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SEDINTA CONSILIULUI DE CONDUCERE
20.05.2020, ONLINE

ORDINEA DE ZI:

1. RAPORTUL PRESEDINTELUI
•

Programul de Preventie Cardiovasculara – proiectul a fost depus si acceptat, urmeaza evaluarea stiintifica;

•

Registrele Europene de Cardiologie - EuroHeart – ultima informatie primita arata ca suntem in ”short list” al inscrierilor,
urmand a se lua o decizie pana la Congresul Societatii Europene de Cardiologie;

•

In urma desfasurarii Conferintei de Primavara a fost emis un comunicat de presa legat de pacientii cu patologie
cardiovasculara in contextul pandemiei cu SARS-CoV-2 avand principal scop informarea populatiei cu privire la diferite
probleme legate de bolile cardiovasculare si necesitatea de a finanta spitalele, prin MS si DSP, pentru testarea tuturor
pacientilor cardiovasculari care se interneaza in spital; comunicatul de presa a fost preluat de 31 de agentii de presa;

•

A fost aprobata compensarea celor 3 medicamente Apixaban si Rivaroxaban (pentru toate indicatiile – lista B) si Entresto
(pe lista C). Urmeaza protocoalele din partea Comisiei de Specialitate din Ministerul Sanatatii. Se confirma definitivarea
protocoalelor, urmeaza comunicarea lor.

•

Campania de Hipertensiune «Fiindca asa spun eu !»; s-a inceput difuzarea pe posturile de televiziune a spotului conceput
in acest sens; a fost distribuit un chestionar care a aratat reducerea la jumatate a procentului celor care nu si-au masurat
niciodata tensiunea; campania merge si in mediul online; Ziua Mondiala a Hipertensiunii a fost mutata pe 17 octombrie, dar
SRC a sustinut o conferinta de presa.

•

Caietul rezidentului – la nivelul anului 2020 aproximativ 8 din 20 centre au trimis lista rezidentilor noi; la nivel de activitate
privind granturile si articole publicate avem completari in proportie destul de mica; procedurile sunt completate la un nivel
de aproximativ 50% de catre rezidenti. Se recomanda implicarea tuturor pentru derularea cat mai eficienta a proiectului.

•

Manualul de Cardiologie – Coordonatorul principal, Prof. Dr. Carmen Ginghina a anuntat ca acest manual va fi
definitivat in iulie;

•

Publicatiile SRC (Compendiu de Ghiduri si Actualitati in Cardiologie) – Compendiul de Ghiduri se afla deja in varianta
online; se propune elaborarea publicatiei Actualitati in Cardiologie, initial tot online, urmand a fi publicate cu prima ocazie
a unei manifestari nationale in format fizic. Aprobat cu unanimitate de voturi de catre Presedintii Grupurilor de Lucru.
Urmeaza a se comunica toate detaliile.

2. INITIATIVA SOCIETATILOR PROFESIONALE PENTRU DECLARAREA PACIENTULUI CARDIOVASCULAR CA
PACIENT VULNERABIL IN CONTEXTUL PANDEMIEI DE SARS-CoV-2
Societatea Romana de Cardiologie, Societatea de Chirurgie Cardiovasculara si Societatea Romana de Anestezie si Terapie Intensiva
au elaborat si transmis catre Institutul National de Sanatate Publica o scrisoare prin care se evidentiaza necesitatea de a declara
pacientii cu afectiuni cardiovasculare ca pacienti vulnerabili in contextul pandemiei SARS-CoV2 si testarea acestor pacienti la
internare. Se mentioneaza faptul ca si Comisia de Cardiologie a Ministerului Sanatatii a emis o scrisoare in acest sens.
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3. CONFERINTA DE PRIMAVARA - statistica, bilant financiar (venituri/cheltuieli) ;
Au fost prezentate statistica privind participarea la eveniment si bilantul financiar:
- 5 zile de transmisii live; 30 sesiuni stiintifice; 23 credite EMC; 91 lectori implicati; 118 prezentari; 2750 participanti in audienta
- o audienta in medie de 1000 useri independenti; maxima miercuri aproximativ 1300 useri;
- se afla in desfasurare chestionarul de feedback adresat atat participantilor cat si lectorilor ;
- a fost mentionata contributia celor 3 companii care au asigurat partea logistica a evenimentul: Albotech Consulting pentru transmisia
live; Mediamed Publicis visual/media si Data Center Solution pentru suportul privind participarea celor inscrisi la manifestare;
- a fost prezentata situatia financiara privind veniturile/cheltuielile aferente acestei manifestari care arata excedentul rezultat; veniturile
au cuprins simpozioane, reclame, taxe de participare; cheltuielile au cuprins taxe acreditare, secretariat, management organizare,
transmisie live si suport participanti.
- toate sesiunile vor fi transformate in webinarii si postate pe cardioportal;
- manifestarea a fost apreciata de foarte multa lume si vom imbunatati acest fel de desfasurare; vom incerca adoptarea unor manifestari
«hibrid» cu desfasurare atat online cat si in format fizic.

4. CONGRESUL NATIONAL DE CARDIOLOGIE (16-19 septembrie 2020) - decizie privind organizarea evenimentului;
atributiile comitetului stiintific al congresului;
- datorita situatiei actuale, se propune desfasurarea online a manifestarii, cu o transmisie extinsa pe 2 canale; participantii vor putea
viziona simultan cate doua sesiuni; se va elabora un plan de program bine structurat folosind si experienta societatii europene. Se
supune la vot – aprobat cu unanimitate de voturi desfasurarea manifestarii in sistem online.
- la urmatorea sedinta se vor stabili alte detalii, inclusiv atributiile comitetului stiintific al congresului.

5. SCOALA DE VARA (26 iunie-3 iulie) - decizie privind organizarea evenimentului;
Scoala de Vara are un rol special si nu se poate organiza online. Se propune desfasurarea in forma fizica in perioada stabilita, cu o
restructurare a numarului de participanti si incercarea de a respecta distantarea sociala.
Datorita incertitudinii privind dispozitiile legale privind desfasurarea evenimentelor in iunie se decide amanarea si desfasurarea unei
Scoli de Iarna in format fizic sau in varianta online (in functie de evolutia pandemiei). Se aproba cu unanimitate de voturi.
6. ALEGERI SRC 2020 – a fost prezentat calendaraul alegerilor.
Se expune problema validarii acestor alegeri in Adunarea Generala. Desi procesul de alegere are loc online, validarea nu se poate face
online.
In contextul in care nu vom avea o manifestare in forma fizica, se citeaza precizarile avocatului SRC privind doua variante posibile
de validare:
1. Consiliul de Conducere al SRC ia o decizie cu caracter excepțional și în unanimitate ca, din motive obiective și extraordinare,
specificul membrilor SRC (medici etc), AGA și Congresul să se desfășoare online, urmînd ca, prealabil, să se asigure o convocare și
organizare AGA în condiții tehnice deosebite care să asigure în mod efectiv informarea prealabilă a membrilor SRC, participarea și
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identificare acestora la lucrările AGA, retransmiterea deliberărilor în mod continuu, înregistrarea lucrărilor AGA, securizarea votului
etc). Recomandabil ar fi ca participanții la AGA să trimită și un formular completat de aceștia în care să certifice prezența și
participarea la AGA desfășurată online pentru a se face o dovadă suplimentară în acest sens. Ulterior, toate aceste documente pot fi
depuse la instanța de judecată pentru a se lua act de cele hotărîte în cadrul unei astfel de AGA.
2. Pană la Congresul din toamnă să se convoce o AGA extraordinară avînd ca obiect exclusiv modificarea Statutului SRC pentru a
permite AGA la distanță. Actualmente, Statutul SRC nu prevede un cvorum (adică numărul minim de membri în prezența cărora
adunarea generală este valabilă), ci numai majoritatea calificată prin care se poate vota modificarea statutului (2/3 din membri
prezenți).
Datorita faptului ca ambele variante prezinta riscuri de invalidare din partea judecatoriei la care vom inregistra noul Consiliu de
Conducere, in contextul unei alte legislatii posibile dupa incetarea starii de alerta, se decide desfasurarea unei noi sedinte de Board,
in maxim 1 luna, pentru luarea unei decizii finale.
Se decide un termen de incepere a depunerilor dosarelor de candidaturi - 13 iunie. In concuzie depunerea candidaturilor se va face in
perioada 13 iunie – 20 iunie 2020.

7. CURSURI SRC - posibilitatea organizarii si modalitatea de desfasurare; situatia costurilor din partea SRC pentru manifestarile
stiintifice anulate/amanate in perioada martie 2020-mai 2020;
Se recomanda organizarea in sistem online a cursurilor viitoare. Fiecare director de curs isi organizeaza cum doreste desfasurarea
cursului. Exista posibilitatea de a negocia cu Compania Albotech si obtinerea unui pret mai mic – in functie de numarul cursurilor.
Se propune ca fiecare grup de lucru sa trimita in 2 saptamani propuneri de cursuri si bugetul alocat, urmand a se discuta despre acest
lucru la urmatoarea sedinta de board.
Se prezinta situatia bugetului alocat de catre Mediamed pentru organizarea cursurilor amanate/anulate in perioada martie-iunie 2020
(pierdere/reinvestire buget/sume de clarificat ulterior).
Conferinta de Primavara in forma fizica a fost reprogramata in perioada 13-15 mai 2021, in acest fel toate cheltuielile deja angrenate
pentru organizarea din 2020 au fost transferate, cu acordul celor din Sibiu pentru 2021 (inclusiv sumele date de Compania Mediamed
pentru cazari, locatii, etc.).
8. STATISTICA WEBINARII – a fost transmisa situatia accesarii cursurilor online de catre medici.

