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1EDITORIAL

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ASUPRA 
BOLILOR EMERGENTE (ICEID 2012)

International Conference on Emerging Infectious Diseases 
(ICEID 2012)

Prof. Univ. Dr. Ludovic Păun
Preşedinte al Societăţii Naţionale Române de Boli Infecţioase

Prima Conferinţă Internaţională asupra Bolilor 
Infecţioase Emergente a fost organizată de Statele 
Unite ale Americii (USA) în anul 1998. ICEID 
2012 marchează a  opta reuniune.

La conferinţă vor fi  împreună profesioniştii în 
Să nătatea Publică, pentru a încuraja schimbul de 
ex  perienţă ştiinţifi că şi de informaţii asupra „Apa-
riţiei şi Dezvoltării Globale“ a bolilor emer gente. 
Programul va cuprinde plenare, mese rotunde, cu 
speakeri invitaţi, dar şi prezentări orale şi postere.

Pentru a fi  incluse în program, lucrările parti-
cipanţilor vor trebui să aparţină activităţilor curente 
(supravegherii) epidemiologice, cercetării, comuni-
cării şi trainingului, bioterorismului, prevenirii şi 
controlul bolilor infecţioase emergente, atât în 
Statele Unite al Americii, cât şi în străinătate, peste 
tot.

Organizatorii au fi xat patru ţinte pentru ICEID 
2012:

Care sunt bolile infecţioase emergente?• 
Pe cine afectează?• 

De ce au emers (apărut) acum?• 
Ce putem face pentru a le preveni şi controla?• 

Vă prezentăm alăturat Programul şi unele in-
formaţii ce se referă la activitatea consiliului ştiin-
ţifi c al Autorităţii Sanitar Veterinare.

Sperăm:
să putem publica în limba română materialele • 
şi concluziile conferinţei;
să publicăm toate materialele într-un număr • 
(supliment) al Revistei Române de Boli 
Infecţioase, în limba engleză;
să supunem materialul dezbaterii Grupului • 
Ştiinţifi c de Refl ecţie şi Opinie în Bolile 
Infecţioase Acute Transmisibile şi Cronice în 
etiologie infecţioasă al Societăţii Naţionale 
Române de Boli Infecţioase (SNRBI);
o opinie personală, modul de abordare, or-• 
ganizare al ICEID 2012; ca şi de valorifi care 
a rezultatelor să poată fi  preluate în organi-
zarea şi valorifi carea concluziilor reuniunilor 
naţio nale.


