SEDINȚA CONSILIULUI DE CONDUCERE
12 MAI 2016, SIBIU
Ordinea de zi
I.Activitatea SRC de la ședința Consiliului de Conducere din februarie 2016 și până în
prezent:
I.1. Conferința Națională a Grupurilor de Lucru, Sibiu, 12-14 Mai 2016
Noutăți
- scanare coduri de bară la intrarea în Săli – având ca principal scop statistica pe specialități și
identificarea sesiunilor de interes pentru participanți
- aplicația prin care se poate interacționa în timp real cu moderatorii – posibilitatea de a pune
întrebări și de a se răspunde până la sfârșitul sesiunii (aplicație pilot în curs de dezvoltare)
- din punct de vedere financiar – evenimentul are un mic profit care va contribui la functionarea
administrativă a SRC.
I.2. Cursuri ale Grupurilor de Lucru (audiența, bilanț financiar). Este prima dată cand veniturile sunt
mai mari decât cheltuielile – de menționat reducerea posibilităților companiilor care sponsorizează
evenimentele SRC de a acorda sponsorizări – se recomandă colaborarea cu SRC Medical Events SRL.
I.3. Bursa Societății Române de Cardiologie – aprobată cu unanimitate de voturi
- susținută prin cei 10.000 de euro primiți de SRC urmare a participării la Registrul European
de Fibrilație Atrială;
- prin consultarea Grupului de Lucru de Aritmii și Electrofiziologie s-a decis ca bursa să fie
folosită pentru training în electrofiziologie (concret în proceduri de lead extraction)
- a fost întocmit un regulament, postat pe CARDIOPORTAL
- termen limită: 15 Mai; Jurizare până la 31 Mai
I.6. Conferința pentru publicul larg 23 Aprilie 2016, Ateneul Român – acest eveniment – o premieră
pentru Societatea Română de Cardiologie a fost un succes cu peste 250 participanți
I.6.Implicare majoră în sprijinirea Legii nr. 15/2016 (Legea antifumat)
o Punctul de vedere al Societăților Profesionale Medicale
o Crearea a 3 videoclipuri de susținere a acestei campanii. Se supune la vot susținerea
finanțării pentru aceste spoturi (total 15.000 euro, împărțit între Societatea Română de
Cardiologie și Societatea Română de Pneumologie). Aprobat cu unanimitate de voturi.
I.7. Definitivarea Filmului documentar „Personalități ale Cardiologiei Românești”. D-nul Prof. E.
Apetrei a prezentat stadiul în care se află proiectul. Filmul se bazează pe evocarea personalităților
care nu mai sunt în viață și are 50 minute; urmează să fie vizionat și aprobat forma finală a
materialului. Se propune înregistrarea pe CD și distribuție la Congresul Național de Cardiologie din
toamnă. Se va face și o variantă scurtă pentru proiecție la standul SRC la Congresul European.
I.8. Platforma de e-learning. Se observă o intensificarea a activității pe această platformă din partea
Grupului de Lucru de Ecocardiografie și Grupul de Lucru de Cardiologie Preventivă și Recuperare
Cardiovasculară. Au fost create două clipuri educative (GL de Cardiologie Preventiva). Se sugerează
creșterea numărului de imagini (grafice, tabele) în derularea filmului.
I.10. Materiale e-learning pentru publicul larg:
- fumat

- infarct de miocard
- trombembolism venos
I.11. În cadrul Galei Innovation in Health Awards, la categoria IT&software, a fost premiată aplicația
de autodiagnostic a Hipertensiunii arteriale.
I.12. Alianța societăților profesionale:
o s-a obținut acceptul de la Societățile de Chirurgie Cardiovasculară, Diabet și Boli de
Nutriție, Medicină Internă, Medicina Familiei, Nefrologie, Neurologie, Pneumologie
o A avut loc întâlnirea cu Ministrul Sănătății; Ministerul Sănătății a fost de acord cu crearea
unui parteneriat între Alianța Societăților Profesionale și Ministerul Sănătății
o A fost trimisă o scrisoare către Ministrul Sănătății referitoare la necesitatea prioritizării bolilor
cardiovasculare (prevenție primară și secundară) și creării unui parteneriat MS – SRC
o Propunerea de protocol a fost trimisă în urmă cu 6 săptămâni Ministerului Sănătății.
După informațiile noastre documentul se află la Compartimentul Juridic al Ministerului
Sănătății
I.13. A fost negociat noul contract de producere al Romanian Journal of Cardiology
I.14. A fost trimisă scrisoare către Fundația European Heart for Children prin care se propune
sponsorizarea cu suma de 3000 euro (fără participare la masa caritabilă)– cu condiția unui raport pe 2015
privind redirecționarea fondurilor și către copiii din România. Aprobat cu unanimitate de voturi.
I.

Al 55-lea Congres al SRC
a. Tema: „Viitorul începe astăzi”
b. A fost discutată lista invitaților străini cu invitația de a fi completata în cel mai scurt timp. În
acest moment sunt 34 de invitați pe lista – similar anului trecut.
c. În vederea obținerii punctelor EBAC se recomandă definitivarea programului științific până
cel târziu pe data de 20 Iunie 2016.
d. Se propune perioada de desfășurare a congresului 21-24 septembrie (4 zile) - incluzând
cursurile precongres în structura congresului. Se aprobă cu unanimitate de voturi
e. Propuneri de teme preliminare:
 21 Septembrie 2016 - Forum internațional în prevenție: până în prezent au acceptat
invitatia Ungaria (de invitat Prof. Toth, noul Președinte al HSC) și Serbia; - se recomandă
colaborarea cu GL de Cardiologie Preventivă
 a avut loc o discuție cu Prof. Grobbe actualul Presedinte al EACPR în legatură cu
reprezentarea țărilor „low risk” în structura EACPR. A fost invitat la Sinaia. Așteptăm un
răspuns pozitiv
 Scop: organizarea în 2017 a unui Forum în prevenție în SE Europei
 Ghidul ESC de fibrilație atrială (Paulus Kirchoff, Bogdan Popescu, Andrei G. Dan)
 Ghidul ESC de endocardita infecțioasă (lansat în septembrie la Londra) Patrizio
Lancellotti, Gilbert Habib (Propunere Bogdan A. Popescu).
 Ghidul de boli pericardice – Yehuda Adler
 Sesiune STEMI:INVESTIGATORS MEETING STREAM – 2 Prof. Van de Werf
 ASK THE EXPERTS: "Writing for Publication in ISI Journals": Prof. Peter Manu &
Prof. Andrei Gheorghe Dan
 vii.TRIALS AND STATISTICS ARE EASY!. A GUIDE FOR THE CLINICAL
CARDIOLOGIST (sesiune solicitata de Tinerii Cardiologi)
 Sesiune comună SRC- Societatea de Nefrologie. Teme propuse de Societatea de
Nefrologie (Prof. A. Covic): HTA ca boală autoimună și Marinobugagenina - element central
în cardiomiopatia uremică și nu numai
 Societatea Română de Nefrologie și-ar dori și un simpozion privind abordarea pacienților cu
IRC avansată și Insuficiența Cardiacă sau Sdr Coronarian Acut
 Trombectomia in TEP. Trensmisiune directa (sesiune propusa de Dr. Gelu Cerin, Prof. Hans
Joachim Schafers)
 Sports Cardiology Sesssion

o 1.Adaptation to exercise : athlete’s heart and vascular adaptations (D.Zdrenghea,Cluj,
RO)
o 2. Resting 12-lead ECG : between normal and pathological (G.TatuChitoiu,Bucharest,RO)
o 3. The role of imaging tehniques in the athlete’s evaluation (D. Vinereanu, Bucharest,
RO)
o 4.Screening and eligibility for sports (D.Gherasim,Bucharest, RO)
o 5.Sudden deaths in sports-how can we prevent it ? (S.Sharma, UK)






Cursul de Resuscitare
Curs ECG pentru asistentele medicale din USTACC
ECG Comentate
Sesiuni Basic science – de discutat cu Prof. Maia Simionescu
Conferința: "Manifestări cardiovasculare în displaziile ereditare ale țesutului conjunctiv.
Probleme de diagnostic și management." Prof. A.G.Dimitriu (Iași)
 Se propune o sesiune de expertiză medicală sportivă – cu mediatizarea ghidurilor europene.
f. Broșura de prezentare a Societății Române de Cardiologie – obiectivul principal este lansarea
broșurii la Congresul Național de Cardiologie
-A fost deschisă aplicația privind trimiterea abstractelor – deadline 15 iunie 2016.
- În perioada următoare se vor trimite invitații de propuneri subiecte către lectori

III. Diverse:
Se recomandă prezentarea activității fiecărui Grup de Lucru în cadrul Adunării Generale cu raportare la
programul asumat de fiecare dintre acestea
Prof.Dr.Eduard Apetrei a propus redactarea unei opinii din partea Societății Romane de Cardiologie
privind aspectele legate de bolile cardiovasculare, respectiv documentele internaționale pe care Societatea
Română de Cardiologie le susține pentru a fi aplicate în România. Se află în lucru un Ghid Internațional
pentru sportivii care au afecțiuni cardiace. La nivel european sunt cel puțin 10 ghiduri diferite – este
necesară emiterea unui ghid comun.
Prof.Dr.Dragos Vinereanu menționeză problema Programului de Cardiologie Intervențională dedicat
TAVI. Chirurgii susțin că doar ei pot face aceste intervenții, consecința directă nefastă în ceea ce priveste
cardiologia din România este că doar două centre din România pot efectua aceasta intervenție. Este nevoie
de o poziție din partea SRC către Casa de Asigurări – explicând importanța acestei proceduri. Se propune
implicarea grupurilor de lucru în această problemă.
Perspective în susținerea financiară a SRC
o Companiile farmaceutice au redus nivelul de sponsorizare sau au renunțat la finanțarea unor proiecte
(registrului RO-STEMI/Noiembrie 2015). Acest fapt are drept consecință o altă “gaură” financiară în
SRC care va trebui să-și onoreze promisiunea față de investigatori de a plăti onorarile prestabilite.
- SRC trebuie să identifice alte căi de susținere financiară:
- procent din bugetul cursurilor/simpozioanelor
- creșterea activității propriului SRL (SRC Medical Events SRL): acesta trebuie să contracteze
direct spațiile de organizare și echipa tehnică a sesiunilor sale și nu să fie sub-chirias. Cifra de afaceri
a SRC Medical Events SRL a depășit plafonul de ne-platitor de TVA. Au fost începute procedurile de
înregistrare în scop de TVA.
o Se propune demararea unor proiecte de educație on-line contracost: canal TV educativ propriu;
organizarea/înregistrarea a 10 webinars (câte unul în responsabilitatea fiecărui Grup de Lucru); au fost
discuții cu 4 companii farmaceutice, avem acordul lor. Costuri/webinar = 5000 Euro. Se propune
organizarea de webinar inclusiv pentru Simpozioanele companiilor farmaceutice din cadrul
Conferinței Nationale a Grupurilor de Lucru (înregistrare ulterioară). Acestea vor fi creditate EMC.

Au fost discuții privind votul SRC pentru alegerile în structurile de conducere ale ESC
Se încearcă în continuare activitatea de identificare a datelor de contact ale membrilor SRC /
medicilor cardiologi – proiectul „Smiley” sau "Completează pâna la 10 si ... Zâmbeşte !" – completare
formular/SMS sau e-mail dedicat
D-nul Prof.Dr. Daniel Lighezan a propus ca Societatea Română de Cardiologie să emită în fiecare
lună un newsletter privind activitatea societății, eventual și către alte societăți profesionale. Se
solicita implicara fiecarui GL.
D-na Prof.Dr. Carmen Ginghină a sesizat lipsa articolelor originale pentru Revista Română de
Cardiologie. Pentru a merge pe o pantă pozitivă trebuie să facem eforturi pentru dezvoltarea
revistei prin încurajarea de trimitere a articolelor. Se solicită sprijin din partea fiecărui grup de
lucru al SRC.
IV.DEZVOLTAREA SITE-ULUI CARDIOPORTAL
IV.1. Prezentare a administratorului site-ului (D-l Cristian Dorobănțescu).
Au fost evidențiate
a). Starea actuală – organizare, grupuri de lucru, manifestări, partea de studio, resurse pentru
membri.
b). Potențialul de dezvoltare – în special pe zona de e-learning.
IV.2. Au fost prezentate măsurile concrete privind dezvoltarea platformei de e-learning

