Young Respiratory Academy
Școala de primăvară a tinerilor
pneumologi
27-30 aprilie 2017
Hotel Crowne Plaza
București

Dragi colegi,
Bine aţi venit la Prima ediţie a Şcolii de Primăvară a tinerilor specialisti pneumologi - ’’Young Respiratory Academy’’, organizată de
Secţiunea 9G – Noua Generaţie a Socieţăţii Române de Pneumologie!
Este o manifestare inedită pe care, noi toţi, pneumologi ‘’mai mari’’ şi ‘’mai mici ‘’, juniori şi seniori, o aşteptăm cu nerăbdare.
Tinerii pneumologi trebuie sprijiniţi: să meargă singuri pe drumul lor, să se dezvolte în felul lor.
In felul in care Simt şi Ştiu că trebuie să facă acest lucru.
Şcoala de primăvară a tinerilor pneumologi, reprezintă o punte de legătură între generaţii.
Dorim să ne împărtăşim reciproc experienţa si ceea ce avem nevoie pentru viitor.
Şi, înainte de toate, dorim să ne bucurăm de ceea ce vor face ei,tinerii, pentru viitorul pneumologiei din România.
Dragi tineri specialişti pneumologi, dragi medici rezidenţi pneumologi şi dragi seniori ai Pneumologiei din România,
Vă aşteptăm cu drag la prima Şcoala de primăvară a Sectiunii 9G - Noua Generatie !
Prof.Dr.Ruxandra Ulmeanu,
Preşedintele Societăţii Române de Pneumologie

Dragi colegi,
Dragi colaboratori,
Young Respiratory Academy - prima manifestare nationala, cu participare internationala, a Sectiunii 9G (Noua Generatie) din cadrul
Societatii Romane de Pneumologie se va desfasura la Bucuresti in perioada 27-29 aprilie 2017. Aceasta manifestare este dedicata, in
special, tinerilor pneumologi, cu varsta sub 40 de ani, dar cum varsta nu este decat un numar, oricine este binevenit!
De la inceput, proiectul 9G s-a adresat tinerilor medici pneumologi, si este, eminamente, un proiect menit sa asigure pastrarea unei inalte
calitati a actului medical in conditiile in care, specialitatea pe care o reprezentam, cunoaste o evolutie extrem de dinamica in ultimii ani.
Sub ochii nostri, paradigmele se schimba si medicina personalizata incepe sa devina o realitate
Noutatea acestei manifestari este insasi focalizarea atentiei asupra pneumologilor tineri. Majoritatea lucrarilor vor fi sustinute de colegi
tineri si vor avea la baza atat cele mai noi recomandari din ghidurile internationale cat si practica lor de zi cu zi. Ne dorim astfel sa aducem
o abordare bazata pe practica si, in special pe aplicabilitatea recomandarilor din ghiduri. De asemenea, manifestarea doreste sa creeze
punti
intre medici din diverse specialitati, astfel incat sa subliniem importanta abordarii multidisciplinare intr-un viitor dominat de
personalizarea terapiei fiecarui pacient in parte.
In acest context, am ales sa dezbatem subiecte de maxim interes pentru practica noastra curenta. Temele pe care le vom discuta vor fi
bolile pulmonare obstructive - in special astmul si BPOC, pneumopatiile interstitiale difuze, cancerul pulmonar, ventilatia non-invaziva,
somnologia, urgentele medicale si, nu in ultimul rand, tuberculoza. Aceste discutii se vor desfasura intr-un cadru relaxat, dominat de
colegialitate si dorinta de cunoastere a tinerilor specialisti atat pneumologi cat si din alte specialitati cu care impartim patologii
respiratorii.
Multumesc colegilor mei, sponsorilor si partenerilor nostri pentru implicarea si sprijinul extraordinar in acest inceput de drum care se
numeste Young Respiratory Academy si am placerea sa va invit sa definim pacrusul generatiei noastre - parcursul 9G.
Dr. Bogdan Mincu
Presedintele sectiunii 9G
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ORGANIZATOR

Secţiunea 9G – NOUA GENERAŢIE a Societatii Romane de Pneumologie
PREŞEDINTE
BOGDAN MINCU

TEMATICA
Astm si BPOC
Pneumopatii interstitiale difuze
Cancerul pulmonar
Ventilatia non-invaziva
Somnologia
Urgente medicale
Tuberculoza
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DATE DE CONTACT ŞI INFORMAŢII GENERALE
Data evenimentului
Joi, 27 aprilie – duminca, 30 aprilie 2017
Locație
Hotel Crowne Plaza, Bucuresti
Bulevardul Poligrafiei 1, București 013704
Tel: 021.224.0034

Young
Respirator
y Academy
2017

DATE DE CONTACT ŞI INFORMAŢII GENERALE
Secretariat stiintific
Societatea Română de Pneumologie
Șos. Viilor 90, sector 5 Bucureşti 050159
Tel. / Fax: 021 337 4460
E-mail: office@srp.ro
Website: www.srp.ro
Secretariat organizatoric
Romania Travel Plus – Organizator Profesionist de Congrese
Str. Tudor Ştefan 56. Sector 1
011658, Bucureşti, Romania
Tel: +40 21 230 42 82 / +40 21 230 51 10
Fax: +40 21 230 50 42
Persoana de contact: Lavinia Bodislav
E-mail: lavinia.bodislav@rotravelplus.com

REZUMATE
Comitetul știinţific invită autorii să trimită rezumatele, atât în limba română (cu diacritice) cât şi în limba engleză, pentru
evaluare şi includere în program şi în volumul de rezumate.
Trimiterea rezumatelor
Rezumatele pot fi trimise doar pe mail la adresa de e-mail: lavinia.bodislav@rotravelplus.com
Data limită de transmitere a rezumatelor: 31 Martie 2017
Nu există o limită a numărului de rezumate pe care le poate înregistra un participant.
Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul Ştiinţific iar comunicarea acceptării rezumatului va fi transmisă până la data de
7 Aprilie 2017.
Pregătirea rezumatelor
Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text în limba română respectând următoarele cerinţe:
- Textul în limba română cu diacritice (Times New Roman, maxim 250 cuvinte)
- Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale) cu sublinierea autorului prezentator, instituţiile în care
activează autorii
- Textul va cuprinde obligatoriu: introducere, scopul lucrării, material şi metode, rezultate, concluzii, cuvinte cheie, fără tabele
sau grafice.

Taxe de participare
Taxa de participare

Până la 31.03.2017

01 - 15.04.2017

La data conferinței*

Medic specialist (până în 40 de ani)

100 RON

150 RON

200 RON

Medic rezident

50 RON

100 RON

150 RON

Medic primar

250 RON

300 RON

350 RON



Participanții sunt rugați ca după achitarea taxei de participare, pentru validarea înscrierii să trimită o copie a dovezii plății (cu numele
evenimentului și a participantului scris clar, cu majuscule) pe fax, la numărul 021/3374460, sau pe email, office@srp.ro si la
lavinia@rotravelplus.com .



Taxa de participare include: participare lucrări eveniment, mapă eveniment, acces la coffee-breaks, participare la ceremonia de deschidere şi
cocktail, certificat de participare, volum de rezumate



*Înregistrarea și plata taxei la data evenimentului: participanții beneficiază doar de certificat de participare şi acces la lucrările ştiinţifice! Fără
mapa Conferinței.

 Participanții și însoțitorii acestora sunt rugați să se înregistreze din timp.
 Taxa de participare se achită în contul Societății Române de Pneumologie, RO38BRDE410SV20979184100, deschis la BRD Sucursala
Brătianu, CUI 4433929, cu menţiunea “pentru Școala de primăvară a tinerilor pneumologi”, sau se achită în numerar la Secretariatul SRP.
 La efectuarea plăţii, vă rugăm să specificaţi numele participantului şi evenimentul pentru care faceţi plata.

DATE DE REŢINUT
- 31 martie 2017 – inregistrare cu taxa redusa
- 31 martie 2017 – data limita de trimitere rezumate

