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Stimate coleg,
Ne face placere să vă anunțăm că Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași
derulează proiectul cu acronimul “INIMI PENTRU COPII” în cadrul căruia Laboratorul de
Electrofiziologie al Institutului de Boli Cardiovasculare Iași acordă consultații de aritmologie
pentru pacienții pediatrici în vederea selectării pentru proceduri intervenționale de diagnostic și
tratament pentru tulburări de ritm și conducere, după cum urmează:

blocul atrio-ventricular congenital pe cord normal sau în cadrul maladiilor congenitale
complexe,

tahicardii paroxistice nedocumentate electrocardiografic.
De asemenea, efectuăm procedura de ablație prin radiofrecvență simplă (în sistem
bidimensional) sau complexă (sistem tridimensional CARTO 3) pentru următoarele categorii de
aritmii:

tahicardia paroxistică supraventriculară (reintrare atrioventriculară joncțională, tahicardii
atriale, tahicardia prin reintrare atrioventriculară din cadrul sindroamelor de preexcitație WPW,
tahicardia jonctională permanentă reciprocă PJRT),

flutter atrial comun sau atipic, postintervenție de corecție a maladiilor congenitale,

tahicardia ventriculara sustinută sau nesustinută, repetitivă (tract ejecție VD, fasciculară, tract
ejecție VS, cuspe aortice).
Menționăm că aceste proceduri vor putea fi efectuate până în data de 24 decembrie 2015,
gratuit, prin finanțare specială în cadrul proiectului, cu spitalizare în IBCV Iași. În funcție de vârsta
copilului anestezia este locală și/sau sedare profundă.
Pentru programari sau consultatii va rugam sa ne contactati telefonic la +40 232 211834,
interior 179/180 sau pe posta electronica mihaelagrecu@yahoo.com.
Vă mulțumim pentru colaborarea de până acum și pentru încrederea pe care ne-o acordați zi
de zi atunci când ne adresați cazuri. Sprijinul dumneavoastră în derularea acestui proiect este
deosebit de importantă. Sperăm ca un număr cât mai mare de copii să beneficieze de tratamentul
intervențional și să aibă șansa vindecării tulburării de ritm, șansa unei vieți normale.
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