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Joi, 15 septembrie 2016/Thursday, September 15, 2016
SALA BALLROOM A+B / BALLROOM HALL A+B

SALA BALLROOM C / BALLROOM C HALL

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR / PARTICIPANTS REGISTRATION

8:00 – 9:00
9 :0 0 – 10 : 3 0
Jo i, 15

SALA MAGNOLIA / MAGNOLIA HALL

SESIUNEA 1/SESSION NUMBER 1

SESIUNEA 2/SESSION NUMBER 2

SESIUNEA 3/SESSION NUMBER 3

Aportul medicilor de familie la depistarea și
monitorizarea hipertensiunii arteriale/ The role of
general practioners in the screening and monitoring of
hypertensive patients

Aspecte particulare ale hipertensiunii arteriale în țările
balcanice / Particularities of hypertension in balkan
countries

Sesiunea Tinerilor hipertensiologi/ Young
hipertensiologists Session
Moderatori/ Chairpairsons: Pedro Cunha
(Portugalia), Oana Tăutu (România)

Moderatori/Chairpersons: Rodica Tănăsescu (România),
Ileana Brînză (România)
9:00 – 9:15 Utilitatea monitorizării tensiunii arteriale
automatizate în cabinetul medicului de familie/Utility of
ambulatory blood pressure measurement in general
practioners’s offices - Elena Ardeleanu (România)
9:15 – 9:30 Evaluarea și monitorizarea pacientului care
asociază hipertensiune arterială cu diabet zaharat în
cabinetul medicului de familie/Evaluation and monitoring
of patients with arterial hypertension and diabetes mellitus
in the office of the general practitioner – Valeria Herdea
(România)
9:30 – 9:45 Depistarea precoce a riscului cardio-vascular
global: relația ambulator-spital/Early detection of global
cardiovascular risk: the relation between outpatient
medical services and hospital - Daciana Toma (România)
9:45 – 10:00 Rolul crucial al medicului de familie în
depisatrea și urmărirea hipertensiunii la gravide/The
crucial role of general practitioners for the detection and
follow-up of arterial hypertension in pregnancy - Ileana
Brînză (România)
10:00-10:15 Influenţa factorilor de risc asupra
mecanismelor epigenetice în HTA/ The influence of risk
factors on epigenetic mechanisms in hypertension - Adrian
Restian (România)

Moderatori/ Chairpairsons: Dragan Lovic (Serbia), Dan Gaiță
(România)

9:00 – 9:20 Evaluarea bolii cardiovasculare
subclinice în prevenția primară - este necesară?!/
Subclinical cardiovascular disease assessment in
9:00 – 9:20 Obezitatea și hipertensiunea arterială/ Obesity and primary prevention - is it necessary?! arterial hypertension – Dan Gaiță (România)
Ovidiu Mitu (România)
9:20 – 9:40 Comparație între inițierea precoce vs.
9:20 – 9:40 Indicele gleznă-braț – indicator al
tardivă a terapiei beta-blocante în sindroamele
hipertensiunii/Ankle Brachial Index (ABI) – a marker of
coronariene acute și efectele sale asupra evoluției /
hypertension - Lovic Dragan (Serbia)
Comparison of Early-vs-Delayed Oral BetaBlockers in Acute Coronary Syndromes and Effect
9:40 – 10:00 Noi abordări în controlul hipertensiunii și a altor on Outcomes – Edina Cenko (Italia/Italy)
boli cardiovasculare conexe/ Novel approaches for control of
9:40 – 10:00 Boala renală cronică și HTA: dincolo
hypertension and related cardiovascular diseases- Serap Erdine de ghiduri/ Hypertension and Chronic Kidney
(Turcia/Turkey)
Disease : Beyond the Guidelines - Delia Șălaru
(România)
10:00-10:20 Vitamina D și HTA/Vitamin D and Arterial
10:00 – 10:20 Hipertensiunea arterială – o boală
Hypertension - ŠEKIB SOKOLOVIĆ (Bosnia Herțegovina)
hemodinamică/Arterial hypertension – a
hemodynamic disease - Oana Tăutu (România)
10:20-10:30 Discuții/Discussions
10:20– 10:30 Discuții/Discussions

10:15 – 10:30 Discuții/Discussions
10:30- 11:00

PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK
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11:00 -12:30
Jo i, 15

SESIUNEA 4/SESSION NUMBER 4
SESIUNEA 5/SESSION NUMBER 5
Sesiune de dezbateri pro și contra/Pro and cons session
Moderatori/Chairpersons:
Stephan Laurent (Franța/France)/ Eduard Apetrei
(România)
I. Dezbatere privind denervarea renală/Pro and Cons
renal denervation debate
11:00 – 11:15 Pro/pro – Kostas Tsioufis (Grecia/Greece)
11:15 – 11:30 Anti /Cons– Sverre Kjeldsen
(Norvegia/Norway)
11:30 -11:35 – Replica Pro / Rebutal Pro
11:35 -11:45 – Replica Contra / Rebutal Cons
II. Există o terapie de prima linie în hipertensiunea
arterială?/ Is there a first line therapy in hypertension?
11:45 – 12:00 Pro – Doina Dimulescu (România)
12:00 – 12:15 - Contra/ cons – Daniel Lighezan
(România)
12:15 – 12:20 – Replica Pro/ Rebutal Pro
12:20 – 12:25 – Replica Contra/ Rebutal Against

Hipertensiunea arterială și rinichiul / Hypertension and
the kidney

Moderatori/ Chairpersons: Serap Erdine (Turcia/Turkey),
Mircea Penescu (România)
11:00 – 11:20 Rinichiul la interfața dintre hipertensiunea
arterială și diabetul zaharat/ Kidney at the interface between
HTN and diabetes – Mircea Penescu (România)
11:20 – 11:40 Cât de “nefroprotectori” sunt inhibitorii
enzimei de conversie ai angiotensinei și sartanii în boala
cronică de rinichi?/ How “nephroprotective” are angiotensin
converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor
antagonists in chronic kidney disease? – Adalbert Schiller
(România)
11:40 – 12:00 Diureticele în hipertensiunea arterială/Diuretics
in arterial hypertension – Paul Gusbeth- Tatomir (România)
12:00 – 12:20 Urgențe hipertensive în boala renală cronică
avansată/ Hypertensive Emergencies in advanced chronic
kidney disease – Corina Zorilă (România)
12:20 – 12:30 Discuții/Discussions

12:25 – 12:30 – Concluzii/Conclusions

12:45-14:15
Jo i, 15

SIMPOZION /SYMPOSIUM
ASTRA ZENECA

SIMPOZION FIRMA 2/SATELITE SYMPOSIUM 2
12:45 – 13:30

SESIUNEA 6/SESSION NUMBER 6
STUDENTI/STUDENTS

Diabetul zaharat tip 2, dincolo de celula beta/
Type 2 Diabetes, Beyond Beta Cell
Chair: Prof. Dr. Radu Lichiardopol

Moderatori/ Chairpairsons: Alexandru Scafa
(România), Sebastian Onciul(România)

12:45-13:10 Mecanismele cardiometabolice care stau la
baza diabetului zaharat tip 2/ Cardiometabolic
mechanisms underlying Type 2 Diabetes - Prof Dr
Nicolae Hâncu (România)
13:10-13:35 Protecția funcției renale dincolo de
controlul glicemic la pacientul cu diabet zaharat tip 2 mit sau realitate? / Preserving renal function beyond
glycaemic control – myth or reality? – Șef lucrări Dr.
Cornelia Bala (România)

Arterial hypertension – a link in cardiac pathology
Alexandru Scafa-Udriste
12:45-13:05 Pacientul hipertensiv în perioada unei
sarcini secundare – care este tratamentul adecvat? /
A hypertensive patient during second pregnancy what is the appropriate treatment? - Acatrinei
Camelia, Iuliana Ciaușu (România)
13:05-13:15 Un caz rar de insuficiență arterială
într-un pacient hipertensiv tânăr/A rare cause of

13:30 – 14:15 - SIMPOZION MYLAN
Managementul pacientului hipertesnsiv cu aritmie
Caz clinic – dr. Oana Tăutu
Considerații teoretice - Prof dr. Maria Dorobanțu
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13:35-14:00 Studiile de outcome cardiovascular la
pacientul cu diabet zaharat tip 2: implicații pentru
practica clinică/ Cardiovascular outcome trials:
implications for clinical practice: Prof. Dr. Marius
Vintilă (România)
14:00-14:15 Discuții/Discussions
* Simpozion realizat de SRH cu sprijinul necondiționat al
companiei AstraZeneca. În conformitate cu rigorile EBAC,
toți moderatorii / lectorii participanți în cadrul simpozionului
declară lipsa oricăror conflicte de interese ce le-ar putea
influența prezentările.
Supported by an unrestricted grant from AstraZeneca. In
compliance with EBAC guidelines, all speakers/chairpersons
participating in this session have disclosed potential conflict
of interest which might cause a bias in the presentation.

14:15 – 14:45

* Simpozion realizat de SRH cu sprijinul necondiționat al
companiei Mylan. În conformitate cu rigorile EBAC, toți
moderatorii / lectorii participanți în cadrul simpozionului
declară lipsa oricăror conflicte de interese ce le-ar putea
influența prezentările.
Supported by an unrestricted grant from Mylan. In compliance
with EBAC guidelines, all speakers/chairpersons participating in
this session have disclosed potential conflict of interest which
might cause a bias in the presentation.

heart failure in a young hypertensive patient Alexandra Acostachioae, Silvia Iancovici,
Alexandru Deaconu (România)
13:15-13:25 Tratamentul chirurgical al
feocromocitomului - Un caz "clasic" în medicina
modernă /Surgical treatment of pheochromocytoma
- A "classic" case in modern medicine - Florescu
Paul Vladimir , Trifănescu Raluca (România)
13:25-13:35 Hipertensiunea severă la un pacient
tânăr. Care este cauza? /Severe hypertension in a
young patient. What is the cause? - Ana Maria
Frigura, Oana Tăutu (România)
13:35-13:45 Tratamentul endovascular și stenting
de coarctație aortică într-un tânăr hipertensiv /The
endovascular treatment and stenting of aortic
coarctation in a hypertensive youngstear
Dinu – Valentin Bălănescu, Șerban
Bălănescu(România), Eustaquio Onorato( Italy)
13:45-13:55 Hipertensiunea arterială: vinovat sau
nevinovat spectator /Arterial hypertension : guilty
or innocent bystander - Adrian Giuca, Ruxandra
Jurcut (România)
13:55-14:15 Discuții/Discussions

PAUZĂ / BREAK/ SESIUNE POSTERE ELECTRONICE COMENTATE I/ POSTER SESSION I/ LUNCH BOX SESSION
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14:45 – 16:15
Jo i,

SESIUNEA 7 / SESSION NUMBER 7

15
Sesiune State-of-the-art/ State-Of-The-Art Session
Moderatori/Chairpersons: Lina Badimon (Spania/Spania),
Maria Dorobanțu (România)

16:30 – 18:00
Jo i,

15

SESIUNEA 8/ SESSION NUMBER 8
Hipertensiunea arterială și bolile metabolice /
Hypertension and metabolic dissorders
Moderatori/Chairpersons: Anthony Heagerty (Marea
Britanie/UK), Nicolae Hancu (România)

14:45 – 15:15 Tensiunea arterială țintă – date recente din
studiul SPRINT/ Target blood pressure - the recent data from
the SPRINT study - Giuseppe Mancia (Italia/Italy)
15:15 – 15:45 Aplicarea medicinei bazate pe dovezi în
practica clinică, în HTA/Applying Evidence-based Medicine
to Clinical Practice in Hypertension - Frank Ruschitzka
(Elvetia/Switzerland)
15:45 – 16:15 De la hipertensiune la insuficiență cardiacă/
From Hypertension to Heart Failure - Marco Metra
(Italia/Italy)

14:45 – 15:05 Rolul grăsimii perivasculare în funcția
arterială în hipertensiune și diabet/ The role of perivascular
fat in arterial function in hypertension and diabetes–
Anthony Heagerty (Marea Britanie/UK)
15:05 – 15:25 Locul HTA în noul concept al sindromului
metabolic/ The place of hypertension in the new concept of
metabolic syndrome - Nicolae Hâncu (România)
15:25 – 15:40 Efectele metabolice ale medicației
antihipertensive/ Metabolic effects of antihypertensive
medication - Cornelia Bala (România)
15:40 – 15:55 Tratamentul modern al HTA la pacientul
diabetic/ Modern treatment of HTN in diabetic patients –
Calin Pop (România)
15:55 - 16:05 Afectarea cardiacă la hipertensivul diabetic /
Cardiac damage in diabetic hypertensive patient - Katalin
Babes (România)
16:05 – 16:15 Discuții/Discussions

SIMPOZION /SATELLITE SYMPOSIUM
SANOFI
În prim plan - protecția cardiovasculară
In focus: cardiovascular protection
Controlul HTA și LDL-c
High boold pressure and LDL-c control
Moderator: Prof. Dr. Maria Dorobanțu
 Dislipidemiile – mereu în actualitate în România (date din
studiul SEPHAR III)/ Dyslipidemias: always a hot topic in
Romania (data from SEPHAR III study). Maria
Dorobanțu
 Hipercolesterolemia la pacientul hipertensiv/
Hypercholesterolemia in hipertensive patients, Daniel
Lighezan (România)
 Pacientul cu hipercolesterolemie familială - de la

SIMPOZION /SATELLITE SYMPOSIUM
PFIZER
ADERENȚA LA TRATAMENT DIN PERSPECTIVE
COMPLEMENTARE/ TREATMENT ADHERENCE
FROM ADDITIONAL PERSPECTIVES
Aderența la tratament/ Treatment adhereance –
perspectiva medicului/ doctor’s perspective, Ana Maria
Vintilă (România)
Aderența la tratament/ Treatment adhereance –
perspectiva farmacistului/ pharmacist’s perspective,
Simona Negres (România)
* Simpozion realizat de SRH cu sprijinul necondiționat al
companiei Pfizer. În conformitate cu rigorile EBAC, toți
moderatorii / lectorii participanți în cadrul simpozionului

SESIUNE 9/ SESSION 9 ASISTENTE/ NURSES
Titlul sesiunii
Moderatori/Chairpersons:
Mihaela Udrescu(România), Elena Păun (România)
14:45 - 15:05 Importanța mișcării în bolile
cardiovasculare / The importance of physical activity
in cardiovascular diseases - Anca Dumitrescu
(România)
15:05 - 15:25 Evaluarea gradului de educație
raportat la sarea din dieta pacientului diagnosticat cu
hipertensiune arterială / The level of education of the
hypertensive patient in relation with the dietary salt
intake - Violeta Parască, Simona Hurjui (România)
15:25 - 15:45 Studiu dislipidemii - rezultate / Study
on lipid dissorders - results - Adina Ciurusniuc
(România)
15:45 - 16:05 Corelarea dintre hipertensiune și
accident vascular cerebral/ The link between
hypertension and storke - Rodica Vass (România)
16:05 - 16:25 Aspecte psihosomatice ale
hipertensivului și experiența de bolnav /
Phycosomatic aspects of the hypertensive patients
and its experience of being ill - Lăcrămioara
Lomnoșan (România)
16.25-16.40 Discuții/Discussions

SIMPOZION /SATELLITE SYMPOSIUM
16.30-17.00
SIEMENS - hands - on
* Simpozion realizat de SRH cu sprijinul
necondiționat al companiei Siemens. În conformitate
cu rigorile EBAC, toți moderatorii / lectorii
participanți în cadrul simpozionului declară lipsa
oricăror conflicte de interese ce le-ar putea influența
prezentările.
Supported by an unrestricted grant from Siemens. In
compliance with EBAC guidelines, all
speakers/chairpersons participating in this session have
disclosed potential conflict of interest which might
cause a bias in the presentation
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studii la practică/The patient with Familial
Hypercholesterolemia – from clinical studies to
practice. Prof. Dr. Florin Mitu (România)

18:15– 19:45
Jo i,

15

CEREMONIA DE DESCHIDERE A CONGRESULUI / CONGRESS OPENNING CEREMONY – CROWNE PLAZA

2 0 : 0 0
Jo i,

declară lipsa oricăror conflicte de interese ce le-ar putea
influența prezentările.
Supported by an unrestricted grant from Pfizer. In
compliance with EBAC guidelines, all speakers/chairpersons
participating in this session have disclosed potential conflict of
interest which might cause a bias in the presentation.

WELCOME COCKTAIL – CROWNE PLAZA

15

Vineri, 16 septembrie 2016/Friday, September 16, 2016

9.00-10.30
Vineri, 16

SALA BALLROOM A+B / BALLROOM HALL A+B

SALA MAGNOLIA / MAGNOLIA HALL

SALA BALLROOM C / BALLROOM C HALL

SESIUNEA 10/ SESSION NUMBER 10

SESIUNEA 11/ SESSION NUMBER 11:

SESIUNE 12/SESSION NUMBER 12

“Pastila matinală” de hipertensiune: cum să
îmbunătățesc managementul pacientului meu? /The
morning 'hypertension pill': How do I improve my
patient care?

SESIUNEA SEPHAR III /SEPHAR III SESSION –
MASA ROTUNDA/ ROUND TABLE

Moderatori/Chairpersons: Athanasios Manolis
(Grecia/Greece), Daniela Bartos (România)
9:00 – 9:20 Tratament farmacologic în HTA rezistentă /
Pharmacological treatment in resistant hypertension – Marius
Vintilă (România)
9:20 – 9:40 Dacă miligramele sunt aceleași, aderența face
diferența? / If the milligrams are the same, does adherence
make the difference? - Daniela Bartoș (România)
9:40 – 10:00 Timpul înseamnă controlul tensiunii arteriale /
Time is blood pressure control - Elisabeta Badilă (România)
10:00 – 10:20 Polipilula – care și pentru cine? / Polypill –
which and for whom? Athanasios
Manolis
(Grecia/Greece)
10:20 – 10:30 Discuții/Discussions

Moderatori/Chairpersons: Giuseppe Mancia (Italia/Italy),
Enrico Agabiti Rosei(Italia/Italy)
9:00 – 9:10 Designul SEPHAR III. Trendul HTA în
România/ SEPHAR III design. HTN trend in Romania –
Maria Dorobanțu (România) coordonator național
9:10 – 9:20 Controlul HTA/ HTN control - Cătălina
Arsenescu Georgescu (România)
9:20 – 9:30 – Nivelul de conștientizare a HTA și
complianța terapeutică /Awarness of hypertension and
compliance level – Crina Sinescu (România)
9:30 – 9:40 HTA și afectarea cardiacă / Hypertension and
cardiac damage - Doina Dimulescu (România)
9:40 – 9:50 Rigiditatea arterială/ Arterial stiffness - Roxana
Darabonț (România)
9:50 - 10:00 Profilul hemodinamic al hipertensivului român
/ Hemodynamic profile of romanian hypertensive patient Oana Tăutu (România)
10:00 – 10:10 Tulburările metabolice/ Metabolic disorders
- Cornelia Bala (România)
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10:10 – 10:20 Consumul de sare al populației adulte din
România / Salt consumption of the romanian adult
population - Paul Gusbeth Tatomir (România)
10:20 – 10:30 Discuții/ Discussions
10:30-11:00
Vineri, 16

PAUZĂ DE CAFEA/COFFEE BREAK
SESIUNEA 13/SESSION NUMBER 13

11:00 – 12:30
Vineri, 16

Diagnosticul în HTA endocrină/ Diagnosis of endocrine
hypertension

Moderatori /Chairpersons: Antonio Coca (Spania/Spain),
Diana Păun (România)
11:00 – 11:20 Profilul genetic și implicațiile lui în
diagnosticului în feocromocitom /Genetic profile and it’s
implication in pheochromocytoma diagnosis - Diana Păun
(România)
11:20 – 11:40 Hipertensiunea arterială în tumorile adrenale
nefuncționale /Arterial hypertension in “so-called”
unfunctional suprarenalian masses - Corin Badiu (România)
11:40 – 12:00
Hiperaldsteronismul primar/ Primary
aldosteronism - Minerva Muraru (România)
12:00 – 12:20 Cu cât mai scăzută, cu atât mai bine – o
“noutate” deja veche, argumente aduse de monitorizarea
ambulatorie automată a tensiunii arteriale / “The lower, the
better” – news already old – rebuttal from ambulatory blood
pressure monitoring - Horia Bălan (România)

/

CONFERINȚĂ DE PRESĂ/ PRESS CONFERENCE (SALA MAGNOLIA / MAGNOLIA HALL)
SESIUNEA 14/SESSION NUMBER 14
Hipertensiunea arterială la granița dintre specialități /
Hypertension on the boundary between specialties ( I)

SESIUNEA 15/SESSION NUMBER 15

Moderatori /Chairpersons: Farsang Csaba
(Ungaria/Hungary),Ion Bruckner (România)
11:00 – 11:20 Hipertensiunea arterială și
bronhopneumopatia cronică obstructivă/ Hypertension and
chronic obstructive pulmonary disease - Farsang Csaba
(Ungaria/Hungary)
11:20 – 11:40 Hipertensiunea arterială în sindromul
metabolic/ Hypertension in metabolic syndrome - Ion
Bruckner (România)
11:40 – 12:00 Obezitatea și rinichiul/Obesity and kidneys
– Josep Redon (Spania/Spain)
11:40 – 12:00 Siguranța tratamentului antihipertensiv la
vârstnic/ Safety of antihypertensive drugs in the elderly Cătălina Arsenescu Georgescu (România)
12:20 – 12:30 Discuții/Discussions

12:20 – 12:30 Discuții/Discussions
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12:45 – 14:15
Vineri, 16

SIMPOZION /SATELLITE SYMPOSIUM

SIMPOZION /SATELLITE SYMPOSIUM
KRKA

TERAPIA
Riscul cardiovascular de la ghiduri la practică – în prim
plan hipertensiunea arterială / Cardiovascular risk from
bench to bedside – focus on arterial hypertension

Combinații în doză fixă – terapia viitorului sau condiție
necesară pentru control tensional și aderență?!// Fixed
dose combinations – the therapy of the future or condition
for blood pressure control and adherence?!

12.45-13.15
Riscul cardiovascular: rău … dar cât
 Impactul aderenței la tratament asupra prognosticului
de rău? / Cardiovascular risk: worse, but how worse? pacientului hipertensiv / The impact of adherence on
Prof. Dr. M. Dorobanțu (România)
the prognosis of hypertensive patients
13.15-13.45
În 2016 țintele tensiunii arteriale
Crina Sinescu (România)
recomandate sunt încă un deziderat pentru mulți
 Sunt combinațiile în doză fixă o soluție pentru
pacienți, în ciuda diversității terapeutice. Ce spun
creșterea aderenței la tratament?!/ Are fixed dose
ghidurile? / In 2016 recommended BP targets are still a
combinations the solution to increase adherence to
goal for many patients despite therapeutic diversity.
treatment ?! Maria Dorobanțu (România)
What guidelines say? - Prof. Dr. J. Redon
 Impactul monitorizării eficiente a tensiunii arteriale
(Spania/Spain)
asupra aderenței la tratament/ The impact of effective
13.45-14.15
Combinațiile fixe în terapia HTA: o
monitoring of blood pressure on adherence Rodica
certitudine / Fixed dose combinations in arterial
Tănăsescu (România)
hypertension: a certitude – Prof. Dr. D. Vinereanu
(România)
* Simpozion realizat de SRH cu sprijinul necondiționat al
* Simpozion realizat de SRH cu sprijinul necondiționat al
companiei Sun Pharma. În conformitate cu rigorile
EBAC, toți moderatorii / lectorii participanți în cadrul
simpozionului declară lipsa oricăror conflicte de interese
ce le-ar putea influența prezentările.
Supported by an unrestricted grant from Sun Pharma . In
compliance with EBAC guidelines, all
speakers/chairpersons participating in this session have
disclosed potential conflict of interest which might cause a
bias in the presentation.

14:15 – 14:45
Vineri, 16

SESIUNE POSTERE COMENTATE I/ LUNCH BOX

SIMPOZION /SATELLITE SYMPOSIUM
MEDIST
12:45 – 14:15 "Tehnici ecografice avansate în
practică" /"Advanced echo techniques in daily clinical
practice” - Bogdan A. Popescu (România)
* Simpozion realizat de SRH cu sprijinul necondiționat al
companiei Medist. In conformitate cu rigorile EBAC, toți
moderatorii / lectorii participanți în cadrul simpozionului
declară lipsa oricăror conflicte de interese ce le-ar putea
influența prezentările.
Supported by an unrestricted grant from Medist. In
compliance with EBAC guidelines, all speakers/chairpersons
participating in this session have disclosed potential conflict of
interest which might cause a bias in the presentation.

companiei KRKA. In conformitate cu rigorile EBAC, toți
moderatorii / lectorii participanți în cadrul simpozionului
declară lipsa oricăror conflicte de interese ce le-ar putea
influența prezentările.
Supported by an unrestricted grant from KRKA. In
compliance with EBAC guidelines, all speakers/chairpersons
participating in this session have disclosed potential conflict
of interest which might cause a bias in the presentation.

Ora 14.30 sala Magnolia
Lansare carte “Punct și
Contrapunct”, ediția a III a
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14:45 – 16:15

SESIUNEA 16/SESSION NUMBER 16

SESIUNEA 17/SESSION NUMBER 17

Lezarea arterelor mari și mici în hipertensiunea arterială /
Large and small artery damage in hypertension
Sesiunea comuna RSH – ESH /Joint session RSH – ESH

Remodelarea cardiacă / Cardiac remodeling
Sesiunea comuna SRH – ASM/ RSH - AMS Joint Session

Moderatori /Chairpersons: Enrico Agabiti Rosei (Italia/Italy),
Doina Dimulescu (România)
Romanian Society of Hypertension – European Society of
Hypertension - Joint session

Moderatori/Chairpersons: Eduard Apetrei (România),
Dragos Vinereanu (România)

Vineri, 16

14:45 – 15:05 Ateroscleroza versus arterioscleroza/
Atherosclerosis vs Arteriosclerosis - Stephan Laurent
(Franta/France)
15:05 – 15:25 Boala vaselor mici în organele – țintă ale
hipertensiunii arteriale: ce este nou? / Small Arteries Disease
in Hypertension Target Organs: What’s New? – Enrico
Agabiti Rosei (Italia/Italy)
15:25 – 15:45 Relația dintre rigiditatea arterială și ischemia
miocardică/ The relationship between arterial stiffness and
myocardial ischemia – Roxana Darabonț (România)
15:45 – 16:05 Fenomenul curbei J: mit sau realitate?/J curve
phenomenon: myth or reality – Maria Dorobanțu (România)
16:05 – 16:15 Discuții/Discussions

16:15 - 16:30

14:45 – 15:05 Mecanismele ischemiei miocardice în
cardiopatia hipertensivă/ Mechanisms of myocardial
ischemia in hypertensive cardiopathy - Mircea Cinteză
(România)
15:05 – 15:25 Hipertesiune arterială și remodelarea
ventriculo-arterială/ Arterial hypertension and ventriculoarterial remodelling – Eduard Apetrei (România)
15:25 – 15:45 Hipertensiunea arterială și atriul stâng/
Arterial hypertension and left atrium – Bogdan A. Popescu
(România)
15:45 – 16:05 Imagistica în cardiopatia hipertensivă
/Imaging in hypertensive cardiopathy – Carmen Ginghină
(România)
16:05 – 16:15 Discuții/Discussions

SESIUNEA 18/SESSION NUMBER 18
Hipertensiunea arterială și disfuncția sexuală
/ Arterial Hypertension and sexual
disfunction
Moderatori/Chairpersons: Michalis Doumas
(Grecia/ Greece), Nicolae Calomfirescu
(România)
14:45 - 15:05 Disfuncția sexuală punctul de
vedere al cardiologului/ Sexual disfunction –
Cardiologist point of view- Michalis Doumas
(Grecia/Greece)
15:05 - 15:25 Cancerul de prostată la bărbați motiv de tensiune operator, dar mai ales
postoperator/Prostate cancer in men - a motive
of pre-surgery, especially post-surgery tension Belinski Cătălin (România)
15:25 - 15:45 - Disfuncția sexuală, o tensiune în
cuplu / Sexual dysfunction - a couple's tension Calomfirescu Adrian (România)
15:45 – 16:05 Hipogonadismul masculin și
diabetul zaharat tip 2/ Male hypogonadism and
type 2 diabetus mellitus - Mihalca Radu
(România)
16:05- 16:25 Care este strategia de tratament în
caz de eșec al inhibitorilor de PD5?/ What is the
strategy of treatment in case of failure of PD5
inhibitors failure - Sebastian Voinea (România)
16:25 - 16:45 Studiu de caz Hipertensiunea în
cuplu / Case study: Hypertension in the couple Calomfirescu Nicolae (România)

PAUZĂ / BREAK
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16:30 – 18:00
Vineri, 16

SESIUNEA 19/SESSION NUMBER 19

SESIUNEA 20/SESSION NUMBER 20

SESIUNEA 21/SESSION NUMBER 21

Particularități ale hipertensiunii arteriale la copil și
adolescent / Particularities of hypertension in children
and adolescents

De la cercetare la clinica / From bench to bedside

DEZVOLTAREA PROIECTELOR DE
CERCETARE TRANSNAȚIONALE/
TRANSNATIONAL RESEARCH
PROJECTS SESSION

Moderatori/Chairpersons: Renata Cifkova(Cehia/Czech
Republic) , Doina Plesca (România)
16:30 – 16:50 Update asupra Ghidului pentru
managementul tensiunii arteriale ridicate la copii și
adolescenți al Societății Europene de Hipertensiune /
Update on the European Society of Hypertension
Guidelines for the Management of High Blood Pressure in
Children and Adolescents - Empar Lurbe (Spania/Spain)
16:50 – 17:10 Sindromul hemolitic uremic tipic la copil; o
patologie interdisciplinară/ Typical hemolytic uremic
syndrome in children; an interdisciplinary pathology Mihaela Bălgrădean (România)
17:10 – 17:30 HTA la adolescent/ HTN in teenagers Renata Cifkova (Cehia/Czech Republic)
17:30 – 17:50 Diagnosticul HTA –o provocare pentru
medicul pediatru / Hypertension diagnosis – a challenge for
the pediatrician - Doina Plesca (România)
17:50 – 18:00 Discuții/Discussions

18:15 – 19:45
Vineri, 16

SIMPOZION /SATELLITE SYMPOSIUM
SERVIER
TRIPLA ACȚIUNE pentru CONTROLUL
TENSIUNII ARTERIALE/ TRIPLE ACTION for HTN
CONTROL
 SEPHAR III: unde suntem azi?/ SEPHAR III:
where do we stand today? -

Sesiune comuna RSH – ESC WG
RSH -ESC WG6
Joint Session
Moderatori /Chairpersons: Raffaele Bugiardini (Italia/Italy),
Maya Simionescu (România)

Moderatori /Chairpersons: G.Parati (Italia/Italy),
Roxana Darabonț (România)

16:30 – 16:50 Inflamația în leziunea miocardică indusă de
hipertensiunea arterială: jucători moleculari/ Inflammation
in hypertension-induced myocardial damage: molecular
players - Lina Badimon (Spania/Spain)
16:50 – 17:10 Implicarea dislipidemiei și inflamației în
aterogeneză; endoteiul vascular - ținta terapiei
antiinflamatorii / Dysipidemia and inflammation partake in
atherogenesis; endothelium as target for specific antiinflammatory therapy - Maya Simionescu (România)
17:10 – 17:30 Hipertensiunea și accidentul vascular
cerebral: colapsul autoregulării cerebrale /Hypertension and
stroke: failure of cerebral autoregulation? - Akos Koller
(Ungaria/Hungary)
17:30 – 17:45 Mitocondriologia cardiomiocitului:
interacții, semnalizare retrogradă, control al calității
/Cardiomyocyte mitochondriology: networking, retrograde
signaling, quality control - Doina Popov (România)
17:45 – 18:00 Corelarea dintre microARN si boala
coronariană severă/ Correlation between microRNAs and
coronary artery disease’s severity - Anca Sima (România)

17:00-17:30 Strategia terapeutică bazată pe
monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale /
Guided Hypertension management by out of
office monitoring of BP - Gianfranco Parati
(Italia/Italy)
17:30-17:50 Fibrilația atrială la pacienții
hipertensivi/Atrial fibrillation in hypertensive
patients - Kalistratos Manolis (Grecia/Greece)
17:50-18:10 Proiecte cercetare - posibilitățile
europene de finanțare/ Research projects –
european funding possibilities - Grzegorz
Owsianik (European Commission
DG Research & Innovation)
18:10-18:20 Discuții/Discussions

Interacțiuni medicamentoase în tratamentul
hipertensiunii arteriale/Drug interactions in arterial
hypertension treatment

SIMPOZION /SATELLITE SYMPOSIUM

Moderatori /Chairpersons: Ion Fulga (România), Eugen
Moța (România)
18:15-18:35 Interacțiuni medicamentoase în terapia
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Maria Dorobanțu (România)
“Eșecul terapiei antihipertensive: lipsă de
eficiență sau lipsă de aderență?”/ “Failure of
antihypertensive therapy: lack of efficiency or
lack of adherence?”- Gheorghe
Andrei Dan (România)
Știința la zi: Asocierile antihipertensive fixe
triple într-un singur - Dan
Dominic Ionescu (România)

* Simpozion realizat de SRH cu sprijinul necondiționat al
companiei Servier. În conformitate cu rigorile EBAC, toți
moderatorii / lectorii participanți în cadrul simpozionului
declară lipsa oricăror conflicte de interese ce le-ar putea
influența prezentările.
Supported by an unrestricted grant from Servier. In
compliance with EBAC guidelines, all speakers/chairpersons
participating in this session have disclosed potential conflict of
interest which might cause a bias in the presentation.

2 0 : 3 0
Vineri, 16

hipertensiunii arteriale/Drug interactions in arterial
hypertension therapy – Ion Fulga (România)
18:35-18:55 Medicația imunosupresoare și hipertensiunea
arterială în boala cronică de rinichi/ Immunosuppressive
drugs and hypertension in chronic kidney disease - Eugen
Moța (România)
18:55-19:15 Medicația oncologică și hipertensiunea
arterială/ Antitumoural drugs and hypertension – Ruxandra
Jurcuț (România)
19:15-19:35 Antiinflamatoarele nesteroidiene și
hipertensiunea arterială/ Non-steroidal anti-inflammatory
drugs and arterial hypertension - Opriș Daniela (România)
19:35-19:45 Discuții/Discussions

GALA DINNER – CLUBUL DIPLOMATILOR
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Sambata, 17 septembrie 2016/ Saturday, September 17, 2016

9:00 – 10:30
Sambata, 17

SALA BALLROOM A+B / BALLROOM HALL A+B

SALA MAGNOLIA / MAGNOLIA HALL

SALA BALLROOM C / BALLROOM C
HALL

SESIUNEA 22/SESSION NUMBER 22

SESIUNEA 23/SESSION NUMBER 23:

SESIUNEA 24/SESSION NUMBER 24

Noi aspecte practice ale abordării hipertensiunii arteriale în
2016 / New practical aspects of hypertension management
in 2016
Sesiune comună RSH – Societatea Portugheză de Hipertensiune
Joint Session RSH - PSH

Moderatori / Chaipersons: Mesquita Bastos
(Portugalia/Portugal)
Crina Sinescu (România)
9:00 – 9:20 „Alianța nefastă hipertensiune arterială - diabet
zaharat în afectarea de organ țintă/ Diabetes and hypertension:
an evil alliance for target organ damage - Maria Moța
(România)
9:20 – 9:40 Tensiunea arterială în ambulator vs Tensiunea
arterială de acasă/ Ambulatory Blood Pressure vs Home Blood
Pressure – Mesquita Bastos (Portugalia/Portugal)
9:40 – 10:00 Biomarkerele Centrale Vasculare – Când și cum
să le folosim în practica clinică/Central Vascular Biomarkers –
How and When to Use them in Clinical Practice – Pedro
Guimarães Cunha (Portugalia/Portugal)
10:00 – 10:20 Continuumul cardiovascular la hipertensivul
diabetic/Cardiovascular continuum in hypertensive patient with
diabetes - Crina Sinescu (România)
10:20 – 10:30 Discuții/Discussions

10:30-11:00

Hipertensiunea arterială și creierul / Hypertension and
the brain

Moderatori /Chairpersons: G.A. Dan (România); Bogdan
Ovidiu Popescu (România)
9:00 – 9:20 Boli cognitive și HTA – date din studiul
SEPHAR/Cognitive disorders and HTN - data from SEPHAR III
study – Bogdan Ovidiu Popescu (România)
9:20 – 9:40 Heterogenitatea valorilor tensionale optime în
patologia cerebro-vasculară / The heterogeneity of blood pressure
targets in cerebravscular diseases - S Tuta (România)
9:40 – 10:00 Hipertensiunea și fibrilația atrială - o alianță mortală
/ Hypertension And Atrial Fibrillation: a deadly alliance –
Gheorghe-Andrei Dan (România)
10:00 – 10:20 Microangiopatia cerebrală în boala hipertensivă /
Cerebral microangiopathy in hypertension – Florina Antohi
(România)
10:20 – 10:30 – Discuții/Discussions

SESIUNEA MEDICILOR REZIDENȚI /
RESIDENT SESSION
Moderatori /Chairpersons: Mircea
Cinteză (România), Tiberiu Nanea
(România)
9:00 – 9:20 Comorbidități cardio-vasculare
la hipertensivul vârstnic / Cardiovascular
comorbidities in elderly hypertensive patient
– Tineriu Nanea (România)
9:20 – 9:35 O cauză rară de hipertensiune la
un pacient tânăr /A rare cause of
hypertension in a young patient – Irina
Ciomaga (România)
9:35 – 09:50 Un caz dificil de hipertensiune
secundară suspectată la o femeie tânără /A
challenging case of suspected secondary
hypertension in a young woman – Cristina
Neagu (România)
09:50– 10:05 Fibrilația atrială
multifactorială la un pacient obez,
hipertensiv cu anomalii cardiace structurale
și sindromul de apnee obstructivă în somn
/Multifactorial atrial fibrillation in an obese,
hypertensive patient with structural cardiac
anomalies and obstructive sleep apnea
syndrome – Cristina Japie (România)
10:05 – 10:20 Nicio hipertensiune nu e la
fel... /No hypertension is the same... - Emma
Weiss (România)
10:20-10:30 Discuții/ Discussions

PAUZĂ DE CAFEA/COFFEE BREAK
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11:00-12:30

SESIUNEA 25/SESSION NUMBER 25
Noi provocari în tratamentul HTA/New challenges in
hypertension treatment
Sesiune Comună SRH – ESC Council on Hypertension /
RSH – ESC Council on Hypertension Joint Session

SESIUNEA 27/SESSION NUMBER 27

SESIUNE 26/SESSION NUMBER 26

Hipertensiunea arterială la granița dintre specialități /
Hypertension on the boundary between specialties
II
Moderatori /Chairpersons: Peter Nilsson (Suedia/Sweden),
Adriana Ilieșiu (România)

Sambata, 17

11:00 – 11:20 Efectele cardiovasculare ale antidiabeticelor – Un
Moderatori /Chairpersons:Leonida Gherasim (România), Bryan
update 2016/ Cardiovascular effects by antidiabetes drugs - An update
Williams (Marea Britanie/United Kingdom)
2016 - Peter Nilsson (Suedia/Sweden)
11:20 – 11:40 HTA la bolnavul cu sindrom coronarian acut/ HTA in
11:00 – 11:20 Tratamentul hypertensiunii: trecut, prezent și
patients with acute coronary syndrome – Raffaele Bugiardini
viitor/ The treatment of hypertension: past, present and future (Italia/Italy)
Alberto Zanchetti (Italia/Italy)
11:40 – 11:55 Urgențe cardiovasculare posibile în timpul testului de
efort / Possible cardiovascular emergencies during exercise testing –
11:20 – 11:40 Terapia optimă în hipertensiunea arterială
Florin Mitu (România)
rezistentă: studiul Pathway-2/ The best therapy for resistant
hypertension: the Pathway-2 study - Bryan Williams (Marea
11:55 – 12:10 Edemul pulmonar acut la bolnavul hipertensiv/ Acute
Britanie/United Kingdom)
pulmonary edema in hypertensive patients – Adriana Ilieșiu
11:40 – 12:00 Care niveluri-țintă ale TA sunt optime în
(Romania)
prevenția cardiovasculară? /What target blood pressure levels
12.10-12.25 Explorarea reducerii potențiale a mortalității în țările
are the optimal for cardiovascular prevention - Antonio Coca
europene prin îmbunătățirea alimentației și stilului de viață – o
(Spania/Spain)
abordare prin modele/Exploring potential mortality reductions in
12:00 – 12:20 Noi ținte ale tratamentului antihipertensiv dincolo
European countries by improving diet and lifestyle: A modelling
de controlul tensiunii arteriale/New target for treatment of HTA
approach - Tomasz Zdrojewski on behalf of the EuroHeart II Steering
beyond BP control – Dragoș Vinereanu (România)
(Polonia/Poland)
12:20 – 12:30 Discuții/Discussions
12:25- 12:30 Discuții/Discussions

12.45-13.00
Sambata, 17

FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A CONGRESULUI /CLOSING CEREMONY. PREMII / AWARDS
COMISIA DE EVALUARE POSTERE: Prof. Mircea Penescu; Conf. Dr. Roxana Darabonț, Conf. Cornelia Bala
COMISIA DE EVALUARE A PREZENTĂRILOR ORALE - Prof Dr. Tiberiu Nanea, Prof Dr Mircea Cinteză
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