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În perioada 24 – 25 februarie 2012, se va desfăşura la Bucureşti primul Congres Naţional Bolile 
Cronice Netransmisibile, Prevenţie – Tratament – Monitorizare, eveniment ce  reprezintă reacţia lumii 
medicale româneşti la semnalul de alarmă tras la New York, în septembrie 2011, în cadrul Summit-ul 
Boli Cronice Netransmisibile. Congresul Naţional „Bolile Cronice Netransmisibile”,  Prevenţie – 
Tratament – Monitorizare va dezbate principalele probleme recomandate în raportul O.N.U.- O.M.S., 
pentru a sublinia pericolul real pe care îl constituie aceste afecţiuni, în contextul în care cele mai 
frecvente boli cronice netransmisibile - bolile cardiovasculare şi cerebrovasculare, cancerul, diabetul, 
obezitatea şi bolile cronice respiratorii - cauzează mai mult de 63% din decesele din întreaga lume. 

Manifestarea se va desfăşura sub Înaltul Patronaj al Academiei Române, avându-i ca preşedinţi 
pe prof.univ.dr. Nicolae Hâncu, Preşedinte de Onoare al Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli 
Metabolice - iniţiatorul acestui eveniment şi pe acad.univ.dr. Maya Simionescu, Vicepreşedinte 
Academia Română (1998-2008) şi Directorul Institutului de Biologie şi Patologie Celulară 
„N.Simionescu”. 

„Prevalenţa bolilor cronice netransmisibile este îngrijorătoare. Monitorizarea pacienţilor cu boli 
cronice netransmisibile, informarea medicilor specialişti în aceste afecţiuni despre cele mai noi metode 
de diagnostic şi tratament, informarea pacienţilor despre metodele de prevenţie şi control al acestor boli 
constituie tot atâtea priorităţi în contextul unor afecţiuni a căror incidenţă este în continuă creştere atât 
în România, cât şi la nivel mondial. Iniţiativa organizării unui eveniment care are ca scop dezbaterea 
modalităţilor eficiente de management clinic al celor mai întâlnite boli cronice netransmisibile a apărut 
dintr-o necesitate firească de a lua atitudine împotriva problemelor de sănătate ale secolului XXI. Sper ca 
această manifestare ştiinţifică să devină una anuală şi aşteptată de toti specialiştii din aceste domenii.”, 
a declarat Preşedintele Congresului, prof.univ.dr. Nicolae Hâncu. 

Vicepreşedinţii congresului sunt: prof.univ.dr. Dan Gaiţă, Preşedintele Fundaţia Română a 
Inimii, prof.univ.dr. Maria Moţa, Preşedintele Ales al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli 
Metabolice, conf.univ.dr. Ioan Andrei Vereşiu, Preşedintele Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi 
Boli Metabolice, conf.univ.dr. Gabriela Roman, Preşedintele Asociaţiei Române de Studiu al Obezităţii,  
prof.univ.dr. Florin Mihălţan, Preşedintele Societăţii Române de Pneumologie,  conf.univ.dr. Alexandru 
Irimie, Managerul Institutului Oncologic „I.Chiricuţă”. 

 



 

 

Cele mai importante societăţi ştiinţifice s-au alăturat evenimentului: Federaţia Română de 
Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Societatea Română de Pneumologie, Societatea Română de 
Medicină Internă, Societatea de Nefrologie din România. 

Congresul Naţional Bolile Cronice Netransmisibile, Prevenţie – Tratament – Monitorizare va 
reuni cei mai reputaţi specialişti în domeniu, care vor prezenta informaţii de ultimă oră referitoare la 
managementul clinic al celor mai frecvente afecţiuni cronice netransmisibile: bolile cardiovasculare şi 
cerebrovasculare, cancerul, diabetul, obezitatea şi bolile pulmonare.  Problematica bolilor cronice 
netransmisibile reclamă o abordare intensivă şi interdisciplinară, care să dezvolte discuţii despre factorii 
de risc şi despre cele mai recente metode de diagnostic, tratament, monitorizare și prevenție a 
acestor afecţiuni. Cele patru categorii de afecţiuni vor fi abordate după următoarea structură: 
Leadership, Prevenţie, Tratament, Monitorizare, Cooperare internaţională. 

Congresul Naţional Bolile Cronice Netransmisibile,  Prevenţie – Tratament – Monitorizare îşi 
propune să devină o sursă de informare de referinţă pentru medicii specialişti, dar şi pentru medicii de 
familie şi medicii rezidenţi.  De asemenea, evenimentul urmăreşte să iniţieze o acţiune de colaborare 
interdisliplinară pentru gestionarea unor probleme de sănătate publică ce au atins cote alarmante în 
România: 2 din 3 români suferă de boli cardiovasculare, peste 1 milion de români se confruntă cu 
diabetul, aproape 100.000 sunt diagnosticaţi cu diferite forme de cancer, aproximativ 1 milion suferă de 
astm şi 6.5 milioane de români sunt obezi, conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 

Pentru mai multe detalii şi înscrieri: www.bolicronice-netransmisibile.ro  
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