MINUTA ȘEDINTEI CONSILIULUI DE CONDUCERE
AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE
27 Februarie 2015, București
1. INFORMARE A ACTIVITĂȚII SRC ÎN INTERVALUL DECEMBRIE 2014 – FEBRUARIE 2015 (dr.
Gabriel Tatu-Chițoiu)
-

-

-

Incepand de anul acesta publicația Infocard este înregistrată la Centrul Național ISSN
În luna ianuarie a fost lansat noul site Cardioportal.ro
Campania de conștientizare a publicului larg asupra impactului factorilor de risc și a incidenței mari a
bolilor cardiovasculare în România (inclusiv materialele video/scrise - broșuri)
o Există sponsorizare pentru materialele educative ale tuturor Grupurilor de Lucru din partea
companiei Atrazeneca
o S-a solicitat ajutorul din partea toturor Grupurilor de Lucru ale Societății Române de Cardiologie
o Materialele vor fi definitivate în primele 6 luni ale acestui an
Semnarea parteneriatului ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATEA INIMII TALE între SRC, Societatea
Română de Pneumologie, Fundația Română a Inimii, Ministerul Sănătății și Federația Asociațiilor
Studenților în Medicină din România
o Campanie împotriva fumatului
o Există proiecte legislative blocate la nivel național, ideea este de a creea o petiție având principal
scop lupta nefumătorilor împotriva discriminării
A fost înființată Filiala Constanța – Regiunea Dobrogea a Societății Române de Cardiologie
Stadiul actual al aplicației de autodiagnostic al HTA
o Aplicația de autodiagnostic este definitivată, urmând a fi funcțională în momentul obținerii
autorizației de la Registrul de Prelucrare a Datelor Personale.

2. INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA FUNDAȚIEI ROMÂNE A INIMII (Conf. Dr. I.M. Coman)
-

Înființarea unor nuclee locale (Constanța, Cluj Napoca)
Au fost organizate acțiuni ample cu ocazia Zilei Naționale a Prevenției la Iași, București, Constanța
Au avut loc întrevederi cu media, cu Asociația Farmaciștilor, Ministerul Sportului și Tineretului. S-a
stabilit necesitatea unui parteneriat care să includă o ofertă privind serviciile (inclusiv experți desemnați)
Există rugămintea ca pentru farmaciști sau alte fundații să se permită accesul gratuit cu stand de
prezentare la manifestările noastre

3. PROBLEME ORGANIZATORICE
3.1.Adoptarea noilor acte normative ale SRC
3.1.1.
3.1.2.
o
o
o
o
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
o
o
o
o
o

Regulamentul de organizare a cursurilor SRC
Regulamentul de organizare al INFOCARD
Apariție lunară
Necesitatea trimiterii din timp a materialelor
Forma finală va fi publicată pe data de 5 a lunii următoare
Se va redacta un regulament de redactare a articolelor
Regulamentul de organizare al Sesiunii Tinerilor Cercetători (Congresul SRC)
Regulamentul de adoptare a Ghidurilor ESC
Evidența membrilor SRC
Actualizarea Anuarului cardiologilor
Eliberarea unei diplome de membru al SRC
Trimiterea bazei de date a SRC la Societatea Europeană de Cardiologie până pe data de 13 martie
2015
Este necesară actualizare permanentă a datelor înscrise în baza de date
Se va creea o aplicație pe cardioportal.ro, conturi individuale cu personalizare în funcție de
actualizarea datelor personale

o
o
3.1.6.
o

3.1.7.
3.1.8.
o

Se vor aplica măsuri suplimentare pentru colectarea datelor lipsă sau actualizarea datelor fiecărui
membru SRC.
Se va transmite în toate Clinicile de Cardiologie lista celor din baza de date cu rugămintea de
actualizare
S-a propus adoptarea unor recomandări privind participarea publicului la Simpozioanele
Companiilor Farmaceutice
Nu se poate face un regulament, eventual recomandări pentru companiile farmaceutice pentru a se
face o înscriere prealabilă pentru delimintarea membrilor SRC. Este un subiect delicat, se va
stabili o formă finală a documentului.
Se are în vedere întocmirea Regulamentului Sesiunii Rezidenților în cadrul Congresului Național
de Cardiologie.
Proiectelor SRC în lumina reglementărilor legate de transparența activității și relațiile cu
sponsorii
Au fost postate pe cardioportal.ro obiectivele SRC

Toate actele normative au fost supuse la vot - aprobate cu unanimitate de voturi.
3.2. Modificări în „politica” financiară a SRC
3.2.1 Re-evaluarea situației financiare a SRC în urma cooperarii celor trei președinți și a contabilelor
3.2.2. Anunțarea soluției (soluțiilor) de reorganizare financiară
o Datorită faptului că există un mod de interpretare a activității financiare a SRC - este necesară
o expertiză financiară pe o perioada de 5 ani. Se aproba cu unanimitate de voturi.
3.2.3. D-nul Prof. Dr.Dan Lighezan va coordona dinamica financiară a SRC (urmărirea modului de
derulare a contractelor de sponsorizare și prestări servicii precum și a cheltuielilor SRC).
3.2.4. Renegocierea contractului cu firma de organizare MediaMed.
4. CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU, 7-9 MAI 2015, SIBIU
ORGANIZAREA CONFERINȚEI
-

Conferința se va desfășura în perioada 7-9 Mai 2015
Sesiunile se vor desfășura în trei Sali (Hotel Ramada și Hotel Continental) + o sală de rezervă în care se
mai pot organiza manifestări asociate.
Pe lângă propunerile de sesiuni din partea GL implicate vom avea
o Sesiunea Tinerilor Cercetători
o Cursul de ECG pentru asistentele din USTACC

o La Conferința de la Sibiu se va desfășura cursul de ECG pentru asistentele din
USTACC-urile din zona Sibiului și judetele înconjurătoare. Sesiunea Asistentelor
Medicale este dedicată tuturor asistentelor Secțiunii

-

o Sesiunea ECG dificile
o Sesiunea dedicată GL neimplicate în acest an la conferință
o Curs pre-congres de inițiere în resuscitare
În acest an se va desfășura o manifestare post congres – Simpozionul internațional de Cardiomiopatie
Hipertrofică
Desfășurarea pe 5 mai a Zilei Internaționale a Hipertensiunii Pulmonare
Propunere pentru o întâlnire pe tema turismului medical
Intenția de a completa programul social cu organizarea unui CARDIOFEST în Piața Mare din Sibiu
Propunere privind alocarea unei sesiuni dedicată studenților în medicină
Programul va fi definitivat până cel târziu pe 31 martie 2015

5. ACTIUNI PENTRU VIITORUL IMEDIAT
Site-ul cardioportal.ro
- Se solicită comunicarea cu echipa de IT și actualizarea paginilor dedicate grupurilor de lucru
- Ar fi indicat să postăm pe pagina principală a site-ului - publicația Infocard, precum și cele ale grupurilor
de lucru
- Propunere privind postarea legilor medicale pe site

Invitați străini în cadrul Congresului Național de Cardiologie
- Conform statutului viitorul președinte are în sarcină relațiile internaționale. Prof. Dr.Dragoș Vinereanu va
prelua activitatea de finalizare a listei invitaților străini. În acest sens au fost deja făcute propuneri privind
sesiunile comune din cadrul Congresului Național de Cardiologie
o Sesiune Romano - Israeliana
o Sesiune Romano-Maghiara
o Sesiunea țărilor din Europa Centrala și de Sud Est

DIVERSE
-

-

S-a propus completarea unui calendar cu evenimentele internaționale mai puțin cunoscute
S-a propus continuarea Școlii de Vară a Tinerilor Cardiologi. Urmează a se stabili (împreună cu
Clubul Tinerilor Cardiologi) data de desfășurare
Cursul Grupului de Lucru de Cardiologie Preventivă și Recuperare din data de 20 Martie 2015,
Oradea - are o sponsorizare parțială, se solicită suport financiar din partea Societății Române de
Cardiologie pentru definitivarea lui. A fost aprobată susținerea financiară de către SRC.
Asistentele din USTICC și USTACC solicită înscrierea lor în Grupul de Lucru de Urgență. Este
necesar să completăm Statutul Societății Române de Cardiologie cu o prevedere în acest sens.

