IASLC Πρόσκληση Εγγραφής

Αγαπητέ Συνάδελφε,
Σε προσκαλούμε θερμά να γίνεις μέλος στην Διεθνή Ένωση για την Μελέτη του Καρκίνου του
Πνεύμονα (International Association for the Study of Lung Cancer).
Ως μέλος, θα συμμετέχεις στην παγκόσμια προσπάθεια ειδικών του καρκίνου του πνεύμονα που με
ενθουσιασμό είναι αφοσιωμένοι στη διάδοση θεμάτων του καρκίνου του πνεύμονα (αιτιολογία,
επιδημιολογία, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία) στην ιατρική κοινότητα αλλά και την κοινωνία
ευρύτερα.
Η αναθεωρημένη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα
πρόσφατα επιτεύγματα της IASLC και βασίσθηκε στην μεγαλύτερη βάση δεδομένων ασθενών με
καρκίνο πνεύμονα. Συγκεκριμένα συλλέχθηκαν στοιχεία από περισσότερους από 80.000 ασθενείς σε
περισσότερες από 20 διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο.
Θα συμμετέχεις σε μια παγκόσμια ομάδα που χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα με σκοπό την
εξάληψη του καρκίνου του πνεύμονα ως απειλή υγείας σε ατομικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η IASLC
αποδέχεται κάθε ιατρό, επαγγελματία υγείας ή επιστήμονα που ενδιαφέρεται για την Ογκολογία
Θώρακα!
Ως μέλος της IASLC θα απολαμβάνεις μία σειρά από οφέλη, όπως:







Δωρεάν ετήσια συνδρομή στο περιοδικό “Journal of Thoracic Oncology” (JTO).
Δωρεάν συμπληρωματικά τεύχη για ειδικά θέματα του περιοδικού “Journal of Thoracic
Oncology” κατά την διάρκεια του έτους.
Ετήσιο κατάλογο μελών.
Μηνιαία ενημέρωση (Newsletter) με τις τελευταίες πληροφορίες για συνέδρια, ευκαιρίες
χρηματοδότησης και επερχόμενα κλινικά φροντιστήρια.
Έκπτωση εγγραφής μέλους στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα.
Αποκλειστική πρόσβαση στο website της Ένωσης που περιλαμβάνει ενημέρωση για
επερχόμενες εκδηλώσεις και άλλες προσφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμμετοχής στην IASLC και μειωμένη ετήσια συνδρομή που είναι
διαθέσιμη για ειδικευόμενους, μέλη αναπτυσσόμενων χωρών και λοιπούς επαγγελματίες παρακαλώ
επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.iaslc.org.
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Σας προσκαλούμε σήμερα!
Με εκτίμηση,
IASLC Membership Committee, εκπροσωπούμενη από:
Dr. Luis Raez, Chair

Dr. Suresh Senan, Past Chair

Dr. William Travis, Board Liaison
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