SESIUNI STIINTIFICE – PREMII SRUMB
•

Prezentări orale

•

Prezentări poster – senior și tânăr
autor (sub 35 ani)

•

Prezentări video

Rezumate: Programul științific al manifestării va încuraja prezentarea lucrărilor originale trimise de către
dumneavoastră. Rezumatele vor putea fi trimise exclusiv online pe site-ul www.ecocraiova.ro , în contul
de utilizator.

TAXE
Înainte de 5 mai

6 mai – 15 iunie

On-site

A XIX-a Conferință Națională de Ultrasonografie
cu participare internațională

300 ron
(65 euro)

400 ron
(85 euro)

500 ron
(105 euro)

CRAIOVA, 24 – 25 IUNIE 2016

CURS
Medic specialist / Membru SRUMB
Medic specialist / Non-membru SRUMB
Rezidenți, medici pensionari

390 ron
490 ron
590 ron
(85 euro)
(105 euro)
(125 euro)
180 ron (40 euro) 250 ron (55 euro) 320 ron (70 euro)

CONFERINȚĂ
Medic specialist / Membru SRUMB
Medic specialist / Non-membru SRUMB
Rezidenți, medici pensionari
Studenți - acces lucrări și spațiu expozițional

280 ron
390 ron
150 ron
gratuit

360 ron
470 ron
200 ron
gratuit

440 ron
550 ron
250 ron
gratuit

500 ron
700 ron
280 ron

600 ron
800 ron
360 ron

700 ron
900 ron
450 ron

150 ron
200 ron

200 ron
275 ron

250 ron
350 ron

Cursul european

Breast cancer. Multimodal imaging diagnosis and
treatment – general approach
CRAIOVA, 22-23 IUNIE 2016

CURS ȘI CONFERINȚĂ
Medic specialist / Membru SRUMB
Medic specialist / Non-membru SRUMB
Rezidenți, medici pensionari

ÎNSOȚITOR
2 seri
3 seri

Taxa de participare include: accesul la lucrările conferinței, accesul în expoziția medicală, ecuson, certificate
de participare cu credite EMC, mapa cu materialele manifestării, volum de rezumate, pauze de cafea,
accesul la evenimente sociale (cocktail deschidere, masă de prânz, cina festivă).
La înscrierea on-site nu este garantată primirea tuturor materialelor conferinței.
Taxa de participare se achită în contul:
ASOCIAȚIA ECOMEDICA. Calea București Bl E6, Sc2, Ap1, Craiova Dolj. CIF: 19537456
CONT IBAN: RO86BTRL01701205S26114XX - BANCA TRANSILVANIA DIVIZIA PENRU MEDICI
Înscrierea la manifestare se face doar online, pe site-ul www.ecocraiova.ro și este obligatorie pentru a
beneficia de materialele conferinței. Confirmarea înscrierii se va face după achitarea taxei de participare.

PRIMUL ANUNȚ
• Termenul limită pentru înscrieri cu taxă redusă – 5 Mai 2016
• Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor – 15 Mai 2016
• Termenul limită pentru înscrierea on line – 1 Iunie 2016
Din 1 martie 2016
www.ecocraiova.ro
ORGANIZATORI:
Federația Europeană a Societăților de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (EFSUMB)
Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (SRUMB)
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
Asociația Ecomedica
Firma Organizatoare:
Congress Master Timișoara Romania
Laura Cuculescu: Tel +40721707000, +40727203317
office@congress-master.ro
Informații program științific: cursuriecografie@gmail.com

A XIX-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ
DE ULTRASONOGRAFIE

Dragi prieteni,
Vă invităm cu bucurie la Craiova pentru a participa la meetingul anual al iubitorilor ecografiei, devenit
tradițional. Este pentru a treia oara, în existența de aproape 20 de ani a societății noastre, când avem
privilegiul de a vă întampina la Craiova, după alte două manifestari de amploare și nivel stiințific apreciat,
organizate în 1999 și 2007.
În acest an conferința este precedata de Cursul european de ultrasonografie mamară, dedicat
diagnosticului multimodal ultrasonografic în cancerul de sân, care credem că va trezi un interes major în
rândul multor tineri, dar și al practicienilor experimentați din toată țara.
Pentru conferința națională, specialiști consacrați din țară și din străinătate și-au anunțat participarea la
mesele rotunde, cu tematică variată, de larg interes.
Vă așteptăm cu drag,
Prof. Dr.Viorela Enachescu
Presedintele Comitetului de Organizare

COMITET ȘTIINȚIFIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandru ANDRIȚOIU
Radu BADEA
Ciprian BRISC
Dragoș CAMEN
Tudorel CIUREA
Adrian COSTACHE
Sorin DUDEA
Viorela ENĂCHESCU
Daniela FODOR
Aristida GEORGESCU
Dan GHEONEA
Petru Adrian MIRCEA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimitrie PELINESCU ONCIUL
Alina POPESCU
Ion ROGOVEANU
Adrian SĂFTOIU
Adrian SANTA
Roxana SIRLI
Zeno SPARCHEZ
Ioan SPOREA
Dan STĂNESCU
Florin STAMATIAN
Titus ȘUTEU

EUROSON SCHOOL – TOPICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anatomy
Ductal ultrasound
Sick lobe theory
Physiology
B/M Semiology – infra/supercentimetric
forms
Male breast
Adenopathies – elastography

INTERNATIONAL FACULTY
•
•
•
•
•

Dr. Dominique AMY, France
Pr. Giancarlo DOLFIN, Italy
Pr. Ivan DRINKOVIC, Croatia
Pr. Dominique FOURNIER, Switzerland
Pr. Tibor TOT, Sweden

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Surgical implications
New techniques - Doppler, elasto – strain/
share wave
Punctures
Breast prosthesis
Post-op checkup/ survey
Communication skills in cancer care

Locul de desfășurare:
Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
Localul A – Str. Petru Rareș Nr. 2
Localul B – Bld 1 Mai Nr. 66

TEMATICĂ PRELIMINARĂ

MESE ROTUNDE
•

Ultrasonografie cu substanță de contrast – hepatică, renală, rectală, boli
inflamatorii intestinale

•

Elastografie hepatică, pancreatică, rectală

•

Ghiduri EFSUMB pe scurt (CEUS, elastografie, interventional, etc.)

•

Ultrasonografia tumorilor hepatice – alcoolizare versus ablație fizică

•

Evaluarea ultrasonografică a durerii abdominale acute

•

Ultrasonografia glandelor suprarenale

•

Ecoendoscopie – pancreas

•

Ultrasonografia rinichiului transplantat

•

Ultrasonografie pediatrică

•

Ultrasonografie pentru medicul de familie

•

Ultrasonografie în medicina de urgență

•

Masă rotunda SRUMB - SRRIM

•

Ultrasonografie în obstetrică–ginecologie

•

Ultrasonografie cervicală - limfonoduli și glande salivare

•

Ultrasonografia tumorilor vasculare

•

Ultrasonografie musculoscheletală

•

Ultrasonografia adenopatiilor abdominale și periferice

•

Ultrasonografia testiculului și scrotului

•

Ultrasonografie Doppler

•

Ultrasonografie vasculară – HTP, anomalii circulatorii hepatice, artere renale, vase
periferice, vase intratumorale

•

Ulltrasonografia pielii

•

Tehnici ultrasonografice de drenaj

•

Ultrasonografie intraoperatorie

•

Cazuri clinico-ecografice comentate

•

Ultrasonografie pentru studenții la medicină

În cadrul conferinței se va organiza o sesiune specială pentru studenții la medicină – ACCES GRATUIT.

