SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE
SEDINTA CONSILIULUI DE CONDUCERE
16 Mai 2013, Poiana Brasov
MINUTA SEDINTEI

ORDINE DE ZI
1.

Conferinta Nationala a Grupurilor de Lucru 2013
-

Prezentarea conferintei – Locatie Poiana Brasov, Ana Hotels

-

Noutati: Sesiune Club 35, Sesiune Interferente Cardio-Chirurgie Cardiovasculara, Imaging Village - Atelier de
Imagistica (Mezanin), Curs Cardiologie Interventionala (Havana Lounge), Conferinta Aliantei Romane de
Combatere a Hipertensiunii Arteriale (Sala Ana 18 Mai 2013)

2.

-

Lansare Portrete de Cardiolog – cardioinfo.ro

-

Reuniuni ale Cluburilor SRC

Congresul National de Cardiologie 2013
-

Deadline abstracte 15 iunie 2013

-

Deadline Progrese in Cardiologie 1 iunie 2013

-

Deadline trimitere teme pentru conferinte din partea GL 20 iunie 2013 – cele 4 propuneri din partea fiecarui GL au
rolul de a structura programul stiintific si nu vor fi obligatoriu introduse in program in forma trimisa. Acestea vor fi
adaptate si exista posibilitatea de modificare a structurii si a lectorilor.

-

Deadline informare invitat strain 20 iunie 2013 - Fiecare GL beneficiaza de finantare pentru 2 invitati straini

-

D-nul Prof.D.Gaita a propus desfasurarea unui Curs Precongres pe tema hiperlipidemia familiala in colaboare cu GL
Cardiologie Pediatrica, GL Cardiologie Preventiva si GL Aterotromboza, avand ca invitat special pe Prof.Michel
Livingston.

-

Se va desfasura Simpozion Romano-Francez, Romano-Elventian.

-

Vom avea un invitat special – Republica Moldova

-

Au fost propuse 2 Simpozione satelit: Viata sexuala si bolile cardiovasculare (invitat Prof. Dr. Nicolae
Calomfirescu) si simpozion pe probleme lingvistice.

3.

Propuneri modificare statut SRC

Au fost prezentate propunerile facute de consiliul de conducere inaintea sedintei de board.
S-a reamintit calendarul necesar acestui proces cu precizarea ca dupa aceasta sedinta va fi postat draftul pe cardioportal si
supus atentiei membrilor boardului. A fost discutata punctual forma actuala. In termen de o luna asteptam propuneri din
partea tuturor membrilor SRC, urmand ca in septembrie sa fie organizata o noua intrunire a Consiliului de Conducere (prin
email sau personal) pentru definitivarea statutului.

4.

Cursuri SRC
-

2013 – in primul semestru am avut o participare buna. Prezenta la cursuri raportata pe specialitate arata ca
majoritatea sunt medici de familie. Tinerii reprezinta 25% din totalul participantilor. Trebuie sa adaptam cursurile in
functie de specialitate si varsta.

-

2014 – numarul de cursuri va fi identic cu cel din 2013 (2 locatii). Au fost facute propuneri din partea GL.

o

GL Insuficienta Cardiaca: Cazuri clinice dificile in Insuficienta Cardiaca – Craiova, Sibiu

o

GL Aterotromboza: Lipid+School

o

GL Ecocardiografie: Imagistica Bolilor Valvularei

o

GL Hipertensiune Arteriala: Curs HTA

o

GL Cardiopatie ischemica: Angina pectorala

o

GL Cardiologie interventionala: Transmisie de cazuri clinice in direct, Bucuresti, Cluj Napoca

o

GL Cardiologie de Urgenta: Curs resuscitare – stabilirea detaliilor pana in 24 mai

o

GL Cardiologie Pediatrica – curs in colaborare cu Congresul de Pediatrie

o

GL Cardiologie Preventiva – propunere noua CARDIOEFORT sau CARDIOMET, Iasi si Tg Mures

o

REDRISC

Propuneri pentru cursuri noi
o

ELOGIU

o

CARDIOCOAG

S-a stabilit obligativitatea mediatizarii cursurilor din partea secretariatului SRC
S-a mentionat necesitatea de a adera la E-Learning-ul European. Exista disponibilitatea Societatii Europene de Cardiologie

5.

Diverse
- In 2014 Conferinta Nationala a Grupurilor de Lucru se va desfasura in perioada 8-10 mai la Sibiu, impreuna cu
Congresul Mondial de Ecocardiografie. Situatie particulara – in 2014 Europrevent se va desfasura in acelasi timp cu
conferinta noastra. Se propun doua variante: sa schimbam GL Preventie cu un alt GL sau sa facem rocada cu toate GL
implicate in 2014 in desfasurarea conferintei. Va fi luata o decizie finala in urmatoarea sedinta de board
- A fost stabilita data de desfasurare pentru Congresul National de Cardiologie in 2014 - 2-4 octombrie. Acord in
unanimitate.
- Firma SERVIER doreste transmiterea simpozioanelor din cadrul Conferintei Grupurilor de Lucru 2013 pe internet
pentru un grup limitat de medici. Anul acesta a fost un acord verbal. Pentru urmatorii ani s-a stabilit specificarea in
contract a webinar-ului si eventual stabilirea unei taxe suplimentare.
- S-a propus inregistrarea sesiunilor manifestarii si difuzarea pe internet – cu stabilirea unei taxe.
- A fost dat un aziv de principiu pentru sustinerea manifestarii 15th Congress of the International Society for Holter and
Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) ce va avea loc in perioada 30 Mai - 1 Iunie la Timisoara. Organizatorii ne
solicita o sustinere financiara. S-a stabilit acordarea unei sponsorizari in valoare de 2000 Euro. Acord in unanimitate
- GL de Cardiologie Interventionala a primit invitatia de participare la un Registru European Pilot – pe tema de
Sindroame coronariene acute cu pacienti care fac sau nu PCI. Raspuns favorabil de principiu.
- S-a propus constituirea unui grup (Responsabil Prof.Dr.Carmen Ginghina) care sa propuna Ministerului Educatiei si
Ministerului Sanatatii o tematica actualizata pentru specialitatea de cardiologie.
- Au fost discutate situatiile competentelor. Deficiente mari sunt la Recuperare Cardiovasculara. S-a propus evaluarea
unei situatii la nivel european.
- A fost prezentat evenimentul organizat de Alianta Romana de Combatere a Hipertensiunii Arteriale impreuna cu
Fundatia Romana a Inimii cu ocazia Zilei Mondiale a Hipertensiunii Arteriale. Se vor desfasura evenimente in Brasov
(18 mai) si Bucuresti (19 mai) unde va fi masurata
- A fost prezentat evenimentul organizat de GL de Cardiologie Preventiva – preventie la nivelul populatiei in parcul
Copou. Au fost corturi unde s-a masurat tensiunea arteriala. Acest eveniment s-a bazat exclusiv pe voluntariat.
- S-a prezentat modalitatea de traducere a ghidurilor privind implicarea medicilor rezidenti.

