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Lideri ai societăţii medicale româneşti, reuniţi pentru combaterea bolilor cronice
netransmisibile
AL DOILEA CONGRES NAŢIONAL BOLILE CRONICE NETRANSMISIBILE
8-9 FEBRUARIE 2013, BUCUREŞTI

Bolile cardiovasculare şi cerebrovasculare, diabetul şi obezitatea, bolile pulmonare
cronice, cancerul

Al doilea Congres Naţional Bolile Cronice Netransmisibile, eveniment care va reuni
unii dintre cei mai importanţi lideri ai societăţii medicale româneşti, se va desfăşura în
perioada 8-9 februarie 2013, sub egida Academiei Române. Manifestarea este una dintre
cele mai importante evenimente pluridisciplinare din România. Astfel, nume de marcă din
domeniul cardiologiei, neurologiei, diabetologiei, pneumologiei şi oncologiei vor fi
prezente pentru a dezbate noile direcţii mondiale de prevenţie, tratament şi monitorizare a
bolilor cronice netransmisibile.
„Complexitatea acestui eveniment reiese tocmai din această diversitate de arii
medicale. Ne dorim ca programul științific al manifestării să reprezinte un bagaj util de
informații pentru medicii specialiști, care se confruntă cu aceste afecțiuni zilnic”, a declarat
prof.univ.dr. Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române şi co-preşedinte al
evenimentului.
Evenimentul va fi structurat în sesiuni generale de dezbatere a problematicii bolilor
cronice netransmisibile și în workshop-uri dedicate stabilirii unor direcţii concrete de
management al bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare, diabetului, cancerului și bolilor
pulmonare cronice.
„Având în vedere faptul că milioane de români suferă în prezent de boli
cardiovasculare şi cerebrovasculare, diabet, boli pulmonare şi diferite tipuri de cancer, ne
propunem ca prin intermediul acestui congres să tragem un semnal de alarmă cu privire la
acest fenomen, dar şi să identificăm şi să generăm, printr-un efort comun, o serie de acţiuni
eficiente de diagnosticare, prevenţie şi tratament pentru pacienţii care se confruntă cu astfel
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de boli”, a declarat prof. univ. dr. Dragoş Vinereanu, Preşedintele Comisiei de Cardiologie –
Ministerul Sănătăţii.
O altă personalitate medicală, care va fi prezentă în cadrul celui de-al doilea Congres
Naţional Bolile Cronice Netransmisibile, este prof. univ. dr. Dan Gaiţă, coordonator
Naţional de Prevenţie Cardiovasculară : „Bolile cardiovasculare reprezintă principala
problemă de sănătate a lumii moderne - iar noi, cei din Forumul Naţional de Prevenţie,
suntem în prima linie a identificării precoce, a optimizării stilului de viaţă şi a prescrierii
tratamentului adecvat acestor afecţiuni”.
„În secțiunea dedicată bolilor cerebrovasculare vom încerca să stabilim cadrul
general al acestor afecțiuni în România, vom identifica nevoile instituţiilor medicale pentru
îmbunătăţirea tratamentului la pacienţii cu cazuri cerebrovasculare și vom găsi soluţii în
ceea ce priveşte aplicabilitatea prevenţiei primare şi secundare în cazul afecțiunilor
cerebrovasculare”, a declarat prof.univ.dr. Ovidiu Băjenaru, preşedintele Societăţii de
Neurologie din România.
“Statisticile îngrijorătoare cu privire la prevalenţa şi incidenţa diabetului în lume ne
determină să luăm atitudine. Prin informarea constantă şi corectă a medicilor specialişti cu
privire la cele mai noi metode de tratament, prin acţiuni concrete de prevenţie în rândul
publicului larg, putem contribui la planul global de combatere a bolilor cronice
netransmisibile”, a declarat prof.univ.dr. Maria Moţa, preşedintele Societăţii Române de
Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.
“Afecţiunile pulmonare cronice reprezintă o ameninţare în rândul populaţiei la nivel
global. BPOC-ul este deja a treia cauză de deces în lume. Având în vedere şi contextul
medical românesc, unde nici aici situaţia nu este îmbucurătoare, Societatea Română de
Pneumologie se alătură, şi în acest an, celorlalte societăţi medicale româneşti, pentru a face
front comun de combatere a bolilor cronice netransmisibile”, a declarat prof.univ.dr. Florin
Mihălţan, preşedintele interimar al Societăţii Române de Pneumologie.
„Fiecare dintre aceste afecţiuni au la bază factori de risc comuni: alimentaţia
nesănătoasă, fumatul, sedentarismul etc. Iniţierea unei strategii comune de combatere a
acestor afecţiuni este lăudabilă şi sunt convins că va avea şi rezultate pentru pacienţii
români care suferă de acestea”, a declarat dr. Ovidiu Coza, preşedintele Societăţii Române
de Radioterapie şi Oncologie Medicală.
Având în vedere importanţa transpunerii mesajului profesioniştilor în rândul
publicului larg, Academia Română, cel mai înalt for de ştiinţă şi cultură din România, va
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sprijini această manifestare în misiunea pe care şi-a propus-o: de a alinia societatea
medicală românească la demersul internaţional de luptă împotriva celor mai necruţătoare
afecţiuni ale secolului XXI.
„Şi în acest an, Academia Română îşi oferă sprijinul în realizarea acestei manifestări
de elită a lumii medicale, pentru că este foarte important ca mesajele legate de prevenţia şi
combaterea celor mai aprige afecţiuni ale timpului nostru să fie transmise de la reputaţi
profesionişti către medici specialiști, astfel încât rezultatele să se răsfrângă asupra publicului
larg”, a declarat acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române.
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.
Al doilea Congres Naţional Bolile Cronice Netransmisibile este o manifestare
organizată sub egida Academiei Române, care se va desfăşura în perioada 8-9 februarie
2013, la Bucureşti.
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