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TAXE DE PARTICIPARE

• Participarea la Welcome Cocktail sau Cină

TAXA REDUSĂ
până la 25.05.2018

TAXA NORMALĂ
până la 25.06.2018

TAXĂ MAJORATĂ
&ON-SITE
din 26.06.2018

Medici specialiști / medici
primari, membri ai SRP

250 lei

300 lei

350 lei

Medici specialiști / medici
primari, non-membri ai SRP

350 lei

400 lei

450 lei

Medici rezidenți

50 lei

50 lei

50 lei

Medici pensionari / studenți
la medicină

gratuit*

gratuit*

gratuit*

Asistenți medicali

50 lei

100 lei

150 lei

Taxă participare cină

100 lei

100 lei

150 lei

Insoțitori

200 lei

200 lei

250 lei

* în limita locurilor disponibile
Beneficiază de taxă redusă membrii SRP a căror calitate decurge din achitarea
cotizației pe anul pe anul 2018. Pentru achitarea cotizației de membru SRP pentru
anul 2018 vă rugăm să accesați link-ul: www.srp.ro/inscriere2016.aspx

MODALITĂȚI DE PLATĂ
ale taxei de participare la workshop
• On-line cu cardul
• Transfer bancar
• Depunere numerar în cont

TAXA DE ÎNSOȚITOR INCLUDE

• Pe loc: la secretariatul
evenimentului

PARTICIPAREA STUDENȚILOR DE LA MEDICINĂ
• Studenții au accesul gratuit
la lucrările științifice ale
workshopului în limita locurilor
rămase disponibile la fiecare
dintre sesiunile științifice afișate
în program.
• Studenții pot participa
la pauzele de cafea organizate
în zile de workshop.

• Participarea la Cină se va face
contra cost. Taxa de participare
este cea afișată la categoria
Taxă însoțitor. Participanții
studenți care doresc să achite
această taxă sunt rugați să
bifeze această opțiune în
formularul de înregistrare
la momentul înscrierii.

Accesul tuturor participanților este permis numai pe baza ecusonului
de participant, care poate fi ridicat de la secretariatul manifestării
în timpul orelor afișate pe site, la secțiunea Informații generale.
MENȚIUNI
* Beneficiază de taxa redusă membrii SRP a căror calitate decurge din
achitarea cotizației pe anul 2018.
* În cazul achitării prin transfer bancar vă rugăm să specificați: numele
și prenumele persoanei pentru care este achitată taxa de participare și
motivul achitării acestei taxe, ex: Taxă participare școală de vară.
*Pentru achitarea cotizației de membru SRP, vă rugăm să accesați
link-ul: www.srp.ro/inscriere2016.aspx
* Valoarea taxei de participare la eveniment este cea din momentul
achitării, conform datelor calendaristice din tabelul de mai sus.
* Pentru participanții care se înscriu și achită taxa de participare după
data de 20.06.2018, nu se garantează materialele evenimentului.

TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE
• Participarea la prezentările
științifice

• Certificatul de participare

• Acces în zona expozițională

sau OAMMR

• Materialele evenimentului
(ecuson nominal, geantă, carte
de program)

• Participarea la cina nu este

cu puncte EMC emis de CMR

CONTACT

ADRIANA OLTEAN
+40 799 844 107, adriana.oltean@medevents.ro

inclusă în taxa de participare,
PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER

• Participarea la Cocktailul de
deschidere

aceasta fiind opțională contra
unei taxe suplimentare,

Phone +40 364 146 681

• Participarea la Pauzele de cafea

conform tabelului de mai sus.

Fax +40 364 108 990

Școala de vară de
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6-7 iulie 2018 / Oradea

3/3 Victor Babes St, Cluj-Napoca
contact@medevents.ro

somnologie2018.medevents.ro

www.medevents.ro

somnologie2018.medevents.ro

PROGRAM ȘTIINȚIFIC
TEME ABORDATE
Pulsoximetria continuă și Poligrafia cardiorespiratorie
• montaj

Școala de vară de

SOMNOLOGIE
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• validare
• artefacte
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• cazuri clinice
• întrebări, discuții

6-7 iulie 2018 / Oradea
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Polisomnografia
• validarea stadiilor de somn
• recunoașterea microtrezirilor

Dragi colegi,

• validarea evenimentelor respiratorii
• recunoașterea mișcărilor periodice ale picioarelor

Am deosebita plăcere de a vă invita la prima Ediție a Școlii de vară
de Somnologie, care va avea loc la Oradea, 6-7 iulie 2018.

WORKSHOP: Montajul senzorilor în polisomnografie

Vor fi abordate aspecte practice sub forma de workshopuri

WORKSHOP: Validarea traseelor polisomnografice

despre investigațiile de somn, validarea traseelor în polisomnografie și poligrafie cardiorespiratorie, cum realizam montajul

WORKSHOP: Titrarea CPAP, BiPAP

senzorilor în polisomnografie și poligrafie cardiorespiratorie,
protocoale de titrare a presiunilor CPAP/BiPAP, alegerea interfeței

Cum să alegem interfața cea mai potrivită pentru pacientul

potrivite la pacientul cu Sidrom de apnee în somn, complianța

cu SAS?

și monitorizarea terapiei CPAP, cazuri clinice.

Complianța la CPAP

Va fi un prilej pentru întâlniri științifice de înalt nivel a medicilor

Monitorizarea terapiei CPAP/BiPap Cazuri clinice

și asistenților medicali care se ocupă de acest domeniu nou
în România, somnologia, pentru schimburi de idei, dar și pentru
schimbări de paradigmă, pentru consolidarea prieteniilor vechi
și pentru începutul altora noi.
Școala de vară de somnologie se adresează atât medicilor
pneumologi, neurologi, ORL-iști care se ocupă de Tulburările
de somn la adult, cât și pediatrilor care se ocupă de problemele
de somn la copii. Manifestarea va fi creditată atât de CMR
cât și de OAMMR.
Vă așteptăm cu drag

Dr. Lavinia Davidescu

Prof. Dr. Florin Mihălțan

Co-Președinte Workshop

Co-Președinte Workshop
Președinte Secțiunea de Somnologie și
Ventilație a SRP

TIPUL EVENIMENTULUI

LOCAȚIE

WORKSHOP

Hotel Ramada Oradea
Calea Aradului nr. 9

NUMELE EVENIMENTULUI

ȘCOALA DE VARĂ DE SOMNOLOGIE
ORGANIZATORI
Societatea Română de Pneumologie
Universitatea din Oradea
SE ADRESEAZĂ
Medici pneumologi, neurologi, ORL-iști/pediatrii care se ocupă
de problemele de somn la adulți/copii.
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