INVITAŢIE
Dragi prieteni şi colegi,
În numele Comitetului de Organizare, am deosebita plăcere şi onoare de a Vă invita la
Primul Congres Naţional de Diabet, Nutriţie şi Endocrinologie Pediatrică - cu participare
internaţională care va avea loc la Timişoara în perioada 14 – 17 Mai 2014.
Situat la mai puţin de 700 km distanţă de 13 capitale europene, având în spate o istorie
plină de evenimente marcante, Timişoara este în acelaşi timp şi un oraş al premierelor,
istoricii de azi numărând aproape 1000 de premiere: primul oraş din Imperiul Habsburgic,
care introduce lămpi de petrol şi seu pentru iluminatul public (anul 1760), primul oraş de
pe continentul european cu străzile iluminate electric (anul 1884), singurul oraş european
cu trei teatre de stat în 3 limbii (română, maghiară şi germană) ce îşi desfăşoară
activitatea în aceeaşi clădire ridicată în stil renascentist după planurile arhitecţilor
vienezi Fellner şi Hellmer între anii 1872-1875.
Începând cu anul 2010, simpozioanele „ENDOPED”, pe care le organizăm anual, prin
subiectele abordate şi lectorii externi invitaţi, s-au dovedit a fi evenimente speciale,
incitante şi un mijloc de a ne cunoaşte mai bine. Din aceste considerente ne-am hotărât ca
începând de anul acesta să organizăm şi congrese „ENDOPED” în care să oferim
participanţilor (specialişti în endocrinologie şi diabet pediatric, pediatrii, neonatologi,
medici de familie precum şi din alte specialităţi) cele mai noi informaţii din domeniu .
Prezenţa lectorilor de peste hotare reprezintă, ca în fiecare an, garanţia unui nivel
ştiinţific ridicat ce va asigura succesul dorit şi pentru Primul Congres Naţional de Diabet
Nutriţie şi Endocrinologie Pediatrică - cu participare internaţională, ce va avea loc în
capitala Banatului, oraş al parcurilor şi al florilor, numit pe drept şi “Mica Vienă”.
Vă aşteptăm cu drag la Timişoara

Conf. univ. Dr. Iulian Velea
Preşedinte Comitet de Organizare
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INFORMAŢII ORGANIZATORICE
COMITET DE ORGANIZARE
Preşedinte
Conf. dr. Iulian Velea

Vicepreşedinte
Şef lucrări. dr. Corina Paul

Secretar
Dr. Mirela Mogoi

Membrii:
Prof. dr. Liviu Pop
Dr. Ramona Albulescu
Dr. Ioana Ciucă
Conf. dr. Dana Liana David
Dr. Ileana Enătescu
Dr. Adrian Lăcătuşu
Dr. Ionela Tămăşan
Dr. Georgeta Nodiţi
Dr. Marilena Lăzărescu
Dr. Celia Popa Uţă

COMITET ŞTIINŢIFIC
Jeremy Allgrowe, London, (UK)
Stuart Brink, Boston (USA)
Rui Manuel Carrapato, Porto (Portugal)
Stephen Green, Dundee (UK)
Victoria Cret, Cluj Napoca (Romania)
Constantin Ilie, Timişoara (Romania)
Ioana Micle, Timişoara (Romania)
Cristina Mihai, Constanţa, (Romania)
Oana Mărginean, Tg Mureş (Romania)
Carmen Novac, Bucureşti (Romania)
Corina Paul, Timişoara (Romania)
Liviu Pop, Timişoara (Romania)
Lenuţa Popa, Cluj Napoca (Romania)
Ileana Puiu, Craiova (Romania)
Romulus Timar, Timişoara (Romania)
Iulian Velea, Timişoara (Romania)
Ioana Zosin, Timişoara (Romania)
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INFORMAŢII UTILE
Primul Congres Naţional de Diabet, Nutriţie şi Endocrinologie Pediatrică - cu participare
internaţională organizat de: Clinica II Pediatrie „Bega” Timişoara, U.M.F. „Victor Babeş”

Timişoara se va desfăşura la Timişoara în perioada de 14 – 17 mai 2014.
Manifestarea face parte din calendarul manifestărilor organizate în anul 2014 de către Societatea
Română de Diabet Nutriţie şi Endocrinologie Pediatrică (ENDOPED) şi se află sub patronajul
Global Pediatric Endocrinology and Diabetes (GPED).
Evenimentele Congresului vor avea loc la Hotel Timişoara, Str. Mărăşeşti, nr. 1-3,


Sala Atena : lucrările congresului



Sala Loby Roma : va găzdui pauzele pentru coffe break şi standurile sponsorilor.

GRUPUL ŢINTĂ:


medici pediatri cu preocupări în endocrinologie şi diabet pediatric,



medici neonatologi,



medici endocrinologi, medici diabetologi care au în supraveghere şi tratament pacienţi din
grupa de vârsta pediatrică,



medici de familie interesaţi în recunoaşterea patologiei endocrinologice a copilului şi
adolescentului.
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ÎNSCRIEREA LA CONGRES
Se poate face :


online, completând formularul de pe site-ul ENDOPED (www.endoped.ro) sau



completand formularul de înscriere de mai jos ce va fi returnat prin e-mail la adresa:
ivelea56@yahoo.com

Termen limită pentru înscriere: 14 aprilie 2014.
Validarea înscrierii se va face numai după achitarea taxei de participare !

TAXA DE PARTICIPARE
Va fi achitată prin ordin de plată în contul Organizatorului congresului: Asociaţia pentru
Sănătatea Copiilor „Pediatrie Bega” (IBAN: RO16BRDE360SV00732743600), BRD Timişoara,
Agenţia „Piaţa Maria” cu menţiunea „TAXA ENDOPED 2014”.
Taxa de participare asigură: cazarea (loc în cameră dublă) la Hotel Timişoara, accesul la sesiunile
ştiinţifice, mapa cu documentele congresului, volumul de rezumate, invitaţia la mesele festive,
masa de prânz, coffee break.
Valoarea taxei de participare este:
Înregistrare
până la
14 aprilie 2014

Inregistrare
în perioada
15 aprilie –
1 mai 2014

Înregistrare în
perioada
congresului (*)

Inregistrare
fără
asigurarea
cazarii

Medici primari / specialişti

450 lei

550 lei

400 lei

200 lei

Medici rezidenţi

350 lei

400 lei

200 lei

150 lei

Medici de familie

400 lei

500 lei

300 lei

200 lei

(*) Participantii înscrişi în perioada congresului nu beneficiază de cazarea gratuită asigurată de

organizatori şi nici de mapa cu documentele congresului.
Registration fee - For international participants
Fee (Euro)

Before 14.04.2014

After 15.04.2014

Payment Fee

100 Euro

125 Euro

Payment


Fees should be paid in Euro to the “Asociaţia pentru Sănătatea Copiilor Pediatrie
Bega”, BRD Timişoara, Branch “Piaţa Maria” RO48BRDE360SV23667753600 (EUR).



Please state your name, address and “ENDOPED CONGRES” on all payment and send
the registration fee by e-mail: ivelea56@yahoo.com.
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TRIMITEREA REZUMATELOR. Deadline: 1 aprilie 2014
Organizatorii doresc implicarea activă a tuturor participanţilor prin: referate (stabilite de
comitetul director), comunicări orale (selectate de comitetul ştiinţific) şi prezentări poster.
Rezumatele vor fi spuse procesului de peer-review fiind evaluate de doi membrii ai comitetului
ştiinţific. Toate lucrările acceptate vor fi incluse în volumul de rezumate.
Informarea primilor autori despre tipul comunicării acceptate (comunicare orală, poster) este de 15
aprilie 2014. Posterele vor avea dimensiunile maxime de 120 / 80 cm

REDACTAREA REZUMATELOR
Pentru a fi publicate în volum rezumatele vor fi redactate în format Word (extensia *DOC) atât în
limba română cât şi în limba engleza, folosind pentru varianta în limba română diacritice
româneşti. Textul va fi redactat la 1 rând, cu corp de literă (Bookman Old Style sau Times New
Roman) de mărimea 9.
Fiecare rezumat va cuprinde:


Titlu: redactat cu majuscule, autorii (prenumele şi numele în întregime), afilierea autorilor.



Rezumatul va respecta următoarea succesiune: Introducere, Scop, Material şi Metodă,
Rezultate, Discuţii, Concluzii în limita a 2500 cuvinte.



La finalul rezumatului vor fi menţionate 3-5 cuvinte cheie.



Abrevierile nu sunt acceptate în titlu. În text pot fi folosite abrevieri „standard” dar numai
după ce au fost explicate, între paranteze, la prima apariţie în text.

DATE IMPORTANTE DE REŢINUT :


Termen limită de trimitere a rezumatelor : 1 aprilie 2014



Înregistrarea şi achitarea taxei reduse ce asigură şi cazarea: 14 aprilie 2014.

Persoană de contact: Conf. dr. Velea Iulian - Presedinte Comitet de Organizare,
Tel: 0748 33 13 67 , E-mail: ivelea56@yahoo.com
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
„Congresul Naţional de Diabet Nutriţie şi Endocrinologie Pediatrică” – ediţia I
Timişoara, 14 - 17 mai 2014.
Numele: ……………………………………………………………………………………………………
Prenumele: ………………………………………………………………………………………….........
Specialitatea de baza: …………………………………………………………………………………...
Grad Profesional:
 Medic: primar , specialist , rezident 
 Doctor în medicina , Doctorand 
Competenţe (enumeraţi): ……………………………………………………………………………….
Titlu didactic : …………………………………………………………………………………………….
Universitatea: …………………………………………………………………………………………….
Clinica:……………………………………………………………………………………………………...
Loc de Munca (spital) ……………………………………………………………….............................
Oras………………………………………………………………………………….................................
Str…………………………………………………nr,………………………..........................................
Telefon de contact…………………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………………..
Am achitat taxa de participare în sumă de : …………………….lei
În contul organizatorului :
Asociaţia pentru Sanătatea Copiilor „Pediatrie Bega” C.I.F. : 23803572
Cont (IBAN) : RO16BRDE360SV00732743600 (lei)
BRD Timişoara, Agenţia “Piaţa Maria”

Cu precizarea : TAXA CONGRES ENDOPED 2014
Chitanţa...nr. ……………………………din data………………….............................
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