
                        

 

 

ANUNŢ 
 
Stimaţi colegi,  
 
 

SPITALUL CLINIC de RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX, 
ASOCIAŢIA SPITALULUI CLINIC de RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX,  

UNIVERSITATEA din ORADEA, 
FACULTATEA de MEDICINĂ şi FARMACIE 

COLEGIUL MEDICILOR BIHOR, 
 

în colaborare cu  
S.C. TURISM FELIX S.A. 

 
vă invită să participaţi la conferinţa cu tema: 

 

”ACTUALITĂŢI ÎN RECUPERAREA MEDICALĂ” 
 

din cadrul celei de a XIX- a Ediţii a „Zilelor Medicale - Băile Felix” 

care se organizează în perioada 7 - 9 Iunie 2018, la HOTEL TERMAL*** din Băile-Felix 
 
Din program:  

- Reabilitarea medicală din România în context european. 
- Reabilitare neurologică 
- Managemeentul actual al osteoporozei 
- Actualităţi în bolile reumatismale. 
- Reabilitarea medicală în pediatrie. 
- Actualităţi în reabilitarea vârstnicului. 
- Tehnologii inovative în reabilitare 

 

Fiecare participant va beneficia de  puncte din programul de pregătire medicală continuă. 

LOCUL DESFĂŞURĂRII  
Conferinţa se va desfăşura la Hotelul Termal *** din Băile Felix. (0259-318.214) 

 

 

 

 



TERMENE LIMITĂ 

Pentru înscrieri   termenul limită este 29 MAI 2018.  

Pentru trimitere rezumate  termenul limită este 29 MAI 2018. 

Rezumatele lucrărilor ştiinţifice vor fi trimise prin e-mail la adresa 
cevei_mariana@yahoo.com, felicia_cioara@yahoo.com 

cu menţiunea: pentru conferinţa cu tema „Actualităţi în recuperarea medicală” 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI 
Rezumatele, redactate în limba română, nu vor depăşi 400 de cuvinte. 
Pentru articolele de tip studiu clinic, rezumatul va fi structurat în: obiective, material şi metode, rezultate, 
concluzii. 
Primirea rezumatului va fi confirmată prin e-mail. 
Termen limită: 29MAI 2018 

Lucrările prezentate în cadrul conferinţei vor fi realizate în format Microsoft PowerPoint pe suport CD 
sau memory stick. 
ÎNSCRIERE 
Vă rugăm să completaţi Formularul de înscriere şi să trimiteţi pe e-mail sau pe fax copia documentului, care face 
dovada plăţii (OP, mandat etc.), la:  

Asociaţia Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix 
Fax: 0259/318.135 sau email: spital_felix@yahoo.com,  

 

  

 

 

TAXE DE PARTICIPARE 

STAND PREZENTARE STAND + PREZENTARE  INSERTIE IN VOLUM DE 
REZUMATE 

200 EURO 200 EURO 300 EURO 100 EURO 

Modalităţi de plată:  

 în contul Asociaţiei Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile-Felix: 

 RO48BACX0000003029101000 deschis la Unicredit Tiriac filiala Oradea 

 Spezele bancare sau poştale sunt achitate separat în momentul efectuării plăţii (la bancă sau la poştă).  

 După efectuarea plății, pentru înscriere la conferință, vă rugăm să ne trimiteți o copie după documentul de 
plata (OP) la adresa de email: rares_ruge@yahoo.com(0744882021) sau la nr. fax: 0259 318135. 
 

Informaţii suplimentare la:  

 dr. Mariana Cevei   e-mail: cevei_mariana@yahoo.com,   tel. 0752 503 777, 

 dr. Dorina Maria Fărcaş  e-mail: dmfarcas@yahoo.com,    tel. 0745 593 437, 

 dr. Carmen Secula   e-mail: secudc@yahoo.com,    tel. 0744 563 875 
Taxa pentru PARTICIPANT asigură: 

 

 

Înscrierea pe loc este posibilă, dar nu garantează intrarea în posesia setului complet de materiale ale conferinţei.  

Comitetul de Organizare 

TAXA de PARTICIPARE:  
Conferinţă: 

- 150 RON pentru medicii specialisti si primari 
- 100 RON pentru medici rezidenţi 
- 60 RON fiziokinetoterapeuti, kineoterapeuţi, psihologi,  
- studenţii gratuit 

 mapa cu documentele conferinţei şi ecuson 
 participarea la lucrările conferinţei  

 masa de prânz şi cina festivă 
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FORMULAR de ÎNSCRIERE 

 

Nume: 
 

Prenume: 

CNP 

 

Specialitatea 

 

 

 

Medic: 

 

Medici rezidenti  /  

Fiziokinetoterapeuti 

Kinetoterapeuti 

Psihologi,  

 

 

 

 

 

 

Loc de munca: 
 

Funcţia: 
 

Adresa (loc de muncă): 
 

Telefon: 
 

Fax: 
 

E-Mail: 
 

 

Observaţii: 

 

 

 


