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ORDINEA DE ZI 

1. Congresul National de Cardiologie 

- 2170 inscrieri – probabil se vor mai aduna 200-300 participanti 

- Structur congresului a devenit foarte variata – cam 40-50% sunt cardiologi, 20-25%medici 

internisti, 20% medici de familie 

- 390 speakeri – 34 invitati straini din Europa,SUA, Hong Kong 

- Pe langa sesiunile obisnuite exista cateva premiere si anume prezenta unui larg segment de 

simulatoare in cardiologie. Aceste simulatoare de manevre interventioanle, resuscitare, 

stimulatoare cardiace. Domeniu important, tinerii pot invata diverse manevre 

- Cursuri – Doppler vascular si Doppler tisular 

- Doua sesiuni de anatomie clinica 

- Curs de Medicina Sportiva 

- Sesiuni mixte cu societatile profesionale – medicina de familie, diabet 

- Sesiuni comune cu societatile de cardiologie din Franta si Rusia 

- Doua mese rotunde legate de relatia cardiolog-farmacist  

- Sesiune dedicata Studiilor internationale in colaborare cu ANM 

- Manifestari non-stiintifice - Expozitii de pictura si fotografie, invitat Maya Morgenstein sambata 

seara, prezentare de moda si discutie privind modul de viata al femeilor 

- Votul electronic privind consiliul de conducere pentru perioada 2014-2017 si anuntarea noului 

board. Un auditor extern a supravegheat buna desfasurare a procesului de vot. S-a depasit 

procentul de 50% votanti conform statutului. 

- Vor fi prezenti dintre oficialitatile guvernamentale Prof.V.Cepoi si Prof.D.Sandesc 

- Diplomele de onoare vor fi acordate Prof.I.Brugada, Prof.A.Auricchio si Prof.J.Rozenman. 

- S-a propus acordarea diplomei si pentru Prof.M.Yu. S-a hotarat amanarea acestei diplome. 

2. Diverse 

 Societatea Europeana a elaborat pana acum ghiduri si intreba societatile europene daca doresc 

andorsarea. S-a luat o decizie disputata la nivel european. Se va proceda invers, si anume se 

presupune ca societatea nationala a andorsat ghiduri dar nu a trimis o scrisoare oficiala in 

termen de 30 de zile privind elaborarea proprie a ghidurilor. Noi nu am avut dezacord cu 

ghidurile europene sau ca am dorit elaborarea unor ghiduri proprii. Se propune acordarea unor 

premii pentru personalul care contribuie la traducerea ghidurilor si acest proces sa fie facut de 

traducatori profesionisti. Este important cum analizam punerea ghidurilor in practica in 

Romania, un tip de registru pentru optimizarea aplicarii acestor ghiduri. Societatea Europeana 

doreste sa dezvolte educatia prin e-learning-ul propriu. Se doreste desemnarea unui responsabil 

global cu e-learning-ul european. Dr.Ovidiu Chioncel s-a ocupat cu dezvoltarea e-learging-ul 



nostru. Dr.Florin Mitu va fi coordonator national pentru probleme de accesare si relatia cu e-

learning-ul european, Dr.Dan Deleanu va coordona partea de e-learning interventional. Ambele 

variante sunt disponibile pentru tinerii cardiologi prin programul Invatam sa Invatam. Colegii 

mai tineri vor directiona colegii la laptop-urile puse la dispozitie pentru invatarea accesarii 

acestor pagini. 

 Exista Competenta de Cardiologie Interventionala Europeana cu un modul teoretic si practic. 

Dupa 2 ani se obtine competenta europeana. Cum putem unifica cele doua competente 

(europeana si romaneasca) practic echivalarea compententei europene?. Nu exista prea multe 

zone in care se poate face aceasta competenta. Trebuie urgentata definitarea competentelor 

pentru evitarea problemelor legislative si profesionale. 

 Exista intentia de a avea o sesiune comuna cu Croatia legata de sindroamele coronariene acute 

in octombrie 2014.  

 Sesiunea Comuna cu Societatea Franceza de Cardiologie din ianuarie 2015 va avea in discutie 

problemele de patologie si evaluare a ventriculului drept. Trebuie stabilita componenta 

reprezentantilor din Romania. 

 In mai 2015 avem Conferinta Nationala a Grupurilor de Lucru. Prof.Elliot a acceptat sa vina in 

Romania. Se propune organizarea unui Simpozion International pe tema Cardiomiopatiei 

Hipertrofice imediat dupa conferinta. Aprobat cu unanimitate de voturi. 

 In 2013 am avut o discutie cu colegii din domeniul de Basic Science. S-a stabilit organizarea unui 

simpozion privind cercetarea fundamentala legata de boala cardiovasculara. Se propune 

organizarea in 20 februarie 2015 a acestui simpozion.  

 A fost discutata problema Programelor Nationale. Toate grupurile de lucru trebuie sa 

semnalizeze necesitatea de a urgenta adoptarea acestor programe. Trebuie sa cerem 

responsabililor din Ministerul Sanatatii sa recunoasca ca societatile de profil sunt parteneri de 

dialog oficiali si normali pe domeniile respective si aceste comisii ar trebui sa se compuna la 

propunerea noastra din personalitati de marca. Ar trebui sa existe obligativitatea unui feedback.  

 A fost solicitata actualizarea Istoriei Societatii Romane de Cardiologie de catre Dnul 

Prof.Dr.Eduard Apetrei. 

 D-nul Dr.Ovidiu Chioncel a propus desfasurarea unui registru FERIC-RO, registru ce urmareste 

prevalenta deficitului de fier la pacientii internati pentru insuficienta cardiaca. Avem 3 sponori, 

Vifor, Servier si Novartis. S-a solicitat girul si aprobarea boardului. Aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

 A fost depusa pe 15 septembrie noua Curricula de Cardiologie cu 6 ani, conform curiculei 

externe. Urmeaza sa fie aprobata de Ministerul Sanatatii 

 Se solicita aprobarea board-ului pentru o manifestare organizata de Fundatia Menarini cu 

prezenta internationala. Se aproba ca aceasta manifestare sa fie sub auspiciile Societatii Romane 

de Cardiologie. Se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Se aproba desfasurare Congresului National de Cardiologie de anul viitor in perioada 17-19 

septembrie 2015. 

 


