REGULAMENT DE ÎNSCRIERE/PARTICIPARE LA STRESS CONGRESS 2022

1. Se consideră participant la Stress Congress profesionistul care a achiziționat un bilet
de participare, potrivit categoriei sale profesionale — Medic Specialist/Rezident,
Student la o Universitate de Medicină și Farmacie sau Facultate de Psihologie/Alte
Categorii, Asistent Medical, etc.
2. Înainte de finalizarea achiziționării biletului, participanții vor completa secțiunea
„MOD DE PARTICIPARE” cu una dintre cele două opțiuni: „Fizic” sau „Online”.
Atenție! În cazul în care unii dintre plătitori nu mai pot participa la eveniment în
formatul completat la înscriere și vor să participe în celălalt format (ex: nu mai
puteți participa fizic și doriți să urmăriți transmisia live), aceștia sunt rugați să
raporteze acest lucru la adresa de email office@stresscongress.org, cel târziu până la
data de 1 octombrie 2022.
3. REGULI PENTRU PARTICIPAREA FIZICĂ LA STRESS CONGRESS 2022
Profesioniștii care doresc să participe fizic la eveniment sunt așteptați la locația de
desfășurare a Stress Congress 2022.
Dovada participării fizice se face prin semnarea listei de prezență, care se va regăsi
la intrarea sălii de congres, în fiecare zi, cu obligația participantului de a fi prezent
pe toată durata programului, la fiecare sesiune.
Pentru a primi diploma cu creditele aferente fiecărei categorii, participantul are
obligația de a fi prezent efectiv la congres, pe toată perioada de desfășurare a acestuia,
la locația corespunzătoare;

4. REGULI PENTRU URMĂRIREA TRANSMISIEI ONLINE STRESS CONGRESS
2022
Pentru urmărirea transmisiei online a Stress Congress, participanții vor fi informați
printr-un email cu privire la detaliile de logare pe platformă, cu o zi înaintea
evenimentului;
Atenție! Pentru a primi diploma cu credite, este necesar și obligatoriu ca fiecare
participant să fie logat în fiecare zi pentru fiecare sesiune, pe toată durata congresului,
conform cerințelor de creditare ale organizațiilor profesionale din care face parte
fiecare profesionist în sănătate— CMR/ OAMMR.

Biletul nu este transmisibil. În cazul participării la eveniment online, congresul poate
fi urmărit doar de pe un singur device; excepție face o situație neprevăzută și
rezonabilă care vă împiedică să participați la congres după achiziționarea unui bilet,
când taxa achitată nu se restituie. În schimb, puteți ceda biletul dvs. unei alte
persoane, cu obligativitatea de a ne anunța/comunica toate datele necesare/cerute la
înscriere pentru validarea persoanei respective în vederea eliberării creditelor, înainte
de 01 octombrie a.c.;
Post-eveniment, în funcție de logările participanților și timpul de urmărire al
Congresului, platforma de transmisie generează rapoarte de prezență care vor fi
depuse la asociațiile profesionale și, în baza cărora, se vor primi diplomele cu credite.
Achitarea unui bilet de participare nu asigură primirea creditelor! În cazul absenței
logării dvs. pe platforma de transmisie online/ absenței dvs. fizice la congres, pe
parcursul desfășurării evenimentului și, în consecință, a lipsei prezenței dvs. din
rapoartele emise post-eveniment care reprezintă fișa efectivă de prezență, nu ne
asumăm răspunderea pentru neacordarea creditelor de către CMR/OAMMR!
Atenție! Nu se acordă diplomă cu credite Studenților, Farmaciștilor și Medicilor
Pensionari;
5. Taxa achitată de participare include:
Newsletters de informare pre și post eveniment
Accesul la sesiunile științifice pe toată durata Stress Congress 2022 (6-8 octombrie)
Creditele acordate prin decizia fiecărei asociații profesionale în parte — respectiv:
Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România/OAMMR-București
Diplomă de participare, în cazul studenților, a participanților cu alte profesii pentru care
nu se obțin credite profesionale, altele decât medic, asistent medical
Diplomă de participare cu certificarea creditelor aferente în format electronic, pentru
participanții cu prezență efectivă la eveniment, potrivit normativelor în vigoare ale
asociațiilor profesionale care eliberează creditele doar în urma prezenței/fișelor de
prezență transmise de către organizator post-eveniment
Accesul post-eveniment la înregistrările din timpul congresului, pe site-ul
www.stresscongress.org
Filmarea integrală a Stress Congress 2022 — Iink-uI va fi primit de către fiecare
participant și filmarea va fi activă până la 6 noiembrie 2022
Link și acces de descărcare a Broșurii Stress Congress 2022 — broșura electronică
disponibilă post-eveniment, care va conține toate rezumatele lectorilor prezenți la Stress
Congress 2022 și e-posterele Congresului
Posibilitatea de a participa cu e-poster/abstract la secțiunea E-POSTER STRESS
CONGRESS 2023
Primii 20 de medici care au achitat taxa de înscriere la Stress Congress 2022 pot
achiziționa „AETERNUS. TRATAT DE GERIATRIE ȘI MEDICINA
LONGEVITĂȚII”, la prețul redus de 300 lei/exemplar
(Formular Comandă: https://anaaslanacademy.ro/2021/01/08/formular-comanda-tratat/#page-content)

Stress Congress este un eveniment național cu participare internațională, aflat Ia a V-a ediție.
Anual, congresul reunește peste 400 de participanți din întreaga țară — medici de diferite
specialități, asistenți medicali, studenți la medicină și psihiatrie. Ediția 2022 are ca temă
“Stresul, provocare multidisciplinară în noile paradigme sociale, economice, medicale și
militare” și se va desfășura în perioada 6-8 octombrie 2022.

