multidisciplinary approach"
Dislipidemia – un factor important în patologia cardio – vasculară
Dyslipidemia - an important factor in cardiovascular disease
Prof. V.Revenco, dr. hab. în șt. med. (Chișinău)
Tratamentul cu statine: între risc şi beneficiu
Statin treatment: between the risk and benefit.
Prof. V.Ivanov, dr. hab. în șt. med. (Chișinău)
Hepatotoxicitatea și intoleranța la statine: mituri și realități
Hepatotoxicity and intolerance to statins: myths and realities
Conf. A.Peltic, dr.în șt.med. (Chișinău)
Mertenil – cea mai modernă şi eficientă statină de la Gedeon Richter
Mertenil - the most modern and effective statin from Gedeon Richter
E.Dacu, product manager (Chișinău)

1800 Cocktail oferit de compania Grindex (restaurantul  VisPas, strada Alexandru
Lăpuşneanu 26)/Cocktail offered by the company Grindex (restaurant VisPas)

1000-1120 Aula 205, USMF „Nicolae Testemiţanu”/205 Auditorium, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Sesiune Chirurgie cardiovasculară/ Session Cardiovascular surgery
Moderatori/Chairpersons : conf. V.Moscalu, conf. A.Batrînac, prof. Gr.Tinică
1000 Corecție univentriculară a malformațiilor cardiace congenitale complexe

Univentricular correction of complex congenital heart diseases
O.Repin, dr. în șt. med.; L.Maniuc; V.Corcea, dr. în șt. med.;  E.Cheptănaru; O.Maliga, dr. în
șt.  med.;   I.Cucu,  N.Sciuca,  D.Frunze,  A.Ciubotaru,  dr.  hab.  în  șt.  med.,  prof.  universitar
(Chișinău)

1015 Tratamentul cardiochirurgical în IMA cu complicații mecanice ale cordului
Cardiac surgery in acute myocardial infarction with mechanical complication of the heart
Conf. A.Batrînac, dr. în șt. med. (Chișinău)

1030 Cordajele artificiale în chirurgia insuficienței mitrale degenerative
Artificial chordae for degenerative mitral regurgitation surgery
Conf. V.Moscalu, dr. în șt. med. (Chișinău)

1045 Paradigme în managementul chirurgical al stenozei aortice
Paradigms in surgical management of aortic stenosis
Prof. Gr.Tinică, Dr. I.Nedelciuc, Dr. M.Enache, Dr. D. Anghel, Dr. V.Prisacari, Dr.
RO Chistol (Iași)

1100 Прогнозирование отдаленных результатов у пациентов с аортальным стенозом,
осложненным недостаточностью атриовентрикулярных клапанов
Prediction of long-term results in patients with aortic stenosis complicated by atrioventricular
valves insufficiency
V.V.Podpalov (Minsk)

1115 Discuții/Discussion

1120-1130 Pauză de cafea/coffee break

1130- 1305 Aula 205, USMF „Nicolae Testemiţanu”/205 Auditorium, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”



Sesiune Chirurgie cardiovasculară/ Session Cardiovascular surgery
Moderatori/Chairpersons: conf. A. Batrînac, conf. Gh.Manolache,  prof. Iu. P. Ostrovski
1130 Locul trombolizei în tratamentul trombozei de proteză a valvulelor cardiace

Place of thrombolysis in the treatment of prosthetic heart valve thrombosis
Conf. Gh.Manolache, dr. în șt. med. (Chișinău)

1145 Chirurgia valvulară a secolului 21-cateter sau miniinvazivă?
Valvular surgery of the 21st century - catheter or minimally invasive?
Conf., Dr. V.Costache (Sibiu)

1200 Трансплантация сердца в Республике Беларусь
Heart transplantation in Belarus
Academician, Prof.,  Iu.P. Ostrovski, dr.hab. în șt.med. (Minsk)

1215 Девитализация аортальных аллографтов и их имплантация в экспериментах на
животных.
Devitalization of aortic allografts and their implantation in experiment animals
S.V.Spiridonov, dr.în șt.med. (Minsk)

1230 Revascularizarea miocardului prin By-pass coronarian pe cord bătând
Myocardial revascularization through beating heart bypass surgery
A.Ureche; A.Batrînac, dr. în șt. med., conf. cercetător (Chișinău)

1245 Terapia de Resincronizare Cardiacă, experiența Institutului Inimii "N. Stancioiu"
Cardiac Resynchronization Therapy, experience of the Institute of Heart "N. Stancioiu"
H. Rosianu, dr. în șt. med.  (Cluj-Napoca)

1300 Discuții/Discussion

1305-1400 Masa de prânz/lunch break

1400-1525 Aula 205, USMF „Nicolae Testemiţanu”/205 Auditorium, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Sesiune Chirurgie cardiovasculară/ Session Cardiovascular surgery
Moderatori/Chairpersons: Dr. O. Repin, prof. P. Liuba, conf. V.Costache
1400 Indicații și metode de tratament prin cateter la copiii mici cu boli congenitale de inimă. Cazuri

clinice
Indications and methods of catheter therapy for congenital heart disease in young children
Clinical cases
Prof., Dr. P. Liuba (Suedia, Lund)
C. Leațu (Sibiu)

1420 Tratamentul endovascular al disecțiilor aortice și al anevrismelor toraco-abdominale.  Cazuri
clinice
Endovascular treatment of aortic dissection and thoraco-abdominal aortic aneurism. Clinical
cases
Conf. Dr. V.Costache (Sibiu)
T.Melnic (Chișinău)

1440 Использование аллографтов при протезировании аортального клапана
The use of allografts for aortic valve replacement
S. V. Spiridonov, dr.în șt.med. (Minsk)

1500 Resincronizarea cardiacă – o terapie insuficient utilizată. Prezentare de caz clinic.
Cardiac resynchronization - an underutilized therapy. Clinical cases
R.Darciuc (Chișinău)

1520 Discuții/ Discussion

1525-1535 Pauză/ Break

1535-1700 Aula 205, USMF „Nicolae Testemiţanu”/205 Auditorium, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Sesiune Cardiologie pediatrică/ Session Pediatric cardiology
Moderatori/: prof. N. Revenco, conf. I. Palii,  conf. N. Mătrăgună
1535 Hipertensiunea arterială la copiii cu exces ponderal: bilanţul factorilor de risc



Arterial hypertension in children with overweight: the risk factors assessment
Conf. N.Mătrăgună, dr. în șt. med.; L. Bichir-Thoreac; O. Erohina; C. Babii (Chișinău)

1550 Afectarea cardiovasculară în maladiile reumatice la copii
Cardiovascular disordes in rheumatic diseases in children
Prof. N.Revenco, dr. hab. în șt. med.; L.Bogonovschi (Chișinău)

1605 Actualizări în sindromul de insuficiență cardiacă la copii
Updates in heart failure in children
Conf. I.Palii, dr. hab. în șt. med. (Chișinău)

1620 Actualități în cardiomiopatiile primare la copii
Actualities in the primary cardiomyopathy in children
Conf. A.Stamati, dr. în șt. med. (Chișinău)

1635 Modificările cardiovasculare în sindromul de displazie a  țesutului conjuctiv la copii
Cardiovascular changes in the connective tissue dysplasia syndrome in children
Conf. L.Romanciuc, dr. în șt. med. (Chișinău)

1650 Discuții/Discussion

1700-1710 Pauză de cafea/coffee break

1710-1810 Aula 205, USMF „Nicolae Testemiţanu”/205 Auditorium, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Sesiune Tânărul cercetător / Session Young researcher
Moderatori/Chairpersons: conf. N.Ciobanu, conf. L.David, Dr. V.Rudi
1710 Remodelarea  cardiacă și evoluția insuficienței cardiace cronice  după revascularizarea

coronariană
Cardiac remodeling and the evolution of chronic heart failure after coronary
revascularization
A.Grivenco (Chișinău)

1725 Stenturile bioresorbabile o nouă etapă în cardiologia intervențională
Bioresorbable stents: a new phase in interventional cardiology
T.Melnic (Chișinău)

1740 Tratamentul  intervențional al sindromului coronarian acut fără elevarea segmentului ST la
pacienții din grupul de risc intermediar și mic
Interventional treatment of Non–ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrom with low and
medium risk
A.Surev (Chișinău)

1755 Dincolo de hipertensiune arterială: desimpatizarea percutană a arterelor renale în gestionarea
hiperactivității simpatice și bolilor asociate
Beyond arterial hypertension: percutaneous renal artery sympathetic denervation in the
management of sympathetic hyperactivity and associated diseases
A. Moiseeva, M.Carauș (Chișinău)

1810 Discuții/Discussion
Sâmbătă/Saturday

8 octombrie 2016/October 8, 2016

900-1025  Sala Senatului, USMF „Nicolae Testemiţanu”/Senate Room, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Sesiune Hipertensiunea arterială/ Session Arterial hypertension
Moderatori/Chairpersons: prof. A.Carauș, prof. M.Vintilă, prof. I. M. Coman
900 HOPE-3 for SPRINT: ce e nou în hipertensiunea arterială?

HOPE-3 for SPRINT: what's new in arterial hypertension?
Prof. M. Vintilă (București)

920 Tratamentul hipertensiunii arteriale la pacienții cu diabet zaharat și sindrom metabolic. Rolul
ARA II
Treatment of arterial hypertension in patients with diabetes and metabolic syndrome. The role
of ARBs



Prof. A.Carauș, dr. hab. în șt. med. (Chișinău)
940 Noutăți terapeutice în hipertensiunea pulmonară posttrombembolică

What is new in treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension?
Prof., Dr. I. M. Coman (București)

1000 Aspirina: o istorie de peste un secol, departe de a lua sfârșit
Aspirin: a history of over a century, far from to the end
Conf. A.Răducan, dr.în șt. med. (Chișinău)

1020 Discuții/Discussion

1025-1035 Pauză de cafea/coffee break

1035-1135 Sala Senatului, USMF „Nicolae Testemiţanu”/Senate Room, State University of Medicine
and Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Simpozion satelit organizat cu sprijinul companiei TAKEDA (40 de ani de experiență în
utilizarea betablocantelor în practica clinică)
Satellite symposium organized by the support of TAKEDA (40 years of selective beta
adrenoblockade in clinical practice)
Pregătirea pacienților cu patologie cardiovasculară pentru intervenții chirurgicale. Master class
Prepare for surgical intervention in patients with cardiovascular disease. Master class
Prof. V.Tseluyko, dr. hab. în șt. med. (Harkov)
Bisoprolol - eficacitate demonstrată în patologia cardiovasculară
Bisoprolol - proven effectiveness in cardiovascular disease
Prof. A.Carauș, dr. hab. în șt. med. (Chișinău)

1135-1300  Sala Senatului, USMF „Nicolae Testemiţanu”/Senate Room, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Sesiune Noutăți în abordarea pacientului cardiac critic /Session News in the management of critical cardiac
patient
Moderatori/Chairpersons : conf. I. Popovici,  Dr. G.Tatu Chițoiu, prof. A. Petriș, prof. L.Sorodoc; prof.
D. Cimpoeșu
1135 Pacientul cu STEMI

The patient with STEMI
Dr.G.Tatu Chițoiu (București)

1155 Pacientul cu trombembolism pulmonar
The patient with pulmonary embolism
Prof. Dr. A. Petriș (Iași)

1215 Pacientul resuscitat cardiopulmonar
The cardiopulmonary resuscitated patient
Prof. Dr. D. Cimpoeșu (Iași)

1235 Hipertensiunea la pacienta gravidă
HTA in pregnancy
Prof. Dr. L.Șorodoc (Iași)

1255 Discuții/Discussion

1300-1400 Masa de prânz/ lunch break

1400-1525 Sala Senatului,  USMF „Nicolae Testemiţanu”/Senate Room, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Sesiune Tulburări de ritm/Arrhythmias session
Moderatori/ Chairpersons: prof. A.Grosu, Dr. M.Grecu, conf. N. Ciobanu, conf. L.David
1400 Ablațiile complexe la adulți și copii

Complex ablations in adults and children
Dr.M. Grecu (Iași)

1415 Noi oportunități terapeutice pentru  aritmii
New therapeutic opportunities for arrhythmias
O.Cenușă, dr. în șt. med. (Chișinău)



1430 Rivaroxaban – evidențe clinice și practica medicală
Rivaroxaban - clinical evidences and medical practice
Prof. A.Grosu, dr. hab.  în șt. med., N.Diaconu, dr.în șt.med. (Chișinău)

1445 Tulburările severe de ritm cardiac în diabetul zaharat
Severe heart rhythm disorders in diabetes
Conf. L.David, dr. hab.  în șt. med. (Chișinău)

1500 Ecocardiografia transesofagiană –metoda de prevenire a complicațiilor embolice în conversia
aritmiilor
Transesophageal  echocardiography in prevention of stroke after conversion of atrial
arrhythmias
Conf. N. Ciobanu, dr. hab.  în șt. med. (Chișinău)

1515 Discuții/Discussion

1525-1535 Pauză de cafea/coffee break

1535-1635 Sala Senatului, USMF „Nicolae Testemiţanu”/Senate Room, State University of Medicine
and Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Simpozion satelit organizat cu sprijinul companiei KRKA „Medicina bazată pe dovezi cu
medicamente oferite de KRKA”
Satellite symposium organized by the support of KRKA ,,Evidence-based medicine drugs
offered by KRKA"
Ghiduri de prevenție și tratament pentru dislipidemie - ce este vechi și ce este nou?!
Guidelines on prevention and treatment for dyslipidemia - what is old and what is new ?!
Prof. M. Vintilă (București)
Medicina bazată pe dovezi cu medicamente oferite de KRKA
Evidence-based medicine drugs offered by KRKA
L. Gangalic, product manager KRKA (Chișinău)

1635-1800 Sala Senatului,  USMF „Nicolae Testemiţanu”/Senate Room, State University of Medicine and
Pharmacy ,,Nicolae Testemițanu”
Sesiune Varia
Moderatori/ Chairpersons: prof. V. Istrati, prof. L.Grib,  conf. L.Ciobanu
1635 Cardiopatia hipertrofică – diagnosticul și tratamentul chirurgical

Hypertrophic cardiomyopathy - diagnosis and surgical treatment
Conf. A.Batrînac, dr. în șt. med. (Chișinău)
A.Rotaru (Chișinău)

1655 Biomarkeri noi în diagnosticul insuficienței cardiace cu fracția de ejecție păstrată
New biomarkers in the diagnosis of heart failure with preserved ejection fraction
Conf. L. Popescu, dr. în șt. med. (Chișinău)

1710 Co-morbidităţi la pacienţii cu insuficienţă cardiacă
Co-morbidities in patients with heart failure
Conf. S. Filimon, dr.  în șt. med. (Chișinău)

1725 Actualități în tratamentul hipertensiunii arteriale la gravide
Actualities in the treatment of arterial hypertension in pregnant women
A.Bîtcă, dr. în șt. med. (Chișinău)

1740 Rolul imagisticii în stratificarea riscului morții subite
The role of imaging in risk stratification of sudden death
T.Cuzor, dr. în șt. med. (Chișinău)

1755 Discuții/ Discussion

1800 Închiderea congresului/ Closing the congress
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