PROGRAM ŞTIINŢIFIC / SCIENTIFIC PROGRAM
Joi, 5 martie, Sala Crown A+B / Thursday, March 5th, Crown A+B Hall
09.00-12.15 Curs de Academic Writing (scriere medicală): Cum se scrie un articol medical de
calitate - Cum să devii un autor de succes / Academic Writing Course - How to
become a succesful author
Speakeri / Speakers: Dimitri Mikhailidis (Marea Britanie / UK), Niki Katsiki
(Grecia / Greece)
I. Introducere / Introduction
- Sfera scrierii medicale / The scope of medical writing
II. Scrierea unui manuscris / Writing a manuscript
- Rolul Autorilor, Recenzorilor și Redactorilor / The role of Authors, Reviewers and
Editors
- Tipuri de publicații: Cercetări Originale, Recenzii, Editoriale, Comunicări Scurte,
Rezumate și Scrisori / Types of publication: Original Research, Reviews, Editorials,
Short Communications, Abstracts and Letters
- Componentele unei publicații: Rezumat, Introducere, Material și Metode, Rezultate,
Discuții, Concluzii și Referințe. Declarația de interese și contribuția autorului /
Components of a publication: Abstract, Introduction, Material and Methods, Results,
Discussion, Conclusions and References. Declaration of interests and author
contribution
10.30-10.45 Pauză de cafea / Coffee break
III. Sfaturi și trucuri pentru un manuscris de succes / Tips and tricks for a successful
manuscript
- Excelență în scrierea medicală: un standard minim / Excellence in medical writing: a
minimum standard
- Procesul de recenzie pentru un jurnal / Journal peer review process
- Prezentarea datelor statistice / Presenting statistical data
- Greşeli comune / Common mistakes
IV. Întrebări din partea publicului / Questions from the audience
- Clarificări, experiențe personale și sfaturi pentru viitoarele submiteri de lucrări /
Clarifications, personal experience and advice for future submissions
Participarea la Cursul de Academic Writing nu este posibilă decât dacă v-aţi înscris în
prealabil!

12.15-12.30 Pauză de cafea / Coffee break
12.30-14.00 Masă rotundă: "Noul" risc cardiovascular în diabetul zaharat tip 2:
reinterpretare pentru o nouă abordare / The "new" cardiovascular risk in type
2 diabetes: reinterpretation for a new approach
Moderatori / Chair: Nicolae Hâncu, Cristian Serafinceanu
12.30-12.50 Noua interpretare şi noul algoritm al Societăţii Europene pentru Studiul
Diabetului (EASD) şi al Societăţii Europene de Cardiologie (ESC) / New
interpretation and new algorithm of EASD/ESC – Nicolae Hâncu
12.50-13.10 SGLT-2i şi beneficiile cardiace / SGLT-2i and cardiac benefits –
Gabriela Roman
13.10-13.30 GLP-1 RA şi beneficiile cardiace / GLP-1 RA and cardiac benefits – Doina Catrinoiu
13.30-13.50 Beneficiile renale ale SGLT-2i şi GLP-1 RA / Renal benefits of SGLT-2i and GLP-1
RA – Cristian Serafinceanu
13.50-14.00 Discuţii / Discussion
14.00-14.15 Pauză de cafea / Coffee break
14.15-15.45 Sesiune „Prezent şi viitor în diabetologie” – Partea I / „Present and future in
diabetology” Session – Part 1
Moderatori / Chair: Peter Toth, Adrian Covic
14.15-15.00 Hypertriglyceridemia in diabetes: etiology and management /
Hipertrigliceridemie în diabet: etiologie și management – Peter Toth (SUA /
USA)
15.00-15.45 SGLT-2i în 2020: actualizarea cardio-renală după atât de multe studii /
SGLT2i 2020: the cardio-renal update after so many trials – Adrian Covic
15.45-16.00 Pauză de cafea / Coffee break
16.00-17.30 Sesiune „Prezent şi viitor în diabetologie” – Partea a II-a / „Present and future
in diabetology” Session – Part 2
Moderatori / Chair: Niki Katsiki, Manfredi Rizzo
16.00-16.45 Abnormal peri-organ or intra-organ fat deposition and vascular risk: "partners
in crime" / Depunerea de grăsime peri-organă sau intraorganică anormală și riscul
vascular: „parteneri la crimă” – Niki Katsiki (Grecia / Greece)
16.45-17.30 Cardiovascular residual risk: the role of atherogenic small dense LDL / Riscul
rezidual cardiovascular: rolul LDL dens aterogen - Manfredi Rizzo (Italia / Italy)
17.30-17.45 Pauză de cafea / Coffee break

17.45-19.15 Sesiune „Prezent şi viitor în diabetologie” – Partea a III-a / „Present and future
in diabetology” Session – Part 3
Moderatori / Chair: Antonio Ceriello, Cristian Serafinceanu
17.45-18.30 How to compromise between a gluco and cardio-centric approach for the
management of diabetes? / Cum să faci un compromis între o abordare gluco și
cardio-centrată în managementul diabetului? – Antonio Ceriello (Italia / Italy)
18.30-19.15 Boala cardiovasculară în diabet: update în ceea ce priveşte mecanismele
moleculare și celulare / Cardiovascular disease in diabetes: update on molecular
and celular mechanisms - Cristian Serafinceanu

Joi, 5 martie, Sala Crown C+D / Thursday, March 5th, Crown C+D Hall
08.00-10.00 Workshop hands-on oferit cu sprijinul Accu-Chek: Pompe de insulină, modul
începători / Hands-on workshop organized with support from Accu-Chek:
Insulin pumps, beginners module
Speaker / Speaker: Delia Reurean-Pintilei
1. Introducere în sistemele de administrare continuă a insulinei - pompele de insulină /
Introduction to continuous insulin delivery systems - insulin pumps
2. Noţiuni legate de modalităţile de inserţie a pompei; kitul de infuzie / How to insert the
pump; the infusion kit
3. Noţiuni de bază legate de setările pompelor de insulin / Introduction to insulin pumps
settings
4. Tipuri de bolusuri de insulină şi adaptarea lor în funcţie de ritmul meselor şi cantitatea de
carbohidraţi folosită / Types of insulin boluses and their adjustment according to the pace
of the meals and the amount of carbohydrates used
5. Tipuri de calcule pentru bolusuri. Exemple şi exerciţii practice / Types of bolus
calculations. Examples and practical exercises
6. Hipoglicemia, hiperglicemia. Setarea pompei în situaţii particulare. Exemple şi exerciţii
practice / Hypoglycaemia, hyperglycaemia. Pump setting in particular situations. Examples
and practical exercises
10.00-10.15 Pauză de cafea / Coffee break
10.15-12.15 Workshop hands-on oferit cu sprijinul Medtronic: Pompe de insulină
augmentate cu senzori, modul începători / Hands-on workshop organized
with support from Medtronic: Sensor-augmented insulin pumps, beginners
module
Speaker / Speaker: Attila Detary

1. Pompele augmentate cu sisteme de monitorizare continuă. Noţiuni introductive.
Descrierea sistemelor. Sisteme de infuzie / Augmented pumps with continuous monitoring
systems. Introduction. Systems description. Infusion systems
2. Sisteme de conexiune a pompei cu senzorii. Platforme / Pump and sensors connection
systems. Platforms
3. Tipare de selecţie a pacienţilor pentru pompele augmentate cu senzori. Criterii / Patient
selection patterns for sensor-augmented pumps. Criteria
4. Noţiuni de bază legate de setarea pompei şi setarea senzorilor. Implantarea. Exerciţii
practice / Introduction to pump setting and sensors setting. Implantation. Practical
exercises
5. Managementul diabetului zaharat la persoanele cu sisteme augmentate: calculul
carbohidraţilor, proteinele şi lipidele. Exemple şi exerciţii practice / Management of
diabetes in people with augmented systems: calculating carbohydrates, proteins and
lipids. Examples and practical exercises
6. Calcularea bolusurilor de insulină şi adaptarea lor pentru situaţii particulare. Exemple şi
exerciţii practice / Calculation of insulin boluses and their adaptation for particular
situations. Examples and practical exercises
12.15-12.30 Pauză de cafea / Coffee break
Participarea la Cursurile de pompe nu este posibilă decât dacă v-aţi înscris în prealabil, aţi
achitat taxa de participare şi aţi primit confirmare de înscriere STRICT PENTRU CURSURI!
Locurile la cursuri s-au epuizat deja. Accesul în sala de curs se poate face numai dacă
figuraţi pe lista de înscrişi!

Vineri, 6 martie, Sala Crown A+B / Friday, March 6th, Crown A+B Hall
09.00-11.00 Sesiune educaţională susţinută cu sprijinul companiei Novo Nordisk: “Noi clase
de medicamente antidiabetice” / Educational session supported by Novo
Nordisk: “New antidiabetic drug classes: from bench to bed”
09.00-10.00 Partea I / Part I
Moderatori / Chair: Cristian Serafinceanu, Francesco Cosentino
09.00-09.10 Clinical guidelines evolution up to 2018 ADA/EASD consensus: from gluco- to
patient centric focus / Evoluția ghidurilor clinice până la consensul Asociaţiei
Americane pentru Diabet (ADA) / Asociaţiei Europene pentru Studiul Diabetului
(EASD) din 2018: de la concentrarea gluco- la focus pe pacient – Francesco
Cosentino (Suedia / Sweden)
09.10-09.30 Overview of pleiotropic effects of liraglutide / Prezentare generală a efectelor
pleiotropice ale liraglutidei – Manfredi Rizzo (Italia / Italy)

09.30-09.50 Highlighting the major progress brought by semaglutide (Sustain 6 and Pioneer
6) / Evidențierea progresului major adus de semaglutidă (Sustain 6 și Pioneer 6)
– Cristian Guja
09.50-10.10 Highlighting ESC Guidelines 2019: provoking recommendations for T2DM patient
treatment / Evidenţierea recomandărilor ghidurilor Societăţii Europene de
Cardiologie din 2019: recomandări provocatoare cu privire la tratamentul
pacienţilor cu diabet zaharat de tip 2 – Francesco Cosentino (Suedia /
Sweden)
10.10-11.00 Partea a II-a: Dezbatere PRO-CONTRA - Inhibitorii SGLT2 sunt o alternativă
valoroasă la metformină ca primă linie de tratament la pacienții cu diabet
zaharat de tip 2? / Part II: PRO-CON Debate - Are SGLT2 inhibitors a valuable
alternative to metformin as first treatment line in T2DM patients?
Moderator / Chair: Cristian Serafinceanu
10.10-10.35 NO / NU - Antonio Ceriello (Italia / Italy)
10.35-11.00 YES / DA - Francesco Cosentino (Suedia / Sweden)
11.00-11.15 Pauză de cafea / Coffee break
11.15-12.00 Simpozion Sanofi: Moştenire. Inovaţie. Speranţă / Sanofi Symposium:
Legacy. Innovation. Hope
Moderator / Chair: Cristian Serafinceanu
Speakeri / Speakers: Cristian Guja, Bogdan Timar
12.00-13.30 Sesiune Diabet Zaharat (I) / Diabetes Mellitus Session (I)
Moderatori / Chair: Katarina Lalic, Andrej Janez
12.00-12.20 LDL cholesterol target: is it still the lower the better? / Nivelul colesterolului LDL:
în continuare cu cât mai mic, cu atât mai bun? – Katarina Lalic (Serbia / Serbia)
12.20-12.40 GLP-1, a matter of taste / GLP-1, o chestiune de gust – Andrej Janez (Slovenia /
Slovenia)
12.40-13.00 Evaluarea stării nutriționale: factor de decizie în abordarea terapeutică a
pacientului în vârstă cu fractură de șold / Evaluation of the nutritional status:
decision factor in the therapeutic approach in senior patient with hip fracture Anca Iuliana Pîslaru, Adina Carmen Ilie, Ioana Alexandra Sandu, Ramona
Ștefăniu, Ioana Dana Alexa, Ovidiu Alexa, Roxana Pînzaru
13.00-13.20 Modelul alimentar bazat pe surse vegetale în prevenția și managementul
diabetului tip 2 / Plant-based diets and type 2 diabetes prevention and
management - Anca Mihaela Hâncu, Cristian Serafinceanu, Manfredi Rizzo,
Nikolaos Papanas, Anca Pantea Stoian
13.20-13.30 Discuţii / Discussion

13.30-14.30 Pauză de prânz / Lunch break
14.30-15.15 Simpozion Eli Lilly: Povestea TRULICITY continuă cu REWIND / Eli Lilly
Symposium: The TRULICITY story – REWINDing CV disease in diabetes
Moderator / Chair: Cristian Serafinceanu
Speakeri / Speakers: Simona Popa, Cornelia Zetu
15.15-16.00 Simpozion Boehringer Ingelheim: Empagliflozin - de la studii intervenţionale, la
beneficii vitale / Boehringer Ingelheim Symposium: Empagliflozin - from clinical
trials to extension of lives
Moderator / Chair: Cristian Serafinceanu
- De la controlul glicemic la protecţia inimii: care este mecanismul acţiunii? / From
glycemic control to CV protection: what is the mechanism of action? – Doina
Catrinoiu
- Acţionează azi pentru ani de viaţă câştigaţi / Acting today, for more years of life
along the way - Nicoleta Mîndrescu
16.00-16.15 Pauză de cafea / Coffee break
16.15-17.45 Sesiune Diabet Zaharat (II) / Diabetes Mellitus Session (II)
Moderatori / Chair: Doina Catrinoiu, Iuliana Popescu
16.15-16.35 Diabetul şi bolile neurodegenerative: este o legătură între ele? / Diabetes and
neurodegenerative diseases, is there a link between them? – Doina Catrinoiu
16.35-16.55 Considering or not the ‘off-target” effects of SGLT2 inhibitors in the management
of T2D? What the latest meta-analysis studies teach us? / Luăm în considerare
sau nu efectele „off-target” ale inhibitorilor SGLT2 în managementul pacienţilor
cu diabet zaharat tip 2? Ce ne învață ultimele studii de meta-analiză? – Iuliana
Popescu (SUA / USA)
16.55-17.15 Relația dintre sănătatea orală și calitatea vieții la pacienții diabetici români
internați într-un centru antidiabetic terțiar / The relationship between oral
health and quality of life in Romanian diabetic patients hospitalised in a tertiary
antidiabetic center - Anca Pantea Stoian, Roxana Adriana Stoica, Diana Simona
Ștefan, Silviu Pițuru, Ionela Istrati, Cristian Serafinceanu
17.15-17.35 Tratamentul paliativ al disfagiei severe la pacienții cu cancer în stadiu avansat /
Palliative treatment of severe dysphagia in advanced cancer patients - Gabriela
Rahnea-Niță, Anda-Natalia Ciuhu, Roxana-Andreea Rahnea-Niță, AlexandruRareș Stoian
17.35-17.45 Discuţii / Discussion
17.45-18.00 Pauză de cafea / Coffee break

18.00-19.30 Sesiune Diabet Zaharat (III) / Diabetes Mellitus Session (III)
Moderatori / Chair: Dimitri Mikhailidis, Cornelia Bala
18.00-18.20 Diabetes and lipids / Diabetul şi lipidele – Dimitri Mikhailidis (Marea Britanie /
UK)
18.20-18.40 Steatoza pancreatică - o nouă entitate clinică / Pancreatic steatosis - an emerging
clinical entity – Cornelia Bala
18.40-19.00 Rolul microbiotei intestinale în dezvoltarea și tratamentul diabetului de tip 2 /
Role of gut microbiota in the development and treatment of type 2 diabetes Graţiela Pârcălăbioru, Carmen Chifiriuc
19.00-19.20 Evaluarea activității fizice la vârstnici: un element în menținerea rezistenței
vasculare? / Assessment of physical activity in the elderly: an element in
maintaining vascular resilience? - Sorina Maria Aurelian, Ruxandra Mihalache,
Andreea Zamfirescu, Justin Aurelian, Ana Capisizu
19.20-19.30 Discuţii / Discussion

Vineri, 6 martie, Sala Crown C+D / Friday, March 6th, Crown C+D Hall
09.00-11.00 Sesiune Diabet Zaharat (IV) / Diabetes Mellitus Session (IV)
Moderatori / Chair: Corina Pop, Istvan Wittmann
09.00-09.20 Evaluarea malnutriției, a sarcopeniei și a fragilității la pacienții cu boli cronice
hepatice și diabet zaharat. Instrumente utile in practica clinică / Assessment of
malnutrition, sarcopenia and frailty in patients with chronic liver disease and
diabetes mellitus. Useful tools in clinical practice - Corina Pop
09.20-09.40 Diabetic kidney diseases in the new guidelines / Bolile renale diabetice în noile
ghiduri – Istvan Wittmann (Ungaria / Hungary)
09.40-10.00 Tratamentul antidiabetic oral la pacienții cu diabet zaharat tip 2 și boală arterială
periferică / The oral antidiabetic treatment in patients with type 2 diabetes
mellitus and peripheral artery disease – Camelia Diaconu
10.00-10.20 Relația dintre nivelul adipokinelor serice și parametrii metabolici la pacienții
obezi adresați pentru chirurgie bariatrică / Serum adipokines in obese bariatric
patients: correlations with metabolic parameters - Ioana Hristov, Vasile Daniel
Timofte, Iustina Silvia Crețu-Silivestru, Bogdan Mihai, Ecaterina Anisie, Veronica
Mocanu
10.20-10.40 Cauză sau complicație? - Aspecte psihosociale ale pacienților diabetici cu boli
cardiovasculare / Cause or complication? - Psychosocial aspects of diabetic
patients with cardiovascular diseases – Pál Tünde, Zoltán Preg, Monica Iudita
Maria Szabó, Kinga Nyulas, Dalma Bálint Szentendrey, Márta Germán-Salló
10.40-11.00 Discuţii / Discussion
11.00-11.15 Pauză de cafea / Coffee break

11.15-12.00 Sesiune Endocrinologie / Endocrinology Session
Moderatori / Chair: Cătălina Poiană, Diana Păun
11.15-11.35 Cătălina Poiană
11.35-11.55 Modificări ale metabolismului glucidic în afecțiunile glandei suprarenale /
Changes in carbohydrate metabolism in adrenal gland disorders – Diana Păun
11.55-12.00 Discuţii / Discussion
12.00-13.30 Sesiune Nefrologie / Nephrology Session
Moderatori / Chair: Liliana Gârneaţă, Eugen Moţa
12.00-12.20 Dietele hipoproteice în optimizarea controlului presiunii arteriale la bolnavii
diabetici cu boală cronică de rinichi avansată: mit sau realitate? / Proteinrestricted diets to optimize blood pressure control in patients with advanced
chronic kidney disease patients: myth or reality? – Liliana Gârneaţă
12.20-12.40 Sindromul metabolic și boala renală cronică / Metabolic syndrome and chronic
kidney disease – Eugen Moţa
12.40-13.00 Nefropatia diabetică şi sarcina - o provocare interdisciplinară / Diabetic
nephropathy and pregnancy - an interdisciplinary challenge - Alina-Mihaela
Stăniguț
13.00-13.20 Aspecte terapeutice moderne în cancerul pulmonar fără celule mici, local avansat
şi metastatic / Novel therapeutics aspects in advanced and metastatic non-small
cell lung cancer – Experience of the Oncology Department of St. Luke Chronic
Diseases Hospital in Bucharest - Gabriela Rahnea-Niță, Natalia-Anca Ciuhu,
Roxana-Andreea Rahnea-Niță, Stoian Alexandru-Rareș
13.20-13.30 Discuţii / Discussion
13.30-14.30 Pauză de prânz / Lunch break
14.30-16.00 Sesiune Diabet Zaharat (V) / Diabetes Mellitus Session (V)
Moderatori / Chair: Anca Cerghizan, Adrian Vlad
14.30-14.50 Abordarea dislipidemiei în diabetul zaharat tip 2 / Dyslipidemia management in
type 2 diabetes - Anca Cerghizan
14.50-15.10 Terapia antiagregantă plachetară în prevenția cardiovasculară la pacienții cu
diabet zaharat tip 2 / Antiplatelet therapy for cardiovascular prevention in type
2 diabetes patients – Adrian Vlad
15.10-15.30 Sindromul metabolic - corelații clinice și biochimice / The metabolic syndrome:
clinical and biochemical correlations - Roxana-Mihaela Barbu, Ilinca Pasărică,
Iosif-Leonard Pertea, Alexandru Vlase, Dragoș Munteanu, Andrei Cernomaz
15.30-15.50 Evaluarea riscului cardiovascular la un lot de pacienți cu hepatopatie adipoasă
din Transilvania / Cardiovascular risk assessment in a group of non-alcoholic fatty
liver patients from Transylvania - Daciana Nicoleta Dascălu

15.50-16.00 Discuţii / Discussion
16.00-16.15 Pauză de cafea / Coffee break
16.15-18.05 Sesiune Gastroenterologie / Gastroenterology Session
Moderatori / Chair: Dan Dumitraşcu, Carmen Fierbinţeanu
16.15-16.35 Tulburările funcţionale şi diabetul / Functional disorders and diabetes - Mircea
Manuc
16.35-16.55 Complicaţii intestinale în diabet / Intestinal complications in diabetes - Dan
Dumitraşcu
16.55-17.15 Identificarea și gestionarea steatohepatitei nonalcoolice la populațiile cu risc
ridicat / Identifying and managing NASH in high-risk populations – Carmen
Fierbinţeanu
17.15-17.35 Caracteristici clinice și patologice ale pacienților cu cancer colorectal și diabet:
experiența unui singur centru / Clinical and pathological features of patients with
colorectal cancer and diabetes: a single centre experience - Laura Mazilu, AdrianPaul Suceveanu, Raluca Irinel Parepa, Daniela Andreea Gheorghe, Anca Pantea
Stoian, Valeriu Ardeleanu, Iulia Andra Suceveanu
17.35-17.55 Diabetul zaharat de tip 2 și riscul de carcinom hepatocelular la pacienții cu
hepatită cronică VHC tratați cu antivirale directe / Type 2 diabetes mellitus and
the risk of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis C patients treated with
direct acting antivirals – Elena Laura Iliescu, Letiția Toma, Camelia Diaconu, Anca
Zgură, Nicolae Bacalbașa, Adriana Stanciu-Mercan
17.55-18.05 Discuţii / Discussion

Sâmbătă, 7 martie, Sala Crown A+B / Saturday, March 7th, Crown A+B Hall
09.00-10.00 Sesiune Diabet Zaharat (VI) / Diabetes Mellitus Session (VI)
Moderatori / Chair: Maya Simionescu, Peter Toth
09.00-09.20 Maya Simionescu
09.20-09.40 Aggressive LDL-C Reduction and Cognitive Function / Reducerea agresivă a LDL-C
și funcția cognitivă – Peter Toth (SUA / USA)
09.40-10.00 Discuţii / Discussion
10.00-11.00 Dezbatere PRO-CONTRA: Reducerea riscului cardiovascular este o țintă
terapeutică mai importantă decât HbA1c la pacienții cu diabet zaharat tip 2? /
PRO-CON Debate: Is cardiovascular risk reduction a more important
therapeutic target than HbA1c in T2DM patients?
Moderator / Chair: Cristian Serafinceanu

10.00-10.30 NO / NU – Cristian Guja
10.30-11.00 YES / DA – Nebojsa Lalic (Serbia / Serbia)
11.00-11.15 Pauză de cafea / Coffee break
11.15-12.00 Simpozion AstraZeneca: De la control glicemic la protecţie cardio-renală - o
schimbare necesară / AstraZeneca Symposium: From glycemic control to
cardio-renal protection - a necessary change
Moderator / Chair: Cristian Serafinceanu
- Riscul cardiovascular la pacienţii cu DZ2 – opinia cardiologului / Cardiovascular
risk in T2DM patients – cardiologist’s opinion - Vlad Vintilă
- De la control glicemic la protecţie cardiovasculară: o schimbare necesară / From
glycemic control to cardiovascular protection: a neccessary change - Daniela
Stegaru
- Protecţia renală la pacienţii cu DZ2 pe parcursul continuumului cardio-renometabolic / Renal protection in T2DM patients along Ca-Re-Me continuum Cristian Serafinceanu
12.00-13.30 Sesiune Diabet Zaharat (VII) / Diabetes Mellitus Session (VII)
Moderatori / Chair: Bogdan Mihai, Maciej Banach
12.00-12.20 Diabetul și sarcina: noțiuni de actualitate / Diabetes and pregnancy: an update –
Bogdan Mihai
12.20-12.40 Nutrition and nutraceuticals support for patients in diabetes / Suport nutrițional
și nutraceutic pentru pacienții diabetic - Maciej Banach (Polonia / Poland)
12.40-13.00 Rolul aderenței și inerției terapeutice în managementul diabetului de tip 2 / The
role of adherence and therapeutic inertia in the management of type 2 diabetes
– Maria Moţa
13.00-13.20 Incidența și severitatea disfuncției sudomotorii în stadiile incipiente ale
neuropatiei diabetice în diabetul zaharat tip 2 / Incidence and severity of
sudomotor dysfunction in early stages of sensorimotor neuropathy in type 2
diabetes - Rodica Doroș, Daniela Stegaru, Evelyn Andra Iacobini, Răzvan Motoc,
Bogdana Brăileanu, Cătălina Andrei, Elena Căceaune, Viviana Elian, Cornelia Zețu
13.20-13.30 Discuţii / Discussion
13.30-14.30 Pauză de prânz / Lunch break
14.30-15.00 Simpozion Sanofi: Terapia lipidică - noua eră dincolo de statine / Sanofi
Symposium: Lipid therapy - the new era beyond statins
Speaker: G.A. Dan

15.00-15.30 Simpozion Servier: Managementul pacientului cu DZ2: toate-s vechi și nouă
toate! / Servier Symposium: Management of type 2 diabetes patient: all is old
and all is new!
Speaker: Cristian Serafinceanu
15.30-16.00 Simpozion MSD: Aderenţa în tratamentul diabetului zaharat tip 2 - cheia care
deschide implicarea pacientului în managementul bolii / MSD Symposium:
Adherence in the treatment of type 2 diabetes - the key that opens up the
patient's involvement in the management of the disease
Speaker: Delia Reurean-Pintilei
16.00-16.30 Simpozion Medtronic: Mai mult timp în normoglicemie și protecție avansată
împotriva hipoglicemiei, pentru pacienții dumneavoastră – SISTEMUL
MINIMED 640G / Medtronic Symposium: Increased time in range and
advanced hypo protection for your patients – MINIMED 640G SYSTEM
Speaker: Viviana Elian
16.30-16.45 Pauză de cafea / Coffee break
16.45-18.15 Sesiune Diabet Zaharat (VIII) / Diabetes Mellitus Session (VIII)
Moderatori / Chair: Nikolaos Papanas, Viviana Elian
16.45-17.05 Diabetic neuropathy: an overview / Neuropatia diabetică: o imagine de ansamblu
- Nikolaos Papanas (Grecia / Greece)
17.05-17.25 Hipercorticismul este asociat cu morbiditate şi mortalitate cardiovasculară
crescută: un studiu retrospectiv / Hypercortisolism is associated with increased
cardiovascular mortality and morbidity: a retrospective study – Roxana Dumitriu,
Roxana Dușceac, Teodor Salmen, Cătălina Poiană
17.25-17.45 Insuficiența cardiacă la pacienții cu diabet zaharat: date paraclinice / Heart failure
in patients with diabetes mellitus: paraclinical findings - Teodor Salmen, Daniela
Stegaru, Valeria-Anca Pietroșel, Alexandra Zarzu, Vlad Alexe, Alexandra Milicescu,
Rodica Doroș, Andrada Mihai
17.45-18.05 Rezultate pe obiectivul renal în studiile de siguranță cardiovasculară: noi
perspective despre cum să tratăm diabetul pentru a proteja rinichii / Renal
outcomes from Diabetes CVOTs: new perspectives on how to treat diabetes to
protect the kidneys - Bogdan Timar
18.05-18.15 Discuţii / Discussion
18.15-19.15 Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Studii Reno-Metabolice şi Nutriţionale
(ASRMN) / General Assembly of Association for Renal, Metabolic and Nutritional
Studies

Sâmbătă, 7 martie, Sala Crown C+D / Saturday, March 7th, Crown C+D Hall
09.00-11.00 Sesiune Cardiologie / Cardiology Session
Moderatori / Chair: Dan Gaiţă, Antoniu Petriş
09.00-09.20 Diabetul este cancerul arterelor?! / Is diabetes the arterial cancer?! – Dan Gaiţă
09.20-09.40 Clipe dulci în USTACC, morbi-mortalitate crescută ulterior/ Sweet moments in
CCU, high morbidity-mortality after – Antoniu Petriş
09.40-10.00 Diabetul zaharat: factor de risc pentru fibrilația atrială / Diabetes mellitus: risk
factor for atrial fibrillation – Daniel Lighezan, Anda Militaru
10.00-10.20 To be announced
10.20-10.35 Detecția precoce a disfuncției atriale stângi prin ecocardiografia de urmărire a
vârstei la subiecți asimptomatici cu diabet zaharat de tip 1 / Early detection of
left atrial dysfunction by speckle tracking echocardiography in asymptomatic
subjects with type 1 diabetes mellitus - Oana Neagoe, Oana Mirea, Ionuț Donoiu,
Mihaela Berceanu, Octavian Istrătoaie, Maria Moța, Constantin Militaru
10.35-10.50 Particularități în evoluție și semnificație prognostică a fibrilației atriale cu debut
nou la un grup de pacienți diabetici cu elevație ST / Evolution particularities and
prognostic significance of new-onset atrial fibrillation in a group of diabetic
female patients with acute ST-Elevation - Liviu Macovei, Delia Melania Popa,
Cristina Trincă, Marius Dumitru Adoamnei, Dan George Năstasa, Nicușor Lovin,
Amin Bazyani, Ionuț Silviu Achiței, Alexandru Burlacu, Igor Nedelciuc
10.50-11.00 Discuţii / Discussion
11.00-11.15 Pauză de cafea / Coffee break
11.15-13.30 Sesiune Diabet Zaharat (IX) / Diabetes Mellitus Session (IX)
Moderatori / Chair: Simona Popa, Gyorgy Jermendy
11.15-11.35 Bolile metabolice şi cancerul: rolul receptorilor de insulină / Metabolic diseases
and cancer: the role of insulin receptors – Simona Popa
11.35-11.55 Changes in trends of epidemiological data (incidence, prevalence, mortality) of
pharmacologically treated T2DM-patients in Hungary between 2001 and 2016 /
Modificări în tendințele datelor epidemiologice (incidența, prevalența,
mortalitatea) la pacienții tratați farmacologic pentru diabet zaharat tip 2 în
Ungaria între 2001 și 2016 – Gyorgy Jermendy (Ungaria / Hungary)
11.55-12.15 Oral mucosa vascularization in early diabetic diagnosis (patent) / Vascularizație
a mucoasei orale în diagnosticul diabetic timpuriu (brevet) – Julia Vysochanskaya
Rusia / Russian Federation)
12.15-12.35 Abordarea terapeutică a diabetului post transplant / Therapeutic approach of
new onset diabetes after transplantation - Viviana Elian
12.35-12.55 Controlul glucozei la pacienții cu acromegalie rezistentă la monoterapia
analogilor receptorilor de somatostatină de primă linie / Glucose control in

patients with acromegaly resistant to first-line somatostatin receptor analogues
monotherapy - Simona Găloiu, Emma Mărgărit, Ionela Baciu, Dan Niculescu,
Raluca Trifănescu, Șerban Radian, Cristina Căpățână, Andra Caragheorgheopol,
Cătălina Poiană
12.55-13.15 Fast-food și diabet în pediatrie: un drum spre dezastru / Fast-food and diabetes
in pediatrics: a road to disaster - Cristina Maria Mihai, Anca Daniela Pînzaru,
Tatiana Chișnoiu
13.15-13.30 Discuţii / Discussion
13.30-14.30 Pauză de prânz / Lunch break
14.30-16.00 Sesiune Diabet Zaharat (X) / Diabetes Mellitus Session (X)
Moderatori / Chair: Andrada Mihai, Yajnavalka Banerjee
14.30-14.50 Microbiomul intestinal şi patologia metabolică / Intestinal microbiome and
metabolic disorders – Andrada Mihai
14.50-15.10 Yajnavalka Banerjee (Emiratele Arabe Unite / UAE)
15.10-15.30 Medicaţiile antihiperglicemiante, fibrilaţia atrială şi accidentul vascular cerebral
/ Antihyperglycemic drugs, atrial fibrillation and stroke – Cristina Lăcătuşu
15.30-15.50 Date noi despre complicațiile vezicii urinare în diabetul zaharat: o recenzie / New
data about urinary bladder complications of diabetes mellitus: a review – Victor
Mădan, Mihai Păvălean, Ovidiu Pacu, Mihaela Păvălean, Săndica Bucurica, Mihai
Dimitriu, Irina Pacu
15.50-16.00 Discuţii / Discussion
16.00-16.15 Pauză de cafea / Coffee break
16.15-17.45 Sesiune Ginecologie / Gynecology Session
Moderatori / Chair: Antoniu Crîngu Ionescu, Anca Pantea Stoian
16.15-16.35 Contracepţia hormonală în postpartum la pacientele cu diabet gestaţional /
Hormonal contraception in postpartum patients with gestational diabetes
mellitus - Antoniu Crîngu Ionescu
16.35-16.55 Diabetul gestaţional: noi provocări / Gestational diabetes: new challenges - Anca
Pantea Stoian
16.55-17.15 Impactul sindromului metabolic asupra sarcinii / The impact of metabolic
syndrome on pregnancy - Ina Popescu, Irina Pacu, Antoniu Crîngu-Ionescu, Victor
Mădan, Bogdan Socea, Mihai Dimitriu, Nicolae Bacalbașa, Mihail Popescu,
Nikolaos Zygouropoulos, Adelina Dan, Mihai Bănacu
17.15-17.35 Obezitatea maternă: o nouă provocare a medicinei moderne - Raport de caz /
Maternal obesity: a new challenge of modern-day medicine - Case report – Mihai
Dimitriu, Mihai-Bogdan Niculae, Diana-Claudia Gheorghiu, Horaţiu Haradja,
Cătălin Gabriel Cîrstoveanu, Adelina-Loredana Dan, Andra – Maria Ionescu

17.35-17.45 Discuţii / Discussion

