Al 25-lea Congres Anual al Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala
15-17.10.2015
Hotel Ramada, Sibiu

Stimati colegi,
În organizarea celui de-al 25-lea Congres Al Societãtii Române de Radioterapie si Oncologie
Medicalã, ce va avea loc la Sibiu, în perioada 15-17 octombrie 2015, vor fi încadrate si o serie
de cursuri satelit.
Acestea sunt urmãtoarele:
1. Cursul Actualitãti în terapia molecularã ”, coordonator Prof. Dr. Tudor-Eliade Ciuleanu,
care se va desfãsura în data de 15 octombrie 2015, în intervalul orar 09.00-15.00. Acest curs
este acreditat CMR (UMF) cu 12 credite EMC. Înscrierea la acest curs se va face pe site-ul
www.srrom.ro, la sectiunea înscriere ( se va bifa aceastã optiune). Plata taxei de participare se
va achita pe loc la secretariatul congresului. Adresabilitate: medici specialisti/ primari în
oncologie, rezidenti în oncologie medicalã si oncologie-radioterapie. Taxele de participare la
acest curs sunt: 150 RON - medici primari, 125 - RON medici specialisti, 75 RON –
rezidenti. Numãr cursanti: nelimitat.
2. Cursul Principii fizice pentru IG-IRMT si ” care se va desfãsura în data de 15 octombrie
2015, în intervalul orar 09.00-14.00 Participarea la acest curs nu este conditionatã de o taxã de
participare si nu existã o limitã a numãrului de participanti, trebuie doar sã se facã optiunea la
înscriere. La acest curs pot participa doar fizicienii. Înscrierea se face pe site-ul www.srrom.ro
.
3. Cursul Delimitarea volumelor tintã in radioterapia cancerelor ”, coordonator Conf. Dr.
G.Kacsó, care se va desfãsura în data de 17 octombrie 2015, în intervalul orar 09.00-13.00.
Acest curs este acreditat CMR (UMF) cu credite EMC. Înscrierea la acest curs se va face pe
site-ul www.srom.ro, la sectiunea înscriere ( se va bifa aceastã optiune). Plata taxei de
participare se va achita pe loc la secretariatul congresului. Adresabilitate: rezidenti de
radioterapie sau din specialitãti conexe (oncologie medicalã, chirurgie oncologicã, urologie,
ginecologie, gastroenetrologie etc) din orice centru universitar ; fizicieni medicali. Taxa de
participare la acest curs este 100 RON. Numãrul maxim de cursanþi: 25.
4. Cursul pentru asistenti medicali oncologie, coordonator Dr. Claudia Ordeanu, care se va
desfãsura în data de 17 octombrie 2015, în intervalul orar 09.00-13.00. Acest curs este
acreditat de cãtre OAMMR. Taxa de participare la acest curs este de 50 RON pentru
înscrierile pânã la 01.10.2015, si 110 RON pentru înscrierile de dupã 01.10.2015. Persoanele
care se înscriu la acest curs vor beneficia de cazare pentru perioada 16-17 octombrie 2015.

Taxe de participare

Categorie
medici specialisti
medici rezidenti
medici pensionari
asistenti medicali
fizicieni

Inscriere pana
la 01.10.2015
200 RON
60 RON
60 RON
50 RON
50 RON

inscriere dupa
01.10.2015
400 RON
120 RON
120 RON
100 RON
100 RON

Taxele achitate nu se returneaza
Taxele se vor achita in contul:
Societatea Româna de Radioterapie i Oncologie ă
CF: 6328903
Sediul: Cluj-Napoca, str. Republicii nr.34-36
IBAN: RO18 BACX 0000 0030 1389 0000
Banca Unicredit iriac - Cluj Napoca

Sesiunea de postere
Sesiunea de postere este programata vineri, 16 octombrie 2015, astfel: sesiunea A (11.5012.10); sesiunea B (14.15-15.00); sesiunea C (17.35-18.00).
Posterele vor fi afisate electronic si trebuie sa respecte urmatorul format:
Tip document: PPT
PORTRAIT
Aspect 16:9
Timp total alocat unei prezentări: 5 minute
Avem rugamintea ca toti autorii sa trimita posterul in format electronic (conform descrierii de
mai sus) la adresa de email: ioana@event-consulting.ro

