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Teme:

1. Managementul pacientului critic.

2. Urgenţe medico-chirurgicale. 

3. Varia. 
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Stimaţi invitaţiStimaţi invitaţi
Dragi colegiDragi colegi

Stimaţi invitaţi
Dragi colegi

Dr. Sorin HâncuDr. Sorin Hâncu
Preedintele Colegiului Medicilor Suceava, 

Dr. Sorin Hâncu

Păstrăm tradiţia şi, în luna mai, Colegiul Medicilor 
Suceava organizează a VII-a ediţie a Zilelor Medicale 
ale Sucevei, eveniment de marcă pentru toate 
categoriile de medici şi pentru cadrele medii sanitare.

Pentru acest  an ne-am propus ca temă: 
„Managementul pacientului critic”, considerând că 
pacientul critic există în orice specialitate, inclusiv 
pentru medicul de familie. Este o abordare nouă, 
unitară şi consider că, prin participarea colegilor cu 
comunicări, vom avea cu toţii mult de câştigat.

Ne vom bucura de prezenţa a numeroase 
personalităţi medicale, academicieni, profesori şi şe 
de clinici din ţară şi din străinătate, care, prin 
conferinţe şi dezbateri, vor creşte nivelul ştiinţic al 
acestei manifestări.

Cadrele medicale medii vor avea, în paralel, o 
Conferinţă dedicată special activităţii lor.

Vă aşteptăm cu drag şi sperăm să ne bucurăm de o 
participare cât mai numeroasă.

Susţin că numai prin implicare şi participare la 
astfel de manifestări, medicii îşi pot păstra prestigiul 
profesional, care contribuie implicit la menţinerea 
importanţei lor în societate.

Avem deosebita onoare de a vă invita şi vă 
aşteptăm, în perioada 24 – 26 mai 2018, la Suceava, în 
inima Bucovinei.



PREŞEDINTE DE ONOARE:

Prof. Dr. Vasile Astărăstoae
Catedra de Medicină Legală – U.M.F ”Gr. T. Popa” Iaşi

PREŞEDINTELE MANIFESTĂRII ŞTIINŢIFICE: 

Dr. Sorin - George Hâncu
Preşedintele Colegiului Medicilor Suceava

Comitet de organizare:

Membri: Dr. Dorin-Stelian Stănescu 
Dr. Laura Coca 
Dr. Stelică Constantin
Dr. Irina-Ioana Badrajan
Dr. Lavinea-Mirela Ştreangă
Dr. Mircea-Alexandru Macovei

 Invitaţi:

▪ Academicieni, Profesori, Şe de clinici şi reprezentanţi
   ai Universităţilor de Medicină din ţară şi străinătate;
▪ Reprezentanţi ai conducerii Colegiului Medicilor 
   din România;
▪ Medici din toate specialităţile;
▪ Cadre Medii Sanitare.



00 3010  - 17  – Primirea si înregistrarea participanţilor
30 0017  - 19  – Deschiderea ocială

30 0008  – 09  - Deschiderea lucrărilor conferinţei 
                       - Prof. Dr. Vasile Astărăstoae

00 0009  – 11  – Sesiune lucrări
00 3011  – 11  – Pauză de cafea 
30 3011  – 13  – Sesiune lucrări
30 00

13  – 15  – Pauză de prânz
00 3015  – 16  - Sesiune lucrări
30 0016  – 17  - Pauză de cafea
00 0017  – 19  - Sesiune lucrări

PROGRAM:

JOI, 24 MAI 2018:

VINERI, 25 MAI 2018 

SÂMBĂTĂ, 26 MAI 2018:

00 3009  – 10  – Sesiune lucrări
30 0010  – 11  - Pauză de cafea
00 0011  – 13  - Sesiune lucrări

            



Taxa de participare:

Taxa de participare se poate achita la casieria colegiului 
sau se virează în contul Colegiului Medicilor Suceava 
(cod scal 9561228), deschis la: Banca Română pentru 

Dezvoltare - Sucursala Suceava, 
cont: RO96BRDE340SV02971233400.  

● 275 LEI - pentru medicii care achită 
                    până la data de ; 30 aprilie 2018

 ● 100 LEI - pentru medicii rezidenţi şi medicii pensionari.

Taxa de participare cuprinde:
          - diploma eliberată pentru participare + credite EMC;
          - mapa conferinţei.

Manifestarea este creditată de către 
Colegiul Medicilor din România.

Vă rugăm ca până la data de 25 aprilie 2018 să ne Vă rugăm ca până la data de 25 aprilie 2018 să ne 
comunicaţi intenţia dumneavoastră de a susţine lucrări comunicaţi intenţia dumneavoastră de a susţine lucrări 

în cadrul acestei manifestări, iar până la data în cadrul acestei manifestări, iar până la data 
de 01 mai 2018 să trimiteţi lucrările în formatul nal.de 01 mai 2018 să trimiteţi lucrările în formatul nal.

Vă rugăm ca până la data de 25 aprilie 2018 să ne 
comunicaţi intenţia dumneavoastră de a susţine lucrări 

în cadrul acestei manifestări, iar până la data 
de 01 mai 2018 să trimiteţi lucrările în formatul nal.

Locaţia: Complex Zamca  
Suceava, str. Zamca, nr. 28

0230/521008, www.hotelzamca.ro

● 350 LEI - pentru medicii care achită 
                    începând cu data de ; 1 mai 2018



Lucrări ştiinţificeLucrări ştiinţificeLucrări ştiinţifice

Termenul limită pentru trimiterea 
rezumatelor este 01 mai 2018.

 Rezumatele, redactate conform instrucţiunilor de mai jos se trimit 
prin e-mail, ca fişier ataşat, pe adresa: colegiulsuceava@gmail.com.
 Materialele pentru prezentările orale (CD, DVD sau memory 
stick) trebuie predate la Secretariatul Conferinţei cu 2 ore înainte de 
sesiune, menţionând clar titlul prezentării, numele sesiunii, ziua şi 
ora prezentării!

INSTRUCŢIUNI PENTRU REDACTAREA REZUMATELORINSTRUCŢIUNI PENTRU REDACTAREA REZUMATELORINSTRUCŢIUNI PENTRU REDACTAREA REZUMATELOR

 Vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe de redactare în cazul trimiterii 
rezumatelor prin e-mail:
                     rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
                     rezumatul va fi trimis în limba română, cu caractere Times  
                     New Roman 12;
                     tot textul va fi scris fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
                     rezumatul nu va fi formatat.

 Rezumatul trebuie să cuprindă:

titlul (scris cu majuscule) urmat de un rând gol; titlul, inclusiv spaţiile) nu 
poate fi mai lung de 200 caractere;

numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume 
(în cazul bărbaţilor) sau prenumele (în cazul femeilor), urmate de nume 
(vă rugăm nu folosiţi titluri profesionale/academice); numele autorului 
care va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va 
lăsa un rând liber;
afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a 
coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber;

un rând cu 3-5 cuvinte cheie;
textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: introducere, 
material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formularele de tipul
”rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conţină suficiente 
detalii pentru a putea justifica concluzia;

nu se acceptă graficele, tabelele sau orice alte ilustraţii în rezumat;

toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare de text.



Opţiuni de cazare:Opţiuni de cazare:Opţiuni de cazare:

Adresă: Str. Zamca 28, Suceava 
Telefon: 0230.521.008
Camera single – 135,00 lei
Camera dublă – 175,00 lei
Tarifele includ mic dejun şi TVA

HOTEL�ZAMCA�4HOTEL�ZAMCA�4HOTEL�ZAMCA�4

Adresă: B-dul Sofia Vicoveanca  17, 
               Suceava 
Telefon: 0230.211.115; 0756.035.394
Camera single – 149,00 lei
Camera dublă – 199,00 lei
Tarifele includ mic dejun şi TVA

HOTEL�IMPERIUM�4HOTEL�IMPERIUM�4HOTEL�IMPERIUM�4

Adresă: B-dul Sofia Vicoveanca 68, 
                Suceava
 Telefon: 0230.521.008
Camera single – 54 euro
Camera dublă – 64 euro
Tarifele includ mic dejun şi TVA

HOTEL�SONNENHOF�4HOTEL�SONNENHOF�4HOTEL�SONNENHOF�4

Adresă: Str. Ştefan cel Mare 4, Suceava 
Telefon: 0330.803.520
Camera single – 51 euro
Camera dublă – 55 euro
Tarifele includ mic dejun şi TVA

DAILY�PLAZA�HOTEL��4DAILY�PLAZA�HOTEL��4DAILY�PLAZA�HOTEL��4

Adresă: Str. Mitropoliei, nr.5, Suceava 
 Telefon: 0330.100.026
Camera single – 200,00 lei
Camera dublă – 225,00 lei
Tarifele includ mic dejun şi TVA

HOTEL�BALADA�4HOTEL�BALADA�4HOTEL�BALADA�4



Imnul Moldovei - Folclor

Cetatea de Scaun a Sucevei

În Moldova locul-i sfânt, leagăn de credinţă              
Din străbuni am ctitorit pentru biruinţă.
La Suceava, între munţi Dumnezeu e-n toate 
Zimbrul ţine la un loc oameni şi cetate.

 Noi, la Putna ne-nchinăm si la Suceviţa,
Voroneţu-i poartă-n cer, vatră Moldoviţa,
Oamenii care-i avem toţi îs pentru ţară,
Nu ne face nimenea neamul de ocară!          

Multe neamuri am ţinut ţara ca o oare
Şi pământul ce-l avem, fără supărare,
Locul pe care trăim Bucovina-i spune
Domnul Ştefan l-a snţit, loc de rugăciune.

N-am cerut la nimenea, că avem de toate,
Să ne deie Dumnezeu, numai sănătate!
Fete si feciori cuminţi sa ne poarte neamul
Cu iubire de părinţi, ca bucovineanul!

Şi ne-om ţine drepţi şi tari, să cinstim Lumina,
În faţa lui Dumnezeu, una-i Bucovina!
Şi ne-om ţine fruntea sus cum ni-e scrisă slova,
În faţa lui Dumnezeu, una e Moldova!


