
  
 

  
Societatea Română de Pneumologie 

 

 

 

 
 
Dragi Colegi, 

Intrarea în anul 2020 ne aduce în atenție, mai mult ca oricând, evoluția interacțiunii interumane 
tradiționale către interacțiunea om-computer. 

Inovația și progresele rapide, precum tehnologia smart, au alimentat și mai mult complexitatea 
acestei dezvoltări. Astfel că, și în lumea medicală, atât în beneficiul echipelor medicale, cât și al 
pacienților, au fost introduse deja în practica curentă sisteme din ce în ce mai inteligente. 

În acest context, în numele comitetului Secțiunii de Somnologie și Ventilație Non-invaziva a SRP, 
cât și al Filialei București a SRP, vă invităm miercuri, 12 februarie 2020, ora 13:00, în Amfiteatrul 
Institutului Marius Nasta București, la Simpozionul Noi direcții în Somnologie și Ventilație Non-
Invazivă, un eveniment care ne va face legătura cu noile tehnologii propuse în managementul 
pacientului respirator, disponibile și la noi în țară. 

Este o primă întâlnire, la care vă propunem o discuție interactivă atât despre posibilitățile tehnice 
și utilitatea noilor aparate, cât și despre comportamentul uman, al medicului și pacientului, la 
întâlnirea cu aparatele. 

Venim, astfel, și în întâmpinarea propunerilor voastre, de a organiza întâlniri cu aplicabilitate 
practică, multidisciplinare, în care să comunicăm în dorința de a ne pregăti în continuare pentru 
viitor. 

În fișierele atașate puteți găsi informații despre programul evenimentului. 

Participarea la simpozion este gratuită, însă numărul este limitat la 120. 

Înscrierea se face pe principiul “primul venit, primul servit”, în limita locurilor disponibile.  

Pentru înscriere, vă rugăm să trimiteți un email pe adresa office@srp.ro cu numele dumneavoastră 
și subiectul: Înscriere Simpozion ”Noi direcții în Somnologie și Ventilație Non-Invazivă”. 

Vă invităm și vă așteptăm cu drag,  
 

Florin Mihălţan 
Președintele Secțiunii de Somnologie și 

Ventilație Non-Invazivă a SRP 

Ionela Belaconi 
Președintele Filialei București a SRP 

                                                                              

IMPORTANT 

Toți participanții vor primi la sfârșitul manifestării un certificat de participare cu mențiunea orelor de 

Educație Medicală Continuă (EMC) cu care va fi creditat Simpozionul de către Colegiul Medicilor din 

România (pentru medici). 

Certificatele de participare pentru asistenți cu mențiunea orelor de Educație Medicală Continuă (EMC) 

cu care va fi creditat Simpozionul de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România vor fi ridicate de la sediul SRP, după depunerea și avizarea dosarului 

cu fișele de evidență ale participanților la/ de către OAMGMAMR filiala Municipiului București. 

În vederea acordării certificatelor cu numărul de credite aferent, prezenţa la simpozion este 

obligatorie. 

 

    

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 
www.facebook.com/SocietateaRomanadePneumologie        
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