COMUNICAT DE PRESĂ
Start la C.O.M.B.A.T
Teme de actualitate şi speakeri reputaţi în hipertensiune arterială: 2 noiembrie 2012,
Piteşti

Societatea Română de Hipertensiune demarează la Piteşti prima ediţie a Cursului
NaţiOnal de Management al Bolnavului hipertensiv – Actualităţi în diagnostic şi Tratament
(COMBAT).
Cursul se va desfăşura vineri, 2 noiembrie 2012, în Aula Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” Pitești, în intervalul orar 09.00 – 18.00.
Manifestarea se adresează medicilor de familie, cardiologi, internişti, nefrologi,
diabetologi, neurologi din Judeţul Argeş şi din zonele adiacente, şi îşi propune informarea lor cu
privire la cele mai noi date despre diagnosticarea şi tratamentul corect al hipertensiunii
arteriale.
Cursul va aduce în prim plan teme bazate pe informaţii de ultimă oră, susţinute de unii
dintre cei mai reputaţi profesionişti în domeniul hipertensiunii arteriale: prof.univ.dr. Maria
Dorobanţu (Evaluarea variabilităţii TA, semnificaţia ei prognostică şi terapii adecvate pentru
corectarea acestui parametru), prof.univ.dr. Decebal Hudiţă (HTA în sarcină, monitorizarea şi
tratamentul unei gravide cu HTA anterioară sarcinii, substratul fiziopatologic, monitorizarea şi
tratamentul preeclampsiei), şef.lucr.dr. Roxana Darabont (Măsurarea ambulatorie a TA –
definiţie, metodologie, semnificaţie prognostică a măsurătorilor, indicaţii în raport cu celelalte
tehnici de măsurare şi discuţii cu medicii din audienţă), dr. Paul Gusbeth-Tatomir (Asocierea
dintre HTA, DZ şi boala renală, evaluarea afectării renale şi tratamentul specific ± forme clinice
rezistente la tratament), dr. Luminiţa Ardelean (Managementul HTA la pacienţii dializaţi
cronic), dr. Mihai Vasile (HTA – factor de risc pentru AVC, tratamentul HTA în fază acută şi pe
termen lung în AVC ischemic şi hemoragic).
Cursul are o structură dinamică, ce mizează pe interactivitatea dintre speakeri şi medicii
participanţi, pe baza cazurilor clinice prezentate la începutul fiecărei sesiuni în parte.
“La prima ediţie a cursului C.O.M.B.A.T., de la Piteşti, vom prezenta o serie de cazuri
clinice ilustrative, atât pentru monitorizarea corectă a tensiunii arteriale, cât şi pentru
diagnosticarea şi tratarea complicaţiilor acesteia. Analiza studiilor de caz va avea la bază
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ghidurile actuale de practică medicală din hipertensiunea arterială”, a declarat prof.univ.dr.
Maria Dorobanţu, preşedintele Societăţii Române de Hipertensiune.
Cursul C.O.M.B.A.T, ediția Pitești, este organizat științific de Societatea Română de
Hipertensiune, sub egida UMF “Carol Davila” Bucureşti şi a Colegiului Medicilor – Filiala Argeș.
Evenimentul este creditat de Colegiul Medicilor din România cu 6 puncte EMC.
Director curs: prof.univ.dr. Maria Dorobanţu.
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