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Stimaţi colegi, cu bucurie vă invităm să participaţi la Congresul al- XV- lea al
Societăţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală care anul acesta se va
desfăşura la Cluj în perioada 22-24 septembrie 2005.
Tumorile sistemului nervos central, prima temă a Congresului, reprezintă o
premieră în cadrul subiectelor abordate în cadrul întâlnirilor noastre anuale.
Aspecte legate de particularităţile anatomopatologice, contribuţia noilor mijloace
imagistice în diagnostic, importanţa actului chirurgical, rezultatele tratamentelor
combinate radioterapie/chimioterapie şi identificarea unor factori de prognostic
sperăm să fie subiecte incitante de discuţie între specialiştii implicaţi în
diagnosticul şi tratamentul acestor tumori.
Tema a doua „Limfoamele maligne la copii” se va desfăşura cu spijinul deosebit
oferit de Clinica Pediatrie II din Cluj-Napoca, ceea ce va facilita întâlnirea cu cât
mai mulţi colegi pediatrii implicaţi în tratamentul acestei patologii. Problemele
subtile de diagnostic cu implicaţii prognostice şi terapeutice, tratamentele
asociate radioterapie-chimioterapie, vor fi subiecte interesante la care vă invităm
să participaţi cu experienţa dumneavoastră.
„Efectele adverse ale tratamentelor oncologice” este o temă care ne obligă să
luăm în considerare şi alţi parametrii decât răspunsul local şi supravieţuirea, cu
care poate ne-am prea obişnuit, dar care cu siguranţă nu sunt suficienţi în faţa
creşterii numărului de supravieţuitori de lungă durată şi a problemelor de
reintegrare socială pe care le au bolnavii oncologici.
După succesul de anul trecut al primei secţiuni dedicate medicilor rezidenţi vom
continua cu „După-masa rezidentului” în care tinerii noştri colegi îşi vor
împărtăşi propria experienţă dar vor avea şi prilejul unor discuţii libere cu
specialişti în domeniu.
Ne vom bucura anul acesta să aducem alături de noi asistenţii de radioterapie şi
oncologie medicală pentru care vom organiza grupuri de lucru practice cât mai
utile şi interesante.
Sperăm ca temele propuse să fie subiectul unor dezbateri pline de interes şi ne
exprimăm certitutdinea că participarea dumneavoastră va asigura întîlnirii
noastre un înalt nivel ştiinţific.
Vă aşteptăm cu drag,
Preşedinte SRRO
Dr. Dana Cernea
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Program preliminar
22 septembrie

După-masa rezidentului
Şedinţa Societăţii Române de Oncohematologie
Pediatrică

23 septembrie

Tumorile sistemului nervos central
Limfoamele maligne la copii
Efectele adverse ale tratamentelor oncologice

24 septembrie

Sesiunea postere
Asistenţi medicali : Este un specific al asistenţilor
medicali în oncologie ?
Atelier: Planul de tratament în tumorile
sistemului nervos central
Concluzii
Şedinţa SRRO, raportul anual 2004-2005
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Ttitlul, autorii şi rezumatul să se încadreze în chenarul de mai jos. Folosiţi fontul Times
New Roman 10, titlul scris cu majuscule, subliniaţi autorul care prezintă. Rezumatul
(Obiective, Material şi Metodă, Rezultate, Concluzii) să conţină maximum 200 cuvinte,
redactat în Word versiune 98 sau ulterioare. Trimiteţi la srro_server@yahoo.com sau
todor@iocn.ro. De asemenea puteţi să înregistraţi lucrarea direct pe Site-ul SRRO la
adresa http://srro.org.iocn.ro sau prin poştă la: Dr. Dana Cernea, str. Republicii 34-36,
400015 Cluj-Napoca.

