
 

 

 

Dragi Colegi, 

 

Societatea Română de Neurologie Pediatrică are plăcerea de a vă invita să participați la 

Simpozionul național având ca teme Bolile neurometabolice și malformațiile cerebrale. 

Evenimentul este organizat de către SRNP, sub tutela UMF “Carol Davila”, în colaborare cu 

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" - Clinica de Neurologie Pediatrică, 

Centrul de expertiză Boli Rare Neurologie Pediatrică. 

 Invitați speciali şi lectori sunt Prof. Dr. Anna Jansen și Dr. Luc Regal, din Departamentul 

de Neurologie Pediatrică al Spitalulului Universitar din Bruxelles (UZB), Belgia. 

Această întâlnire este continuarea primului atelier pe aceste teme, ilustrând colaborarea cu 

centre prestigioase din străinătate și in mod special cu centrul din Belgia, dorind să fie și un 

omagiu adus doamnei Profesor De Meirleir, alături de care am pus bazele unei initiațive ce 

vizează cunoașterea și recunoașterea acestor patologii rare. 

 Evenimentul se va desfășura în zilele de 23.05 - 24.05.2019 și va fi creditat cu puncte 

EMC de către CMR. 

 Locul de desfășurare va fi Spitalul Clinic de Psihiatrie "Profesor Dr Alexandru Obregia", 

București. 

 Vă promitem o mulțime de subiecte interesante, de actualitate. Sperăm ca împreună, 

alături de micuții noștri pacienți și de familiile lor să înțelegem mai bine aceste boli, să ne unim 

într-un efort comun de a facilita accesul la informație, dar și la diagnostic și tratament, precum 

și de a trage un semnal de alarmă: « rar nu e invizibil »! 

Entuziasmul este mare, dar numărul de locuri este limitat : 65 locuri pentru membrii SRNP și 15 

locuri pentru alte specialități (colegi cu interes cunoscut în boli metabolice și malformații 

cerebrale), astfel încât înscrierea se va face pe principiul primul înscris - primul servit până la 

ocuparea locurilor.
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Membrii SRNP cu specialitatea neurologie pediatrică au prioritate. 

Ce aveți de facut? Trebuie să vă anunțați dorința de a participa pe adresa de mail 

secretariatsrnp2015@gmail.com.  

Plata taxei de participare se face doar după ce primiți confirmarea secretariatului că sunteți pe 

listă după verificarea locurilor disponibile.  

Taxa de participare  - va fi plătită până la data de 10 mai 2019, astfel:   

Participant  
MEDICI SPECIALIȘTI ȘI PRIMARI 

(indiferent de specialitate) 

                                                             
MEDICI REZIDENȚI  (neurologie 

pediatrica și  alte specialități), 
PROFESIUNI ASOCIATE 

 

MEMBRU SRNP * 200 lei 100 lei 

NON-MEMBRU SRNP  300 lei 150 lei 

* Membrii SRNP trebuie sa aibă cotizația de membru plătită la zi, inclusiv pentru 2019.           

Taxa poate fi plătită în contul SRNP: Banca Română pentru Dezvoltare, Agenția Amiro, 

București, sector 4, nr cont: RO 07BRDE441SV82041134410, cu mențiunea pentru simpozion 

boli neurometabolice și malformații cerebrale, fie direct la Dr. Ioana Minciu, trezorierul SRNP 

până în data de 10 mai 2019.  

 

Vă rugăm să trimiteți o copie scanată a chitanței, pe aceeași adresă de mail, până în data de 

15.05.2019, ora 0:00. 

Dacă aveți cazuri pe care doriți să le discutăm împreună cu invitații noștri vă rugăm să trimiteți 

până în data de 01.05.2019 titlul, autorii prezentării/prezentărilor și formularul cu datele 

pacienților. În caz contrar cazurile dumneavoastră nu vor putea fi prezentate în acest simpozion. 

În cursul zilelor următoare vă vom furniza formularul - model (clinical report form) pentru 

uniformizarea abordării. 
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 Având în vedere complexitatea afecțiunilor din categoriile vizate de simpozion vă rugăm 

să selectați cazuri atent și extensiv investigate, cu imagistica cerebrală disponibilă in extenso 

(CD). Pentru cazurile cu malformații cerebrale se vor trimite în avans selecții reprezentative din 

imagistica cerebrală (IRM) sau chiar CD complet. 

După finalizarea programului veți primi detalii privind locația exactă, ziua prezentării și alte 

informații necesare. 

Pentru întrebări va stăm la dispoziție pe adresa de mail secretariatsrnp2015@gmail.com  

Vă așteptăm cu drag !  

 Dr Bârcă Diana și Dr Iliescu Catrinel - coordonatori 

 Dr Butoianu Niculina, Dr Moțoescu Cristina, Dr. Mincă Cristina,  Dr Marinescu Andrei -   

            membri  

 Organizatori workshop boli neurometabolice și malformații cerebrale 

 

DATE ȘI ETAPE IMPORTANTE DE REȚINUT: 

* ANUNȚARE DORINȚĂ PARTICIPARE  - pe adresa secretariatsrnp2015@gmail.com 

* Termen limită TRIMITERE CAZURI  pentru prezentare -  1 MAI 2019   

* PLATĂ TAXĂ PARTICIPARE  (după confirmare din partea secretariat organizare) - 10 mai 2019 
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