CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII CU CARACTER PERSONAL


Nume / Prenume: SÂRCĂ GABRIELA JULIETA



Data naşterii: 30 iulie 1954
EDUCAŢIE ŞI FORMARE



Liceul Matei Basarab, Bucureşti



Facultatea de Medicină Generală Bucureşti



Medic specialist medicină internă



Medic primar medicină internă



Competenţă în cardiologie



Competenţă în ecocardiografie
CURSURI POSTUNIVERSITARE



Medicină internă - curs în cadrul rezidenţiatului



Actualităţi în nefrologie



Explorări cardiovasculare



Ecocardiografie pentru avansaţi



Cardiologie - curs 1 an pentru competenţă



Cursuri de homeopatie



Curs de ecografie vasculară



Curs european de ecocardiografie : Doppler Echocardiography : from Basics
to Advanced Applications - 2007



Curs de management spitalicesc – 2007



TMI – Certificate Communication Skills Programme – 2009
TITLURI ŞTIINŢIFICE

2000 - Doctor în ştiinţe medicale, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema
Evoluţia pe termen lung a xenobioprotezei Pop de Popa
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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ


1979-1982: Medic stagiar la Institutul de endocrinologie C.I. Parhon



1982-prezent: Medic specialist şi primar la Spitalul Alexandru Sahia /
Interdepartamental / Prof. Dr. Constantin Angelescu



1994-1996: Asistent universitar în cadrul Catedrei de Medicină Internă a
Facultăţii de Medicină Generală – Universitatea Ecologică



Din anul 2000 până în prezent: Şef secţie Medicină internă – Compartiment
de Cardiologie – Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu



2004 – 2006: Medic în cadrul Centrului

de diagnostic şi tratament al

Ministerului Justiţiei – Cabinet medicină internă şi cardiologie

ALTE ACTIVITĂŢI


Medic – Director medical în cadrul Fundaţiei pentru Ocrotirea Bolnavilor cu
Afecţiuni Cardiovasculare - Pop de Popa (FOBAC)



Medic voluntar în cadrul programului Artişti pentru Artişti, iniţiat de UNITER



Membru al Societăţii Române de Cardiologie si al Societăţii Române de
Medicină Internă



Investigator în Studiul Naţional Argus Survey (2004-2005)



Investigator în Studiul Naţional Insuficienţa cardiacă (2005-2006)



Investigator în Studiul Non-Interventional ACCUPRO A9061013



Investigator principal în Studiul randomizat dublu-orb pe grupuri paralele
pentru evaluarea eficacităţii şi siguranţei administrării în paralel a
combinaţiilor triple de Olmesartan, Amlodipin Besylate şi Hidroclorotiazidă
comparativ cu combinaţia corespondentă de Olmesartan-Amlodipină la
subiecţii cu HTA

- studiu multicentric internaţional sponsorizat de Daiichi

Sankyo Europe(2009-2010)


Investigator Studiul PRESENT (prevalenţa bolii arteriale perferice la pacienţii
cu sindrom coronarian acut) – 2010



Investigator – Studii clinice – IMPACT - Studiu epidemiologic în populaţia cu
boală coronariană stabilă - 25 iulie 2011 – 21 decembrie 2011
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Coordonator şi lector în cadrul Programului de Educaţie Medicală
Continuă pentru Asistenţi Medicali cu tema Noţiuni de EKG în practica
medicală şi Actualităţi în medicaţia bolilor cardiovasculare



Moderator al workshop-urilor:
-

Preductal MR - singura formă de trimetazidină cu eficacitate clinică
dovedită (Bucuresti, iulie 2006)

-

Prestarium – o nouă formă de prezentare (Bucureşti, octombrie 2006)

-

Crestor – Protecţia cardiovasculară şi creşterea ratei de supravieţuire
(Bucureşti, 2007)

-

Cea mai bună alegere pentru pacientul hipertensiv (Bucureşti, 2007)

-

Studiul Charm (Bucureşti, 2008)

-

Aterotromboza. Rolul agenţilor antiplachetari în terapie şi profilaxie. Aflen,
opţiune valabilă (Bucureşti, 2008)

-

Singurul flebotropic micronizat recomandat de ghidurile internaţionale în
boala venoasă cronică (Bucureşti, decembrie 2008)

-

Rolul agenţilor antiplachetari în terapie şi profilaxie (Bucureşti, decembrie
2008)

-

Cea mai bună alegere dintre inhibitorii sistemului Renină-AngiotensinăAldosteron pentru pacienţii hipertensivi noi datorită eficienţei în scăderea
şi protecţia cardiovasculară dovedită (Bucureşti, mai 2009)

-

Importanţa tratamentului metabolic pentru pacientul cu angină pectorală
(Bucureşti, iulie 2009)

-

ATACAND – de la HTA la insuficienţa cardiacă (Bucureşti, Giurgiu,
Călăraşi, mai-noiembrie 2009)

-

CRESTOR – o constelaţie de dovezi pentru beneficiile pacienţilor
dislipidemici (Bucureşti, noiembrie 2009)

-

Noutăţi în managementul HTA şi diabetului zaharat tip II (Bucureşti,
noiembrie 2009)

-

ATACAND – soluţie la îndemână, de la HTA la insuficienţa cardiacă
(Bucureşti, iunie 2010)

-

Syst-Euro 2010 – pentru ca succesul unei terapii este rezultatul unei
combinaţii de factori (Bucureşti, mai 2010)
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-

Inhibitorii enzimei de conversie, cea mai bună alegere pentru pacienţii cu
afecţiuni cardiovasculare (Bucureşti, octombrie 2010)

-

Terapia sigură pentru pacienţii

hipertensivi necontrolaţi cu 2-3

antihipertensive (Bucureşti, februarie 2011)
-

ATACAND – alege hipertensivul pur-sânge de la început (Bucureşti,
Călăraşi, Târgovişte, martie 2011)

-

CRESTOR – constelaţia de dovezi (Bucureşti, mai 2011)

-

Doza ţintă în hipertensiunea arterială (Bucureşti, noiembrie 2011)

-

Telmark-Prindex Plus (Bucureşti, ianuarie 2012)

-

Antihipertensivul gândit pentru pacientul cu hipertensiune arterială
(Bucureşti, martie 2012)



Participare la congresele europene de cardiologie de la: Viena (2004),
Stockholm (2006), Paris (2011)



Participare la Simpozionul Total Cardiovascular Risk; Rigorous Treatment of
Risk Factors (Lisabona, 2006)



Participare

la

Educational

Master

Course

on

Hypertension

and

Cardiovascular Risk (Bucureşti, 2008)


Participare la World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes,
Obesity and Hypertension (Barcelona, 2008)



Participare la Euroecho Cardiography Congress (Lyon, 2008)



Participare la Forum European Central – Cardiovascular Risk in Europe –
(Berlin, 2008)
ARTICOLE ŞI LUCRĂRI PUBLICATE



2004 – Articol cu titlul „Un caz de osteocondrită asociată cu splenomegalie”
publicat în Revista Română de Medicină Internă



2004 - Participare la Congresul de medicină internă de la Târgu-Mureş cu
lucrarea „Aspecte clinico-ecocardiografice în tumorile cardiace”



2012 – Participare la The Annual Meeting of the American Society of Human
Genetics cu lucrarea „Clinical findings of a three-generation family with GLA
nonsense mutation (W162X)” – San Francisco, California, SUA
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2013 – Participare la The Annual Clinical Genetics Meeting cu lucrarea
„Variable cardiac phenotype in patients with GLA nonsense mutation
(W162X)” – Phoenix, Arizona, SUA



2013 – Participare la The Annual Meeting of the American Society of Human
Genetics cu lucrarea „Cardiovascular manifestations in a family with GLA
nonsense mutation (W162X) – Boston, Massachusetts, SUA
DISTINCŢII



2004 - Ordinul Meritul Sanitar în rang de cavaler acordat de Preşedinţia
României la propunerea Ministerului Sănătăţii
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