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COMUNICAT DE PRESĂ
Societatea de Neuropatie Diabetică
Partener al Congresului Național Bolile Cronice Netransmisibile

Cel de-al doilea Congres Naţional Bolile Cronice Netransmisibile, organizat sub
egida Academiei Române, va reuni mari nume din cardiologie, diabetologie, oncologie și
pneumologie, pentru a dezbate problematica bolilor cronice netransmisibile si impactul
socio-economic al acestor afecțiuni.
Partener în lupta împotriva celor mai frecvente boli cronice netransmisibile va fi și
Societatea de Neuropatie Diabetică. În cadrul prezentărilor științifice, se va aborda
problematica neuropatiei diabetice, din perspectiva direcţiilor globale de prevenţie şi
control.
”Mă bucur că suntem prezenți în cadrul celui de-al doilea Congres Național Bolile
Cronice Netransmisibile, de data aceasta în calitate de partener științific. Societatea de
Neuropatie Diabetică va prezenta în cadrul evenimentului anvergura neuropatiei diabetice
la nivel național, precum si problematica impusă de diagnosticarea și tratamentul acestei
afecțiuni care presupune o colaborare multidisciplinară. La manifestare sunt așteptați să
participe renumiți specialiști în domeniu. Aceștia vor prezenta cele mai noi informaţii cu
privire la metodele de prevenţie, monitorizare şi control al celor mai frecvente boli cronice
netransmisibile” a declarat președintele Societății de Neuropatie Diabetică, prof.univ. dr.
Amorin Popa. De asemenea, acesta a mai afirmat că: ”experiența ediției anterioare, la care
am participat în calitate de președinte al Comisiei de Diabet, mă face să cred că de această
dată, calitatea lucrărilor științifice va aduna un număr mare de participanți la această
manifestare medicală de succes. ”
Obiectivul principal al acestui congres este acela de a alinia societatea medicală
românească la strategia mondială de luptă împotriva bolilor cronice netransmisibile. În
acest sens, prezentările științifice ale acestei ediții vor propune o acţiune de cooperare şi
coordonare a tuturor specializărilor implicate în patologia acestor afecțiuni, având în vedere
că multe dintre acestea au la bază factori de risc comuni.
Aflat la cea de-a doua ediție, Congresul Național Bolile Cronice Netransmisibile
este deja o manifestare de referință a lumii medicale românești, și în același timp o
importantă sursă de informare pentru medicii specialişti ai fiecărei afecţiuni vizate.
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Al doilea Congres Naţional Bolile Cronice Netransmisibile este o manifestare
organizată ştiinţific sub egida Academiei Române.
Parteneri ştiinţifici:
Federaţia Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
Societatea Română de Pneumologie
Societatea Română de Hipertensiune
Societatea de Neuropatie Diabetică
Societatea Română de Nefrologie
Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală
Managementul acestui eveniment este realizat de Sănătatea Press Group.
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