AL XIX-LEA CONGRES NAŢIONAL DE MEDICINA MUNCII, CU PARTICIPARE
INTERNAŢIONALĂ/ THE XIXth NATIONAL CONGRESS IN OCCUPATIONAL MEDICINE

17-19 MAI 2018

SESIUNE MEDICI REZIDENTI
Dragi colegi,
Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la cel de-al XIX-lea CONGRES
NAŢIONAL DE MEDICINA MUNCII CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ cu tema:
“PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI ÎN MEDICINA MUNCII”, ce va avea loc la Sinaia, la
Hotel Mara, în perioada 17- 19 MAI 2018.
Cele trei zile ale evenimentului vor cuprinde următoarele sesiuni ştiinţifice:





PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ
BOLILE CRONICE ÎN PRACTICA MEDICINII MUNCII
ERGONOMIA ÎN MEDICINA MUNCII – PERSPECTIVE
SESIUNE REZIDENȚI

Prima ediţie a sesiunii de comunicări științifice dedicată medicilor rezidenți s-a
desfășurat în cadrul celui de-al XVIII-lea Congres Național de Medicina Muncii și s-a
bucurat de un ecou pozitiv în rândul participantilor la eveniment. Succesul sesiunii
trecute ne-a motivat să continuam acest demers și cu ocazia congresului din acest an.
Participarea la evenimentul din acest an reprezintă ocazia ideală pentru informare,
comunicare, interacțiune cu specialiști consacrați pe plan național și internațional.
Va provocăm să vă înscrieți cu lucrări în cadrul sesiunii de comunicări științifice
destinată medicilor rezidenți. Vă încurajăm să vă expuneți liber ideile și să abordați
probleme și aspecte ale specialității noastre în contextul tematicii anunţate
(“PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI ÎN MEDICINA MUNCII”).
CALL FOR PAPERS !
Vă puteți înscrie la una dintre următoarele subsecțiuni din cadrul sesiunii dedicate
medicilor rezidenți:
1. Prezentare de tip recenzie care să abordeze provocări sau perspective în
medicina muncii.
2. Prezentarea unui caz clinic care să urmarească structura: date personale
pacient (motive internare, istoric boala, AHC, APP), examen clinic general,
investigații paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferențial, evoluție,
tratament, prognostic, discuții legate de particularitatea cazului).
3. Prezentare lucrare originală care trebuie structurată conform standardelor
internaționale: scopul lucrării, material și metodă, rezultate, concluzii.

Forma de prezentare: comunicare orală (prezentare PowerPoint).
Detalii organizatorice




Lucrările trebuie să nu fi fost în prealabil publicate sau prezentate în cadrul altor
manifestări științifice. Coautoratul este limitat la 3 persoane.
Pentru fiecare medic rezident se vor aloca 10 minute, dintre care 8 minute vor fi
dedicate prezentării orale, iar 2 minute eventualelor întrebări.
Lucrările vor fi evaluate de catre o comisie desemnată de comitetul științific al
congresului, iar cele mai bune lucrări vor fi premiate.

Vă invităm să vă înscrieţi cu titlul comunicărilor în contextul tematicii anunţate până la
data limită de 14 februarie 2018. Data limită de depunere a rezumatelor în limba
română şi engleză este 15 martie 2018.

*N.B. Vă rugăm să ne transmiteţi:
Rezumatele lucrărilor (în limba română şi engleză), titlul lucrării, numele autorilor şi
afiliaţia acestora (indicată în „superscript” cu cifre, începând cu primul autor) în format
electronic, la urmatoarele adrese de e-mail: office@srmedicina-muncii.ro,
agrirascu@yahoo.com și laura.moise@ymail.com Rezumatele vor fi verificate de
Comitetul Stiinţific. Comitetul ştiinţific al congresului va comunica până la data de 30
martie 2018 lucrările acceptate pentru a fi incluse în program.
Vom reveni curând și cu alte detalii organizatorice! Pentru informații sau nelămuriri ne
puteți scrie pe adresa de email laura.moise@ymail.com.

În speranța că v-am stârnit curiozitatea, vă așteptăm cu drag!

Cu deosebită consideraţie,
Dr. Iulia Crull
secretar S.R.M.M.
tel: 0745 110180

