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Curs European de tip Endorsed – “Actualităţi
în ultrasonografie: CEUS, elastografie,
ecoendoscopie” şi “a XVI-a Conferinţă
Naţională a Societăţii Române de
Ultrasonografie în Medicină şi Biologie”
Oradea, 30 mai–1 iunie 2013
Oradea va fi, în acest an, gazda celei de-a
XVI-a Conferinţe Naţionale de Ultrasonografie, manifestare care, conform tradiţiei,
are loc în ultima săptămână a lunii mai. Calitatea de gazde ne onorează şi, în acelaşi
timp, ne obligă la o abordare profesională
şi socială la standarde ridicate. Sperăm ca
această manifestare să rămână una de
referinţă, atât în ceea ce priveşte tematica
abordată, cât şi rezonanţa dumneavoastră
cu spaţiul ospitalier bihorean. Ca în fiecare
an, lucrările conferinţei şi ale cursului se
vor desfăşura sub egida SRUMB şi sub auspiciile Societăţii Europene de Ultrasonografie; anul acesta gazdă va fi Universitatea
din Oradea. Vom avea invitaţi de seamă,
atât din ţară, cât şi de peste hotare, pe care
avem onoarea să-i numim prieteni, oameni
care, în timp, au oferit acestei manifestări
un caracter emblematic, pe care îi simţim
aproape şi ale căror nume vor conferi
lucrărilor garanţia calităţii.
Comitetul director al SRUMB a decis ca în
acest an să organizăm un curs de tip Endorsed – 3 în 1 – „Actualităţi în ultrasonografie: CEUS, elastografie, ecoendoscopie”,
(„Advances in ultrasonography: CEUS,
elastography, ecoendoscopy”) – director
Prof. Dr. Sorin Dudea, co-directori : Prof. Dr.
Adrian Săftoiu şi Prof. Dr. Radu Badea. Programul cursului (30.05.2013 – 31.05.2013),
include o zi şi jumătate de lucrări ştiinţifice
up-to-date în ceea ce priveşte temele alese,
care se vor desfăşura, la fel ca şi lucrările
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conferinţei, la Casa de Cultură a Sindicatelor, gazda noastră şi în urmă cu şase ani.
Conţinutul acestui curs se doreşte a fi atât
teoretic, cât şi practic, incluzând sesiuni
demonstrative.
Ziua a doua şi a treia (31. mai–1 iunie
2013), rezervate conferinţei, vor avea
structura cunoscută: întâlniri cu experţii,
mese rotunde paralele, sesiuni ştiinţifice,
prezentări de cazuri clinice, conferinţe,
simpozioane. Totodată, va fi organizată o
conferinţă sub egida Societăţii Mondiale
de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie,
coordonată de Prof. Dr. Ioan Sporea, având
ca temă ultrasonografia în urgenţe, cu
participarea unor personalităţi de prestigiu de peste hotare. Vor fi din nou, alături
de noi, colegii din Societatea Naţională de
Radiologie, cu sesiuni comparative de
imagistică.
Se doreşte a fi continuată activitatea
educaţională pentru studenţi, iniţiată
anul trecut, printr-o sesiune paralelă
organizată împreună cu Universitatea
din Oradea, la Facultatea de Medicină şi
Farmacie; studenţii vor avea ocazia să
cunoască şi să aprofundeze bazele teoretice ale ecografiei, precum şi valenţele
ei practice şi interactive. Cele mai bune
lucrări ştiinţifice orale, postere şi
prezentări de caz vor fi premiate, ca în
fiecare an. Progresul tehnic şi informatic
va fi prezentat de către firmele de

aparatură medicală, care vor fi prezente
în număr mare la această manifestare.
Dorim ca, după un program ştiinţific înalt
calitativ, să vă oferim şi un program social
atractiv, astfel încât şederea la Oradea să fie
cât mai plăcută. Feed-back-ul conferinţei
din 2006 a fost pozitiv, din toate punctele
de vedere, am primit cu multă căldură aprecierile dumneavoastră, pentru care vă
mulţumim şi ne vom strădui ca şi în acest
an să venim în întâmpinarea dorinţelor
dumneavoastră cu multe surprize plăcute.
Oraşul Oradea, veche cetate construită în
secolul al XI-lea, fost meridian zero şi avanpost transilvan, atrage prin bogăţia
arhitecturală stil secession şi baroc, ce se
îmbină armonios cu stilul nou arhitectural.
Această veche citadelă adăposteşte multe
obiective turistice, pe care vă invităm să le
descoperiţi, inclusiv cunoscutele staţiuni
Băile Felix şi 1 Mai.
Vă lansăm, aşadar, invitaţia de a participa
în perioada 30. mai–1 iunie 2013 la evenimentul ştiinţific care va avea loc la Oradea,
având posibilitatea de a afla mai multe
date pe adresa de site: www.medevents.
ro/conferintasrumb2013
Conf. Dr. Ciprian Brisc
Preşedintele Comitetului de Organizare
Oradea, ianuarie 2013
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