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PROBLEME DE CERCETARE CINSTE CĂRŢII

EXCELENŢĂ ÎN CARDIOLOGIA ROMÂNEASCĂ
Excellency in Romanian cardiology

Prof. Habil. DrHC. CS 1. Dr. Dan Riga, Prof. Habil. DrHC. CS 1. Dr. Sorin Riga
Membri titulari ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe Medicale
Coordonatorii Departamentului de profilaxie şi cercetare a stresului, 

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“, Bucureşti 

Aducem în atenţia medicinei, cardiologiei, ştiin-
ţelor medicale şi farmaceutice din ţara noastră un 
real progres universitar – postuniversitar şi publi-
cistic realizat de Prof. Dr. Carmen GINGHINĂ 
– ca editor, prin 2 (două) monografii de referinţă în 
domeniu, publicate la Editura Medicală, în anul 
2016:

• Imagistică la bolnavii cardiaci şi
• Compendiu de terapie a bolilor cardiovas-

culare.
Personalitate ştiinţifică de referinţă – Prof. Dr. 

Carmen GINGHINĂ – Universitatea de Medicină 
şi Farmacie Carol Davila (UMF-CD) – şef Catedră 
cardiologie şi Şcoală Doctorală UMF CD, fost di-
rector la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. 
Iliescu, este membru titular al Academiei de Ştiinţe 
Medicale şi al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, membru în numeroase Societăţi naţiona-
le şi internaţionale de cardiologie, inventator şi au-
tor (coautor, editor) de importante lucrări ştiinţifice 
(publicate în ţară şi străinătate), capitole, monogra-
fii şi tratate de cardiologie – (în concepţie novatoa-
re) (1,2,3). 

Imagistică la bolnavii cardiaci (carte împreună 
cu CD) reprezintă în fapt o punte, o interfaţă de di-
agnostic şi evaluare, între cartea universitară, sche-
matică, descriptivă (prezintă boala – generalul) → 
la clinică, integrare, dinamică (caracterizează bol-
navul – individualitatea).

Monografia constituie – după cum elocvent se 
subliniază în Introducere – o carte de învăţătură. 
Este într-adevăr un manual interactiv de prezentare 
de cazuri clinice în analiză multidimensională 
(ECG, Eco, Doppler, angiografie, CT, RMN, cate-
terism, coronografie, radiografie etc.), centrat pe 
pacient (medicină personalizată cardio-vasculară).

Bogăţia de informaţii/pe caz, logica prezentării, 
relevarea trinomului actului medical (diagnostic, 

evaluare – terapie – recuperare) definesc această 
carte de învăţătură ca un excelent compendiu de 
medicină (cazuri bazate pe dovezi). De aceea, car-
tea de învăţătură prezentată se înscrie creativ în 
educaţia medicală continuă, prin valenţele sale for-
matoare şi de perfecţionare în gândirea şi acţiunea 
clinică – paraclinică de cardiologie.

Datorită specialităţilor autorilor cărţii, cardiolo-
gia este interconectată multimodal pe linia inimii, 
care este supraintegrată holistic în tot organismul, 
iar interrelaţiile sunt demonstrate prin laborator cli-
nic, hematologie, radiologie şi imagistică medicală, 
anatomie patologică, epidemiologie, medicină de 
familie, boli infecţioase, medicină internă, neurolo-
gie, endocrinologie, oftalmologie, nefrologie, pne-
umologie, gastroenterologie, reumatologie, ATI, 
chirurgie generală, chirurgie cardio-vasculară.

În concluzie, recomandăm cu toată căldura car-
tea de învăţătură „marca“ C. GINGHINĂ ca un 
curs postuniversitar de prezentări/învăţare prin ca-
zuri clinice, un curs de supraspecializare în cardio-
logia modernă, de ultimă oră, care ridică, dialogul 
medic-bolnav prin transdisciplinaritatea dialogu-
lui metodologie – tehnologie/IT, la desăvârşirea ac-
tului medical în individualitate, stadialitate, rezerve 
de vindecare şi prognoză.

Compendiul de terapie a bolilor cardiovascula-
re răspunde la cel mai înalt nivel concluziei edito-
rului, care încheie astfel Introducerea: Tratamentul 
cardiologic modern este într-un progres continuu. 
Prezentarea capitolelor şi subcapitolelor este edifi-
catoare în acest sens:

– Capitolul I – Principalele medicamente uti-
lizate în cardiologie

1.  Antagoniştii de receptori beta adrenergici
2.  Inhibitorii sistemului renină-angiotensină al-

dosteron
3.  Blocanţii de calciu
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4.  Medicamentele diuretice
5.  Agenţii antitrombotici
6.  Medicaţia antiaritmică
7.  Medicamente inotrop pozitive
8.  Terapia hipolipemiantă
– Capitolul II – Modul de utilizare a medica-

mentelor în funcţie de patologia bolnavului
1.  Tratamentul insuficienţei cardiace
2.  Terapia antihipertensivă
3.  Tratamentul sindroamelor coronariene croni-

ce şi acute
4.  Abordarea terapeutică a aritmiilor cardiace
5.  Tratamentul valvulopatiilor
6.  Terapia endocarditei infecţioase
7. Abordarea terapeutică a disecţiei de aortă
8.  Tratamentul embolismului pulmonar şi sis- 

temic
9.  Terapia dislipidemiilor

10. Tratamentul bolilor cardiace congenitale la  
adult

11. Abordarea terapeutică a bolilor arteriale peri-
ferice

12. Tratamentul bolilor venelor periferice
13. Abordarea tratamentului în hipertensiunea  

pulmonară
14. Terapia cardiomiopatiilor
15. Tratamentul în bolile pericardului
16. Prevenţia şi recuperarea bolilor cardiovascu-

lare

– Capitolul III – Medicamente non-cardiace 
care afectează cordul

1. Terapia non-cardiologică
Valoarea şi elocvenţa Compendiului – un adevă-

rat Tratat în sinteză privind terapeutica bolilor car-
diovasculare (cca. 400 de pagini) – sunt demonstra-
te printr-o sistematică integrativă a claselor de 
medicamente în relaţie etiologic-patogenă, cu acţi-
une primară şi/sau secundară, o ierarhizare şi cen-
trare a terapiei în funcţie de patologia bolnavului, 
care se încheie cu un capitol semnal şi de terapeuti-
că globală (prin acţiuni şi consecinţe): Medicamen-
te non-cardiovasculare care afectează cordul.

Structurarea fiecărui subcapitol dovedeşte o lo-
gică didactică perfectă, o gradualitate în complexi-
ficare, multiple sinteze prin text (conţinut) şi tabe-
le-scheme-algoritmuri-figuri – ECG, ECO, radio-
grafii, tomografii, coronografii, scintigrafii – toate 
metodele de imagistică (iconografie) şi se încheie 
cu bibliografie actuală modernă şi edificatoare (un 
adevărat instrument de lucru final multidimensio-
nal în domeniu). 

Sinteza terapiilor (multiple, complexe, comple-
mentare) în tabele este deosebit de elocventă, in-
structivă şi de impact în procesul etapizat de EMC 
(educaţie medicală continuă, în domeniu). Se reali-
zează adevărate fotografii mnezice, având în vede-
re că omul recepţionează prin analizatorul vizual 
80% din influenţa mediului înconjurător (în spaţiu 

T E R A P I E  DIAGNOSTIC–EVALUARE
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şi color, analitic şi sintetic). Citite pe verticală, ta-
belele prezintă în general diversitatea, multitudinea 
de clase, substanţe, terapii, procese etiologice, pa-
tologice, stadii etc. Citite pe orizontală, ele relevă 
gradualitate şi procesualitate (de ex: mecanisme de 
acţiune, timp de intrare în acţiune, durata de acţiu-
ne, doza iniţială, doza de întreţinere, doza maximă, 
regim de administrare, profilaxie, terapie, comenta-
rii, concluzii etc.) 

 Datorită conjugării necesităţii (patologia cardi-
ovasculară în creştere), cu valoare (pentru învăţă-
mânt, asistenţă medicală şi cercetare) şi actualitate 
(în profilaxie, terapie şi recuperare), recomandăm 

setul complementar al celor 2 (două) cărţi de car-
diologie marca Prof. Dr. Carmen Ginghină, de la 
medicul de familie la medicul primar şi EMC, de la 
licenţă, doctorat la post-doctorat şi ca documentare, 
bază de date la studiile clinice şi cercetare multidis-
ciplinară.

Setul celor 2 (două) cărţi devine în acelaşi timp 
manual universitar-suprauniversitar, ghid clinic şi 
instrument ştiinţific. Datorită tuturor acestor fapte 
şi evidenţe, este de datoria noastră să felicităm edi-
torul şi întreg colectivul de autori, pentru publica-
rea celor 2 (două) valoroase cărţi.
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