SEDINTA CONSILIULUI DE CONDUCERE
-ORDINEA DE ZI3 martie 2017, Bucuresti
I.ACTIVITATEA SRC DE LA ULTIMA SEDINTA SI PANA IN PREZENT
I.1. Educatie medicala continua:
- Au debutat cursurile Grupurilor de Lucru conform planificarii - cu o participare deosebita.
Prezentarea proiectului CARDIO TV-SRC
- opt din cele 10 webinars planificate sunt finalizate
- doua sunt deja acreditate EMC. A aparut prima diploma de absolvire a Cursurilor SRC
- probleme cu 2 webinare care erau in responsabilitatea Prof. Doina Dimulescu
- a fost creat colectivul redactional al CARDIO TV SRC care lucreaza la grila de program
- au fost purtate discutii de organizare a platformei de e-learning CARDIO TV SRC si
CARDIOPORTAL (PREZENTAREA PROIECTELOR)
- Noul site al Congresului SRC
- Aplicatia SRC pe mijloacele mobile
I.2. Intalnire cu Secretarul de Stat al Ministerului Sanatatii (Dr. Cristian Grasu) in legatura cu:
- Programul STEMI
- Programul de preventie a mortii subite
- A fost inaintat un material referitor la necesitatea prioritizarii Bolilor cardiovasculare in strategia
sanitara a Romaniei
I.3. Prezentarea brosurii „UN ATENTAT GRAV LA STAREA DE SANATATE A NATIUNII: TENTATIVELE
DE MODIFICARE A LEGII ANTIFUMAT” elaborata in cooperare cu Societatea de Pneumologie
II. CONFERINTA NATIONALA A GRUPURILOR DE LUCRU 2017
- Prezentarea invitatilor straini
- Prezentarea programului stiintific preliminar – definitivare pana pe data de 25 martie 2017.
III.CONGRESUL NATIONAL DE CARDIOLOGIE 2017
- Inceperea transmiterii invitatilor straini de catre fiecare GL
- Data limita de depunere a abstractelor – 10 iunie 2017
- Data limita pentru propunerile de sesiuni – pana la 1 mai 2017
- Se propune desfasurarea sedintele GL in ziua de Miercuri (“Precongres”). GL vor avea la dispozitie
cate 3 ore pe care le pot gestiona in doua parti:
▪ dare de seama a Presedintelui si alegerea noii conduceri in ziua de miercuri avand alocate 90
min
▪ partea stiintifica: prezentarea de noi ghiduri (de preferat) sau alte activitati (minicursuri,
controverse, etc) – in cadrul congresului – 90 min.
IV. PROBLEME ORGANIZATORICE (prezentare Prof.Dr.Antoniu Petris)
IV.1. Statutul SRC - va fi tiparit
S-a evidentiat articolul care face referire la dreptul de vot pentru cei care se inscriu dupa 31 martie
2017.
Se prezinta articolul care prevede suspendarea dreptul de vot pentru cei care au restanta la plata
cotizatiei – conform statutului.
IV.2.Anuarul SRC - se incearca definitivarea conform modelului vechi atasat, dupa finalul lunii martie
cand se incheie inscrierea tuturor posibililor electori din toamna. Va fi disponibil pe cardioportal.ro si
pe CD.
IV.3.Filmul cu personalitatile SRC: postat pe cardioportal, disponibil si pe CD, pus la vanzare pentru
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doritori (material educational); trimis la marile biblioteci din tara;
IV.4. Registre SRC. Se propune ca in sesiunea de la congres sa fie anuntata situatia Registrelor SRC,
inclusiv crearea Registrului de Cardiopatii Congenitale copii & adulti (pilot Bucuresti): se propune
realizarea unei Carte a Registrelor SRC (cu ocazia asta se atrage atentia si asupra importantei sesiunii
de la Conf GL dedicata acestui subiect); trebuie facuta actualizarea si prezentarea detaliata a
registrelor pe site-ul cardioportal.ro.
IV.5. "Zilele importante" 2017 ex. 29 septembrie "Ziua Mondiala a Inimii", 13 octombrie "Ziua
mondiala a trombozei"; 16 octombrie "Ziua preventiei stopului cardiac" etc care trebuiesc pregatite
(de stabilit responsabili din Board) pentru a nu fi luati prin surprindere prin actiuni disparate,
comunicate post factum.
IV.6. Materiale promotionale SRC. Se propune marcarea congresului nr.70 prin materiale
promotionale SRC (cravate pentru domni, esarfe pentru doamne): vor avea sigla SRC si vor fi
disponibile numai pentru membri cu cotizatiile la zi; puse la vanzare pentru ceilalti doritori (material
promotional);
IV.7.Obligativitatea ca pana pe 1 august sa fie trimis rapoartele fiecaror GL referitor la activitatea din
timpul mandatului 2014-2017 - pe baza carora se va face raportul final al mandatului, care va trebui
publicat in Infocard si in forma prescurtata in Revista Romana de Cardiologie.
Dr.G.Tatu Chitoiu a prezentat un raport asupra situatiei programului POCU la care a aplicat SRC si
programului de ATI
V.Alegeri 2017
Au fost stabilite date limita
- data limita de inscriere intr-un GL pentru a putea vota in cadrul acelui GL – 21 martie 2017
- data limita de depunere a candidaturilor (CV + scrisoare de intentie) – 22 iunie 2017
- Stabilirea comisiei electorale – propunere: Prof.Dr.D.Vinereanu, Dr.G.Tatu Chitoiu, Dna Florentina
Jugureanu si reprezentant de la o firma de avocatura (Dnul Aldea).
- Prezentare site alegeri 2017 (reprezentant site – Dnul Cristi Dorobantescu)
- Prezentare Aplicatie pentru mobil – newsletter MySRC (reprezentant site)
VI.
Propuneri proiecte
Cerere desemnare coordonatori nationali (grant Sanofi) – prezentare Prof.D.Vinerereanu
Grant - avand ca tema “Bolnavi la risc inalt si foarte inalt” – fara implicarea directa a Sanofi Romaniei
– finantare pentru 2 ani, inrolare 2000 pacienti din ambulator, 50 centre la nivel national, o singura
vizita fara urmarire ulterioara. Se lucreaza la protocol, date demografice si de laborator, pentru
obtinerea de programe de preventie cardiovasculara nationale.
Coordonatori – Prof.Dr.D.Vinereanu si Prof.Dr.D.Gaita – aprobat in unanimitate
Premii Congresul National de Cardiologie 2017
Vifor Pharma – propune lansarea unei competitii cu tema “Terapia bolilor cardiace cu fractie de
ejectie redusa”. Se decide acordarea a trei premii pentru cele mai bune lucrari in cadrul sesiunilor de
comunicari orale de la Congresul National de Cardiologie 2017.
Masurarea varstei arteriale – prin lantul de farmacii din Romania
Dr.Radu Ciudin – propune implicarea SRC intr-o campanie gratuita in care sunt implicate lanturile de
farmacii – avand ca scop masurarea varstei arteriale a pacientului. Se propune inaintarea catre SRC a
unui referat care sa cuprinda toate datele de desfasurare a campaniei.
Propunerea Prof. Dan Gheorghe de creare a GL de Farmacoterapie si a titlului de Fellow al SRC.
Se propune votarea propunerilor inaintate si discutate intr-o sedinta de anterioara. Deoarece nu exista
clar in statut o metodologie privind infintarea unui nou grup de lucru – se propune evitarea crearii
unui nou GL. Se cere o decizie finala. Dupa exprimarea votului secret de catre toti participantii – se
decide respingerea propunerilor venite din partea Dlui Prof.Dan Gheorghe.
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VII. Dezvoltarea activitatii de e-learning
- Achizitia domeniu SRC (www.cardiotvsrc) (reprezentant Albotech cu interventia Dlui Dr.Alin Ionescu
prin skype)
- Prezentarea platformei de e-learning CARDIOTVSRC si CARDIOPORTAL – prezentare D-nul Cristi
Dorobantescu
VIII. Stadiul actual al cautarii unui nou sediu
A fost identificat un potential sediu (langa Carefour Orhideea). Speram sa se potriveasca cerintei de
reprezentativitate pentru SRC. Urmeaza a fi vizionat si de catre Dnul Dr.Tatu, luarea unei decizii finale
si inceperea formalitatilor de achizitionare.
IX. Bursa SRC (interviu cu cele doua candidate)
Participanti: Prof.Dr.Dragos Vinereanu, Dr.Gabriel Tatu Chitoiu, Prof.Dr.Antoniu Petris si cele doua
candidate (Dr.Andrada Guta si Dr.Monica Chivulescu)
Dupa prezentarea proiectelor de catre cele doua candidate – datorita faptului ca ambele aplicatii sunt
eligibile – se decide impartirea sumei pentru stagii de cate 6 luni fiecare pentru cele 2 candidate cu
stabilirea urmatoarelor conditii:
- Publicarea a cel putin un articol in RJC
- Organizarea de sesiuni stiintifice RO-Norvegia si RO-Italia la congresul SRC din 2018
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