INVITAȚIE
"Zilele Medicinei Nucleare - IAȘI 2018"

Dragi colegi,
În numele Societății Române de Medicină Nucleară și Imagistică Moleculară - SRMNIM, este o mare
plăcere să vă invităm să participați la "Zilele Medicinei Nucleare - IAȘI 2018", manifestare care se va
desfășura în perioada 1-4 noiembrie 2018, la Iași.
Evenimentul este organizat de SRMNIM, în colaborare cu U.M.F. "Grigore T. Popa" Iași, Clusterul
regional inovativ de imagistică structurală și moleculară - IMAGO-MOL, Societatea de Medici și Naturaliști,
Spitalul Clinic Județean de Urgențe "Sf. Spiridon" și Institutul Regional de Oncologie, Iași.
Evenimentul va fi național cu participare internațională și va include:
- Un curs postuniversitar (creditat EMC): Actualități în imagistica nucleară teragnostică
- Sesiuni de cazuri clinice: Nuclear Imaging versus Unclear Imaging
- Un Simpozion de radioprotecție (creditat OAMR)
Anul acesta, acest eveniment, care reprezintă întâlnirea anuală a practicienilor în domeniul
medicinii nucleare, pune accent pe activitățile de formare a tinerilor profesioniști în domeniul
radiotrasorilor și a tehnicilor SPECT/PET/CT/IRM, definind conceptul de Theragnostics pentru medicina
personalizată și de precizie. Activitățile vor fi susținute de personalități din România cât și din întreaga
Europă, sub forma unor prelegeri și întâlniri motivaționale, în care toți participanții să aibă șansa de a
împărtăși idei cu onorabilii noștri oaspeți.
Evenimentul va include și expoziții științifice de prezentare a produselor de ultima generație ale
companiilor de vârf în domeniu și evenimente de socializare care să dea posibilitatea continuării
discuțiilor profesionale într-un ambient cât mai plăcut.
Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim la "Zilele Medicinei Nucleare - IAȘI 2018" și vă dorim un
sejur plăcut la Iași!

Cipriana Ștefănescu,
Președinte al Comitetului de Organizare
Vicepreședinte SRMNIM

Raluca Mititelu,
Copreședinte al Comitetului de Organizare
Președinte SRMNIM

1. TAXA DE PARTICIPARE 1 (fără taxa de curs postuniversitar, care se achită separat, cf. pct. 2.)
Categorie
Medici specialisti/primari membri SRMNIM cu cotizația plătită
Medici rezidenti, fizicieni, tehnologiști, asistenți medicali
- membri SRMNIM cu cotizația plătită
Medici rezidenti, fizicieni, tehnologiști, asistent medical
- nemembri SRMNIM
Medici specialisti/primari
nemembri SRMNIM sau membri cu cotizația neplătită la zi
Persoana insoțitoare
Student (participare doar la lucrări)
*Toate costurile mai sus menționate includ TVA!

Până pe 15.09
250 RON
50 RON

După 15.09
350 RON
150 RON

150 RON

250 RON

400 RON

500 RON

300 RON
gratuit

300 RON
gratuit

Vă rugăm să achitați taxa prin transfer bancar (taxele bancare vor fi suportate de participant), cu datele de mai jos:




Beneficiar: PROevents & CONFERENCE, CUI: RO17149202
Cont IBAN: RO74INGB0001009011498930
Banca: ING BUCURESTI

După efectuarea plății vă rugăm să trimiteți dovada plății și datele pe care doriți să emitem factura pe
adresa ionut.tosa@palomatours.com (nr. de telefon: 0752168810) pentru a putea primi confirmarea înregistrării dvs.
și factura fiscală aferentă plății.
Studenții au acces gratuit la manifestare (în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierii!) numai pe baza
înregistrării prin trimiterea emailului de intenție la adresa catistolniceanu@yahoo.com, însoțit de copia după
adeverința care atestă acest statut.
Manifestarea va fi creditată cu puncte EMC de către Colegiul Medicilor din România și va fi de asemenea creditată și
de către Ordinul Asistenților din România.
Taxele de participare includ:






Ecuson și geantă de congres
Acces la prelegeri și expoziție medicală
Diplomă de participare cu puncte EMC, inclusiv pentru asistenți medicali
Prânzuri și cinele după caz
Pauze de cafea

Taxa de însoţitor include:


Participarea la Cocktailul de Deschidere și / sau alte mese

N.B.: Organizatorii se obligă să asigure geanta cu materialele de congres numai participanţilor înscrişi până la data
de 15.10.2018. Pentru participanţii înscriși după această dată, geanta cu materialele de congres va fi distribuită în
limita stocului disponibil.

2. TAXA DE PARTICIPARE Curs Postuniversitar (participare doar la lucrări)
Cursul postuniversitar (creditat EMC, cu diplomă separată) se va plati separat catre U.M.F. "Grigore T. Popa" Iași, în
contul UMF, conform indicațiilor de pe site-ul UMF: http://www.umfiasi.ro/EMC/Pages/Inscriere.aspx
Medic rezident, fizician medical

50 ron

Medic specialist/primar

100 ron

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să vă adresați organizatorilor: PROevents & Conference
Vă comunicăm mai jos detaliile de contact ale firmei organizatoare:
PROevents & Conference INGRO74INGB0001009011498930
Alina Puscas: alina.puscas@pproevents.com, 0752 168819

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

