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NEWSLETTER

Dragi colegi,
Vă reamintim că în perioada 5 – 8 octombrie 2016 va avea loc la Poiana
Brașov cel de-XXIV-lea Congres al Societăţii Române de Pneumologie
cu tema “Exacerbarea – quo vadis? Drumul interdisciplinar al exacerbării...”
Tratamentul afecţiunilor respiratorii devine tot mai personalizat și implică un
număr crescând de specialităţi medicale.
Până acum, un specialist trata O BOALĂ. Trebuie să învăţăm să tratăm
împreună, medici din specialităţi diferite, UN PACIENT aflat într-o situaţie
particulară și având o anume identitate patologică.
Quo vadis? – drumul se construiește acum.
Vă invităm să îl definim și să îl parcurgem împreună.

Educaţie medicală continuă
Toţi participanţii înscriși vor primi la sfârșitul manifestării un certificat de participare cu
menţiunea orelor de Educaţie Medicală Continuă (EMC) cu care va fi creditat Congresul
SRP 2016 de către Colegiul Medicilor din România (pentru medici) și Ordinul
Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din România (pentru
asistenţi).

Rezumate - Comunicări orale
Pentru Comunicări orale, Comitetul ŞtiinŃific invită autorii să-şi prezinte rezumatele spre
evaluare şi includere în program. Rezumatele pot fi depuse numai prin sistemul de încărcare
online în website-ul Congresului: http://www.congres-srp.ro/rezumate/.
Autorii sunt rugaţi să prezinte rezumate la una din următoarele categorii:
– Bolile obstructive – astm, BPOC și alte boli obstructive pulmonare
– Comorbidiăţi asociate bolilor pulmonare
– Neoplasmul bronho-pulmonar și alte neoplazii
– Patologie interstiţială; afectarea pulmonară în bolile de sistem
– Somnologie; Ventilaţie non-invazivă
– Tuberculoză
– Varia
Participarea la lucrări se face sub formă de comunicări orale (expunere de 8 minute a
lucrarii in format PowerPoint, urmata de 2 minute de discuţii.).
Important!
Termenul limită pentru depunerea rezumatelor a fost prelungit până la data de
31 iulie 2016.

Înregistrare
Important!
Termenul limită pentru înregistrare și achitarea taxei reduse a fost
prelungit până la data de 31 iulie 2016.
Participantii și însoţitorii acestora sunt rugaţi să se înregistreze din timp prin
completarea formularului de înregistrare on-line disponibil la adresa:
http://www.congres-srp.ro/inscriere/
Înregistrarea este obligatorie pentru a putea accesa secŃiunea rezumate şi pentru
înscrierea la cursurile pre-Congres, precum şi pentru rezervarea altor servicii
(cazare, program social).
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Cursuri pre-Congres
Cursurile pre-Congres vor fi organizate miercuri, 5 octombrie 2016.
Înregistrarea la cursuri se va face doar on-line din pagina de profil al participantului.
Numărul locurilor fiind limitat, admiterea va fi pe principiul “Primul venit, primul servit”.
Un participant poate fi înscris la un singur curs organizat în intervalul orar 10-13 și un singur curs în
intervalul orar 14-17.
Taxa de înscriere la Cursurile pre-Congres
Medic primar/ de specialitate: 100 lei
Rezident: 50 lei
Medic senior: fără taxă
Taxa de înscriere se achită în contul SocietăŃii Române de Pneumologie: RO74BRDE445SV00161634450,
deschis la BRD Sucursala DorobanŃi, CUI 4433929, cu menŃiunea “pentru curs pre-Congres ...”, sau se
achită în numerar la Secretariatul SRP.

Miercuri, 5 octombrie 2016,
interval orar 10:00 – 13:00
Diagnosticul practic al pneumopatiilor
interstițiale difuze

Miercuri, 5 octombrie 2016,
interval orar 14:00- 17:00
Cancer pulmonar - Tumor board

Rolul ultrasonografiei toracice în bolile
pulmonare – elemente introductive

Rolul ultrasonografiei toracice în bolile
pulmonare – indicații și tehnici complexe

Actualit•ți în bronhoscopia

Patologia transplantului pulmonar

Protocoale în managementul nodulului
pulmonar solitar

Bronșiectaziile un orfan cu mai mulți părinți

Curs preCongres pentru tinerii pneumologi

Ventilația non-invazivă în practica clinică

Conceptul ”9G” – priorit•ți și noi perspective
Boala c•ilor aeriene mici - debutul patologiei
bronhoobstructive patente

Deficitul de ALFA-1 antitripsin•

CT și PET-CT*

Drumul de la sfatul minimal la terapia
tabagismului cronic

*Gratuit pentru medicii rezidenţi

Tuberculoza MDR- Actualit•ți și perspective
în 2016

Tuberculoza extrapulmonar•

Reabilitarea pulmonar• și calitatea vieții

Cazare
Pentru participanŃii la Congres au fost rezervate camere de diferite categorii la tarife
preferenŃiale.
ParticipanŃii şi însoŃitorii sunt rugaŃi să-şi rezerve cazarea on-line, folosind pagina de
internet http://www.congres-srp.ro/cazare/

Contact
Societatea Română de
Pneumologie
Şos. Viilor nr. 90, sector 5
Bucureşti, România 050159
Tel./fax: +40 21 337 44 60
office@srp.ro
www.srp.ro

Media Med Publicis
EVENT MANAGEMENT
Tel./Fax: 031.101.3224
office@mediamed.ro
www.mediamed.ro

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII, ACCESAŢI:
http://www.congres-srp.ro/
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