SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE

Sedinta Consiliului de Conducere
26 Februarie 2016, Bucuresti

ORDINEA DE ZI
1. Scurta informare privind activitatea SRC de la ultima sedinta de board (26 Noiembrie 2015) si pana in
prezent
•

Definitivarea programului Cursurilor SRC/2016;

•

Implicare activa in adoptarea Legii 349 pentru interzicerea fumatului in spatiile publice inchise;

•

Lansarea (la Iasi si la Bucuresti a aplicatiei de autodiagnostic a hipertensinii arteriale)
-N.B. Necesita mediatizare din partea tuturor membrilor SRC;

•

Conferinta de presa comuna cu FRI pentru Ziua Preventiei;

•

ALIANTA SOCIETATILOR PROFESIONALE MEDICALE

S-a propus infiintarea unei organizatii, partener al Ministerului Sanatatii avand ca scop stabilirea de
Programe/Strategii: agreata de Ministrul Sanatatii in cadrul unei intalniri directe. Structura care cuprinde
presedintii societatilor implicate, cu un coordonator desemnat, va reprezenta interesele la nivel de minister. A
fost propusa o formula de avizare de catre societatile profesionale de profil a deciziilor comisiilor de
specialitate. S-a agreat formula de “parteneriat de sustinere reciproca” si nu de “alianta”, care sa nu aiba statut
juridic (“Forum”). Propunerea de a insera intr-un Ordin de Ministru referitor la deciziile Ministerului Sanatatii
formularea “Toate deciziile sa aiba avizul societatilor medicale de profil” (prof. Dr. D. Bartos).
•

Vizitarea mai multor locatii in vederea identificarii unui nou sediu pentru SRC; au fost propuse trei variante
- se cauta in continuare o varianta acceptabila din punct de vedere al pretului si accesibilitatii pentru medici.
Se are in vedere si achizitionarea unui teren si construirea Casei Inimii a SRC.

•

Intilniri/discutii tehnice pentru modernizarea Conferintei Grupurilor de Lucru si a Congresului SRC
(aplicatii electronice);

•

Conferinta pentru Publicul larg – 23 aprilie 2016, Ateneul Roman cu doua teme principale - Activitatea
fizica si Hipertensiunea arteriala

•

Intalniri si discutii tehnice pentru crearea unui canal propriu de televiziune, realizare de webinar-uri.

•

Baza de date a cardiologilor din Romania – se incearca construirea unei baze de date cu toti cardiologii din
Romania – avand sustinere din partea Colegiilor Medicale din tara. 15 judete au raspuns pozitiv. Sunt
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aproximativ 1800 cardiologi in Romania, din care 1200 sunt membrii ai SRC. Se recomanda atragerea
tuturor cardiologilor in societate. Este necesara actualizarea bazei de date a SRC si informarea periodica
privind achitarea cotizatiei anuale.

2. CONFERINTA NATIONALA A GRUPURILOR DE LUCRU 2016
A fost prezentat draftul de program al conferintei si noutatile din acest an.
• Masa rotunda RO-STEMI Noiembrie 2015 – discutarea rezultatelor, stabilirea de strategii
• Sesiunea comuna SRC – FRI, axata pe proiectul SINAIA
• Dezvoltarea utilizarii codului de bare
-

Pentru inscrierea participantilor, inclusiv trimiterea la domiciliu;

-

Pentru scanare la intrarea in sali => avand ca scop evidenta numarului de participanti si a specialitatii
acestora.

•

Se va implementa o aplicatia disponibila pe smartphones
Aplicatia integreaza:
- Programul conferintei - pe sali si zile
- My Conference- sectiunea in care fiecare participant isi face agenda personalizata, cu sectiunile
selectate individual
- Feedback-ul sesiunii, fiecare participant poate vota sectiunea la care participa (nume sesiune,
numar voturi, medie stelute, cate stelute de 5, cate de 2, comentarii, etc). Ratingurile se stocheaza
intr-o baza de date, urmand sa fie generat un raport la cerere. Un participant nu are voie sa dea
feedback decat o singura data/sesiune (pentru a nu permite false rating-uri!).
- Noutati live- fluxuri de stiri/anunturi care se transmit inainte de o sesiune ( de tipul, Deschiderea
conferinte, la ora 16, sala Atlas!)
- Sectiunea de intrebari live catre moderator. Participantii pot adresa intrebari moderatorilor, acestia
selecteaza numai acele intrebari care li se par reprezentative si pot alege sa arate si salii
intrebarea/intrebarile.
- Este o aplicatie pilot – nu se va aplica pentru toate sesiunile.

•

Se mentin si la actuala Conferinta:
-

Studioul de interviuri

-

Inregistrarile sesiunilor din sala ATLAS cu difuzare ulterioara pe CARDIOPORTAL

•

Au fost propuse doua variante de organizare al Cocktail-ului de vineri, 13 Mai 2016
-

Varianta clasica - la Hotel RAMADA

-

Editia a 2-a a CARDIOFEST
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o mare succes la editia din 2015;
o primim deja solicitari!!;
o prilej major de socializare a membrilor SRC;
o costurile sunt insa importante
o Propunere: coparticiparea cu 50% a costurilor pentru cei care doresc sa participe (respectiv
echivalent 20-25 euro/persoana). Aceasta varianta este deja folosita de alte Societati
(exemplu: Pneumologie). In aceste conditii costurile din partea SRC se restrang la nivelul
unui cocktail obisnuit.
-

S-a votat cu majoritate de voturi varianta de CARDIOFEST cu coplata - 20 euro/persoana.

-

A existat un vot privind adoptarea variantei clasice la Hotel Ramada.

3. REVISTA ROMANA DE CARDIOLOGIE
•

Renegocierea contractului cu compania MediaMed – in curs de definitivare.

•

Se propune aparitia strict online a SUPLIMENTULUI revistei (volumul de rezumate la congres) iar copia
distribuita pe CD-uri in geanta de congres – votat in unanimitate; Varianta on-line va pastra toate atributele
variantei tiparite (respectiv dovada existentei lucrarilor, a autorilor, etc).

•

Se propune aparitie in trimestrul 4 (la sfarsitul anului) sau in trimestrul 1 al anului urmator) a
SUPLIMENTULUI revistei PROGRESE IN CARDIOLOGIE avand ca si continut “UP-to-date” specific
fiecarui Grup de lucru; include sinteza noutatilor aparute in ultimul an in domeniul GL respective. Separat
va fi editat CARDIOPLUS si va cuprinde raportul anual al Grupurilor de Lucru. Votat in unanimitate pentru
primul trimestru al anului urmator.

4. CONGRESUL NATIONAL DE CARDIOLOGIE 2016
•

A fost stabilita data de 31 martie 2016 pentru definitivarea listei invitatilor straini la congres.

5. DIVERSE
•

CARDIOLOGISTS OF TOMORROW 2016 – CONGRESUL ESC, ROMA
Anul acesta se propune acoperirea cheltuielilor de cazare pentru finalisti
-

15 camere - 2 persoane/camera, cost total 5850 euro;

-

SRC a facut deja rezervarile;

-

probabil suma va fi acopoerita prin contributia companiei TERAPIA.

Aprobat in unanimitate.
•

SCOALA DE VARA 2016
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Se propune desfasurarea Scolii de Vara in perioada 25 iunie-2 iulie 2016 la Pensiunea Sub Cetate, Cisnadioara,
Sibiu. Exista o cerere de modificare a datei datorita suprapunerii cu evenimentul CARDIODIAB.
Se aproba data de desfasurare propusa cu mentiunea de a se lua in calcul alta locatie.
•

Participarea SRC la proiectul EUROPEAN HEART FOR CHILDREN
A fost primita invitatia de a participa la masa festiva, cu indicarea sumei pe care ar trebui sa o achitam;
Se propun doua variante
-

A). acordarea unei donatii de 3000 de euro, din partea SRC (suma donata si anul trecut) dar fara a
participa la masa festiva
sau

-

B). achitarea contravalorii cerute in scrisoarea de invitatie si participarea la masa festiva.

Se voteaza varianta “A” SRC va trimite Fundatiei o scrisoare in care vom solicita lista copiilor din Romania
cara au fost tratati incepand cu data acordarii donatiei anterioare de catre noi sau care se afla pe listele lor de
asteptare. Donatia pe anul 2016 va fi trimisa dupa primirea listei.
•

Exista o cererea de sponsorizare pentru o bursa obtinuta de Dr. LAURA ANTOHI (sponsorizare acoperita
prin donatie SERVIER). Se aproba in unanimitate cu mentiunea de a elabora in viitor un regulament de
acordare pentru acest tip de bursa.

•

Stadiul actual al Filmului documentar “Personalitati ale Cardiologiei Romanesti” (Prof. Dr. Eduard
Apetrei). Suntem intr-un stadiu avansat si estimam ca acest film sa fie lansat la Congresul National de
Cardiologie.

•

Au fost prezentate pe scurt Proiectele Fundatiei Romana a Inimii – evidentiind proiectul SINAIA – a inceput
derularea proiectului – au fost create echipe de medici tineri – va avea loc o intalnire de lucru pe 11 martie la
Sinaia si se propune o sesiune dedicate preventiei in care vor fi prezentate rezultatele acestui proiect.

•

Brosura de prezentare a Societatii Romane de Cardiologie (responsabil Dr. Ruxandra Jurcut). Se solicita
ajutor din partea tuturor grupurilor de lucru pentru definitivarea acestei brosuri pana la Congresul National de
Cardiologie din toamna.

•

S-a discutat posibilitatea in viitor de a renunta la primirea de onorarii din partea companiilor farmaceutice (la
evenimentele SRC) de catre presedintele si secretarul SRC in exercitiu si compensare prin doua metode
- acordarea unei retributii lunare.
- Facilitati de participare la 3 evenimente internationale (taxa participare, transport, cazare)
Motivul principal este legat de mentinerea impartialitatii presedintelui in organizarea evenimentelor SRC
la care sunt implicate aceste companii farmaceutice.
Se stabileste varianta de acordare a facilitatilor de participare la 3 evenimente internationale.
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