Invitație
Academia de Științe Medicale, instituție publică națională cu prestigiu academic în
domeniul cercetării medicale şi farmaceutice cu o experiență de peste 80 ani, derulează
începând cu anul 2015 proiectul SMIS 107124 „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare,
dezvoltare și crearea de noi infrastructuri”. Proiectul în valoare de 112.389.702,00 lei este
dedicat afecțiunilor letale sau invalidante - boli cardiovasculare și boli tumorale, considerate la
nivel național și internațional principalele cauze ale morbidității și mortalității.
Avem deosebita plăcere de a vă transmite pe această cale invitația de a ne fi alături
la Conferința care marchează finalul proiectului organizată la Brașov, Hotel Belvedere în
perioada 27-29.04.2022.
Conferința are ca scop prezentarea rezultatelor cercetării clinice prin diagnostic imagistic
și proceduri intervenționale în afecțiunile cardiovasculare, cerebro-vasculare, malformații în
cardiologia pediatrică, anevrismele vaselor periferice, tumori digestive. Cu aceeași ocazie, vor fi
prezentate propunerile de politici publice de sănătate bazate pe concluziile activităților de
cercetare derulate pe parcursul implementării proiectului.
Conferința va găzdui Adunarea Generală și dezbaterile membrilor clusterului AngioNet,
care a fost înființat în cadrul proiectului. Clusterul AngioNet își propune să dezvolte rezultatele
obținute în activitățile de cercetare aplicativă din cadrul proiectului și să asigure transferul
cunoștințelor în vederea creșterii competitivității economice în domeniul bolilor cardiovasculare
și tumorilor digestive în România.
Prof. Dr. Mircea Beuran
Vicepreședinte Executiv
Academia de Științe Medicale

Prof. Dr. Radu DEAC
Membru Consiliu Științific ASM
Director proiect AngioNet

Detalii privind programul și înregistrarea:
Cristina Pleșoianu, manager proiect AngioNET, office@angionet.ro sau pe site-ul poiectului http://angionet.ro

Program preliminar
Conferința finală
AngioNet - Rețea națională de cercetare clinică pentru diagnostic și terapii angiografice

Miercuri, 27 aprilie 2022
13:30 – 14:00

Primire invitați

14:00 – 16:30

Parteneriate în dezvoltarea de proiecte în patologiile cardiovasculare și
oncologice: infrastructura de sănătate, networking, digitalizare, cercetare
fundamentală – cercetare aplicativă
Cardiologie și Oncologie pentru medicina deceniului viitor

16:30 – 17:00

Coffee Break

17:00 – 18:00

Adunare Generală Cluster AngioNet

Joi, 28 aprilie 2022
09:30 – 10:00 Deschidere oficială: Bolile cardiovasculare și oncologice - prioritate în România
10:00 – 10:30
10:30 – 12:00

Prezentare proiect AngioNet – obiective și rezultate
Impact la nivelul centrelor care fac parte din rețeaua AngioNet
Rezultate și concluzii pe temele de cercetare abordate în cadrul proiectului

12:00 – 13.00

Baza de date AngioNet: registre și imagistică. Importanță validare date. Follow-up.
Consolidare date ca bază a formulării de politici publice de sănătate în domeniile
cardiovascular și oncologic

13:00 – 14:00

Pauză prânz

14:00 – 15:30

Experiența implementării proiectului în centre în care au fost înființate
laboratoare noi de angiografie și în centre consacrate

15:30 – 15:45

Decizii în echipă, extrapolare la toate temele de cercetare ale proiectului, condiție
a terapiei centrate pe pacient

15:45 – 16:15

Abordarea intervențională versus chirurgie deschisă

16:15 – 16:30

Coffee Break

16:30- 17:30

Intervenții on-line din centrele de cercetare

17:30- 18:00

Concluzii și închidere proiect. Calea spre durabilitate - Cluster AngioNet

19:30

Cină festivă

Vineri, 29 aprilie 2022
09:30 – 12:30 Sesiuni instruire „Perfecționarea tehnicilor de lucru în laboratorul de angiografie”

