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O nouă conferinţă, o nouă ocazie pentru toţi pneumologii din 
România de a discuta ultimile noutăţi în domeniul bronhologiei. 
Prezenţa unor somităţi din diaspora românească dar şi a unor 
lideri de opinie, pioneri în domenii de avangardă în bronhologia 
intervenţională va permite menţinerea interesului şi actualizarea 
cunoştinţelor colegilor în domenii unde bronhologia românească 
este încă la început. Efortul de organizare al preşedintei secţiunii Dr. 
Mărioara Şimon şi a comitetului secţiunii reprezintă o garanţie a 
succesului acestei manifestări a Societăţii Române de Pneumologie.

Prof. Dr. Florin mIHĂLŢaN, Preşedintele SRP

În numele Secțiunii de Bronhologie a SRP am onoarea și plăcerea 
să vă invit la a VII-a Conferință Națională de Bronhologie ce va 
avea loc la Cluj-Napoca, 15-16 noiembrie 2013. Beneficiind de o 
prestigioasă prezență a unor bronhologi din străinătate și din țară, 
lucrările Conferinței vor prilejui un schimb activ de informații profe-
sionale, util pentru fiecare participant în acest domeniu medical, 
cu o dinamică tehnologică foarte vie. Suntem convinși că succesul 
conferinței depinde de participarea voastră și vom reuși împreună să 
asigurăm calitatea științifică, educativă și academică necesară unei 
manifestări medicale de succes. Vă așteptăm la Cluj-Napoca pentru 
a face împreună o Incursiune în Bronhologie!

Dr. mărioara ŞImON , Preşedinta Secţiunii de Bronhologie a SRP

O nOuă cOnferinţă, O nOuă întâlnire la nivel înalt 
a brOnhOlOgilOr rOmâni
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a vii-a
cOnferinȚă naȚiOnală
de brOnhOlOgie
cu tema: incursiune în brOnhOlOgie

PreŞedintele cOnferinţei
mĂRIOaRa ŞIa ŞIa mON - Preşedintele Secţiunii de Bronhologie a SRP

cOmitet Ştiinţific
PREŞEDINȚI:
Emilia CRIŞAN
Ruxandra ULMEANU

mEmBRII:
Amuliu ARAMĂ
Oana ARGHIR
Ioan CORDOS
Emilia CRIŞAN
Gabriela JIMBOREANU
Constantin MARICA
Florin MIHĂLŢAN
Mimi NIŢU
Monica POP
Doina TODEA
Tudor TOMA
Dorin VANCEA

cOmitet de OrganiZare
PREŞEDINȚI:
Monica POP
Ovidiu FRÎNCU

mEmBRII:
Mihai ALEXE
Nicoleta ARIESAN
Amuliu ARAMĂ
Cristian BUGNARIU
Emilia CRIŞAN
Oana DELEANU
Ioan DRAGHILA
Daniela HOMORODEANDaniela HOMORODEAN
Ioncică LUCIAN
Cosmina MAGDĂU
Milena MAN
Ştefan MIHĂICUŢĂ
Ionuţ MOLDOVAN
Vasile MUREŞAN
Roxana NEMEŞ
Dan NICOLAU
Mihai OLTEANU
Adriana PĂRĂU
Ioan Dorin PETRUI
Ruxandra RÂJNOVEANURuxandra RÂJNOVEANU
Doina TODEA
Doina TOFOLEAN
Ruxandra ULMEANU

15-16

nOiembrie

2013
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lectOri
invitaȚi
Dr. Heinrich D. BeckerDr. Heinrich D. Becker  Dr. Heinrich D. Becker  Dr. Heinrich D. Becker Germania
Dr. Henri ColtDr. Henri Colt   SUA
Dr. Septimiu MurguDr. Septimiu Murgu  SUA
Dr. Tudor TomaDr. Tudor Toma   Marea Britanie

PrOgram 
Știintific:
*  Aportul bronhoscopiei în screeningul cancerului bronhopulmonar*  Aportul bronhoscopiei în screeningul cancerului bronhopulmonar
*  Stadializarea cancerului BP metode endoscopice*  Stadializarea cancerului BP metode endoscopice
*  Managementul obstrucţiilor căilor aeriene mari Up-Date*  Managementul obstrucţiilor căilor aeriene mari Up-Date
*  Diagnosticul bronhoscopic sau chirurgical în bolile *  Diagnosticul bronhoscopic sau chirurgical în bolile interstiţiale
*  Rolul bronhoscopiei şi al chirurgiei în stenozele traheale benigne*  Rolul bronhoscopiei şi al chirurgiei în stenozele traheale benigne
*  Complicaţiile bronhoscopiei: prevenire şi tratament*  Complicaţiile bronhoscopiei: prevenire şi tratament
*  Protocoale în bronhologie *  Protocoale în bronhologie 
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taXe de
ParticiPare

Până la 15.09.2013 Până la  08.11.2013 după 08.11.2013

medici sPecialiŞti 300 rOn 350 rOn 500 rOn

medici reZidenţi 100 rOn 150 rOn 200 rOn

alte sPecialităţi 
Şi însOţitOri 200 rOn 200 rOn 300 rOn

seara festivă 100 rOn 100 rOn 150 rOn

taXa de ParticiPare include:

* participarea la manifestările științifice
* acces în zona expozițională a sponsorilor
* materialele conferinței (ecuson nominal, geanta și broșura conferinței)
* pauze de cafea, mesele de prânz, dineul de deschidere
* certificatul de participare cu puncte EMC emis de CMR

Pentru participanții care se înscriu după 1 noiembrie nu sunt garantate materialele conferinței.Pentru participanții care se înscriu după 1 noiembrie nu sunt garantate materialele conferinței.
Pentru însoțitori se asigură toate beneficiile de mai sus cu excepția materialelor conferinței și a certificatului Pentru însoțitori se asigură toate beneficiile de mai sus cu excepția materialelor conferinței și a certificatului 

de participare.

taXa de ParticiPare se va Plăti în cOntul:
Societatea Română de Pneumologie
Şos. Viilor 90, Sector 5, Bucureşti, 050159 
Nr.ord.Reg.Com. : S.C.267/01.04.1991 C.U.I. 4433929
Cont IBAN RO38BRDE410SV20979184100, deschis la BRD sucursala Brătianu
Tel./Fax: +4 021 337 44 60, E-mail: office@srp.ro, www.srp.ro

Vă rugăm să menţionaţi pe ordinul de plată numele persoanelor pentru care efectuaţi plata şi numele eveniVă rugăm să menţionaţi pe ordinul de plată numele persoanelor pentru care efectuaţi plata şi numele eveni-

mentului ( a VII-a Conferinţă Naţională de Bronhologie ).
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infOrmaţii  
generale
înregistrare:
Pentru înscriere vă rugăm să accesați site-ul evenimentului:Pentru înscriere vă rugăm să accesați site-ul evenimentului:

www.medevents.ro/bronhologie2013

caZare:
Pentru oferte și opțiuni de cazare vă rugăm să accesați site-ul:Pentru oferte și opțiuni de cazare vă rugăm să accesați site-ul: 

www.medevents.ro/cazari

creditare emc:
Evenimentul va fi creditat de Colegiul Medicilor din România cu puncte de Educaţie Evenimentul va fi creditat de Colegiul Medicilor din România cu puncte de Educaţie 

Medicală Continuă.Medicală Continuă.

reZumate:
Titlurile şi autorii lucrărilor prezentate pot fi trimise organizatorilor până la data de Titlurile şi autorii lucrărilor prezentate pot fi trimise organizatorilor până la data de 15 septembrie 

2013 pe adresa  pe adresa bronhologie@medevents.ro

OPeratOr eveniment:
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PrOgram
sOcial
turul OraŞului cluj-naPOca
viZită la salina din turda Şi cheile turZii
alte surPiZe!
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