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Sute de medici înscrişi la cel de-al doilea
Congres Național Bolile Cronice Netransmisibile
Al doilea Congres Național Bolile Cronice Netransmisibile, organizat în perioada 8 – 9
februarie 2013, la Ramada Parc, Bucureşti, reunește mari nume din cardiologie, diabetologie,
oncologie și pneumologie, pentru a dezbate problematica bolilor cronice netransmisibile si
impactul socio-economic al acestor afecțiuni.
Peste 500 de medici s-au inscris deja la eveniment, anticipând succesul acestei ediţii. Și
în acest an, reputaţi specialiști în domeniu vor prezenta lucrări științifice de mare interes, cu
scopul de a alinia societatea medicală românească la strategia mondială de prevenție și
tratament a bolilor cronice netransmisibile.
”Congresul Național Bolile Cronice Netransmisibile este deja un eveniment de referință
în lumea medicală românească¸ și în același timp o importantă sursă de informare pentru
medicii specialişti ai fiecărei afecţiuni vizate. Obiectivul principal al acestui congres este acela
de a aborda problematica acestor afecțiuni din perspectiva direcțiilor globale de prevenție,
monitorizare și control. Succesul ediției anterioare este factorul determinant al numărului mare
de persoane care s-au înscris și în acest an la eveniment. Importanța acestei manifestări se va
observa cu siguranță la nivelul de cooperare şi coordonare a tuturor specializărilor implicate în
patologia acestor afecțiuni”, a declarat prof.univ.dr. Nicolae Hâncu, co-președinte Congresul
Național Bolile Cronice Netransmisibile și membru de onoare al Academiei Române.
Dintre personalitățile de marcă ale lumii medicale românești prezente la congres,
amintim pe: acad. Ionel Haiduc - preşedintele Academiei Române, acad. L.M.Popescu –
Directorul Institutului Naţional de Patologie „Victor Babeş”, prof.univ.dr. Dragoş Vinereanu –
preşedinte Comisia de Cardiologie din Ministerul Sănătăţii, prof.univ.dr. Maria Dorobanţu președinte Societatea Română de Hipertensiune, prof.univ.dr. Dan Gaiţă - coordonator
Naţional de Prevenţie Cardiovasculară, prof.univ.dr. Ion Bruckner – președinte Societatea

Română de Medicină Internă, prof.univ.dr. Ovidiu Băjenaru – Preşedinte Societatea Română
de Neurologie, prof.univ.dr. Maria Moţa – preşedinte Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi
Boli Metabolice, conf.univ.dr. Ioan Andrei Vereşiu - preşedinte Federaţia Română de Diabet,
Nutriţie şi Boli Metabolice, prof.univ.dr. Mariana Graur – preşedinte Societatea de Nutriţie din
România, prof.univ.dr. Amorin Popa – preşedinte Societatea de Neuropatie Diabetică,
conf.univ.dr. Gabriela Roman – preşedinte Asociaţia Română pentru studiul obezităţii,
prof.univ.dr. Miron Bogdan – preşedinte Comisia de Pneumologie din Ministerul Sănătăţii,
prof.univ.dr. Florin Mihălţan – preşedinte interimar Societatea Română de Pneumologie, şef
lucrări dr. Patriciu Achimaş – Manager Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă”, dr. Ovidiu Coza –
preşedinte Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală.
Co-preşedinţii evenimentului sunt: acad. Maya Simionescu şi prof.univ.dr. Nicolae
Hâncu.
Participarea la eveniment se face pe baza înscrierii pe site-ul www.bolicronicenetransmisibile.ro şi este gratuită.
Al doilea Congres Naţional Bolile Cronice Netransmisibile este o manifestare
organizată sub egida Academiei Române.
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