
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Invitație conferință de presă 

Simpozionul Internațional 

”Screeningul tuberculozei și migrația în Europa” 

29.09.2022 - 01.10.2022 

 

Joi, 29 septembrie 2022, ora 16:00, la Hotel Ramada Nord Conference Center, strada 

Daniel Danielopolu 44A, (cartierul francez) Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta 

găzduiește conferința de deschidere a celui mai mare eveniment european pe tema 

tuberculozei: “Screeningul tuberculozei și migrația în Europa ” organizat în colaboare cu 

specialiștii de la Centrul de Cercetare Borstel - Institutul Plămânilor Leibintz, Germania.   

Pe parcursul a trei zile, 49 de specialiști din 14 țări europene vor analiza evoluția cazurilor de 

tuberculoză în Europa, măsurile de profilaxie și tratament necesare a fi adoptate de sistemele 

de sănătate în România și la nivel european, în contextul migrației forței de muncă și a 

valurilor de refugiați cauzate de războiul din Ucraina.  

Alături de specialiști români implicați în controlul și combaterea tuberculozei la toate 

nivelurile vor fi prezenți medici, cercetători și coordonatori ai programelor naționale de luptă 

împotriva răspândirii tuberculozei din: Germania, Danemarca, Georgia, Italia, Letonia, 

Republica Moldova, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Serbia, Ungaria și Ucraina.  

Simpozionul își propune un schimb de bune practici în managementul tuberculozei și pune în 

prim plan nevoia de cercetare în tuberculoză, screeningul și diagnosticul rapid, prevenția în 

tuberculoză, impactul tuberculozei MDR și XDR, asigurarea tratamentului pentru toți 

pacienții afectați, cu atât mai mult, cu cât există o situație generată de războiul de la granița 

Uniunii Europene. O parte din tematica discutată este expusă mai jos: 

 War, Migration, TB in Europe/ Război, Migrație, Tuberculoză în Europa 

 Prevention or Screening TB in vulnerable groups/ Prevenție sau Screening TB în 

grupurile vulnerabile 

 Evolution of preventive therapies/ Evoluția terapiilor preventive 

 Cost and availability of TB diagnostics and treatment in Europe/ Costuri și 

accesibilitatea la diagnosticul și tratamentul tuberculozei în Europa 



 
 
 
 
 
 

 
 

 Improvement of therapy adherence, monitoring, and outcome/ Îmbunătățirea 

aderenței la terapie, monitorizare și rezultate 

 Pulmonary TB cases, before and during the COVID19 pandemic/ Tuberculoza 

pulmonară, înainte și în timpul pandemiei Covid 19 

 Longterm treatment outcome in drug-resistant tuberculosis/ Rezultatele 

tratamentului pe termen lung în tuberculoza multidrog rezistentă 

 Cross border management of TB in Europe/ Managementul trasfrontalier al 

tuberculozei în Europa 

 

Întregul program al simpozionului, date despre participanți și tematicile abordate le găsiți pe 

site-ul evenimentului: https://simpozion2022.screeningtb.ro/  

Deși aparent numărul de cazuri de tuberculoză a fost în scădere în perioada pandemiei, datele 

statistice ale primelor 6 luni ale anului 2022 evidențiază o creștere a numărului de cazuri 

depistate. Acestă situație este evidentă atât la adulți, cât și la copii, existând județe în care 

practic numărul de cazuri depistate s-a dublat. Cele mai recente date vor fi disponibile la 

conferința de presă. 

Documentarul “Boala din bagaj” realizat de cercetătorii din Germania în colaborare cu 

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, aduce în prim plan nevoia de colaborare 

internațională a medicilor și cercetătorilor care tratează pacientul cu tuberculoză în contextul 

globalizării. Filmul este emblematic deoarece aduce în prim plan realitatea acestor vremuri 

prin două povești de viață ale pacienților cu tuberculoză care au statut de imigranți: un român 

care muncește în Europa și un refugiat ucrainean, student de origine africană.  

Conferința de presă marchează deschiderea oficială a simpozionului la care vor 

participa: 

 Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății 

 Conf. Univ. Dr. Diana Păun, Consilier Prezidențial 

 Marcel Boloș, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 Prof. Univ. Dr. Adriana Pistol, Secretar de stat Ministerul Sănătății 

https://simpozion2022.screeningtb.ro/


 
 
 
 
 
 

 
 

 Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate, Senatul 

României 

 Prof. Univ. Dr. Daniel Coriu, Președintele Colegiului Medicilor din România 

 Dr. Lucica Dițiu, Președinte STOP TB 

 Prof. Univ. Dr. Christoph Lange, director medical Centrul de cercetare Borstel, 

Germania  

 Dr. Yana Terleeva, coordonator program TB Ucraina, intervenție on line 

 Prof. Univ. Dr. Mihalțan Florin, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta 

 Prof. Univ. Dr. Roxana Nemeș, Președintele Societății Române de Pneumologie.  

 Conf. Univ. Dr. Gilda Popescu, Coordonator Program Național de Supraveghere și 

Control a Tuberculozei 

 Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol 

Davila 

Vor fi prezenți și managerii celor mai mari spitale din țară care tratează pacienții cu 

tuberculoză: 

 Conf. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, Manager Spitalul Victor Babeș din București 

 S. L. Dr. Valeriu Gheorghiță, manager Spitalul Clinic de Urgență ”Agripa Ionescu” 

 Prof. Univ. Dr. Cristian Oancea, manager Spitalul Victor Babeș din Timișoara, 

 Prof. Univ. Dr. Oana Arghir, director medical Spitalul de Pneumoftiziologie 

Constanța 

 Dr. Cătălin Apostolescu, manager Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” 

 Dr. Andrei Florin Stăcescu, director medical Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași  

 Jr. Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu 

 Conf. Univ. Dr. Răzvan Hainăroșie, director medical Institutul de Fonoaudiologie și 

chirurgie funcțională ORL ” Prof. Dr. D. Hociotă” 

Simpozionul face parte din programul de conștientizare a necesității formării și educației 

continue în rândul personalului din spitalele din România susținut prin proiectul realizat cu 

sprijinul fondurilor europene „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), 

diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” - cod SMIS 

2014+: 117426 este cofinanțat din Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020.  


