AL V-LEA CONGRES DE GENETICĂ
MEDICALĂ CU PARTICIPARE
INTERNAȚIONALĂ
26-28 SEPTEMBRIE 2018

CURS PRECONGRES
„SEMNE EVOCATOARE ÎN GENETICA
CLINICĂ”
24-25 SEPTEMBRIE 2018

Hotel Toaca Bellevue, Gura Humorului, România
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Dragi colegi,
În numele Comitetului de organizare, avem deosebita plăcere să vă invităm să participați la cel de-al V-lea
Congres de Genetică Medicală, care se va desfășura la Hotelul Toaca Bellevue, Gura Humorului în
magnificul decor al Obcinilor Bucovinei, în perioada 26-28 septembrie 2018. Congresul va fi precedat de
cursul ”Semne evocatoare în Genetica Clinică” adresat în principal medicilor rezidenți de Genetică Medicală,
dar care oferă subiecte de interes și pentru alte specialități.
La fel ca și la edițiile anterioare, participanții vor avea ocazia să dezbată cele mai noi probleme de Genetică
medicală și umană.
Congresul se adresează nu numai specialiștilor de Genetică medicală, ci și celor de Pediatrie, Neonatologie,
Endocrinologie, Medicină de laborator, Medicină de familie și celor din alte specialități ce au tangență cu
Genetica.
Ne face plãcere sã vã informãm cã o serie de personalitãți ale geneticii naționale și internaționale, precum:
Prof. Mircea COVIC (România), Prof. Han BRUNNER (Olanda), Prof.Thomas LIEHR (Germania), Prof
Gunnar HOUGE (Norvegia), Dr. Sofia DOUZGOU (Marea Britanie), Prof. Mihai NICULESCU (SUA),
Dr. Ana RATH (Orphanet – Franța) au confirmat prezența în calitate de invited speakers.
În mod cert, prezența invitaților din străinătate, dar și din România, vor asigura succesul acestei manifestări
științifice la care fiecare din cei prezenți poate contribui.
Totodată vă informăm, că am reușit să obținem acceptul de publicare in extenso, a materialelor ce vor fi
prezentate la congres, într-un volum ce va fi indexat ISI.
Pentru a afla cele mai noi informații referitoare la congres, vă invităm să accesați pagina de Internet a
Societății Române de Genetică Medicală: www.srgm.ro
Copreședinți ai Comitetului de Organizare
Prof. dr. Eusebiu Vlad Gorduza

Prof. dr. Cristina Rusu
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COMITET DE ORGANIZARE
Prof. dr. Eusebiu Vlad Gorduza
Șef lucrări dr. Lavinia Caba
Asist. dr. Setalia Popa

Prof. dr. Cristina Rusu
Șef lucrări dr. Monica Pânzaru
Asist. dr. Irina Resmeriță

Șef lucrări dr. Lăcrămioara Butnariu
Asist. dr. Roxana Popescu
Biol. dr. Mihaela Grămescu

COMITET ȘTIINȚIFIC
Prof. dr. Eusebiu Vlad Gorduza
Prof. dr. Cristina Rusu
Conf. dr. Mihai Ioana

Prof. dr. Maria Puiu
Prof. dr. Mircea Covic
Prof. dr. Victor Pop

Prof. dr. Emilia Severin
Prof. dr. Marius Bembea
Dr. Vasilica Plăiașu

TAXE DE PARTICIPARE
Taxa de participare va asigura accesul la sesiunile științifice, la mesele organizate în cadrul congresului, la
spațiul expozițional în care vor fi organizate pauzele de cafea, precum și o copie a volumului de rezumate.
Formularul de înregistrare poate fi completat la adresa următoare.
Înregistrarea va deveni validă doar după achitarea taxelor.

Medici specialiști sau primari
Rezidenți/ Biologi/Tehnicieni
Seniori (≥65 ani)
Studenți / însoțitori
Medici specialiști sau primari
Rezidenți/ Biologi/Tehnicieni
Seniori (≥ 65 ani)
Studenți / însoțitori
Prețurile sunt exprimate în RON

Înainte de 1.08.2018
Membri SRGM
Curs
Congres
Curs +
Congres
250
400
500
200
300
450
200
Non-membri SRGM
350
500
800
250
350
500
300
-

Înainte de 1.09.2018

On site

Curs

Congres

Congres

300
250
-

450
350
300

600
400
350

-

650
450
400

700
500
400

Taxele pot fi achitate prin transfer bancar în următoarele conturi deschise la ING Bank pe numele Gorduza
Eusebiu Vlad, specificând numele și prenumele, precum și tipul de manifestare științifică la care doriți să
participați: curs (CU), congres (CO) sau curs și congres (CC). Vă rugăm să folosiți abrevierile prezentate mai
sus:
- Cont în lei RO14INGB0000999907636596;
- Cont în euro RO50INGB0000999903348645.
De asemenea vă rugăm să trimiteți o copie a ordinului de plată / depunerii pe adresa de email
srgm.filiala.iasi@gmail.com.
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TRIMITEREA REZUMATELOR










Rezumatele vor fi trimise prin intermediul formularului completat online de la următoarea adresă.
Data limită de trimitere a rezumatelor este 15.08.2018.
Autorii ale căror lucrări au fost acceptate pentru prezentare în cadrul uneia dintre sesiunile
Congresului vor fi anunțați prin e-mail în perioada: 25-30.08.2018.
Toate lucrările acceptate vor fi prezentate oral, sub formă de raport (30 minute), conferință (20
minute) sau comunicare (5 minute).
Rezumatele lucrărilor acceptate vor fi publicate într-un volum de rezumate ce va constitui un
supliment al Revistei Române de Boli Rare.
Autorii care vor dori să publice lucrările in extenso într-un volum de tip ISI proceedings, indexat de
ISI Thompson Reuters, trebuie să achite o taxă de 85 euro. Taxa va fi plătită în contul în Euro
menţionat în acest anunţ, până la data de 15.09.2018, specificând numele și prenumele autorului, cu
menţiunea „Taxă publicare ISI”. Pentru a trimite aceste lucrări, autorii vor folosi următorul model, iar
lucrarea va fi trimisă pe următoarea adresă de e-mail: srgm.filiala.iasi@gmail.com împreună cu
dovada de plată a taxei de publicare.
Materialele vor fi analizate de comitetul științific, care își va da acordul pentru publicare. Dacă nu este
de acord comitetul ştiinţific taxa de publicare va fi returnată.
Fiecare participant înregistrat are dreptul de a publica in extenso un singur material în calitate de prim
autor!

TEMATICA CONGRESULUI












Genetică Clinică și Dismorfologie;
Citogenetică;
Genetica reproducerii;
Genetică prenatală și perinatală;
Genetică Moleculară ;
Medicină Genomică;
Nutrigenomică;
Genetica cancerului;
Genetică pediatrică;
Genetică psihiatrică;
Neurogenetică.

CONTACT
srgm.filiala.iasi@gmail.com

CAZARE
Organizatorii congresului au rezervat în întregime Hotelul Toaca Bellevue la următoarele prețuri:
 Cameră dublă cu mic dejun – 170 RON/noapte;
 Cameră simplă cu mic dejun – 140 RON/ noapte;
 Apartament cu mic dejun (grup de 4 persoane) – 340 RON/ noapte;
Rezervările de la Hotelul Toaca Bellevue sunt gestionate de către organizatori.
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Alte posibilități de cazare în zonă, care au un număr relativ mare de camere disponibile în perioada de
desfășurare a congresului le găsiți în lista de mai jos. Toate locațiile enumerate mai jos acceptă și vouchere
turistice.

Pensiunea Indra

Hotel Simeria

Bd. Bucovina Nr 84, tel 0740082711

Str. M Kogalniceanu Nr 2, tel 0230230227

Casa Elena

Vila Boem

Str. Voronet Nr 8, tel 0744757719

Str. Rozelor Nr 3, tel 0743829177

ACCES LA CONGRES
Cu avionul

Cu trenul

Cele mai apropiate aeroporturi sunt: Iași (IAS) și Suceava
(SCV).

Conexiunile feroviare ale orașului
Gura Humorului le puteți găsi la
următoarea adresă.

Aeroportul Iași are zboruri interne către București, Timișoara și
Cluj-Napoca.
Aeroportul din Suceava are legătură direct cu aeroportul
București.
Cu autoturismul
1: Cluj Napoca – Dej (DN1C) – Bistrița – Vatra Dornei –
Câmpulung Moldovenesc – Gura Humorului (DN17) (264 km).

Cu autobuzul
Conexiunile auto ale orașului Gura
Humorului le puteți găsi la
următoarea adresă.

2: București – Urziceni – Buzău – Focșani - Bacău – Roman –
Pașcani – Spătărești (E85) – Gura Humorului (DN2E) (448
km).
3: Iași – Târgu Frumos (E58) – Pașcani – Moțca (28A) –
Spătărești (E85) – Gura Humorului (2E) (169 km).
4. Târgu Mureș – Reghin (DN15) – Bistrița – Gura Humorului
(DN17) (248 km)

5

