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Prevenția bolilor cronice netransmisibile în România
Statistici alarmante! Organizația Mondială a Sănătății estimează că 21.4 milioane de oameni vor suferi de
cancer și 438 de milioane vor fi diabetici, în timp ce Jurnalul Mondial de Obezitate anticipează că obezitatea va
afecta 1.12 bilioane de persoane, iar 2.16 bilioane vor fi supraponderali în 2030. Pentru a preîntâmpina atingerea
acestor date îngrijorătoare, comunitatea medicală română s-a reunit în a doua zi a Congresului Bolile Cronice
Netransmisibile pentru a discuta despre organizarea prevenției bolilor cronice netransmisibile în țara noastră.
”Principalii factori de risc în apariţia bolilor cronice netransmisibile sunt lipsa activității fizice, alimentația
nesănătoasă, fumatul și consumul de alcool. Pe lângă aceste cauze, există și determinanți socio-economici, cum
sunt sărăcia și poluarea. Este esențial ca oamenii să conștientizeze cât este de importantă prevenția acestor boli și să
încerce să își schimbe componentele dăunătoare din stilul de viață”, a declarat prof.univ.dr. Amorin Popa,
președinte Comisia de Diabet din Ministerul Sănătății.
A doua zi de congres a fost axată pe patru sesiuni paralele destinate principalelor grupe de boli cronice
netransmisibile. Sesiunea referitoare la prevenția bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare a fost moderată de
prof.univ.dr. D. Vinereanu (preşedinte Comisia de Cardiologie din Ministerului Sănătăţii), prof.univ.dr. Ovidiu
Băjenaru (președinte Societatea de Neurologie din România) și prof.univ.dr. Ioan Bruckner (președinte Societatea
Română de Medicină Internă). Această sesiune a inclus discuții despre prevenția cardiovasculară în România, ce se
poate face la nivel de spital, implementarea unităților de urgențe neurovasculare, precum și despre ce trebuie să
facă medicii de familie pentru prevenţia primară şi secundară a bolilor cerebrovasculare.
Avându-i ca moderatori pe prof.univ.dr. Amorin Popa (președinte Comisia de Diabet din Ministerul
Sănătății) și pe prof. univ.dr. Eugen Moţa (președinte Societatea Română de Nefrologie), sesiunea dedicată
prevenției diabetului zaharat, obezității și nefropatiilor a adus în prim-plan: prevenţia diabetului zaharat tip 2,
prevenţia populaţională sau a grupelor de risc în diabetul zaharat, obstacole în prevenirea diabetului zaharat,
screeningul diabetului zaharat tip 2, abordarea profilactică a complicaţiilor diabetului, profilaxia bolii renale
diabetice, screeningul bolii renale diabetice în România și strategii de prevenție a obezității.
Discuțiile referitoare la prevenția cancerelor au fost moderate de conf.univ.dr. Alexandru Irimie (rector
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, președinte al Comisiei de Oncologie din Ministerul
Sănătății) și conf.univ.dr. Lucian Miron (președinte Comisia de Oncologie din cadrul Colegiului Medicilor din
România). Temele prezentate au inclus: stadiul actual al reorganizării registrelor regionale de cancer, situaţia
programelor organizate de screening ale cancerelor, metode de patologie moleculară în screeningul cancerelor,
profilaxia neoplaziilor maligne, profilaxia medicamentoasă a cancerului mamar pentru pacientele cu risc ridicat, rolul
biomarkerilor în monitorizarea tumorilor solide, monitorizarea complexă în leucemia mieloidă cronică, dar și crearea
unor colaborări eficiente între mediul academic, industrie şi pacienţi.
Moderată de prof.univ.dr. Florin Mihălţan (președinte Societatea Română de Pneumologie), sesiunea
centrată pe prevenția bolilor pulmonare cronice a avut ca subiecte: prevalenţa bolilor respiratorii obstructive în
România, educaţia terapeutică pentru optimizarea stilului de viaţă, GARD (Global Alliance Against Chronic
Respiratory Diseases) și realităţile româneşti, precum și diagnosticul și monitorizarea sindromului de apnee în somn.
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