
  

Asociația de Algeziologie din România, alături de Universitatea de Medicină și Farmacie 

"Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca au plăcerea de a vă invita să participați  la cea de-a III-a ediție a 

Congresului Național de Durere 

 la Cluj-Napoca, Hotel Opera Plaza, în perioada 7-9 mai 2015 

 

Evenimentul se va desfășura pe durata a trei zile, după cum urmează:  

 Joi 7 mai - conferință de presă la deschiderea evenimentului, sesiuni dedicate farmaciștilor și 

asistenților de farmacie, sub coordonarea Prof. Dr. Marius Bojiță. După-amiază va avea loc 

sesiunea cu tema Durerea în Reumatologie, coordonată de Profesor Dr. Simona Rednic. 
  

 Vineri 8 mai va avea loc deshiderea oficială a Congresului (09:00), urmată de sesiunea plenară la 

care vor participa profesori de renume din țară și din străinătate, printre care Prof. Dr. Gabriel 

Gurman (Israel), Prof. Dr. Ostin Mungiu, Prof. Dr. Vlaicu Șandor, Prof. Dr. Ion Fulga,                       

Prof. Dr. Anca Buzoianu. Lucrările acestei sesiuni vor aborda tema centrală a congresului, Durerea 

Neuropată, lansată pentru anul în curs de International Association for the Study of Pain (IASP), 

forumul internațional al tuturor specialiștilor implicați în studiul și managementul durerii. În a doua 

jumătate a zilei este programată o sesiune dedicată Durerii Orofaciale, prezidată de              

Profesor Dr. Mihaela Băciuț, Prof. Dr. Silviu Albu și Prof. Dr. Ioan Mărginean. Lucrările 

Congresului vor continua cu un simpozion realizat în colaborare cu Societatea Română de Medicină 

Psihosomatică, coordonat de Prof. Dr. Dan Lucian Dumitrașcu.  
 

 Sâmbătă 9 mai va avea loc secțiunea dedicată Durerii la mamă și la copil, sub coordonarea       

Prof. Dr. Dan Mihu și Prof. Dr. Gabriela Zaharie. Lucrările congresului se vor încheia cu o sesiune 

specială adresată studenților, rezidenților și tinerilor medici. Cele mai bune lucrări din această 

sesiune vor fi premiate și ulterior publicate în revista Clujul Medical, indexată BDI. 
 

Lucrările se adresează medicilor de familie, medicilor stomatologi și specialiștilor în chirurgie BMF, precum și 

altor specialități în cadrul cărora managementul durerii joacă un rol principal: reumatologie, neurologie, 

pediatrie, oncologie, ORL, anestezie-terapie intensivă. 
 

TAXE DE PARTICIPARE* 

Categoria Până la 20.04.2015 După 20.04.2015 și on-site 

Medici / Farmaciști 180 Ron 220 Ron 

Medici rezidenți 120 Ron 150 Ron 

 

 Studenții beneficiază de gratuitate la toate sesiunile științifice. 

 Pentru mai multe informații despre înscrieri și programul științific: CND2015.performed-events.ro 

http://cnd2015.performed-events.ro/

