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A. Expunere de motive 

Grupul de Lucru de Aritmii al Societăţii Române de Cardiologie îşi propune să reunească în 
rândurile sale pe toţi aceia care sunt interesaţi de aritmiile cardiace, unul din domeniile 
cardiologiei care a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare continuă, explozivă chiar, atât în 
cercetarea fundamentală și clinică cât și în eficiența terapeutică. Principalul obiectiv al 

Grupului de Lucru de Aritmii îl constituie asigurarea unei activități asistențiale în domeniul 
aritmiilor cardiace de cât mai bună calitate (comparabilă cu cea de la nivel european) şi 
promovarea activităţii de cercetare. 

Alături de profesioniştii din domeniul electrofiziologiei intervenţionale şi a dispozitivelor 
implantabile, în acest grup o prezenţă activă au şi cei ale căror preocupări sunt îndreptate 
spre diagnosticul şi terapia neinvazivă a aritmiilor cardiace sau către cercetarea 
mecanismelor fundamentale ale acestora. Grupul de Lucru de Aritmii încurajează spiritul de 
competiție și inițiativa (în limitele colegialității însă). Pentru ca obiectivele sale să se poată 

realiza la activitățile sale prioritare (general acceptate) trebuie însă ca majoritatea membrilor 
grupului să participe, preferabil pe un fond de prietenie şi colaborare onestă. 

Ultimele mandate al conducerii Grupului de Lucru de Aritmii au însemnat indiscutabil un 
progres în ce priveşte activitatea desfăşurată, cel puţin din punctul de vedere al transparenţei 
şi a implicării profesioniştilor în domeniu, indiferent de poziţia lor medicală sau academică. 
Ultimii ani au însemnat implicarea în activităţile educaţionale a unor tineri specialiști cu o 

neasteptat de bogată experiență practică în domeniul Aritmologiei Intervenționale, mulți 

dintre ei formați în centre de prestigiu și cu recunoaștere națională și europeană. Domeniul 
aritmiilor cardiace a fost bogat reprezentat în cadrul manifestărilor organizate de Societatea 
Română de Cardiologie, îndeosebi cu ocazia congreselor naţionale de cardiologie şi 
reuniunilor anuale ale grupurilor de lucru. De asemenea, a continuat cu același succes și 
cursul ARCA, program de educaţie medicală în aritmii realizat sub patronajul Socităţii 
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Române de Cardiologie, desfăşurat în  mai multe centre medicale din ţară (Bucuresti, Cluj, 
Arad, Bacău, Constanta, Craiova, Iasi, Brasov, Baia Mare, Galati). Site-ul Grupului de Lucru 
de Aritmii a devenit o platforma reală de comunicare eficientă între membrii grupului, el 
susținând și un registru minimal dedicat procedurilor de implant si electrofiziologice, cu 
ajutorul caruia majoritatea centrelor au raportat activitatea anuală. Tot la capitolul realizări se 
pot număra participarea ca membrii fondatori la inițiativa est-europeană a EHRA, câștigarea 

unor poziții de către membrii grupului în comisiile EHRA, câștigarea de către membrii Grupului 
de Aritmii a unui număr impresionant de burse EHRA dedicate training-ului în 
Electrofiziologie Intervențională, obținerea de către tot mai mulți dintre membrii grupului a 

competențelor EHRA pe PM/ICD și Electrofiziologie Intervențională. Tot la succese se pot 

încadra și simpozioanele cu participare internațională Heart Rhythm Update precum și cele 

dedicate terapiei de resincronizare, ca și realizarea în comun de către membrii grupului a 
unor proceduri electrofiziologice cu grad înalt de dificultate. 

Persistă însă unele nerealizări care tind să devină cronice și care necesită măsuri energice 

sprijinite de cât mai mulți din membrii grupului. Una din cele mai importante este lipsa 

competenței naționale de Dispozitive Implantabile și acelei de Electrofiziologie 
intervenţională, iar asociat acesteia needitarea unei monografii de specialitate care să fie un 
punct de plecare solid pentru cei ce doresc să se specializeze în acest domeniu. La fel de 
frustrantă este lipsa unui registru naţional de proceduri de electrofiziologie care să fie 
funcţional, chiar dacă s-a încercat în ultimii ani să existe cel puţin o evidenţă apropiată de 
realitate a implanturilor şi procedurilor efectuate.  

Se poate considera că realizările actualei conduceri a Grupului de Lucru de Aritmii primează 
asupra neîmplimirilor, find justificată continuarea acestor proiecte care au avut rezultate bune 
și corectarea acelora care nu au reușit de către o persoană care a fost implicată şi până 

acum în ele. Pe de altă parte, este evident că că pentru realizarea acestor deziderate ca și 

pentru dezvoltarea unor noi direcții este nevoie de formula mai extinsă de conducere 
(similară cu cea a board-ului EHRA sau a SRC) care să implice oficial în realizarea 
proiectelor mai multi experti din cadrul grupului. 

 

B. Scurta analiză SWOT: 

Atuuri 

• un domeniu de vârf, cu mare impact în arsenalul terapeutic al cardiologiei moderne 
(marcat potențial curativ sau de ameliorare a duratei și calității vieții). 

• existenţa unui nucleu de profesionişti in domeniul aritmologiei (atat intervenţionale şi 
neinvazive) care a crescut constant în calitate și număr, având potențialul de a atinge 
acea masa critică ce poate determina schimbări semnificative în felul în care 
cardiologii din Romania și societatea în ansamblul său suțin activitățile specifice. 

Vulnerabilitate 

• domeniu complex, necesitând solide cunoştiinţe de medicină fundamentală şi tehnice 

• accesibilitate redusă pentru cea mai mare parte a cardiologilor din România, în 
principal datorită lipsei de conștientizare (cunoaștere precară?) inclusiv la vârf a 

potențialului terapeutic în domeniul aritmiilor cardiace. 

• domeniul mult subfinanţat în comparaţie cu necesităţile electrofiziologiei moderne 

• datorită potențialului curativ în evident conflict de interes cu multe dintre firmele din 
industria farmaceutică (tratamentul farmacologic fiind cel mai adesea paleativ); de 
asemenea sprijin minimal alcompaniilor producătoare de tehnologie dedicată 
electrofiziologiei 

Oportunităţi 
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• încadrarea într-un sistem european și internațional din ce în ce mai bine organizat 
(EHRA, ECAS, HRS) 

• participarea la programele de cercetare şi granturile iniţiate la ora actuală sub auspicii 
favorabile 

• posibilităţi de finanţare multiple din fonduri guvernamentale şi nonguvernamentale 

Riscuri anticipate 

• încremenirea în proiect 

• elitism 

• conservatorism şi rutină 

• lipsă de coordonare între programele guvernamentale, cele ale Socităţii Române de 
de Cardiologie şi cele ale Grupului de Lucru de Aritmii 

 

C. Direcţii de acţiune 

 1. Din punct de vedere organizatoric 

-schimbarea structurii de conducere: un board alcătuit din cel puțin 5-7 membrii (cu diferite 

responsabilități) și care să aibă cel puțin rol consultativ în deciziile Președintelui 

-consolidarea bazei de date a membrilor Grupului de Lucru de Aritmii 

-popularizarea mai agresivă a activităţii Grupului de Lucru de Aritmii, cu atragerea cât mai 
multor participanţi la activităţile acestuia şi creşterea numărului de membrii activi al grupului 

-perfecţionarea site-ului Grupului de Lucru de Aritmii, astfel încât acesta să devină, alături de 
comunicare şi informare şi un important instrument educaţional 

-perfecţionarea unui regulament de activitate al Grupului de Lucru de Aritmii, inclusiv legat de 
procedurile de alegeri, ale cărui modificări să fie aprobate anual cu ocazia reuniunii grupului 
de lucru 

 2. Din punct de vedere profesional 

-reînființarea competenţei de electrofiziologie intervenţională și recunoaşterea competenței 

europene în domeniu de către Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din Romania, cu tot 
ceea ce decurge din aceasta în ce priveşte acreditarea pentru această competenţă (program 
de formare, standarde care trebuie atinse, acreditare/reacreditare periodică) 

-recunoaşterea Grupului de Lucru de Aritmii al Societăţii Române de Cardiologie de către 
Comisia de Cardiologie din Ministerul Sănătății ca fiind forul profesional abilitat a emite 
recomandările în ce priveşte practica medicală în domeniul aritmiilor cardiace 

-introducerea Registrului Naţional de Proceduri de Electrofiziologie bazat CNP ca principală 
formă de evidenţă a activităţii în domeniu la nivel naţional şi finanţarea centrelor de 
electrofiziologie în funcţie volumul raportat de activitate al fiecăruia 

-elaborarea de ghiduri de bună practică medicală, bazate pe ghidurile europene în vigoare în 
domeniul aritmiilor cardiace adaptate la realitatea din România 

-lobby la nivelul organismelor abilitate (Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) pentru existenţa unui Program Naţional de Electrofiziologie independent care să 
permită o finanţare în concordanţă cu necesităţile specifice ale acestei specialităţi 

-înființarea unui site dedicat informării pacienților, cu scopul de a-i informa și a-i implica în 

procesul de conștientizare al factorilor decizionali 
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 3. Din punct de vedere educaţional 

-menţinerea programului de cursuri de educaţie medicală în domeniul aritmiilor cardiace, cu 
participarea la susţinerea acestor cursuri a unui număr cât mai mare de specialişti activând 
în acest domeniu 

-inițierea unui program de conștientizare/educare în domeniul aritmiilor cardiace la nivelul 

medicilor cardiologi, interniști și de familie din comunitățile mai mici (cu responsabilizarea mai 

multor specialistii în funcție de aria geografică în care își desfășoară aceștia activitatea) 

-reprezentarea cu o pondere mai mare a domeniului aritmiilor cardiace în cadrul Congresului 
Naţional de Cardiologie, temele în acest sens fiind stabilite în principal cu participarea 
Grupului de Lucru de Aritmii 

-impunerea necesităţii respectării stagiilor de pregătire în aritmii cardiace din cadrul 
programelor de rezidenţiat, cu efectuarea acestor stagii în centre abilitate să acorde o 
educaţie medicală adecvată cu ceea ce înseamnă la ora actuală acest domeniu al 
cardiologiei 

-elaborarea unui program naţional de educaţie medicală în domeniul aritmiilor cardiace, 
organizate pe mai multe niveluri: 

• la nivel de bază, educaţia cardiologilor clinicieni pentru terapia modernă corectă a 
aritmiilor cardiace, pentru indicaţiile şi urmărirea pacienţilor care au suferit proceduri 
de electrofiziologie intervenţională dar şi pentru efectuarea corectă a unor manevre de 
urgenţă în electrofiziologie (cardioversie, stimulare temporară) 

• la nivel de vârf, formarea unui număr adecvat de specialişti antrenaţi în domeniul 
electrofiziologiei intervenţionale moderne, care să acopere acest domeniu atât de 
deficitar în România 

-editarea unei monografii în domeniu sub egida Grupului de Lucru de Aritmii 

-activităţi de e-learning dezvoltate pe site-ul Grupului de Lucru de Aritmii 

-activități de telemedicină care să ajute la colaborarea între centre situate la distanță cu scop 

educativ dar și de asistență colegială în rezolvarea unor cazuri complexe. 
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