Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneoclimatologie (SRMFRB)
Împreună cu
SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
În colaborare cu
Asociaţia Română de Balneologie (ARB)

Organizează

Congresul Anual al Societăţii Române de
Medicină Fizică, de Recuperare şi
Balneoclimatologie (SRMFRB) – cu participare
internaţională
Techirghiol, 25-27 Mai, 2017

PREŞEDINTE DE ONOARE
Prof. Univ. Dr. Sorin Rugină – Rector Univ. Ovidius Constanţa
Acad. Prof. Univ. Dr. Constantin Ionescu Târgovişte – AMR Bucureşti
PREŞEDINŢI
Prof. Univ. Dr. Gelu Onose – UMF Carol Davila Bucureşti
Prof. Univ. Dr. Victor Lorin Purcărea- UMF Carol Davila Bucureşti
Conf. Univ. Dr. Dan Blendea – Univ. Titu Maiorescu, Bucureşti

COMITETUL ŞTIINŢIFIC
Preşedinte
Ş.L. Dr. Elena Valentina Ionescu – Univ. Ovidius Constanţa, Director Medical SBR Techirghiol,

Vicepreşedinţi
Prof. Univ. Dr. Liviu Lazăr – Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
Conf. Univ. Dr. Camelia Ciobotaru– Univ. Ovidius Constanţa
Conf. Univ. Dr. Liliana Pădure – UMF Carol Davila Bucureşti
Ş.L. Dr. Gabriela Dogaru – UMF “Iuliu Haţeganu” Cluj-Napoca
Membri
Dr. Doiniţa Oprea - SBR Techirghiol
Dr. Carmen Firan - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov
COMITETUL DE ORGANIZARE
Preşedinte
Jurist Drd. Elena Roxana Almăşan – Manager SBR Techirghiol
Vicepreşedinţi
CS Dr. Constantin Munteanu – Asociaţia Română de Balneologie
Drd. Carmen Oprea – Direct de Îngrijiri SBR Techirghiol
Dr. Liliana Stanciu – SBR Techirghiol
Membri
Dr. Viorica Marin - SBR Techirghiol
Dr. Sorin Marius Chiriac - SBR Techirghiol

SECRETARIAT
Ana-Elena Stoian – Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar-Arseni”, Bucureşti
Curtveli Laura – Referent SBR Techirghiol

Arii tematice / Topic-uri:
- Medicină Fizică şi de Recuperare
o
o
o
o
o

Patologie musculo-scheletala
Patolologie neurologica/ neurochirurgicala, psiho-cognitiva sau/ si de comunicare
Patologie pediatrica
Patologie geriatrica
Fizio-/ Kineto-terapie în Recuperare şi Balneologie

- Balneologie – clinica, turism balnear, resurse naturale sanogene, legislatie de profil
- Varia
Rezumatele, redactate în limba română şi în limba engleză, trebuie trimise organizatorilor în
format electronic, cu specificarea topicului (Word, Times New Roman, 12 p./1,5), pe adresele:
elena_valentina_ionescu@yahoo.com; dogarugabrielaumfcj@yahoo.ro ;
lilianastanciu77@yahoo.com .
Conferinţa se va desfăşura pe sesiuni de prezentări orale (în Power Point), a câte maximum 20
de minute fiecare (inclusiv discuţiile conexe) şi o sesiune de postere.
Criteriile de evaluare pentru rezumate sunt următoarele:
• Actualitatea şi relevanţa subiectului lucrării;
• Metodologie adecvată, inclusiv credibilitatea parametrilor;
• Fiabilitatea rezultatelor obţinute, inclusiv a procesării statistice a datelor;
• Folosirea unui limbaj ştiinţific adecvat;
• Relevanţa concluziilor
Date de contact ale autorului corespondent- minimum adresa de email şi afiliere.
Titlu - maxim 30 cuvinte în UPPER CASE, Abstract text –maxim 350 de cuvinte.
Sunt eligibile/ acceptabile numai lucrari nepublicate, continutul acestora fiind in totalitate in
responsabilitatea autorilor.
Data limită pentru trimiterea rezumatelor este 30 aprilie 2017.
Comitetul ştiintific îşi rezervă dreptul de a decide forma de prezentare (orală sau poster) a
rezumatelor acceptate.
Decizia de acceptare sau respingere a prezentării în Conferinţă, bazată pe evaluarea
rezumatului de către Comitetul Ştiinţific, va fi comunicată autorului corespondent prin e-mail
până la data de 7 mai 2017.
Rezumatele vor fi publicate în Revista Medicală Română (acreditată CNCSIS: B+).
Congresul va fi creditat de către CMR pentru fiecare categorie de participanţi (medic, asistent
medical, alt personal de specialitate), cu puncte de Educaţie Medicală Continuă EMC şi,
respectiv, cu puncte de Educaţie Sanitară..

Înregistrare:

Se percepe taxă de participare în valoare de :





450 lei medici specialişti / primari / kinetoterapeuţi – non membrii ai SRMFRB,
340 lei medici specialişti / primari / kinetoterapeuţi – membrii ai SRMFRB,
225 lei medici rezidenţi / alte cadre cu pregatire superioara; asistenţi medicali – non
membrii ai SRMFRB;
170 lei medici rezidenţi / alte cadre cu pregatire superioara; asistenţi medicali –
membrii ai SRMFRB;

Sunt membrii ai SRMFRB pe anul 2017 cei care, conform statutului (art.10), plătesc cotizaţia
anuală de membru al SRMFRB în primul trimestru al anului în curs.
Taxa de Congres include mapa cu următoarele materiale: programul, volumul de rezumate,
exemplarul curent din revista Techirghiol, materiale de promovare, ecuson, diplome, Welcome
Networking Event şi Gala Dinner.
Taxa se poate achita astfel:
- prin virament bancar, în contul Societăţii Române de Medicină Fizică, de Recuperare si
Balneoclimatologie (SRMFRB), cont IBAN nr. RO84BTRLRONCRT0334720701 deschis la Banca
Transilvania, CIF: 35342650.
- la secretariatul congresului, în momentul înscrierii la eveniment şi primirii ecusonului şi a
mapei de congres, după trimiterea prealabilă (până la 30 aprilie 2017) a formularului de
înregistrare prin email la adresa: office@srmfrb.ro .

CAZARE:
Cazare Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol - www.sbtghiol.ro
Cameră single /dublă/ loc în cameră dublă / loc în cameră triplă – 100 lei/ zi/ persoană (sejur 3
zile, 25-27 Mai 2017 - 300 lei cu mic dejun şi prânz incluse)
EXCURSIE:
Excursie Grădina Botanică din Techirghiol ( intrarea - lei)

Tarifele precizate pentru cazare, masa si excursie se achita direct la sanatoriu, la
înregistrare, după rezervarea prin email: office@srmfrb.ro

Program Preliminar

Joi - 25 Mai 2017
0800 – 1400 – Înregistrarea Participanţilor
0800 – 1100 – Cursuri precongres
1100 – 1130 – Pauză de cafea/ceai şi simpozion satelit al industriei de profil
1130 – 1330 – Cursuri precongres
1400 – 1500 – Pauză de prânz
1500 – 1630 – Workshop cu participare internaţională: NeuroRecuperare posturală, inclusiv prin
mijloace robotice şi de realitate virtuală
1630 – 1700 – Sesiune de postere
1700 – 1730 – Pauză de cafea/ceai şi simpozion satelit al industriei de profil
1730 – 1800 – Şedinţă Consiliu Director SRMFRB
1815 – Adunarea Generală a SRMFRB
1930 – Festivitatea de Deschidere a Congresului Anual al SRMFRB
2030 – Welcome Networking Event
Vineri - 26 Mai 2017

0830 – 1030 – Sesiune de lucrări ştiinţifice – prezentări orale
1030 – 1100 – Pauză de cafea/ceai şi simpozion satelit al industriei de profil
1100 – 1200 – Workshop cu participare internaţională - Irigaţia transanală în contextul
abordării recuperatorii moderne a intestinului neurogen la bolnavi cu leziuni medulare 1200 – 1300 – Sesiune de lucrări ştiinţifice – prezentări orale
1300 – 1400 – Sesiune de lucrări
1400 – 1500 – Pauză de prânz
1500 – 1700 – Sesiune de lucrări
1700 – 1730 – Pauză de cafea/ceai şi simpozion satelit al industriei de profil
1730 – 1830 – Sesiune de postere
1845 – Adunarea Generală a SRMFRB (continuare sau reconvocare)
2030 – Gala Dinner
Sâmbătă - 27 Mai 2017
0830 – 1030 – Sesiune de lucrări ştiinţifice – prezentări orale
1030 – 1100 – Pauză de cafea/ceai şi simpozion satelit al industriei de profil
1100 – 1300 – Sesiune de lucrări ştiinţifice – prezentări orale (Podologie)
1315– 1430 – Discuţii finale, Premierea posterelor, Eliberarea diplomelor, Concluzii, Festivitatea
de Închidere a Congresului

