CONFERINŢA NAŢIONALĂ A SOCIETĂŢII ROMÂNE DE MEDICINA MUNCII, 29 MAI - 1 IUNIE 2019

AL TREILEA ANUNŢ / THIRD CALL

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MEDICINA MUNCII
ROMANIAN SOCIETY OF OCCUPATIONAL MEDICINE

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
A SOCIETĂŢII ROMÂNE DE
MEDICINA MUNCII/ROMANIAN
SOCIETY OF OCCUPATIONAL
MEDICINE NATIONAL CONFERENCE
Staţiunea MAMAIA

Zenith Hotel
29 MAI - 1 IUNIE 2019/MAY 29 – JUNE 1, 2019
cu tema:

“BUNE PRACTICI ÎN MEDICINA MUNCII”/
“GOOD PRACTICE IN OCCUPATIONAL
MEDICINE”
SESIUNI:
-„BUNE PRACTICI ÎN SUPRAVEGHEREA SĂNĂTĂŢII LUCRĂTORILOR”/”GOOD
PRACTICE IN WORKERS’ HEALTH SURVEILLANCE”
-„BOLI PROFESIONALE ŞI ACCIDENTE DE MUNCĂ ÎN CONTEXT
INTERDISCIPLINAR: LEGISLAŢIE, RECUPERAREA CAPACITĂŢII DE MUNCĂ”/ ”A
MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN OCCUPATIONAL DISEASES AND WORKPLACE
ACCIDENTS: LEGISLATION AND RECOVERY OF WORK CAPACITY”
-„PREGĂTIREA ÎN SPECIALITATEA MEDICINA MUNCII - TENDINŢE
EUROPENE”/ ”EUROPEAN OCCUPATIONAL MEDICINE CURRICULUM – NEW
TRENDS”
-„WORKSHOP - REVISTA
ROMÂNĂ DE MEDICINA MUNCII”/WORKSHOP ROMANIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE”
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INFORMAŢII GENERALE
Societatea Română de Medicina Muncii vă invită la Conferinta Națională a Societăţii Române
de Medicina Muncii, care va avea loc la Zenith Conference & Spa Hotel din Mamaia, în perioada 29
Mai – 1 Iunie 2019.
COMUNICĂRI CONFERINŢĂ:
Vă invităm să vă înscrieţi cu titlul comunicărilor, în contextul tematicii anunţate, până la data limită de
31 ianuarie 2019. Data limită de depunere a rezumatelor în limba română şi engleză este 01 martie 2019.
Comitetul ştiinţific al conferinţei va comunica până la data de 30 martie 2019 lucrările acceptate pentru
a fi incluse în program.
*N.B. Permiteţi-ne să vă reamintim faptul că procedura de acreditare a evenimentelor cu punctaj EMC a fost
modificată de către Colegiul Medicilor din România (Decizia nr. 12 din 29 iunie 2018); în acest sens sunt
acceptate spre creditare exclusiv comunicările în care se regăsesc ca autori cadre universitare cu functie de
predare (şef de lucrări, conferenţiar, profesor), formatori acreditaţi de Ministerul Sănătăţii potrivit prevederilor
Ord. MSF 716/2002 sau formatori internaţionali. Pentru a putea obţine acreditarea maximă a evenimentului, vă
rugăm să aveţi în vedere acest aspect.
Referitor la comunicările ştiinţifice (prezentare orală sau poster), vă rugăm să 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 următoarele adrese de email:
 office@srmedicina-muncii.ro
 agrirascu@yahoo.com
 laura.moise@ymail.com
Rezumatele vor fi verificate de Comitetul Stiinţific. Înştiinţarea de acceptare va fi transmisă până la data de
30 martie 2019.
Cerinţe de redactare a rezumatelor:
 rezumatele vor fi redactate în limba română şi în limba engleză;
 nu vor depăşi 200 de cuvinte;
Formatare:
 pagina format A4, margini superioare şi inferioare de 1,5 cm, margini laterale de 2 cm, format Verdana
cu 10 puncte (pentru limba română cu diacritice);
 3 rânduri libere, titlul, autorii, afiliaţia instituţională, două rânduri libere, apoi textul propriu- zis;
 titlul: majuscule, bold, centrat, maxim 200 de caractere;
 autorii: prenume şi apoi nume, fără titluri ştiinţifice/didactice, bold, centrat, cu sublinierea autorului
prezentator;
 afilierea instituţională (marcată prin 1, 2, 3 etc.) centrat, incluzând instituţia, departamentul, localitatea;
 textul propriu- zis: justify, la un rând, cu structura obişnuită (introducere, material şi metodă, rezultate,
concluzii);
 rezumatele nu vor conţine grafice, fotografii, tabele sau bibliografie;
 toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.
Credite EMC
Conferinţa este creditată de către Colegiul Medicilor din România.
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ÎNREGISTRARE CONFERINŢĂ:
Participanţii sunt rugaţi să se înregistreze din timp prin completarea formularului de înregistrare pentru
conferinţă.

TAXA DE PARTICIPARE CONFERINŢĂ:
Taxa de participare
la conferinţă până la
data de 28.02.2019

Taxa de
participare la
conferinţă până la
data de
15.04.2019

Taxa de participare la
conferinţă după
15.04.2019 şi în
timpul conferinţei

470 lei

570 lei

670 lei

620 lei

720 lei

820 lei

240 lei

340 lei

440 lei

320 lei

420 lei

520 lei

240 lei

340 lei

440 lei

320 lei

420 lei

520 lei

320 lei

370 lei

420 lei

Membru titular
SRMM
Nemembru
SRMM
Membru titular
SRMM
Nemembru
SRMM
Membru titular
SRMM
Nemembru
SRMM

Medic primar, specialist, medic
înscris la a doua specialitate
Medic primar, specialist, medic
înscris la a doua specialitate
Medic rezident
Medic rezident
Medic pensionar
Medic pensionar
Persoane însoţitoare

Taxa de participare la conferinţă include: accesul la ceremonia de deschidere și lucrările conferinţei, mapa,
accesul la zona de standuri, pauze cafea, 3 mese pranz (29, 30, 31) si cina festivă din data de 30 mai.
Taxa de participare pentru persoanele însoţitoare include: 3 mese pranz (29, 30, 31) si cina festivă din data
de 30 mai.

Confirmarea înregistrării:
După efectuarea plăţii, vă rugăm să transmiteţi o copie a chitanţei/ordinului de plată a taxei pe e-mail la adresa
office@srmedicina-muncii.ro sau iuliacrull@hotmail.com
În situația plăţii prin transfer bancar vă rugăm să specificaţi pe ordinul de plată „taxa participare pentru (numele
participantului )- Conferinţa Naţională a Societăţii Române de Medicina Muncii 2019”.
Plăţile se vor efectua:
- prin transfer bancar, în contul Societatii Române de Medicina Muncii
Adresa: Bucureşti, str. Foişorului, nr. 11, bl. F7C, sc. 1, et. 6, ap. 26, camera nr. 2, sector 3, Cod fiscal:
16571712
IBAN: RO25BTRLRONCRT00N0127302, deschis la Banca Transilvania, sucursala Bucureşti
Obor
sau
- în numerar la Sectia Clinica de Medicina Muncii, Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti, la Dr.Claudia
Handra, trezorier S.R.M.M., sau, in timpul evenimentului, la secretariatul conferintei.
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DATE DE CONTACT:
Secţia Clinică de Medicina Muncii, Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti
Şos. Ştefan cel Mare nr. 21, sector 2
Tel/fax: +4 021/318 06 51
e-mail: office@srmedicina-muncii.ro

LOCAŢIA CONFERINŢEI:

Zenith Conference & Spa Hotel – Staţiunea Mamaia
http://zenithhotel.eu

CAZARE:
Taxa de participare nu include cazarea.
Prețurile negociate pentru cazarea la Zenith Conference & Spa hotel, locul de desfășurare al evenimentului:
 270 lei/noapte/camera dublă standard (cu mic dejun inclus)
 330 lei/noapte/camera dublă sea view (cu mic dejun inclus)
 250 lei/noapte/camera single standard (cu mic dejun inclus)
 300 lei/noapte/camera single sea view (cu mic dejun inclus)
În situația în care optați pentru această variantă de cazare vă rugăm să contactați SC Ypta Travel SRL
tel: 021.233.90.44, fax: 021.233.90.44, e-mail: office@yptatravel.ro
Organizatorii
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