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Dragi Colegi,
Conferinţa anuală a SRRO din acest an va fi organizată în perioada 2325 septembrie la Arad. Dorim ca această întâlnire să devină mai atractivă şi să
implice cât mai mulţi membri din societatea noastră. De aceea ne propunem să
discutăm în cadrul unor secţiuni distincte cancerul de col uterin, cancerul ovarian,
cancerul de endometru, de vulvă şi vagin.
O sesiune specială, care dorim să devină permanentă de acum înainte, va
fi susţinută de personalităţi invitate, care vor aborda probleme de actualitate ale
oncologiei, precum şi perspective de dezvoltare, după modelul „Presidential
Symposium” a societăţilor profesionale din străinătate.
Secţiunile pe localizări vor fi deschise cu o prelegere educativă, iar
pentru prezentările orale vor fi selecţionate cele mai reprezentative şi interesante
lucrări trimise. Selecţionarea lucrărilor se va face prin sistemul peer review, ceea
ce face necesară trimiterea rezumatelor până la data de 30 iunie.
Pentru o comunicarea mai rapidă vă propunem site-ul SRRO
(http://srro.org.iocn.ro) unde vor fi publicate toate informaţiile şi prin care vom
putea răspunde prompt la toate întrebările şi problemele Dumneavoastră. Dacă emailul nu vă este accesibil rămâne să folosiţi modalităţile uzuale fax: +40-264598815, tel: +40-264-598361/106.
Organizarea alegerilor din acest an se va face tot prin site-ul nostru,
urmând să trimiteţi propunerile Dumneavoastră de nominalizare a membrilor
biroului SRRO pentru următorii trei ani.
Aşteptăm întâlnirea noastră la Conferinţa din septembrie a Societăţii
Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală!
Cu prietenie,
Secretar general,
Prof. Dr. Nicolae Ghilezan
Membru al Academiei Române

Preşedinte,
Conf. Dr. Viorica Nagy

TUMORILE GINECOLOGICE: PROBLEME ŞI PERSPECTIVE
PENTRU ROMÂNIA LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI
Program preliminar

23 septembrie

ora 17. Dupămasa rezidentului

24 septembrie

Cancerul de col uterin
Cancerul de ovar
Cancerul de endometru, vulvă, vagin

25 septembrie

Raportul SRRO pentru perioada 2003-2004
Alegerea biroului SRRO şi precizarea
obiectivelor pentru perioada 2004-2007

Pentru înregistrarea rezumatelor completaţi formularul de mai jos
Modul de prezentare  ٱoral  ٱposter
Prezentator
Nume
Prenume
Institutţie
Adresă
Localitate
Telefon

Cod Poştal
E-mail

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@onco.codec.ro. De asemenea puteţi să înregistraţi lucrarea direct pe Site-ul SRRO
adresa http://srro.org.iocn.ro sau prin poştă: Conf. Dr. Nagy Viorica, str. Republicii 34-36,
400015 Cluj-Napoca.

