SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE
Sedinta Consiliului de Conducere
21 Septembrie 2016
Ordinea de zi:
Dare de seama – activitatea SRC septembrie 2015 - septembrie 2016

A.

1. Organizatoric:
1.1. Modificarea Statutului SRC în conformitate cu hotărârile luate la Adunarea Generală din 18 Noiembrie 2015
(legalizat decembrie 2015)
- articol important: SRC poate organiza cursuri/manifestări de formare profesională
1.2. A fost înființ ată S.C. MEDICALEVENTS SRL, socieatte cxomerciala avand SRC drept asociat unic:
-

Obiective principale de activitate: organizare evenimente medicale, educaț ie medicală, producț ia ș i
distribuț ia de materiale ș tiinț ifice ș i educative, etc.

-

A depasit deja plafonul pentru a deveni platitoare de TVA si s-a inregistrat ca atare

1.3. Nou contract pentru producerea Romanian Journal of Cardiology;
- o noua echipa redactionala pentru Romanian Journal of Cardiology (Prof. Dr. Carmen Ginghina – redactor
sef)
1.4. Ameliorarea situaț iei evidenț ei membrilor SRC (Prof. Dr. Antoniu Petris ș i Dr. Adrian Mereuț ă); evidenta
corecta a membrilor SRC ~ 90%
1.5. Pe site-ul SRC a fost creat un spaț iu dedicat membrilor de onoare
1.6. Datorită volumului mare de muncă a si intrarii in concediu de maternitate a Doamnei Carmen Tar fost angajata
o a treia secretara
1.7. A fost demarată acț iunea „Sinaia – primul oraș al prevenț iei bolilor cardiovasculare” – Prof. Dr. Ioan Mircea
Coman

2. Profesional:
-

competentele de “Stimulatoare ș i Defibrilatoare Cardiace Implantabile” ș i de “Elecrofiziologie Cardiacă
Intervenț ională”.

3. Științ ific:
3.1. S-a finalizat registrul RO-STEMI – Noiembrie 2015; rezultate prezentate la Conferinta Grupurilor de Lucru
de la Sibiu (Mai 2016)
3.2. Registrul FERIC – RO primele rezultate
3.3 Lucrari stiintifice romanesti publicate in reviste internationale si premiate de SRC
4. Activitatea de educatie medicala continua
4.1.Conferinta Grupurilor de Lucru/2016 si Congresul SRC /2016)
Eforturi pentru modernizarea/optimizarea organizării Conferinț ei Grupurilor de Lucru ș i a Congresului
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SRC/2016 precum ș i modernizarea modului de desfăș urare a programului ș tiinț ific:
a).Optimizarea fluxului de participanti/degajarea cailor de acces;
-

doua locatii la Conferinta GL

-

transformarea salii Ferdinand/Cazino Sinaia in locatie pentru postere electronice si pentru sesiunea de
Poster Forum

-

Includerea Salii Hotel Montana in schema programului

-

degajarea culoarului de acces de la Cazino Sinaia prin organizarea standurilor expozitionale pe o singura
latura a culuarului

b) Extinderea duratei de desfasurare a Congresului SRC incepand cu editia a 55-a (2016) prin includerea unei
zile de minicursuri in deschiderea congresului. Efect
–

cresterea cotatiei Congresului SRC – acordarea a 24 de puncte EBAC (fata de 18 in 2015)

c).Digitalizarea sustinerii tehnice a sesiunilor stiintifice prin:
-

aplicatie electronica originala pentru derularea programelor Conferintei / Congresului pe
dispozitivele mobile;

-

accesul in sali – ecuson cu cod de bare scanat la intrarea in sali (se asigura recunoasterea instantanee
a numarului si structurii profesionale a participantilor)

-

asigurarea interactivităț ii prin programe on-line abordabile de pe mijloacele de comunicare mobile
(telefoane, tablete);

-

evaluarea electronică, în timp real, a calităț ii sesiunilor ș i a prezentărilor;

-

Sesiunile Poster (postere electronice în format nou) ș i sesiunile de Poster Forum – organizate in
premiera in Sala Ferdinand (Cazinou).

d). Inregistrarea sesiunilor / conferintelor din sala principala a Congresului / Conferintei GL si difuzarea lor
prin postare pe CARDIOPORTAL
e). Organizarea a doua speakers corner
f). Reporterii SRC – inregistrarea de interviuri cu personalitati ale cardiologiei romanesti si internationale
g). Au fost reajustate taxele de participare la Congres prin aducerea la nivele comparabile cu cele ale altor
Societati Profesionale Medicale
4.2. Cursurile Grupurilor de Lucru ale SRC
•
•
•
•
•
•
•
•

INIMA ȘI SPORTUL (curs de cardiologie sportivă) 4 martie, CLUJ NAPOCA, 7 oct TIMISOARA
Directori de curs: Prof.Dr. D.Pop, Prof.Dr.D.Zdrenghea
CARDIOLOGIA PEDIATRICA IN PRACTICA CURENTA 11 martie, CLUJ NAPOCA
Directori de curs: Dr. S. Cainap, Dr. C. Lazea
IMAGISTICA ÎN CARDIOMIOPATII 11 martie TIMIȘOARA
Directori de curs: Dr. Ruxandra Jurcuț, Conf.Dr.Dr.B.A.Popescu
IMAGISTICA IN GHIDAREA TERAPIILOR CARDIOVASCULARE 28 octombrie BUCURESTI
Directori de curs: Conf.Dr. Ruxandra Jurcuț, Conf.Dr.Dr.B.A.Popescu
PROVAS I V11 martie IAȘI, 11 noiembrie Timisoara
Directori de curs: Prof. Dr. F. Mitu, prof. Dr. D. Vinereanu
AORTA – CORELATII ANATOMO-CLINICE 18 martie BUCUREȘTI
Directori de curs: Dr.O. Chioncel, Prof.Dr.V. Iliescu
NSTEMI - ABORDARE PRACTICA 18 martie BRAȘOV, 7 octombrie BUCURESTI
Directori de curs : Dr.A.Mereuță, Conf. Dr.D. Țînț
REVASCULARIZARE IN STEMI/NONSTEMI 19 martie BRAȘOV
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Directori de curs: Dr.S.Mot, Dr.F. Orțan
REVASCULARIZARE CORONARIANA 21 octombrie, BUCURESTI
Directori de curs: Dr.S.Mot, Dr.F. Orțan
ACTUALITĂŢI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA 4) 25 martie BRAȘOV, 25 noiembrie TIMISOARA
Directori de curs: Dr.A.Deutsch, Dr.M.Grecu
CARDIOCOAG 25 martie ORADEA, 19 noiembrie Brasov
Directori de curs: Prof.Dr.D. Lighezan, Prof.Dr. F.Mitu, Prof. Dr. D. Vinereanu
TRATAMENTUL DE URGENTA AL PACIENTULUI DEZECHILIBRAT 1 aprilie BAIA MARE, 4
noiembrie 2016 TIMISOARA
Directori de curs: Conf.Dr. D.Țînt, Dr.V.Chioncel
CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ATEROTROMBOZĂ 15 aprilie BUCURESTI
Moderatori: Prof.Dr.E. Apetrei, Prof.Dr.C.Popa
CONFERINŢA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 12-14 mai SIBIU
HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ, DE LA GHIDURI LA PACIENȚI
27 mai CRAIOVA, 21 octombrie BISTRITA
Directori de curs: Prof.Dr.D. Bartoș, Dr.E. Bădilă
TROMBEMBOLISMUL PULMONAR IN SITUATII SPECIALE 10 iunie IAȘI
Directori de curs: Conf.Dr.A.Petris, Dr.G.Tatu Chitoiu
EXPERT MEETING CARDIODIAB 30 iunie-2 iulie POIANA BRAȘOV
CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE 21-24 SEPTEMBRIE, SINAIA
CAZURI CLINICE DIFICILE IN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 3 noiembrie SIBIU 4 noiembrie TÂRGU
MUREȘ,
Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie,Conf. Dr.O.Chioncel

4.3. Scoala de vara
-

25 iunie – 2 iulie 2016, Sibiu, Cisnadioara, Pensiunea sub Cetate, 24 participanti dintre care 2 din
Republica Moldova; lectori – Prof.Dr.Dan Dobreanu, Prof.Dr.Tiberiu Nanea, Dr.Ovidiu Chioncel

4.4 Cardiologists of tomorrow
-

25 de medici tineri la Congresul ESC – Roma (suport total: taxa de participare, avion, cazare)

4.5.Platforma de e-learning
-

2 cursuri de e-learning existente pe CARDIOPORTAL (creditate cu 6 credite EMCD)

-

sesiuni / conferinte inregistrate la Congresul SRC si la Conferinta GL => difuzate pe
CARDIOPORTAL

-

interviuri cu personalitati ale cardiologiei romanesti si internationale difuzate pe CARDIOPORTAL

4.6. Canalul de televiziune on-line al SRC (SRC TV)
-

deschis cu ocazia Congresului SRC prin transmisiunea on-line a Adunarii Generale ;

-

in proiect imediat: inregistrarea a 10 webinars

-

proiect/2017: - dezvoltarea materialelor educative in parteneriat cu companiile farma;

-

difuzarea materialelor SRC de pe un server dedicat, 12 – 24 ore / zi;

5. Bursele Societăț ii Române de Cardiologie
5.1. Bursa de Electrofiziologie acordata prin GL de Aritmii (Dr. Cornel Iorgulescu)
5.2.bursa pe Insuficienta Cardiaca (Dr. Laura Antohi)

6. Publicatiile SRC
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6.1 INFOCARD: electronic, 10 numere /an
6.2. Romanian Journal of Cardiology – trimestrial
6.3. Compendiul de Ghiduri ESC prescurtate
6.4. Brosura de prezentare:”Societatea Romana de Cardiologie” – lansare la Congresul SRC/2016
6.5. STEMI prespital (2016) – lansare la Congresul SRC/2016
6.6. Filmul documentar “Personalitati ale Cardiologiei Romanesti” – lansare la Congresul SRC/2016
7. Cardiologie aplicata Campania „Totul pentru Inima ta!”
7.1. Adoptarea Legii 15/2016 (legea antifumat)
-

activitate intensă în parteneriat cu Societatea Română de Pneumologie ș i Fundaț ia Inimii pentru adoptarea
Legii 15/2016 (interzicerea fumatului in spatiile publice inchise)

-

crearea a 4 videoclipuri de susț inere a acestei campanii (total 20.000 euro, împărț itI între Societatea
Română de Cardiologie ș i Societatea Română de Pneumologie);

-

in prezent implicare activa in lupta de aparare a acestei Legi in fata tentativelor de modificare prin
amendamente propuse de catre Comisia de Sanatate (!!!) a Senatului Romaniei;

7.2. Apel in vederea prioritizarii bolilor cardiovasculare in strategia de politica sanitara in Romania
-

inaintat Ministerului Sanatatii, parlamentului, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Presedintiei
Romaniei.

7.3.Lansarea aplicatiei de autodiagnostic a hipertensinii arteriale
-

Premiata in cadrul Galei Innovation in Health Awards, la categoria IT&software

7.4.Intensificarea activitatii Athletic CardioClub
-

peste 750 de membri in septembrie 2016;

-

aplicatie “Obiectiv 600 km”

-

37 de medalii obtinute la The World Health and Medical Games (Mai-Iunie 2016, Maribor, Slovenia)

7.5.Conferinț ele pentru publicul larg : prim eveniment la Ateneul Român: 23 Aprilie 2016 avand ca teme principale
Combaterea sedentarismului si a Hipertensiunii arteriale

8. Relaț ii cu alte structuri organizatorice
-

-

Au fost semnate parteneriate cu:
o

Societatea Studenț ilor Mediciniș ti din Iaș i.

o

Asociatia Pacientilor cu Boli Cronice

Crearea Aliantei Societatilor Profesionale Medicale (impreuna cu Societatile de Pneumologie, Chirurgie
cardiovasculara, Medicina familiei, Neurologie, Nefrologie, Diabet, Medicina Interna si Fundatia Romana a
Inimii)

-

-lipsa dialogului cu Ministerul Sanatatii

9. Relaț ii internationale:
-

Prezentarea la ESC a pozitiei SRC fata de repartitia procentuala inechitabila a membrilor ESC in structurile
organizatorice (90 % din tarile cu risc crescut)
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-

Pozitie proprie a SRC in raport cu sustinerea Fundatiei European Heart for Children (interventii chirurgicale
pentru copii cu cardiopatii congenitale proveniti din tarile cu economii modeste), respectiv sustinere anuala
cu 3000 de euro;

-

Relatii excelente cu Societatea Maghiara de Cardiologie

-

Stabilirea contactului cu Societatea de Cardiologie din Serbia

-

Eforturi pentru cooperarea locoregionala a Societatilor de Cardiologie din Sud-Estul Europei

10. Prioritati pentru 2017:
10.1. Dezvoltarea SRC-TV;
-

transmisiune continua de materiale educative 12 ore/zi;

-

materiale e-learning creditate EMC

-

transmisiunea integrala on-line a Congresului SRC din 2017

10.2. Dezvoltarea CARDIOPORTAL, in special a platformei de e-learning
10.3. Progrese in Cardiologie – supliment al RJC (ianuarie 2017);
10.4. Crestrea calitatii manifestarilor stiintifice
10.5. Dezvoltarea Romanian Journal of Cardiology
10.6. Perspective în susț inerea financiară a SRC .Companiile farmaceutice au redus nivelul de sponsorizare sau
au renunț at la finanț area unor proiecte (exemplu: Registrul RO-STEMI)SRC trebuie să identifice alte căi de
susț inere financiară:
-

procent din bugetul cursurilor/simpozioanelor

-

creș terea activităț ii propriului SRL (SRC Medical Events SRL): acesta trebuie să contracteze direct
spaț iile de organizare ș i echipa tehnică a sesiunilor sale ș i nu să fie sub-chirias.

-

-proiecte de educaț ie on-line contracost;

10.7. Registrul de cardiopatii congenitale la nou nascuti
10.8. Noul sediu al SRC ?
10.9 Alegeri 2017

B.

Al 55-lea Congres al Societatii Romane de Cardiologie

Prezentare generala
-

Tema congresului - Viitorul incepe azi!

-

Prima editie a Congresului SRC care se desfasoara pe perioada a patru zile. Prima editie organizata in patru
locatii (Cazino, International, Montana, Palace)

-

10 Minicursuri, 80 Sesiuni

-

24 CME – EBAC, 24 CME – CMR

-

Numar rezumate trimise – 309

-

Numar simpozioane – 22

-

Numar lectori – 290

-

Numar standuri 37

Noutati
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-

Participarea strict pe baza de ecuson / cod de bare

-

Generalizarea inregistrarii electronice a participantilor la sesiuni

-

Interactivitate in timp real – aplicatie on-line

-

Postere electronice - nou format

-

Sala Ferdinand: sala posterelor si a sesiunilor Poster Forum

-

Sala Montana : noua sala pentru simpozioane/sesiuni/minicursuri

-

2 speakers’ corner

Bugetul congresului
Au fost prezentate veniturile si estimarea cheltuielilor pentru acest eveniment

C. Noile achizitii ale Societatii Romane de Cardiologie
-

CANALUL DE TELEVIZIUNE ONLINE AL SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE

-

Brosura de prezentare a SRC

-

STEMI prespital (2016)

-

Filmul documentar „Personalitati ale cardiologiei romanesti”

D. Noii membri invitati ai Consiliului de Conducere
Au fost propusi si aprobati cu unanimitate de voturi urmatorii membri
-

Dr. Marcela Rau (Alba Iulia)

-

Dr. Victor Firastrau (Roman)

E. Propunerea Prof. Dan Dobreanu (nucleu de Basic science)
F. Raport financiar (Prof. Lighezan) – Au fost prezentate pe scurt situatiile financiare ale Societatii Romane de
Cardiologie si SRC Medical Events SRL (varianta detaliata va fi prezentata in Adunarea Generala)
G. Relatia cu MediaMed Publicis (operatorul de servicii al SRC) – se recomanda diferentierea costurilor
furnizori/regie proprie si eliminarea comisionului pentru serviciile realizate in regie proprie
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