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Societatea Română de Pneumologie
vă invită să participaţi la
al 4-lea Congres European de Noutăți în Pneumologie care va avea loc în
perioada 9-10 iunie 2017 în Viena, Austria.
Pneumo Update Europe 2017 în Viena- Rezervaţi un loc!
Stimaţi membri ai Societăţii Române de Pneumologie,
Sunteţi interesaţi de cele mai recente evoluţii din Pneumologie?

În 2017, Pneumo Update Europe se va muta la Viena unde, pe parcursul a două zile, experţi de
renume vor revizui progresele recente în intregul spectru al medicinei pulmonare. Veţi
interacţiona cu colegii, veţi schimba informaţii și idei, veţi obţine noutăţi - ajutându-vă astfel să
oferiţi cea mai buna ingrijire pentru pacientii dumneavoastră.

Alăturaţi-vă colegilor pneumologi în zilele de 9 și 10 Iunie 2017 în Viena și profitaţi de un
program știinţific care va cuprinde cele mai recente studii internaţionale pe următoarele teme:
• Alergie – Prof. Dtephen Durham, UK
• Boli pulmonare interstiţiale - Prof. Luca Richeldi, Marea Britanie
• Endoscopie pulmonara - Prof. Felix Herth, Germania
• Oncologie - Prof. Johan Vansteenkiste, Belgia
• Chirurgie Toracica - Prof. Gilbert Massard, Franţa
• Astm - Prof. Roland Buhl, Germania
• Pneumonie- Prof. Mark Woodhead, UK
• Insuficienta respiratorie acuta – Prof. Paolo Pelosi, Italia
și altele
La acest eveniment:
 14 experţii europeni vor rezuma toate evoluţiile internaţionale relevante din anul trecut
 vor fi 2 zile interactive pentru a face schimb de idei cu colegii și vorbitorii
 veţi primi mesaje practice pentru a le implementa în munca de zi cu zi - 100% impartiale
 veţi beneficia de un Compendiu complet în format tipărit sau sub forma unui stick pentru
a fi analizată pe tot parcursul anului!

Tariful normal pentru a participa la Pneumo Update Europe 2017
este de 450 €/ persoană, însă Med Update Europe GmbH are o
ofertă specială pentru dumneavoastră, ca membrii ai societăţii
noastre:
În total am primit 2 bilete de acces gratuit la congres și, în plus, 2
bilete de acces gratuit pentru pneumologii care vor încărca un ePoster.
Numărul biletelor fiind limitat, înscrierea se va face pe principiul “primul venit, primul servit”.
Prin urmare, nu rataţi această șansă și contactaţi-ne imediat prin transmiterea unui mesaj la
adresa de e-mail office@srp.ro care să conţină numele dumneavoastră și opţiunea pentru unul
din cele două tipuri de bilete.

Pneumo Update Europe 2017
Pentru mai multe informaŃii, accesaŃi:
http://www.european-pneumo-update.eu/
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