MINUTA
ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE CONDUCERE AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE
CARDIOLOGIE
11 mai 2012, Poiana Brașov
Au fost prezenți membri board-ului
ORDINEA DE ZI:
1. PREZENTAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A GRUPURILOR DE LUCRU 2012
- Număr de participanți –814, public constant
- Noutăți:
o sesiuni particulare
 sesiune Varia a grupurilor de lucru care nu organizează conferințe
 sesiunea Stent for Life – inițiativă europeană a asociației europene de PCI în colaborare
cu ESC și cu societăți naționale. Anul acesta am primit o sumă de bani – 15000 euro
pentru a iniția o acțiune de popularizare și educație medicală. Derularea va avea loc în
colaborare cu Fundația Română a Inimii. Direct implicați sunt Prof.Dr.D.Vinereanu,
Dr.G.Tatu Chitoiu și Dr.D.Deleanu.
 sesiunea tinerilor cardiologi
o lansare site cardioinfo.ro și e-learning
o lansare - Athletic CardioClub: prima Asociație sportivă a medicilor, fondată de Societatea
Română de Cardiologie, Fundația Română a Inimii și 17 medici, una dintre formele concrete de
punere în practică a Programului Național de Prevenție a Bolilor Cardiovasculare. Saptezeci de
adeziuni la acest club pe parcursul Conferinței
o Zilele Insuficienței Cardiace- mesaje prin canale media, conferință de presă, două corturi la
Brașov și București, în parteneriat cu Athletic CardioClub. S-a anuntaț participarea la un concurs
organizat de Asociația de Insuficiență Cardiacă având ca scop principal vizibilitatea Romaniei, iar
rezultatul îl vom afla la Congresul de la Belgrad.
2. CONGRESUL NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE 2012
- Deoarece anul 2012 este “Anul European al îmbătrânirii active și al solidarității între generații”, s-a decis
stabilirea unei teme principale - “Patologia cardiovasculara a vârstnicului”, se vor organiza sesiuni
comune cu Societatea de Geriatrie și Gerontologie; locație - Casino – validată de ARPIM; submiterea
abstractelor – deadline 4 iunie; Comitetul științific: compus din membi board-ului, personalități în
domeniu, cu implicarea altor membri care au participat și în anii trecuți la elaborarea programului. Invitat
special: Neagu Djuvara
- Propuneri de simpozioane:
o Simpozion romano-american (invitați – Prof.Laurence Sterling si Prof.Ralph Brinidis)
o Simpozion romano-israelian (invitat Prof.Andre Keren)
o Simpozion Romano-Britanic – (invitat Prof. John Cleland)
- Invitați străini:
o Fiecare GL al SRC a beneficiat de finanțare pentru 2 invitați străini/grup de lucru
o Confirmări: Prof.John McMurray, Prof.Gatzoulis, Prof.Abraham Lorber; 7 confirmări din partea
președintilor Societaților de Cardiologie din Balcani.
- S-a propus ca membri asociațiilor dieteticinilor și kinetoterapeuticilor să participe gratuit la congres.
Votat în unanimitate
- S-a propus admiterea fără taxă de participare (într-o limită de 10 participanți/societate -în ordinea
înscrierii) la congres a tinerilor cu vârsta sub 35 a membrilor societăților de cardiologie din tările vecine și
Balcani. S-a votat în unanimitate
-

3. Cercetare – programe de finanțare
S-a discutat posibilitatea obținerii de surse de finanțare prin programul FP 7. Există surse care pot fi
utilizate pentru finanțare a unui spațiu propriu în care să se deșfasoare activități științifice. S-a primit un
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vot de principiu pentru cofinanțarea acestor proiecte. S-a stabilit un comitet științific format din:
Prof.D.Vinereanu, Prof.C.Ginghină, Dr.B.A.Popescu, Prof.G.Arsenescu, D.Lighezan, D.Dobreanu care să
trieze un număr de idei, să identifice parteneri.
-

-

-

-

-

-

4. DIVERSE
Schimbarea sediului SRC – două variante: cumpărarea unui teren și construirea unui sediu având și spațiu
destinat organizării de manifestări științifice sau închirierea unui spațiu strict administrativ. S-a decis ca o
comisie formată din Conf.Dr.I.M.Coman, Dr.Dan Deleanu, Dr.G.Tatu Chițoiu, Dr.B.A Popescu, Dr.Radu
Ciudin să evalueze toate posibilitățile, urmând a se lua decizia finală până cel târziu la 1 august.
Casa Inimii Româno-Germana. S-a reamintit acordul Societăților de Cardiologie din Germania, Austria și
Elveția privind acțiuni comune periodice într-un sediu din Sibiu (discutat anterior). Există posibilitatea
închirierii unei case aflată în centrul orașului Sibiu care este destinată atât manifestarilor comune cat si a
unor actiuni interne ale SRC. Decizia se amana (reluarea discuțiilor la următoarea sedință de board),
având prioritate sediul SRC din București
S-a ridicat problema folosirii în cadrul simpozioanelor de firmă a denumirilor comerciale - contrar tuturor
normelor europene. S-a decis redactarea unei scrisori către toate companiile farmaceutice în care le sunt
reamintite regulile referitoare la folosirea denumirii comerciale. În cazul în care nu vor fi respectate
condițiile s-a luat decizia excluderii temporare a acestora de la manifestările SRC
S-a discutat propunerea D-lui Prof.G.A.Dan (în calitate de coordonator național și membru în Steering
Committee al Registrului European de Fibrilație Atrială) de a aproba utilizarea fondurilor obținute din
partea ESC (10000 euro) (parțial sau predominant) de către Grupul de Lucru de Aritmii al SRC. Conform
normelor Societății Europene aceste sume trebuie folosite pentru acțiuni directe sau indirecte legate de
registru. S-a propus distribuirea directă și exclusivă pentru plata investigatorilor (propunere valabilă
pentru toate registrele aflate în derulare) .Votat în unanimitate.
S-au prezentat propunerile din partea Fundației Române a Inimii cu privire la acordarea de burse:
o Bursa suport pentru susținerea de proiecte de cercetare inovativă translațională sau organizare de
workshopuri exploratorii, având ca scop inițierea de colaborări științifice între cercetători români
și străini
o Burse de mobilitate pentru medici rezidenți constând în stagiu practic de formare/perfecționare în
străinatate cu durata de 1 an.
S-a anunțat organizarea la Timișoara a Conferinței “Sudden Cardiac Death & Cardioprotection”, finanțată
din fonduri europene, cu 20 invitați străini - pentru care ar fi necesară susținerea logistică.
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