Raport Presedinte SRC
Consiliul de Conducere 3 martie 2020

1.

Aplicare la competitia Fonduri Europene cu programul "Totul pentru Inima Ta",
in parteneriat cu INSP.
Competitia este deschisa de Ministerul Fondurilor Europene. Aplicatia a fost depusa la 30
ianuarie 2020 si este in curs de evaluare. Proiectul “Totul pentru Inima ta!” este singurul
aplicant. Finantarea va fi de 20 milioane Euro. Coordonatorul proiect este INSP. SRC este
partener.

2.

Finalizarea procesului de dotare USTACC prin proiectul Bancii Mondiale; verificarea
raportarilor pe proiect.
A avut loc o intalnire a GL al SRC cu reprezentantii Bancii Mondiale. S-au discutat
indicatorii ce urmeaza a fi raportati. S-a solicitat catre USTACC-urile din program
completarea unei fise cu indicatorii pe ultimii 3 ani. Raportarile ulterioare in program sunt
foarte importante!

3.

Intalnire organizata de Academia Romana cu conducerea Societatilor Profesionale din
Romania; discutarea problemei raspunderii penale a doctorilor, registrelor nationale si a
studiilor clinice.
Au fost prezente majoritatea societatilor profesionale din Romania, CMB si UMFCD. S-a
discutat initierea unei modificari legislative prin care sa se anuleze raspunderea penala a
medicilor pentru cazuri de malpraxis, dezvoltarea registrelor nationale de boala (in conditiile
in care SRC va fi prima societate profesionala care va prelua modelul suedez de registre),
precum si situatia precara a studiilor clinice. Ulterior, a avut loc o intalnire cu Presedintele
ANMDM pentru a gasi solutii privind aprobarea in termenii legali (sub 60 de zile) a studiilor
clinice.

4.

Aplicarea la EuroHeart, faza 1 de selectie.
Impreuna cu Conf Dr Ovidiu Chioncel am completat aplicatia pentru faza 1 de selectie a
tarilor participante in proiectul EuroHeart al ESC. Aplicatia a fost timisa catre Board-ul
EuroHeart.

5.

Prezentare si vot favorabil Membrii Consultanti ai Consiliului de Conducere 2020,
respectiv Dr. Alina Giuca, Craiova si Dr. Paul Suceveanu, Covasna.
Urmeaza pe mail pe sistem tip doodle.

6.

Scoala de Vara 27 iunie - 4 iulie 2020 – datorita faptului ca locatia in care se desfasura
evenimentul a devenit improprie printr-un grad avansat de degreadare, anul acesta Scoala de
Vara se va desfasura la Sinaia - Hotel Casa Iris. Se pastreaza numarul de 25 participanti. In
luna martie vor incepe inscrierile si pregatirea programului stiintific.

7.

Conferinta de Primavara 7-9 mai 2020, Sibiu:
- se pastreaza noua locatie la Centrul Cultural Ion Besoiu, alaturi de salile de la Hotel
Ramada ;
- 6 invitati straini;
- 4 cursuri preconferinta;
- curs Resuscitare Cardiorespiratorie in colaborare cu Consiliul National de Resuscitare;
- program preliminar definitivat in proportie de 80%. Programul preliminar va fi trimis in
maximum o saptamana.

8.

Alegeri 2020 - deadline inscriere in grup de lucru 20 martie 2020.

9.

Manifestari SRC 2020 - situatie participanti (atasat).

10.

Webinarii SRC - situatie 2017-2020 (atasat) .

11.

Parteneriat campanie CardioCheck desfasura de Federatia Nationala a studentilor
Farmacisti din Romania
In perioada 9-15 martie 2020 se desfasoara campania națională CardioCheck, ce are loc
simultan în cele 8 centre universitare (București, Cluj, Craiova, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu
Mureș, Timișoara). În cadrul acestei campanii se vor desfășura activități de informare a
populației despre riscurile și prevenția bolilor cardiovasculare. Societatea Română de
Cardiologie va fi partener în această campanie, parte a programului "Totul pentru Inima Ta".

12. Bursa SRC 2020 – 3 aplicanti, castigator Dr. Robert Adam, medic rezident cardiologie, in
anul IV Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, stagiu de
cercetare in imagistica la centrul Barts Heart Centre, London sub coordonarea Dlui Prof.
James Moon.

