
Dragi colegi, 

Vă adresez rugămintea de a-mi acorda votul dumneavoastră pentru poziția de Președinte al 

Societății Române de Nefrologie, poziţie care îmi va da posibilitatea să servesc, în continuare, de la 

un alt nivel, comunitatea noastră. 

În ultimii ani fie ca membru al Consiliului de Conducere al SRN, fie ca membru al Comisiei de 

specialitate din Ministerul Sănătății, dar mai ales ca medic nefrolog practician,  am avut posibilitatea 

să îmi creez o imagine de ansamblu asupra problemelor cu care se confruntă practica nefrologică în 

țara noastră.  

Deși cred că obiectivul principal al SRN trebuie să rămână creșterea calității îngrijirii 

afecțiunilor rinichiului în raport cu progresele cunoașterii, consider că susținerea colegilor nefrologi, 

mai ales a celor tineri, în toate aspectele vieții profesionale, este la fel de importantă. 

În rândurile de mai jos vreau să vă împărtășesc câteva din obiectivele pe care îmi propun să le 

realizăm împreună, din poziția de președinte al SRN: 

1. Implicarea  directă a SRN în fundamentarea politicilor de sănătate prin propunerea de

programe naționale de sănătate în domeniul nefrologiei,  bazate pe studii populaționale, în

parteneriat  cu  Ministerul Sănătății,  Ministerul  Educației  și  alte  societăți  profesionale

medicale.

2. Redactarea de către SRN a unor noi ghiduri de practică medicală nefrologică și actualizarea

celor existente, în concordanță cu practica internațională, dar și cu realitățile practicii din țara

noastră.

3. Inițierea de către SRN și Comisia de nefrologie a Ministerului Sănătății a unor dezbateri  cu

Casa națională de asigurări sociale de sănătate, transparente și argumentate, având ca obiect

definirea și rambursarea corectă a serviciilor medicale de nefrologie, ambulatorii și

spitalicești.

4. Implicarea directă a SRN în conștientizarea populației și a factorilor decidenți în privința

prevalenței înalte și a impactului negativ al Bolii cronice de rinichi asupra stării de sănătate a

populației din România, prin campanii media Naționale.

5. Încurajarea nefrologilor  români  din  diaspora - a căror experiență o consider foarte utilă și

absolut necesară - să devină  membri  activi  ai  SRN și să  participe direct la crearea și

implementarea programelor societății noastre.

6. Redactarea de protocoale de îngrijire a afecțiunilor rinichiului și supunerea lor pentru

aprobare, împreună cu Comisia de nefrologie a Ministerului Sănătății.

7. Crearea unui Portal educațional (e-learning) pe site-ul SRN, dedicat educației medicale

continue, accesibil gratuit membrilor SRN.

8. Inițierea, după modelul altor societăți medicale, a unui Forum SRN, moderat de seniorii

comunității noastre, care să răspundă în timp real la întrebări legate de practica clinică de zi

cu zi a membrilor SRN.

9. Inițierea unui Program de burse/grant-uri, după modelul programului ASN KidneyCure,

dedicat atragerii și susținerii tinerilor investigatori talentați în domeniul nefrologiei.

10. Inițierea unui program anual de premii pentru excelență în domeniul nefrologiei, după

modelul programului Societății Americane de Nefrologie.

11. Inițierea și dezvoltarea unor relații strânse și transparente ale SRN cu „industria” (furnizori de

servicii de dializă, producători de medicamente, de reactivi de laborator și de aparatură



medială) implicată în patologia rinichiului, care să permită nu numai atragerea de fonduri 

absolut necesare dezvoltării activităților/programelor SRN, ci și o mai bună și aplicată relație 

cu decidenții politici, inclusiv Ministerul Sănătății. 

12. Continuarea și dezvoltarea colaborării cu alte societăți profesionale, naționale și 

internaționale (Societatea Română de Cardiologie, Societatea Română de Diabet, Nutriție și 

Boli Metabolice, Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, Societatea Națională 

de Medicina Familiei, ERA-EDTA, ASN, etc.).  

Consider că Societatea Română de Nefrologie nu poate și nu va putea spera nici la atingerea 

principalului  său  obiectiv  statutar -  reducerea  impactului  afecțiunilor rinichiului asupra populației 

României – și nici la implementarea proiectelor sale, fără  implicarea  directă  a  TUTUROR membrilor  

săi,  indiferent  de  locul  în  care  își  desfășoară  activitatea și de poziția academică.  

 

Vă mulțumesc, 

 

Gener Ismail 





Educa\ie Ji formare l 

Penoada 2019 
Calificarea I diploma obtinuta Certificat Abilitare (OMEC nr. 5340/25.11.2019) 

N ume!e �i tipul instituijei de invatamant Ministerul Educatiei Nationale si Consiliul National de Atestare a Tillurilor, Diplomelor si Certificatelor 
J fumizorulu de formare Universitare (CNATDCU) 

tfvelu! m clasificarea na�onali'.I sa J Scoala Doctorala 
1ntema�onala 

Perioada 2007 - 2013 
Ca!ificarea I diploma obtinuta Doctor in Medicina, Data sus�nerii pub!ice 15 Apririe 2013 

I Tidul tezei de doctoral: .EVALUAREA RISCULUI DE PRODUCERE A EVENIMENTELOR 
TROMBOEMBOLICE LA PACIENTII CU SlNDROM NEFROTIC PRIMITIV" (Conducator �intffic: Prof. 
Dr. Gabriel Miroescu} 

t,.umele �i tipul instituijei de fnvatamant Universitatea de Medicina �i Fannacie. Carol Davila. Bucure�, Str. Oionisie Lupu nr.37, sector 1, 
/ fumizorului de 'orrnare Bucure�ti Romania 

Nrveful in clasificarea nationala sau Scoala Doctorala 
intema\ionala 

Perioada 2018-2019 
Ca!ificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate/ Managementul Serviciilor de Sanatate 
competente profesionale dobandite 

Numele �i tlpul inslitutiei de invatamant �coal a Na�onala de Sanatate Pu blica, Management� Perfectjonare in Domeniu! Sanitar, Bucure� 
/ fumizoru lui de form are 

Penoada 2015 
Ca!ificarea / diploma obtinuta Certificat de abso!vire 

Disciplinele principale stud1ate/ Curs Manager 
competente profesionale dobandite 

Numele �i tipul institutiei de invatamant SC ATC & IT SOLUTIONS SRL 
/ fumizoru lui de formare 

Perioada 2014 
Calificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate/ Curs Manager 
competente profesionale dobandite 

Numele �i tipul institu�ei de inva\amant SC SPES INVEST SRL 
/ fumizoru lui de form are 

Nivelul in clasificarea nationala sau Curs perfectionare 
intemationala 

Perioada 2014 
Calificarea / diploma obtinuta Certifical de absolvire 

Disciplinele principale studiate/ Curs Manager Proiect 
competente profesionale dobandite 

Numele �i tipul inslitu9ei de invatamant SC SPES INVEST SRL 
/ fumizorului de forrnare 

Nivelul in clasificarea na\ionall!i sau Curs perfectionare 
intemationala 

Perioada 2018 
Calificarea I diploma ob�nuta Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate/ i,t1st Annual Postgraduate Medicine Course The Columbia Renal Biopsy Course 2018, Columbia 
competente profesionale dobandite �niversity Irving Medical Center New York, New York 

Numele �i tipul institiJVei de invatamant Columbia University Irving Medical Center New York, New York 
/ fumizorului de forrnare 

Nivelul in clasificarea nationala sau Curs perfectionare 
intem�ionala 
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