SEDINTA
CONSILIULUI DE CONDUCERE AL SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE
4 NOIEMBRIE 2016, CARDIO TV
Prezența online – Prof.Dr. Daniel Lighezan, Dr. Ruxandra Christodorescu, Conf. Dr.Gabriela Doros,
Prof.Dr.Dan Dobreanu, Conf.Dr.Diana Tint, Dr.Victor Firastrau
ORDINEA DE ZI
I. Activitatea Societatii de Cardiologie in intervalul 23 Septembrie – 24 Noiembrie 2016
Educatie medicala continua:
- Cursuri ale Grupurilor de Lucru: prezentarea situatiei numarului de participant pentru cursurile din
2016
- N.B. Cursul GL de Cardiologie de Urgenta de la Timisoara (Pacientul cu dezechilibre hemodinamice,
metabolice, hidroelectrolitice) a fost susținut prin contribuția personală a lectorilor și a colegilor de la
IBCV Timișoara (Prof. Lucian Petrescu și Dr.Luca Constantin)
- A fost o propusă organizarea unei Coferinte a Cardiologilor din Moldova, care să reunească cardiologi
din România și Republica Moldova. Urmează a se stabili data exactă și detalii logistice. Aprobata în
unanimitate.
- Se propune încercarea de organizare a unor cursuri ale Grupurilor de Lucru in Republica Moldova.
CARDIO TV-SRC – a fost lansat oficial și înregistrat la OSIM
- a fost definitivată platforma web CARDIO TV-SRC
- se lucrează intens la primele materiale educative (webinars – care devin materiale EMC abordabile online):
- A fost definitivat webinar-ul „Tratamentul antitrombotic în fibrilația atrială” – Prof. G.A.Dan,
Prof. D. Vinereanu, Dr. Gabriel Tatu-Chitoiu
- Înregistrate și în curs de definitivare:
o Cursul de cardiologie sportivă (inregistrat la Sinaia) – coordonator Dr. Daniel Gherasim;
o

Cursul „Cum să-ți scrii lucrările pentru a fi acceptate în publicatii ISI?” – Prof. D.
Vinereanu, Prof. G.A. Dan, Profesor P. Manu (USA);

o

„Faza vulnerabilă a insuficienței cardiace: ce facem ?” (Prof.Dan Dobreanu, Conf. O.
Chioncel, Dr. Rodica Tănăsescu)
„Managementul STEMI în prespital” (Prof. A. Petriș, Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, Dr.
Alice și Cristian Grasu) – 24 Noiembrie

o

- Pe lângă cele 10 webinars programate deja si care vor fi definitivate până pe 15 decembrie; alte 5
webinars pregătite pentru înregistrare
- Alte două materiale de e-learning au fost deja creditate cu câte 6 puncte:
o TAVI- Conf. Dr.S. Balanescu;
o Introducere în insuficiența cardiacă – Conf. O. Chioncel
Au fost prezentate de reprezentantul site-ului cardioportal.ro – Dna Oana Bornoiu, datele statistice și
evoluția implementării cursurilor EMCD și a webinare-lor pe site.
Filmul documentar despre personalitatile cardiologiei românești – a fost obținută copia; va putea fi
vizionat pe cardioportal. Se propune multiplicarea și distribuirea gratuită către toți rezidenți în cardiologie.

Athletic CardioClub - au fost realizate 4 clipuri de promovare a Athletic CardioClub
Întâlnirea cu companiile farmaceutice
Concluzii:
- cu exceptia GL de Cardiologie Pediatrică companiile farmaceutice și-au exprimat dorința de a sprijini
cursurile Grupurilor de Lucru / 2017;
- Există acoperire financiară pentru programul „Cardiologists of Tomorrow 2017”
- Avem sprijin și pentru Conferința GL de la Sibiu și Congresul de la Sinaia
Lansarea programului „2035 – prima generație fără fumat”
- al doilea program de acest fel (după Franța);
- în cooperare cu Societatea de Pneumologie, în cadrul Coalitiei România Respiră
- lansarea a fost făcută în cadrul unei sesiuni organizate la Presedinția României
- a fost obținut sprijin guvernamental
Intalnire cu Ministrul Sanatatii si Consilierii sai
- a fost prezentata strategia Societății de Cardiologie
- au fost trimise Programele SRC de Cardiologie Aplicată și aplicațiile SRC (Auto-diagnosticul HTA,
Combaterea sedentarismului, Broșuri educative)
- s-a propus cooperare în patru (SRC- Ministerul Sănătății – Ministerul Educației – Ministerul
Tineretului și Sportului) pentru introducerea obligatorie în activitățile din „Săptămâna altfel” a:
- inițierii în resuscitare cardiorespiratorie („Și tu poti salva o viață!”)
- aplicației de autodiagnostic a HTA
- aplicației „Obiectiv 600 km – combaterea sedentarismului”
- s-a insistat asupra necesității creării unei punți directe de legatură între Ministerul Sănătății și
Societatea Română de Cardiologie, actuala Comisie de Cardiologie fiind nu numai inutilă dar chiar
antiproductivă
Aplicații pentru programe eligibile pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) susținute
din fonduri europene:
Proiect SRC- Societatea Română de Anestezie și Terapie intensivă-Consiliul Național Român de
Resuscitare (Prof. S.Bubenek, Conf. O. Chioncel, Dr. G. Tatu-Chițoiu, Dr. V. Georgescu)
- dedicat instruirii personalului din USTACC – crearii subspecialității de cardiolog-intensivist
- în curs de scriere, pe baza aplicației făcute anterior de SRC în programul Romano-Elvețian
Prezentare: Conf. Dr.O. Chioncel – am avut mai multe întâlniri atât cu reprezentanții Societății de Terapie
Intensivă și lideri de opinie internaționali; beneficiem de concursul colegilor din terapie intensivă; obiectiv
- creșterea competenței în domeniul medical; scopul fiind obtinerea de atestat pentru pregatirea medicior
și a asistenelor pentru a lucra în departamentul de Anestezie și Terapie Intensivă; avem sprijin de la
Ministerul Sănătății; valoare proiect 3 mil.euro; se referă la zone și persoane defavorizate (doar 10% din
București și restul din celelalte părți ale României); durata 3 ani; cursul se va desfăsura în două centre
București si Iasi cu durata de 3 luni.

Proiect SRC – „Medicii – stil de viață sănătos”
(plecat de la rezultatele chestionarului în rândurilor medicilor cardiologi în legatură cu stilul lor de viață și
publicat în 2014 in Rom J Cardiol)
II. Cursurile Grupurilor de Lucru 2017 – sunt în curs de definitivare
III. Conferinta Grupurilor de Lucru ale Societății Române de Cardiologie
-se va desfășura la Sibiu în intervalul 4-6 Mai 2017
- Grupurile Organizatoare: Aritmii, Ecografie și Alte Metode Imagistice, Hipertensiune arterială,
Insuficiență cardiacă, Cardiologie Pediatrică
- Sesiunile științifice – de propus câte 4 sesiuni de către fiecare grup de lucru organizator – deadline
februarie 2017
- avem nevoie de propuneri pentru invitații străini
IV. Al 56-lea Congres al Societății Române de Cardiologie
- Sinaia, 20 – 23 Septembrie 2017
- Tema dominantă (propuneri):
„Cardiologia Romanească la 70 de ani: actualități și perspective”
„Cardiologia aplicată – între intenții (teorie) și realitate (practică)”
„Preventia – cheia reducerii impactului bolilor cardiovasculare în România”
„Cardiologia Românească la 70 de ani – cardiologie europeana!”
Se stabilește ca ulterior, prin vot electronic să se stabilească atât tema congresului cât și sigla evenimentului.
V. Strategia SRC pentru 2017
Menținerea activităților de bază ale SRC
- Conferința Grupurilor de Lucru
- Congresul SRC
- Cursurile Grupurilor de Lucru
- Programul „Cardiologists of Tomorrow”
- Programele de susținere a cercetării, inclusiv Bursa SRC
Organizarea alegerilor pentru viitorul Președinte și pentru noul Consiliu de Conducere al SRC
- -au început demersurile pentru organizarea platformei de vot on-line;
- Termene limită
- Presedinții și Secretarii Grupurilor de Lucru trebuie să își definitiveze Lista membrilor grupurilor de
lucru PÂNĂ LA DATA DE 22 MARTIE 2017 (cu 6 luni înainte de data votului); în același context de
reamintit membrilor SRC că pentru a putea vota pentru un anumit Grup de Lucru trebuie să fie pe lista
membrilor GL respectiv până la data de 22 Martie 2017
- candidaturile pentru viitor Președinte, Vice-președinți, Președinți de GL și membri ai Consiliului de
conducere al SRC trebuie DEPUSE PÂNĂ LA DATA DE 21 IUNIE 2017 (cu trei luni înainte de ziua
votului). Aceste candidaturi trebuie însoțite de CV și de scrisoare de intenție;

Dezvoltarea CARDIO TV-SRC
- au fost făcute propuneri și altor societăți profesionale medicale de a înregistra materiale de educație
medicală;
- avem solicitări de la alte organizații – închiriere de aparatură și spațiu (dar numai cu utilizarea de către
echipa Albotech);
- materialele științifice deja existente (sunt deja multe inregistrari pe CARDIOPORTAL de la Congresele
și Conferințele GL din 2015 si 2017 + webinare înregistrate + alte materiale de e-learning; toate acestea vor
putea fi accesate de pe platforma web specifică și vor putea rula „în buclă” putând fi abordabile oricând și
de oriunde; webinar-ele vor fi initial accesibile tuturor, ulterior se vor putea viziona contra cost.
- propuneri de dezvoltare: Buletine de știri sau controverse (săptămânal sau lunar) – What’s new in ..
(Highligts) – specific pentru fiecare GL; Discuții dezbateri (inclusiv cu reprezentanți ai Ministerului
Sănătății, Politicieni, etc)
- Pentru promovare se propune filmarea unui clip de publicitate pentru posturile de televiziune - „CardioTV
– înveți totul pentru sănătatea inimii tale”
- Avem ca scop transmisiuni directe / înregistrări simpozioane, manifestări locale
- Propunerea – conceperea de materiale și pentru pacienți – ex. „Tableta de sănătate” – în colaborare cu
medicii de familie.
VI. Diverse
Prezentarea situației financiare a Congresului Național de Cardiologie 2016 și statistica
nr.participanți/sesiune (fișier atașat). Avem un mic profit.
Publicația „Progrese in cardiologie” Data limită pentru transmitere materiale: 01.12.2016; Limba oficiala
– română; Supliment al Revistei Române de Cardiologie
Recomandare - folosirea societății SRC MEDICALEVENTS SRL pentru organizarea manifestărilor
Grupurilor de Lucru. Sunt costuri mai mici cu beneficiu pentru Societatea Română de Cardiologie
Creșteri salariale pentru personalul administrativ (secretariat): se aproba angajarea pe perioada
nedeterminata pentru D-ra Cristina Cristea si cresterea salariului pentru cele doua secretare. Aprobat cu
unanimitate de voturi.
Compendiu de Ghiduri - Publicarea Compendiului de Ghiduri doar pe suporturi electronice (CD-uri + pe
Cardioportal) cu posibilitatea de a fi descarcat de pe site-ul societății. Propunere – elaborarea unui punct
de vedere al Societății Române de Cardiologie privind ghidurile ESC.
Sediul Societății Române de Cardiologie – s-a decis incercarea de achizitionare a unui sediu
administrativ. Urmeaza sa fie discutate propuneri concrete.
Propunere Prof.Dr.G.A.Dan - Înființarea de Fellow al Societății Române de Cardiologie si a unui Grup
de Lucru de Farmacoterapie. S-a hotarat (prin vot secret) amânarea unei decizii privind cele două propuneri
pentru următoarea Ședință de Consiliu. Se va solicita noi amănunte în argumentația sa.
Credite EBAC. Au fost schimbate regulile privind obtinerea de credite EBAC. In momentul de fata se
recunosc doar creditele UEMS.

