Prof. Dr. Radu Deac, Academia de Științe Medicale,
coordonator al echipei de cercetare care a stat la baza
constituirii platformei AngioNET care găzduiește serviciile de
telemedicină E-Cardio-Covid19
Medic primar chirurgie cardiovasculară, doctor în medicină care
are la activ peste 7.000 de operații pe cord deschis, peste 3.000
de operații pe cord închis și vase și peste 40 de transplanturi de
cord efectuate atât în România, cât și în Statele Unite ale
Americii. Activitatea de cercetare a fost recunoscută prin brevete
obținute în SUA și în România pentru valve biologice utilizate
pentru înlocuire de valvă cardiacă.

Prof. Dr. Emanoil Ceaușu, medic primar de boli infecțioase,
doctor în medicină. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
Tropicale V. Babeș, București, secretar General al Academiei
de Științe Medicale
Coordonează echipa de medici specialiști în boli infecțioase și
epidemiologi implicați în acordarea serviciilor de telemedicină ECardio-Covid19

Dr. Pavel Platon - medic primar
Competență în cardiologie invazivă și intervențională și ecografie
vasculară, cu peste 1500 de intervenții anuale (coronarografie,
angiografie periferică, diagnostic invaziv al afecțiunilor
congenital ale inimi), peste 140 de cazuri anuale de angioplastie
carotidiană sau renală.
Primul caz din România de implantare de celule stem în artera
hepatică (noiembrie 2005) în colaborare cu Spitalul
Hammersmith și Universitatea Cambridge.

Echipa Spitalului Universitar de Urgență București
Prof. Dr. Dragoș Vinereanu - Medic primar cardiolog, doctor
în științe medicale, Șef al Secției de Cardiologie SUUB,
președinte al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
Carol Davila din București
Vastă experiență în ecocardiografii transtoracice, și
transesofagiene, teste ecografice de stres, teste ECG de stres,
proceduri diagnostice și angioplastii, proceduri incluzând sisteme
biventriculare și defibrilatoare interne cu implementare de
peacemaker.

Dr. Cristian Alexandru Udroiu – medic primar cardiologie,
doctor în științe medicale
Competente în ecocardiografie, urgențe prespitalicești,
cardiologie intervențională, ecocardiografie și medicină de
urgență, cu vastă experiență în tratarea afecțiunilor cardiologice
și cu un număr foarte mare de proceduri de tip angioplastii
coronariene, dar și în boli cardiace structurale (TAVI, DSA).

Dr. Bogdan Cristian Dorobăț – medic primar radiologie
intervențională, doctor în științe medicale
Competență în ecografie generală, radiologie și imagistică
medicală, medic coordonator Compartimentul de Angiografie și
Terapie Endovasculară.

Dr. Elena Oana Terecoasă, Medic primar neurologie,
doctor în științe medicale
Practică medicina cu răbdare și o mare doză de implicare, face
parte dintr-o echipa în care cercetarea este coordonata de dr.
Florina Antochi, și din care face parte și dr. Raluca Badea,
medic specialist neurologie.

Spitalul Județean de Urgenta “Sf.Ioan cel Nou” Suceava
Dr. Mihai Crețeanu - Medic primar Radiologie și Imagistică
Medicală
Supraspecializare în neuroradiologie intervențională și tehnici
de radiologie intervențională realizând primele embolizări de
anevrisme cerebrale și tratament endovascular al piciorului
persoanei cu diabet din Bucovina.

Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara

Dr. Mornoș Cristian - Medic primar cardiologie, doctor în
științe medicale
Competențe în ecocardiografie generală, ecocardiografie
transtoracică, transesofagiană și cardiologie intervențională.

Dr. Daniel Miron Brie - Medic Primar Cardiologie
Competențe în cardiologie intervențională.

Dr. Constantin Erimescu – Medic specialist cardiologie,
medic primar medicină internă
Competențe în ecografie abdominală și cardiacă, cardiologie
intervențională.

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Tg. Mureș
Dr. Ayman Elkahlout - Medic primar cardiolog
Deși a absolvit Facultatea de Medicină Generală la
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”
Timișoara, s-a alăturat echipei de la IUBCVT Târgu-Mureș,
întâlnind o atmosferă caldă, în condiții de colegialitate și
dezvoltare tehnică și științifică.
Competențe în cardiologie intervențională, practicând în mod
curent proceduri de cateterism cardiac, endoprotezări de aortă
abdominală și toracică, implanturi de valve aortice percutane.

Dr. Hadadi László - Medic primar cardiolog, doctor în
științe medicale
Medic cercetător, interesul principal de cercetare fiind
reprezentat de cercetarea clinică în domeniul cardiologiei
invazive și intervenționale, în special al intervențiilor
coronariene, vasculare periferice și structurale cardiace, cu
peste 30 de publicații științifice în reviste și/sau la congrese de
specialitate.

Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. G.I.M. Georgescu” Iași.

Dr. Alexandru Burlacu – medic primar cardiologie, doctor în
științe medicale, șef secție cardiologie intervențională
Competențe în ecografie cardiacă, cardiologie intervențională. Are
mai mult de 25 de articole științifice publicate și este implicat în
proiecte de cercetare științifică.

Dr. Igor Nedelciuc - Medic primar Cardiologie
Competențe în ecografie cardiacă, cardiologie intervențională, boli
cardiace structural.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Prof. Dr. Cristian Constantin - Medic primar Radiologie și
Imagistică Medicală, doctor în științe medicale
Competențe în ultrasonografie generală și radiologie
intervențională, tomografie computerizată și imagistică prin
rezonanță magnetică.

Dr. Andrei Constantin Deaconu – Medic Specialist
Radiologie Imagistică Medicală
Studii complementare în imagistică prin rezonanță Magnetică,
tomografie computerizată.

Dr. Eugen Țieranu – Medic specialist cardiologie
Competențe în ecografie cardiacă și cardiologie
intervențională.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Dr. Florin Orțan - Medic Primar Cardiolog, Șef
Compartiment Cardiologie Intervențională
Competențe în cardiologie intervențională, coordonator
HeartTeam, abilități manageriale, peste 20 lucrări științifice
publicate

Dr. Popica Maria Cristina - Medic Specialist Cardiolog,
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
Competențe în cardiologie intervențională.

Dr. Petrișor Macașoi - Medic Specialist Cardiolog
Competențe în ecocardiografie transtoracică și cardiologie
intervențională

Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” Cluj Napoca
Prof. Dr. Adrian Iancu - Medic primar cardiolog, doctor în
științe medicale.
Competențe în cardiologie intervențională, coordonator de studii
clinice în domeniului infarctului miocardic acut, stentingului de
carotide, tratării restenozei în-stent și a terapiei antiagregante în
stentarea coronariană. Contribuțiile originale ale Dr. Iancu au
fost reprezentate de dezvoltarea unei noi metode de tratament al
obstrucției microvasculare în infarctul miocardic acut, precum și
de numeroase articole științifice publicate în reviste cu impact
ridicat.

Dr. Adrian Molnar - Medic primar chirurgie
cardiovasculară doctor în științe medicale
Chirurg cardiovascular, coordonator al activității medicale din
Institut, autor a numeroase articole științifice.

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Dr. Bogdan Duțu – medic specialist cardiologie,
coordonator Laborator Cateterism Cardiac
Competențe în cardiologie intervențională, implicat în
proceduri invazive angiologice diagnostic și terapeutice în
zona Cluj – Satu Mare

Si separat psiholog și preot

Cristian Petrescu, psiholog clinician și psihoterapeut în
cadrul Institutului Regional de Psihiatrie “Socola” Iași,
având o experiență de peste 20 de ani în domeniul psihologiei
și al sănătăți mintale.

Arh. Nichifor Horia - stareț al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”
din 2008 și Exarhul administrativ al Mănăstirilor din
Arhiepiscopia Iașilor din 2009. Este autorul mai multor studii
și articole teologice publicate în reviste de specialitate.

