
 
 

 

 

Conferință de presă  

Eveniment organizat în contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei 

 

           Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta are plăcerea de a vă invita joi, 24 martie 

2022, ora 10
00

 la Conferința de presă organizată în cadrul proiectului ”Gestionarea de către 

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta a crizei sanitare”. 

Ziua de 24 martie este și Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei (TBC) și, în 

mod tradițional, în această zi realizăm un bilanț al modului de implementare al Programului 

Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei. 

 În cadrul acestui eveniment derulat în mediul online, reprezentanții autorităților centrale, 

ai Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, ai Programului Național de Prevenire, 

Supraveghere și Control al Tuberculozei și ai societății civile, vor prezenta modul în care 

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei și Institutul de 

Pneumoftiziologie Marius Nasta și-au consolidat capacitatea de reacție la criza de sănătate 

publică cauzată de contextul social și pandemic COVID-19, provocările pe care le adaugă 

gestionarea pacientului cu tuberculoză în aceste vremuri complicate și de criza refugiaților din 

Ucraina, țara de pe continentul European cu una dintre cele mai mari incidențe a tuberculozei. 

Evenimentul va fi moderat de Paula Rusu, jurnalist și activist pentru sănătate. 

Vă rugăm să ne confirmați prezența dumneavoastră prin completarea Formularului 

de înscriere disponibil aici până miercuri, ora 20
00

. 

Evenimentul va fi transmis live pe pagina de facebook a Institutului de Pneumoftiziologie 

”Marius Nasta”/ Sreening TB Romania/ Programul Național de Prevenire, Supraveghere și 

Control al Tuberculozei. Evenimentul se desfășoară la sediul Institutului de Pneumoftiziologie 

Marius Nasta din Șoseaua Viilor nr. 90, clădirea Proiecte (UIP). 

Jurnaliștii care participă online și doresc să adreseze întrebări vor primi link de acces în 

camera conferinței. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați: 0753.017.642 – Andreea Anton,  

0740.107.123 – Paula Rusu 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ATKxfUgkJtRO0mIGD0Jr4Fb_-4FlJ_00MJwaCBFy9ag/edit
https://www.facebook.com/institutul.marius.nasta
https://www.facebook.com/institutul.marius.nasta
https://www.facebook.com/Screening-TB-Romania-2263402900366302
https://www.facebook.com/ProgramTB
https://www.facebook.com/ProgramTB

