în parteneriat cu UATM - PNPSCT

Dragi colegi,
Este o bucurie și un privilegiu să vă invităm, primăvara, în ‟Mica Vienă‟- puntea de
legătură între România și Vestul Europei, la cea de-a-III-a Conferință a Secţiunii de
Tuberculoză a SRP care se pare că a devenit tradiție!
Tema conferinței sperăm să genereze discuții interesante și un program științific pe măsură,
prin punerea în actualitate a ‟Old Lady” cu multiplele sale fațete privind diagnosticul și
terapia. Ne dorim, printr-o abordare multidisciplinară, să schimbăm păreri, să împărtășim
experiențe, să găsim noi soluții și să stabilim strategiile de urmat pentru viitor.
Vă așteptăm, cu drag, la Timișoara!
Dr.Adriana SOCACI, Președinte Comitet de Organizare, Coordonator tehnic județen PNPSCT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuberculoza, o boală pe cât de veche pe atât de actuală, continuă să rămână o problemă
reală de sănătate publică la nivel mondial. În prezent, trăim epoca unor noi descoperiri
oferite de descifrarea genomului micobacterian. Studiile de biologie moleculară ne oferă în
prezent noi posibilități de diagnostic deschizând porțile cercetării operaționale.
Programul Național de Control al TB, Societatea Română de Pneumologie și Clinica de
Pneumologie “V.Babeș” Timișoara vă așteaptă, în speranța desfășurării unor sesiunii
științifice de înaltă calitate, în care toți cei prezenți vor putea contribui cu tot ceea ce este
mai nou în Pneumologie, la nivel mondial.
Vă așteptăm cu drag la primăvara științifică timișoreană!
Dr.Gilda POPESCU, Coordonator UATM - PNPSCT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stimați colegi,
Iată că au trecut patru ani de când un grup de oameni inimoși au încercat și au reușit
(pentru care le mulțumesc) să înființeze secțiunea de Tuberculoză a Societății Române de
Pneumologie, având în vedere că boala tuberculoasă reprezintă o problemă majoră de
sănătate publică și trebuie tratată ca atare. Ne-am întâlnit la prima Conferință Națională în
pitorescul oraș de pe malul Begăi, plin de istorie, frumusețe și civilizație, gazdele noastre
fiind oameni primitori, deosebit de amabili și care au făcut totul pentru succesul conferinței.
Acum vă propun să ne reîntâlnim peste ani în aceeași oază de liniște, de bună dispoziție și de știință, temele ce
vor fi abordate reprezentând din plin importanța și semnificația bolii. După părerea mea, pe langă caracterul
științific, la un standard ridicat, pe care l-am consacrat deja, sunt foarte importante: relația interumană,
părerile, discuțiile și experiența dumneavoastră. În speranța că vom avea cel puțin același succes pe care l-am
avut la prima conferință, vreau să cred că “Tuberculoza, old lady în costum nou” reprezintă de fapt o provocare
și în același timp un prilej de a ne demonstra capacitățile profesionale.
Urez mult succes și mai ales putere de muncă organizatorilor acestui semnificativ eveniment
din viața Societății Române de Pneumologie
Prof. Dr. Constantin MARICA, Președinte Conferință, Preşedinte Secţiunea TB a SRP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stimați colegi,
Conferința secțiunii de tuberculoză este întotdeauna o ocazie de rememorare a
progreselor făcute în domeniul controlului acestei boli și de evaluare a noutăților
științifice în domeniul diagnosticului și terapiei acestei maladii contagioase. Este de
asemenea un moment unic de a testa nivelul la care s-a ajuns în domeniul
multidisciplinarității în abordarea unei afecțiuni care poate pune probleme mari de
diagnostic diferențial prin multiplele măști pe care le îmbracă.
Timișoara va fi din nou o gazdă ospitalieră așa cum a fost și cu ocazia numeroaselor conferințe organizate de
grupurile de lucru și secțiunile SRP. Cu speranța că s-au creat toate premizele unei manifestări științifice de
calitate aștept, ca și d-voastră, să poziționăm pentru viitor următoarele strategii de urmat.
Prof. Dr. Florin MIHĂLȚAN, Preşedinte Societatea Română de Pneumologie
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TAXE DE PARTICIPARE:
Până la 01.04.2016

Președinte Conferință: Constantin Marica

După 01.04.2016

Medici membri SRP

150 RON

200 RON

Medici nemembri SRP

200 RON

250 RON

Comitet Științific: Domnica Chiotan, Emilia Crișan, Marilena Crișan, Elena Danteș,

Medici alte specialități și
însoțitori

100 RON

150 RON

Daniela Homorodean, Constantin Marica, Florin Mihălțan, Cristian Popa, Gilda

Rezidenți

80 RON

100 RON

Popescu, Adriana Socaci, Victor Spînu, Voicu Tudorache, Ruxandra Ulmeanu.

Asistenți-membri SRP

50 RON

60 RON

Președinte Comitet de Organizare: Adriana Socaci

Asistenți-nemembri SRP

Comitet de Organizare: Monica Cotfas, Adriana Dan, Mădălina Dragoș, Spiridon
Dumitrescu, Sergiu Ioan, Beatrice Mahler, Vasile Mureșan, Camelia Niță, Cristian
Oancea, Cristina Popa, Adriana Sorete-Arbore, Emilia Tabacu, Dorin Vancea.
Comitet de Organizare Secțiune asistenți medicali:
Președinte: Nicoleta Constantin; Membri: Estera Bodnariuc, Daniela Bușe, Lia
Chiriac, Marina Crăciun, Ramona Gajură, Liliana Șerban, Elena Vilău.

SEARA FESTIVĂ

60 RON

70 RON

100 RON

100 RON

Taxa de participare include
* participarea la manifestările științifice
* acces în zona expozițională a sponsorilor
* materialele conferinței (ecuson nominal, geanta și broșura conferinței)
* pauze de cafea, masa de prânz, dineul de deschidere
* certificatul de participare cu puncte EMC emis de CMR/OAMMR
Pentru participanții care se înscriu după 1 aprilie 2016 nu sunt garantate materialele
conferinței. Pentru însoțitori se asigură toate beneficiile de mai sus cu excepția
materialelor conferinței și a certificatului de participare.

Taxa de participare se va plăti în contul:
Societatea Română de Pneumologie
Şos. Viilor 90, Sector 5, Bucureşti, 050159
Nr.ord.Reg.Com.: S.C.267/01.04.1991 C.U.I. 4433929
Cont IBAN RO38BRDE410SV20979184100, deschis la BRD sucursala Brătianu
Tel./Fax: +4 021 337 44 60, E-mail: office@srp.ro, www.srp.

PROGRAM ȘTIINȚIFIC:
 TB epidemie sau endemie
 Diagnosticul modern în TB
 Imagistica în diagnosticul TB
 Bronhoscopia în diagnosticul TB
 TB boală extrapulmonară
 TB pediatrică
 TB-MDR "o provocare continuă"
 TB și imunosupresia
 TB și boala neoplazică
 Controlul infecției TB
 Reabilitarea în tuberculoză
 Cazuri clinice
 Varia

Vă rugăm să menţionaţi pe ordinul de plată numele persoanelor pentru care efectuaţi plata
şi numele evenimentului (a III-a Conferinţă Naţională a Secțiunii TB).

CONTACT:
Informaţii ştiinţifice și organizatorice:
Dr. Adriana Socaci, email: adriana_socaci@yahoo.com

TERMEN LIMITĂ DE TRIMITERE A REZUMATELOR: 1 aprilie 2016
Instrucțiuni de elaborare rezumate pe site-ul conferinței: www.conferintatb.ro

TIMIȘOARA
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Organizator tehnic si logistic:
Laura Cuculescu: tel. 0727-20.33.17, 0721-70.7000
Email: office@congress-master.ro
Locație eveniment: Hotel NH, Strada Johann Heinrich Pestalozzi 1A, Timișoara
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