Sedinta Consiliului de Conducere al Societatii Romane de Cardiologie
16 mai 2019, Sibiu

ORDINEA DE ZI
1. Informare privind activitatea Presedintelui in perioada 28/02/2019-16/05/2019:
❖ Impreuna cu Prof. Vlad Iliescu reprezentantii SRC avut loc discutii cu CNAS privind programale CNAS in
domeniul BCV privind raportarea pe programele CNAS, numarul de proceduri cu evidentierea faptului ca
avem o ameliorare a costurile/procedura, in special datorita GL de Electrofiziologie.
❖ Au avut loc discutii cu Ministerul Sanatatii privind :
-

Programul de dotare a USTACC (finantare Banca Mondiala): asteptam procedura de achizitii

-

Programul National de Preventie Cardiovasculara (finantare Fonduri Europene); urmeaza a fi definitivat intro luna

-

Programul Registrelor Nationale (finantare Fonduri Europene);
o

Finantarea pe AP-IMA si AP-MSC – finantarea este putin peste anul trecut, cu recomandarea
de a cheltui fondurile alocate anul acesta.

o

EuroHeart: urmeaza a se efectua o vizita in perioada 3-5 iulie 2019 la Upsala, Suedia pentru a
vedea modelul Suedez.

2. Informare privind desfasurarea Conferintei Nationale a Grupurilor de Lucru 16-18 mai 2019, Sibiu
❖ Au fost evidentiate noutatile: schimbare locatie – Centrul cultural Ion Besoiu ; o sala in plus pentru ateliere
practice ; 5 cursuri cu tematica diversa ; Sesiuni comune cu EHRA ; Sesiunea filialelor; distribuirea
gratuita a suplimentului revistei Medica Academica, in care sunt incluse articole importante, fiind
evidentiata contributia dlui Prof. Florin Mitu in coordonarea acestui numar.
❖ In deschiderea evenimentului se va reda spotul referitor la preventia cardiovasculara ; printr-un contract de
colaborare intre UMF Carol Davila, SRC si TVR 1, acest spot urmeaza sa fie preluat si difuzat de catre
canalele TVR
Se propun urmatoarele:
-

Pentru anul urmator se propune desfasurarea conferintei pe 7-9 mai 2020

-

Pentru a atrage si medici de alte specialitati se propune redenumirea conferintei in Conferinta de Primavara
a Societatii Romane de Cardiologie - Aprobat cu unanimitate de voturi

3. Campania ”Mergi și măsoară-ți tensiunea arterială! #Pentru Că Așa Spun Eu”; cu sprijinul companiei
Servier Pharma, sustinut de ESH.
Dna Conf. Elisabeta Badila a prezentat continutul si etapele acestei campanii : o campanie care se
desfasoara in special in mediul online si se adreseaza persoanelor tinere; fiecare isi poate emite un card electronic

cu mesaj personalizat; exista adresa de facebook, avem incarcate materiale pe canalul youtube ; campania a fost
lansata ieri la Sibiu cu participarea dlui Consul al Germaniei si a Presedintelui Consiliului Judetean Sibiu; Vom
avea o lansare oficiala pe 21 mai cu prezenta dnei Ministru al Sanatatii; vom avea o proiectie cu sigla SRC pe
fatada Hotelului Ramada.

4. Congresul National de Cardiologie 18-21 septembrie 2019:
•

Invitati straini – invitatiile au fost trimise;

•

Se solicita urgentarea transmiterii de propuneri pentru sesiuni;

•

Tema centrala - In memoriam Profesor Constantin C Iliescu.

5. Manifestari SRC - Se prezinta situatia cursurilor SRC desfasurate in perioada martie-mai 2019
6. Sediul SRC – suntem in discutii pentru achizitionarea unui posibil sediu in care am putea amenaja si o sala de
conferinte de 80 persoane; urmeaza a se studia documentatia de catre avocat si arhitect; sunt invitati si ceilalti
membri ai Consiliului executiv spre vizionare.

7. Caietul rezidentului: proiect aprobat de Ministerul Sanatatii
Dr Alexandru Cotoban a prezentat stadiul proiectului: 220 conturi de rezidenti incluse in platforma din 20 centre
de formare si 10 orase; aproape jumatate nu au introdus inca datele.

8. Publicatiile SRC:
Actualitati in Cardiologie: se solicita trimiterea de propuneri de materiale pana la 31 mai 2019 cu recomandarea de
a se pastra forma de anul trecut;
Revista Romana de Cardiologie: Dna Prof. Carmen Ginghina solicita, pe langa aparitia online a revistei, tiparirea
unui numar de 50 exemplare.

9. Propuneri specifice GL:
Se reaminteste rolul secretarilor GL prin:
o Revizuirea paginilor dedicate CARDIOPORTAL, Facebook, Twitter;
o Revizuirea listei membrilor si a datelor de contact ale acestora;
o Atragerea finantarii si organizarea de webinarii.
o
10. Decizia CMR nr.4/2019. A fost prezentata decizia Colegiului Medicilor din Romania pentru adoptarea unei
motiuni privind industria tutunului, motiune ce recomanda medicilor sa nu organizeze si sa nu participe la actiuni
care promoveaza consumul de tutun, indiferent de forma de desfasurare a acestor actiuni.

