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1EDITORIAL

Stimaţi cititori,

Conceptul referitor la bolile infecţioase acute 
transmisibile, cronice cu etiologie infecţioasă şi 
urgenţe epidemiologice a fost adoptat ca temă 
generală a Congresului al XI-lea de Boli Infecţioase, 
ce se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 26-29 
septembrie 2012:

„Orientări actuale în bolile infecţioase acute 
transmisibile, cronice cu etiologie infecţioasă, ur-
genţe epidemiologice“ 

Una dintre temele selectate:
„Infecţiile transmise prin vectori“!
 La data la care Grupul Ştiinţifi c de Refl ecţie şi 

Opinie al SNRBI a stabilit tematicile în dezbatere 
(Revista Română de Boli Infecţioase Vol. XII, Nr. 
2, An 2009) nu erau prevăzute evoluţiile climatice 
pentru anul 2012, evoluţii care ne-au confi rmat 
importanţa temei în dezbatere!

În prezent, populaţia României este interesată în 
mod justifi cat de rolul principalilor vectori ai 
anotimpului cu evoluţii caniculare şi umiditate 
excesivă: căpuşe şi ţânţari, inductori ai unor boli 
severe, cum ar fi  Boala Lyme (provocată de căpuşă) 
sau infecţia cu virusul West-Nyle (provocată de 
ţânţari şi care predomină în lunile iulie-august).

Clinicienii, implicaţi în declanşarea suprave-
gherii epidemiologice şi clinice din Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş“ 
Bucureşti, au declanşat supravegherea, clinica şi 
terapia în epidemia cu virusul West-Nyle, în primele 
zile ale lunii august 1996, susţinuţi tehnic de Or  ga-
nizaţia Mondială a Sănătăţii, OMS/Geneva, şi au 
organizat Simpozionul Naţional intitulat „Epidemia 
de meningo-encefalită acută“, iulie-octombrie 1996.

 Am considerat oportun şi util să republicăm 
experienţa consemnată în cele 2.000 cazuri citate 
de Consilierul Ministrului Sănătăţii, epidemiologul 
Geza Molnar, în Evenimentul Zilei, 18 iunie 2012, 
în calitate de expert în bolile transmisibile, Profesor, 
Preşedinte al Societăţii de Epidemiologie, căreia îi 
mulţumesc pe această cale pentru oportunitatea 
creată!

P.S. Materialele dezbătute la lucrările Con gresului al 
XI-lea al SNRBI vor include şi pe cele ale Simpozionului 
din 1996.

Prof. Univ. Dr. Ludovic PĂUN,
Preşedinte al Societăţii Naţionale Române de Boli 

Infecţioase (SNRBI)


