
INVITAȚIE 

Stimați colegi, 
 

În perioada 2-4 aprilie 2015 va avea loc la Oradea 
 

A II a Conferință Națională de Cancer Pulmonar  
și 

I a Conferință de Boli Pulmonare Rare  
 

Vă invităm să participați la lucrările științifce. 
 
  

Vă așteptăm cu drag, 
 

Dr. Vancea Dorin 
Președintele Secțiunii de Cancer Pulmonar a SRP 

 
Dr. Lavinia Davidescu 

Coordonatorul Grupului de Lucru pentru DAAT al SRP 
 

Prof. As. Dr. Ulmeanu Ruxandra 
Directorul Școlii Societății Române de Pneumologie 



SUB EGIDA: 

 

 

Societății  Române de Pneumologie 

Facultății de Medicină și Farmacie - Universitatea Oradea 

Academiei Române de Științe Medicale 

  



 

A II a Conferință Națională de Cancer Pulmonar 
 

I a Conferință Națională de Boli Pulmonare Rare 

 
 

www.conferintacancerpulmonar.ro  

 
2- 4 Aprilie 2015 

Oradea 

     

http://www.conferintacancerpulmonar.ro/
http://www.conferintacancerpulmonar.ro/


ORGANIZATORI 

Secțiunea de Cancer Pulmonar a Societăţii Române de 
Pneumologie  

 

Societatea Română de Chirurgie Toracică 1994  

 

Grupul de Lucru pentru Deficitul de  Alfa1Antitripsina  

al Societății Române  de Pneumologie 

 



INFORMAŢII GENERALE 

Perioada: 2-4 aprilie 2015 

 

Locație: Oradea 

 

Audiență: medici din specialitățile pneumologie, medicină internă, oncologie, 

chirurgie toracică, anatomie patologică, imagistică, anestezie și terapie 

intensivă, ș.a. 
 

Evenimentul va fi creditat EMC 

 

 Înscrierea, taxa de participare, cazarea, cina festivă, programul social, informaţii 
organizatorice se pot afla accesând pagina de internet  

www.conferintacancerpulmonar.ro     

http://www.conferintacancerpulmonar.ro/


TEMATICA 

 Screeningul cancerului pulmonar 

 Diagnostic și tratament personalizat în cancerul pulmonar 

 Bpoc-ul –  factor de risc primordial pentru cancerul pulmonar 

 Declinul funcției  pulmonare în bolile obstructive cronice și cancerul pulmonar 

 Depistarea leziunilor preneoplazice și a cancerelor minim invazive 

 Chirurgia cancerului pulmonar – diagnostic, tratament curativ, paliativ 

 Managementul multidisciplinar în cancerul pulmonar 

 “Tumor board “ – cazuri clinice  

 CT, PET CT, RMN – când optăm pentru fiecare ? 

 Infecțiile de tract respirator și cancerul pulmonar  

 

 
 

 Deficitul de Alfa1 Antitripsina 

 Boli rare ale căilor aeriene superioare  

 Mucoviscidoza 

 Pneumopatii interstitiale difuze 

 Sarcoidoza  

 Alte boli rare pulmonare 



Taxa de participare se achită în contul Societății Române de Pneumologie, RO38BRDE410SV20979184100, 
deschis la BRD Sucursala Brătianu, CUI 4433929, cu menţiunea “pentru Conferința de Boli Pulmonare 
Rare/ Cancer Pulmonar”, sau se achită în numerar la Secretariatul SRP. 

La efectuarea plăţii, vă rugăm să specificaţi numele participantului şi evenimentul pentru 

care faceţi plata (pentru Conferința Națională de Cancer Pulmonar). 

TAXE DE PARTICIPARE 

Taxa de participare Până la 15.02.2015 16.02.2015 - 15.03.2015 La data conferinței* 

Medic primar 200 RON 300 RON 400 RON 

Medic specialist 150 RON 250 RON 350 RON 

Medic rezident/ Medic senior 80 RON 160 RON 260 RON 

Persoană însoțitoare 100 RON 100 RON 100 RON 

 Participanții sunt rugați ca după achitarea taxei de participare, pentru validarea înscrierii să trimită o copie a 
ordinului de plată (cu numele Conferinței și a participantului scris clar, cu majuscule) însoțit de formularul 
de înscriere pe fax (la numărul 031 101 32 24) sau pe email (office@mediamed.ro ). 

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

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

 Persoanele însoțitoare vor avea acces la Cocktail-ul de bun venit și la expoziția medicală. 

 Participanții și însoțitorii acestora sunt rugați să se înregistreze din timp prin completarea formularului de 
înregistrare on-line disponibil la adresa: http://www.conferintacancerpulmonar.ro/inscriere/ 

mailto:office@mediamed.ro
http://www.conferintacancerpulmonar.ro/inscriere/


REZUMATE 

Rezumatele pot fi trimise la adresa de e-mail: office@srp.ro  

Termenul limită pentru depunerea rezumatelor este 15 februarie 2015. 

După primirea rezumatului veți primi un e-mail de confirmare.  

În caz contrar, înseamnă că este necesară retrimiterea rezumatului. 

Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul științific, iar rezultatul 

evaluării va fi transmis prin e-mail persoanei care l-a încărcat. 

mailto:office@srp.ro


Rezumatele se vor trimite în limbile română și engleză. 
Corpul rezumatului nu trebuie să depășească 300 de cuvinte, inclusiv 
spațiile între cuvinte (fără autori și afilierea acestora).  

Titlul trebuie sa fie cât mai concis (maximum 100 de caractere incluzând și 
spațiile), dar suficient de lung pentru a indica natura prezentării. Nu se 
vor folosi abrevieri în titlu.  

Nu se vor folosi grafică sau tabele în rezumat. Vă rugăm să acordați o 
atenție deosebită gramaticii, textul fiind preluat așa cum este introdus.  

Se vor folosi termeni generici. De evitat folosirea denumirilor comerciale 
ale produselor. 

Fiecare rezumat trebuie să aibă o ipoteză distinctă și o anume metodologie 
a studiului care să o diferențieze de alte lucrări trimise de aceeași 
persoană/același (aceiași) autor(i). Coautorii trebuie înștiințați și pentru a fi 
listați trebuie obținut acordul acestora. Abrevierile trebuie definite în text.  

Se va folosi doar alfabetul englez (fără diacritice). 

REZUMATE 

Instrucțiuni pentru pregătirea rezumatelor 



1.Titlul 

2.Nume prim-autor și co-autori și afilierea acestora. Se vor introduce 
atât numele, cât și prenumele complet, fără prescurtări. 

3.Scop sau introducere 

4.Material și metode 

5.Rezultate și concluzii 

 

Comitetul științific îsi rezervă dreptul de a accepta sau respinge 
lucrările propuse și de a le selecta pe cele acceptate în vederea 
prezentării sub formă de comunicare orală sau poster. 

REZUMATE 

Structura rezumatului 



Comunicare orală: expunere de 8 minute a lucrării în format ppt, 
urmată de 2 minute de discuții. 

Pentru includerea lucrărilor acceptate de către Comitetul științific în 
programul Conferinței cel puțin unul dintre autori trebuie să aibă 
înscrierea la conferință validată prin plata taxei de participare până la 
data de 15 februarie 2015. 

REZUMATE 

Forma de prezentare 



DATE DE REȚINUT 

DATA LIMITĂ DE TRIMITERE A REZUMATELOR: 15 februarie 2015 

ÎNREGISTRAREA ȘI ACHITAREA TAXEI REDUSE: 15 februarie 2015 

ÎNREGISTRAREA ȘI ACHITAREA TAXEI PENTRU ASIGURAREA MAPEI 
CONFERINȚEI: 15 martie 2015 

DATA LIMITĂ PENTRU REZERVAREA CAZĂRII: 31 ianuarie 2015 



Societatea Română de Pneumologie 

 Şos. Viilor 90, sector 5 Bucureşti 050159 

Tel. / Fax: 021 337 4460 

 E-mail: office@srp.ro  

 Website: www.srp.ro  

 

Operator Servicii Conferinţă:  

Media Med Publicis 
Tel.: 031 101 32 21 

Fax: 031 101 32 24 

E-mail: office@mediamed.ro 

Website: www.mediamed.ro 

  

 

CONTACT 
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