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Joi, 11 noiembrie 2021 

Moderator – Gabriela Codruța Nedelea, consultant nutriție   

09,30 – 09,45 Deschidere - Rozalina Lăpădatu, președinte APAA 

09,45 –  10,30 Criza imunoglobulinelor, lipsa colectării de plasmă și modul cum 

sunt afectați pacienții autoimuni – Dr. Ciprian Jurcuț, medic primar medicină 

internă, medic specialist reumatologie 

10,30 – 11,15 Tipuri de anemii, cauze și manifestări – Dr. Daniela Georgescu, 

medic primar hematologie clinică 

11,15 – 11,30 Pauză tehnică 

11,30 –  12,15 Afecțiuni neurologice demielinizante: neuromielita optică – Dr. 

Irene Davidescu, șef de lucrări, medic primar neurologie, medic specialist psihiatrie 

12,15 – 13,00 Cum ne-a afectat pandemia de Covid 19? – discuție liberă 

13,00 – 13,15 Închidere prima zi 

 

Vineri, 12 noiembrie 2021 

Moderator – Adriana Turea, jurnalist Radio România 

09,30 – 10,15 Boala Addison – Conf. univ. dr. Diana Păun, medic primar 

endocrinologie 

10,15 – 11,00 Afecțiuni reumatismale - Spondilita anchilozantă și poliartrita 

reumatoidă – Conf. univ. dr. Andra Bălănescu, medic primar medicină internă şi 

reumatologie 

11,00 – 11,15 Pauză tehnică 



 

 

 

11,15 – 12,00 Psoriazis vulgar versus psoriazis pustular generalizat – Prof. univ. 

dr. Simona Ianoși, medic primar dermatologie 

12,00 – 12,45 Bolile de colagen: Boala mixtă de țesut conjunctiv – Prof. univ. dr. 

Cristian Baicuș, medic primar medicină internă 

12,45 – 13,00 Închidere a doua zi 

 

Sâmbătă, 13 noiembrie 2021 

Moderator – Asist. univ. dr Silvia Șovăilă, medic primar medicină internă 

09,30 – 10,15 Diabetul tip 1 sau tip 2? Care sunt simptomele, diferențele și 

abordarea terapeutică – Dr. Delia Reurean-Pintilei, medic primar diabet, nutriție și 

boli de nutriție 

10,15 – 11,00 Reacțiile adverse la medicamente și vaccinuri, unde și de ce le 

raportăm  - Rozalina Lăpădatu, președinte APAA 

11,00 – 11,15 Pauză tehnică 

11,15 – 12,00 Hepatita autoimună: manifestări – Prof. univ. dr Dan – Ionuț 

Gheonea, medic primar gastroenterologie și medicină internă și Asist. univ. dr. 

Mihai Sacerdoțianu, medic specialist gastroenterologie 

12,00 – 12,45 Sclerodermia (scleroza sistemică) – Dr. Carina Mihai, medic primar 

reumatologie 

12,45 – 13,00 Închiderea conferinței 

 

Eveniment realizat cu sprijinul: 

 

 


