AL X-LEA CONGRES BOLILE CRONICE NETRANSMISIBILE
TEMA: „BOLILE CRONICE NETRANSMISIBILE ŞI COVID-19”

19-20 Februarie 2021 (on-line)
În zilele de 19 și 20 februarie 2021 s-a desfășurat cea de a zecea ediție a Congresului „Bolile
Cronice Netransmisibile (BCN)“ sub forma unui webinar organizat de către Federaţia
Română de Diabet, Nutriţie, Boli metabolice sub egida Academiei Române şi în colaborare cu
Fundatia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. Co-preşedinţi ai manifestării: Acad. Maya
Simionescu şi Prof. Dr. Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române.
Bolile Cronice Netransmisibile (bolile cardio- şi cerebrovasculare, bolile pulmonare cronice,
cancerele şi diabetul zaharat), pe lângă impactul asupra mortalităţii generale, cresc
semnificativ riscul pentru forme severe şi deces în COVID-19. Astfel, tema congresului din
acest an este un subiect de mare actualitate în medicina clinică şi în cercetare, a subliniat
Acad. Victor Voicu în mesajul său de la deschiderea congresului.
În prima sesiune a congresului a fost prezentat „Raportul OMS asupra BCN” ( Prof. Dr. Nicolae
Hâncu/ Prof. Dr. Cornelia Bala), precum şi conferințe intitulatele „Endoteliul vascular:
victimă şi țintă terapeutică în COVID-19“ (Acad. Maya Simionescu), „Mecanismele
inflamatorii în COVID-19“ (Prof. Dr. Mihai Netea (Olanda) și „Vaccinurile anticoronavirus și
BCN“ (Conf. Dr. Mihaela Lupşe). Prezentările şi discuţiile următoarelor 8 sesiuni s-au
concentrat pe efectele pandemiei Covid-19 în pneumologie, neurologie, oncologie şi
chirurgie oncologică, cardiologie, diabet şi patologie cardio-reno-metabolică.
Dintre conferențiari au făcut parte patru membri ai Academiei Române: Acad. Maya
Simionescu, Prof. Dr. Nicolae Hâncu, Prof. Dr. Dafin Mureşanu şi Prof. Dr. Dragoş Vinereanu,
precum şi personalităţi ale elitei medicale din ţară si străinătate: Prof. Dr. Manfredi Rizzo
(Universitatea din Palermo) şi Prof. Dr. Mihai Netea (Universitatea Radboud, Olanda),
cercetător de origine română şi absolvent al UMF „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca. La
succesul manifestării a contribuit şi participare în premieră a reprezentanţilor societăţii
civile cu interes în domeniu, prin Doamna Mihaela Geoană, preşedinte al Fundaţiei
„Renaşterea“, invitată în cadrul sesiunii de oncologie.
La acestă ediţie aniversară au participat peste 600 de medici şi cercetători din diverse
specialități. Congresul, cu un puternic caracter multi- şi transdisciplinar, a reprezentat una
dintre cele mai mari manifestări științifice naționale dedicate pandemiei COVID-19.

