În pofida eforturilor titanice, aplicate de întreaga comunitate medicală
mondială, bolile cardiovasculare mențin poziții de top in rating-ul patologiilor noncontagioase, fiind cauza principală de deces, inclusiv în țările cu un sistem avansat
de dezvoltare a asistenței medicale.
Realităţicrunte în Republica Moldova:
• 55% din decese sunt determinate de afecțiuni cardiovasculare.
• Rata mortalității este deosebit de înaltă în grupul de populație apt de
muncă.
• Speranța de viață constituie 64.86 ani pentru bărbați și 73.5 ani pentru
femei (2010).
• Cauzele principale: abuzul de alcool și tabagismul- 57.6% din totalul de
decese printre bărbați și 13.7 –printre femei (2010)
• 40.4% din populaţie suferă de HTA
• 80% din afecțiuni cardiovasculare și AVC pot fi prevenite.

Astfel, combaterea maladiilor cardiovasculare este o prioritate, iar întrunurile și
discuțiile care ar viza cele mai noi strategii de diagnostic și tratment ar fi de o
importnță crucială.
Pe data de 12-13 octombrie 2018, a avut loc evenimentul de amploare
CARDIO FORUM 2018 – Conferință Interdisciplinară cu Participare
Internațională, cu tematica ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ ÎN
PRACTICA MEDICALĂ .
Conferinta este unul dintre cele mai ample si reputate evenimente stiintifice
din R.Modova si are o structura de desfasurare extrem de complexa. Evenimentul
reuneste anual elita cardiologiei moldovesti, alaturi de invitati de notorietate din
strainatate, membri a Societatii Europene de Cardiologie, veniţi pentru a face
schimb de cunoştinţe şi pentru a analiza modul în care interdisciplinaritatea
contribuie la abordarea uneia dintre cele mai importante probleme de sănătate
globale – bolile cardiovasculare: Prof.Dr.Med.Ralf Dechend (Germania),
Prof.Atanasios J. Manolis (Grecia),Prof.Claudio Borghi (Italia),Prof. Panas
Vardas (Grecia). Totodată, printre speakeri se numără si profesorii nostri de
prestigiu: Dl. Acad.Popovici Mihai, Prof.Revenco Valeriu, Prof. Vataman
Eleonora, Prof.Caraus Alexandru, Prof.Ivanov Victoria, Prof. Vudu Lorina

La deschiderea forumului dl. Acad.M. Popovici a accentuat importanta
abordarii multidisciplinare a pacientului, menționînd că aceasta ar determina
succesul în atingerea unor scopuri comune- de a mbunătăți gradul de asistență
medicală pacienților cardiovasculari și de reduce morbiditatea și mortalitatea
cardiovasculară.
“Am invitat şi la această ediţie cardiologi de prestigiu din ţară şi străinătate, care
vor prezenta noutăţi de interes general din domeniul cardiologiei", a declarat Acad.
M.Popovici, preşedintele Societăţii Cardiologilor din R.Moldova.
Totodata, Directorul Institutului de Cardiologie, Dl. V.Moscalu a
subliniat faptul că, "Experții cardiologi, diabetologi, reumatologi și medici de
familie dau un semnal de alarmă rferitor la incidența în creștere a bolilor
cardiovasculare, care necesita mobilizarea tuturor specialistilor pentru reducerea
morbiditatii si mortalitatii prin aceste afectiuni".
Din programul științific al conferinței fac parte următoarele teme: hipertensiunea
arteriala, insuficienta cardiaca, hiperuricemia, diabetul, patologia tiroiidiana.
Profesorul Panos Vardas, șeful Departamentului Cardiologie de la
Spitalul Universitar din Creta, Grecia, fost președinte al Societății Europene de
Cardiologie, a declarat că societatea pe care a condus-o timp de mai mulți ani are
drept obiectiv reducerea inegalităților în asigurarea serviciilor de asistență
medicală acordate cetățenilor din diferite țări europene, prelungirea vieții
pacienților cardiaci de la 5 la 10 ani, precum și prevenirea și combaterea maladiilor
cardiovasculare.
CARDIO FORUM 2018 reprezinta o platformă interdisciplinară pentru
abordarea optimă a pacienților cu patologii cardiovasculare, metabolice,
nefrologice și de sistem. Este un proiect internațional interdisciplinar între
Societatea Cardiologilor din Republica Moldova , Societatea Endocrinologilor
si Societatea Reumatologilor din R.Moldova si Societatea Europeană de
Cardiologie, iar la eveniment au participat peste 250 de specialisti din diverse
domenii.

