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Dragi colegi,
În perioada 11-13 iunie 2015 Societatea Română de Pneumologie și Secțiunea de
Somnologie și Ventilație Non-Invazivă au organizat cea de-a VI-a Conferință Națională
de Somnologie, eveniment ce a avut loc la Hotel Kronwell, Brașov.
Ne exprimăm convingerea că această Conferinţă şi-a atins obiectivul principal, acela
de a promova dialogul ştiinţific şi schimbul de experienţe în rândul medicilor
pneumologi şi de alte specialităţi din România.
Vă invităm să vizionați galeria foto a evenimentului aici:
http://we.tl/G5Q3b4OoJY
Conferința a fost creditată de către Colegiul Medicilor din România cu 12 credite
EMC, precum și de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România cu 15 credite EMC. Cursurile Poligrafie Hands-on şi
Polisomnografie Hands-on au fost creditate de către Colegiul Medicilor din România cu câte
3 credite EMC.
Vă mulțumim din suflet tuturor celor care au contribuit la reușita acestei
Conferințe: lectori, sponsori, dar și tuturor participanților!
În cifre, a VI-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Somnologie a însemnat:


Peste 400 de participanţi, medici pneumologi şi de alte specialităţi (neurologi, de
medicină internă, ORL-işti, pediatri, cardiologi, de medicina muncii, de medicina familiei,
psihiatri, psihologi, de medicină de urgenţă, anestezişti, geriatri, chirurgi, de recuperare
medicală, stomatologi, dermatologi), precum şi rezidenţi, din toate zonele ţării, dar şi din
Bulgaria şi Republica Moldova;



Peste 120 de asistenţi medicali şi tehnicieni au participat la lucrările ştiinţifice special
dedicate din cadrul Conferinţei;



15 lectori străini, de renume european şi internaţional, din Belgia, Croaţia,
Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Republica Moldova,
Spania, SUA şi 40 de lectori români au susţinut prezentări în cadrul a 11 sesiuni
ştiinţifice, cărora li s-au adaugat şi 6 simpozioane ale partenerilor din industria
farmaceutică



2 cursuri de specialitate: Poligrafie Hands-on şi Polisomnografie Hands-on



1 examen de intrare în Competenţa Somnologie cu 35 de candidați admiși



1 simpozion dedicat tinerilor somnologi la care au fost premiate cele mai bune 3
lucrari



1 sesiune de postere (23 de postere expuse)



1 sesiune dedicată asistenților medicali

În urma procesului de votare organizat în perioada 29 aprilie - 8 iunie 2015,
au fost aleși membrii Comitetului Director și Președintele Secțiunii de
Somnologie și Ventilație Non-Invazivă a Societății Române de Pneumologie
pentru mandatul 2015-2017:
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