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Vineri 20 iunie 2014 
Instit. Clinic Fundeni & Inst. de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” 

 

 

 Managementul insuficienței cardiace la pacientul renal cronic (M. Voiculescu - 
București) 

 Sulodexid în tratamentul nefropatiilor diabetice și non-diabetice (D. Zilișteanu,     
T. Atasie, M. Voiculescu - București) 
Implementarea tehnologiei proteomice xMAP array în monitorizarea pacienților 

cu BRC   (C. Tănase, S. Mihai – București) 
 

 De ce boala cronică de rinichi este o complicație? Abordări terapeutice moderne 
(C. Achim - București) 

 Efectele tratamentului cu paricalcitol asupra proteinuriei la pacientul cu boală 
renală cronică și hiperparatiroidism secundar (E. Rusu - București) 

 

 

 Înregistrarea Holter ECG la pacientul hemodializat (S. Bălănică - București) 

 Evaluarea rigidității arteriale cu SfygmoCor (M. Ecobici, T.  Atasie - București) 

 Ecocardiografia în evaluarea pacientului cu BRC (A. Călin - București) 

 Ultrasonografia Doppler în evaluarea pacientului cu BRC (M. Roșca - București) 

 Evaluarea Doppler a fistulei AV pentru hemodializă (D. Zilișteanu, E. Rusu - 
București) 

 

 

 Sisteme informatice bazate pe metodologii inovative de diagnostic și scorificare a 
bolilor (O. Anicăi, L. Ștefan - București) 

 Erori și interferențe în statistica medicală (A. Lungu - București) 

 Metode de analiză a supraviețuirii (E. Panaitescu – București) 

 Utilizarea programului SPSS în statistica medicală (B. Micu - București) 
 Exerciții de analiză statistică (E. Panaitescu, A. Lungu, B. Micu - București) 

 Sâmbătă 21 iunie 2014 
Hotel NOVOTEL 

 

 Hipertensiunea renovasculară – abordarea în 2014 (C. Ginghină – București) 

 Copeptina: un nou biomarker de afectare cardiovasculară și de boală cronică 
renală (L. Petrica –Timișoara) 

 Vârsta - factor de risc pentru boala cronică de rinichi (E. Moţa – Craiova) 
 

 

 Statusul nutrițional și riscul de deces la pacientul diabetic nou inițiat în 
program de dializă (C. Serafinceanu – București) 

 

 Managementul hiperparatiroidismului secundar în predializă (L. Petrica – 

Timișoara) 

 Managementul hiperparatiroidismului secundar în dializă în lumina noilor 
ghiduri (A. Covic – Iași) 

 

 

 Valoarea predictivă a monitorizării ambulatorii a tensiunii arteriale la 
pacientul cu BRC  (C. Achim - București) 

 Sindrom hemolitic uremic atipic cu anticorpi anti-factor H tratat cu 
Eculizumab – premieră românească (A. Lungu, C. Stoica – București) 

 Factori de pronostic ai supraviețuirii în dializa hepatică cu albumină (E. Rusu - 
București) 

 Morbiditatea și mortalitatea pacientului vârstnic cu BRC (D. Zilișteanu - 
București) 

 

 


