Societatea Română de Nutriţie
Enterală şi Parenterală

Al XVII-lea
Simpozion Naţional
de Nutriţie Clinică
~ cu participare internaţională ~
Complex Sport, Poiana Brașov, 4 - 6 noiembrie 2016

Curs Nutriție Clinică
Complex Sport, Poiana Brașov, 3 noiembrie 2016

www.rospen.ro

Tematica simpozionului

Taxa de participare
până la 10.10.2016

membri *

ne-membri

medici specialişti, primari

250 Lei

450 Lei

medici rezidenţi

gratuit

gratuit

150 Lei

250 Lei

membri *

ne-membri

300 Lei

550 Lei

• nutriția în oncologie
• nutriția la pacientul critic

pensionari, asistente

• terapia volemică în diferite
circumstanțe
• nutriția în sindromul de intestin
scurt
• nutriția parenterală la domiciliu

de la 11.10.2016
medici specialişti, primari
medici rezidenţi

gratuit

gratuit

pensionari, asistente

200 Lei

350 Lei

persoana însoţitoare

220 Lei

* Taxele de mai sus sunt valabile numai pentru membrii ROSPEN
cu cotizaţia achitată la zi.

Comitet ştiinţific
Mircea Beuran, Șerban Bubenek, Sanda Copotoiu,
Gabriela Droc, Ioana Grigoraș, Ioana Marina
Grințescu, Natalia Hagău, Dorel Săndesc, Dana
Tomescu

Comitet de organizare
Președinte: Ioana Marina Grințescu;
Vicepreședinți: Șerban Bubenek, Dorel Săndesc;
Secretar: Liliana Mirea;
Trezorieri: Raluca Ungureanu, Mirela Nicolau;
Membrii: Daniela Pavelescu, Angela Popa,
Elena Ciobanu, Ioana Cristina Grințescu

Perioada
Evenimentul se va desfăşura în perioada 4 - 6
noiembrie 2016, în Poiana Braşov, la Complex
Sport. După încheierea evenimentului, în funcţie de
prezenţa în sală, participanţii vor primi un certificat
de participare cu credite EMC acordate de Colegiul
Medicilor din România.

Curs Nutriție Clinică
Cursul se va desfășura pe data de 3 noiembrie 2016

Cotizaţie membru ROSPEN
octombrie 2016 - octombrie 2017
Medici specialişti, primari: 200 Lei
Medici rezidenţi, asistente: 100 Lei

Înscrierea
Înscrierea la congres şi curs se va face în perioada
1 iunie – 10 octombrie 2016, online (www.rospen.ro)
sau prin poşta, completând formularul de înscriere,
pe adresa ROMANIA TRAVEL PLUS, Str. Tudor
Ştefan nr. 56, sector 1, Bucureşti. După data de
10 octombrie, înscrierile se vor face numai la faţa
locului, la secretariatul din incinta Complexului
Sport.
Rezumatele lucrărilor propuse pentru a fi prezentate
în sesiunea de comunicări orale trebuie trimise (în
limba română, cu diacritice româneşti şi în limba
engleză) online, pe adresa office@rospen.ro, până
la data de 5 octombrie 2016. Autorii comunicărilor
orale acceptate vor fi înştiinţaţi prin e-mail, în
termen de 2 săptămâni şi vor beneficia de înscriere
cu taxă redusă.
Membrii ROSPEN primesc gratuit Revista Română
de Nutriţie Clinică (2 numere anual). Pentru nemembri, costul revistei este de 15 lei / exemplar.
Taxa de participare include garantarea materialelor
de congres/curs (numai pentru participanţii înscrişi
până la 10.10.2016), accesul în expoziţia medicală
şi participarea la programul ştiinţific şi social al
congresului.
Taxa pentru persoane însoţitoare include accesul
în expoziţia medicală şi participarea la programul
social.

Cazare POIANA BRAŞOV
Tip cameră

Cameră
single 1)

Cameră
dublă 2)

Complex
Sport

4Ì

75 EUR

86 EUR

Hotel Bradul

3Ì

55 EUR

66 EUR

Hotel Poiana

3Ì

43 EUR

55 EUR

Tarifele menţionate beneficiază de un regim special,
fiind valabile numai prin rezervare scrisă şi, după
confirmarea noastră, achitarea în avans a primei
nopţi de cazare până la data de 15.10.2016.
Dovada plăţii se va trimite pe fax la 021 230 5042,
specificând hotelul, numărul de nopţi, data
intrării şi data ieşirii din hotel.
Deoarece disponibilitatea camerelor este limitată
pentru această perioadă, ocuparea lor se va face în
ordinea înregistrării şi a plăţii avansului.

1)

Tariful este valabil pentru 1 persoană/cameră

2)

Tariful este valabil pentru 2 persoane/cameră.
Orice persoană suplimentară va achita diferenţa
de mic dejun.

Tarifele includ micul dejun, TVA și taxa de stațiune.

Pentru relaţii suplimentare sau alte preferinţe
contactaţi Romania Travel Plus, persoana de
contact: Ioana Lăzărescu. Tel: 021 230 51 10,
021 230 42 82; Fax : 021 230 50 42;
e-mail : ioana.lazarescu@rotravelplus.com

Taxele de participare la simpozion și curs nutriție, cotizaţia ROSPEN şi cazarea se plătesc în contul
RO76 INGB 0001 0001 3596 8921, la ING Bank Bucureşti, beneficiar ROMANIA TRAVEL PLUS.

Toate înscrierile se fac în ordinea primirii formularelor de înscriere şi achitării taxei de participare.

asistent medical

opţional

Cazare (nr. persoane, hotel, nr. nopti, data intrare, data iesire)

Email

Fax

Telefon

Adresa de corespondenţă

Loc de muncă

Cod parafă (unde este cazul)

specialist
primar

Specialitate

Titlu (Dr., Prof.Dr. etc)

Prenume

Nume

rezident

pensionar

Vă rugăm să completaţi formularul de mai jos în întregime şi cu litere mari de tipar.
Formularele incomplete sau neintligibile nu vor fi luate in considerare.

Al XVII-lea Simpozion Naţional de Nutriţie Clinică

Doresc să particip la:

FORMULAR

DE ÎNSCRIERE

- ROSPEN 2016



