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Dragi colegi, 
 
 

Al XVII-lea Congres al Societăţii Române de Radioterapie şi 
Oncologie Medicală se va desfăşura la Cluj-Napoca între 18-20 
octombrie 2007, având ca temă centrală cancerele urogenitale. 
 

Patologia oncologică urogenitală a înregistrat progrese remarcabile 
în mileniul III: dezvoltarea screening-ului prin rafinarea metodelor 
cunoscute (PSA, imagistică mai performantă) sau apariţia unor noi markeri 
serici sau urinari; răspândirea tehnicilor de radioterapie conformaţională 
sau cu modularea intensităţii; explozia tehnicilor minim invazive (exereze 
celioscopice, brahiterapia interstiţială, crioterapia, hipertermia) sau 
diversificarea terapiilor moleculare ţintite în situaţii până nu demult lipsite 
de opţiuni terapeutice rezonabil eficiente (cancerul renal metastatic de 
exemplu). In marea lor majoritate aceste mijloace diagnostice şi terapeutice  
ne sunt  recent accesibile; de aceea am considerat oportună abordarea 
integrativă a cancerelor urogenitale- prostatic, renal, testicular, penian şi al 
vezicii urinare- în cadrul SRRO. Fiecărei localizări îi este dedicată o 
secţiune- cu “state of the art” şi prezentările experienţelor naţionale 
diagnostice şi terapeutice cele mai reprezentative, alături de expunerile 
unor experţi în domeniu din SUA şi Europa. 

 
 Continuând tradiţia,  “După- masa rezidenţilor” va păstra registrul 
cancerelor urogenitale dar Sesiunea postere va include şi tematici varia, 
astfel încât fiecare să-şi poată găsi o modalitate de participare activă. 
 
 Vă invit prin urmare cu drag în prima toamnă a unui Cluj european 
spre a ne împărtăşi reciproc experienţa profesională în domeniul cancerelor 
urogenitale, cu ocazia Congresului SRRO. 
 
 
    Preşedinte SRRO 
 
    Dr. Gabriel Kacsó 
 
 

 



 
CANCERELE UROGENITALE 

 
Program preliminar 

 
 
18 octombrie  După-masa rezidentului 
   Sesiunea postere 1 
 
19 octombrie  Deschiderea festivă 
 
   a.m. Cancerul de prostată 
 
   p.m. Tumorile vezicii urinare 
 
   Sesiunea postere 2 
 
   Şedinţa SRRO: raport anual 2006- 2007 
    Alegerea  Biroului SRRO 2007- 2010. 
 
20 octombrie  a.m. Cancerele testiculare 
    Tumorile renale 
   p.m.  Cancerele peniene 
    
   Concluzii 
 

Pentru înregistrarea participării şi/sau a rezumatelor completaţi 
formularul de mai jos până cel mai târziu în data de 31 mai 2007. 

 
 
Modul de prezentare  oral  poster   
Prezentator 
Nume   Prenume   
Institutţie   
Adresă   
  
Localitate   Cod Poştal   
Telefon   E-mail   
 



Ttitlul, autorii şi rezumatul să se încadreze în chenarul de mai jos. Folosiţi fontul Times 
New Roman 10, titlul scris cu majuscule, subliniaţi autorul care prezintă. Rezumatul 
(Obiective, Material şi Metodă, Rezultate, Concluzii) să conţină maximum 200 cuvinte, 
redactat în Word versiune 98 sau ulterioare. Trimiteţi la srro_server@yahoo.com sau 
todor@iocn.ro sau prin poştă la: Dr. Gabriel Kacsó, str. Republicii 34-36, 400015 Cluj-
Napoca. De asemenea SRRO recomandă şi încurajează înregistrarea rezumatelor direct pe 
Site-ul societăţii la adresa http://srro.org.iocn.ro. 
 
 

 
 


