
Bolile cronice netransmisibile – în atenția specialiștilor români 

Organizația Mondială a Sănătății a făcut public, zilele, trecute raportul global privind 

bolile cronice netransmisibile pentru anul 2014. OMS a atras atenția asupra asumării unor 

acțiuni urgente, care trebuie luate la nivel guvernamental, de către țările care au intrat în 

programul ”25 by 25”, pentru a reduce și preveni extinderea epidemică a acestor afecțiuni 

cronice netransmisibile. 

Conform ultimului raport, aproximativ 38 milioane de oameni mor, în fiecare an, la nivel 

mondial, înainte de vârsta de 70 de ani, din cauza afecțiunilor cardiologice și pulmonare, a 

infarctului, a cancerului și a diabetului. 

Organizația Mondială a Sănătății propune ca la nivelul fiecărei țări implicate, să fie 

impuse obiective precise și sa fie implementate acțiuni care să îndeplinească raportul cost-

eficiență. OMS adresează raportul asupra bolilor cronice netransmisibile în special ministerelor 

de sănătate și autorităților care pot acționa concret.  

Conform raportului, majoritatea deceselor cauzate de bolile cronice netransmisibile pot 

fi prevenite. Din totalul de 38 de milioane de decese cauzate de aceste afecțiuni, 16 milioane ar 

putea fi evitate. Decesele premature pot fi evitate prin dezvoltarea de politici de sănătate cu 

privire la reducerea consumului de tutun, reducerea consumului de alcool, promovarea unei 

alimentații sănătoase, a activității fizice și promovarea îngrijirii medicale primare. 

În continuare, cea mai mare rată de mortalitate din cauza bolilor cronice netransmisibile 

și a complicațiilor acestora se înregistrează în tările mediu și slab dezvoltate. 

În ceea ce privește România, profesioniștii din sănătate și unele dintre cele mai 

importante societăți medicale, dezbat problematica bolilor cronice netransmisibie, în fiecare an, 

în cadrul Congresului Național Bolile Cronice Netransmisibile, coordonat de prof.dr. Nicolae 

Hâncu, membru de onoare al Academiei Române și acad. Maya Simionescu. 

Anul acesta, manifestarea se va desfășura în perioada 27-28 februarie, la Hotel Ramada, 

București și va reuni, și de această dată, unii dintre cei mai importanți profesioniști din 

specialitățile cardiologie, neurologie, diabet și obezitate, pneumologie și oncologie și va aduce 

în discuție cele mai actuale subiecte cu privire la prevenirea și combaterea bolilor cronice 

netransmisibile. Manifestarea se adresează exclusiv profesioniștilor din domeniul medical. 

Mai multe informații despre eveniment pot fi găsite pe www.bolicronice-

netransmisibile.ro  
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