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Ultrasonografia – repere în 2015
Dragi colegi, am început un nou an, 2015,
cu speranţă și încredere. Cu această ocazie
Vă dorim multă sănătate, fericire și Vă
urăm tradiţionalul „La Mulţi Ani“! Avem
credinţa că va fi un an bogat în evenimente reușite, un an în care munca și viaţa ne
vor aduce satisfacţii, în care să ne putem
întâlni bucuroși și să ne despărţim tot
prieteni.
Vor fi 12 luni în care fiecare dintre noi va
putea să participe activ la viaţa societăţii
noastre și în care oferta de întâlniri profesional - știinţifice este variată și bogată.
Cine a avut curiozitatea să deschidă site-ul
societăţii, la acest început de an, a avut
plăcerea să afle deja multitudinea de
conferinţe, cursuri și simpozioane
naţionale și internaţionale, care acoperă o
gamă largă a nevoii de cunoaștere.
Voi începe cu manifestările care vor avea
loc în ţară și unde, „capitala ultrasonografiei“ va fi, în acest an, în iunie, Constanţa.
Aici, un colectiv harnic și inimos a început
pregătirile, împreună cu Comitetul Director al societăţii, pentru cea de „A XVIII-a
Conferinţă Naţională a SRUMB“ (25-27 iunie 2015); în conjuncţie cu aceasta se va
organiza și - deja tradiţionala - Școală de
Vară de ecografie. De asemenea, nu va lipsi nici manifestarea anuală „WFUMB Center of Excellence Timișoara Workshop“ cu
tema „New techniques in ultrasonography – Contrast enhanced ultrasound and
Elastography“ programată pentru 26 iunie 2015.
Vor fi zile în care prelegerile teoretice se
vor îmbina cu activităţile practice și
ședinţele hands-on; în aceeași măsură, va
fi o întâlnire și cu progresul tehnic în
aparatură medicală cu ultrasunete, prin

Ultraschall in Med 2015; 36

Dr. Dan A.
Stănescu

firmele de specialitate invitate să participe.
Dintre workshop-urile „ENDORSED EFSUMB“ se remarcă cel organizat în ţara
noastră, la Cluj Napoca, de către Prof. Dr.
Radu Badea (Cluj Napoca/România) și Dr.
Adrian Grunfeld (Tel Aviv/Israel), început
în 24-25 ianuarie 2015 cu primul modul
și care va continua în 28-29 martie 2015
cu modulul 2, în care se pezintă abordarea
ultrasonografică a nervilor periferici, numele manifestării fiind AlgoSon. De altfel,
proiectele educaţionale ale tuturor centrelor de formare din ţară sunt variate și
consistente.
Congresul European EUROSON 2015 se va
organiza la Atena, Grecia, în perioada 6-8
noiembrie 2015; va fi o manifestare care
anunţă cursuri deosebit de interesante,
dublate de demonstraţii practice, și cur
suri și prelegeri speciale pentru studenţi
și rezidenţi.
Oferta internaţională de cursuri, la nivel
european, EUROSON SCHOOL, acoperă și
ea o largă arie de interes - ecografia
intervenţională, elastografie, ecografie
musculoscheletală, ecografie cu substanţă
de contrast sau ecografie pediatrică (se
pot vizualiza pe site-ul societăţii, www.
srumb.ro) – în organizarea unor cunoscute centre de cercetare și învăţământ ultrasonografic din ţări precum Austria, Norvegia, Italia, Letonia, Anglia sau Germania.
Anul 2015 este, deci, un an bogat în
activităţi și evenimente la care Vă invităm
cu căldură să participaţi.
Dr. Dan Stănescu, Președinte SRUMB
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