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NEWSLETTER 
75 de ani de existență a Institutului Național de Endocrinologie ”C.I.Parhon” 

8 noiembrie 2021 
EXCLUSIV ONLINE 

 
 

Simpozion științific complex, în cadrul manifestărilor organizate pentru a marca 75 de ani de 
existență a Institutului Național de Endocrinologie ”C.I.Parhon”. 
 
Institutul Național de Endocrinologie ”C.I.Parhon” și Societatea Română de Endocrinologie 
vă așteaptă luni, 8 noiembrie, începând cu ora 9:00, la evenimentul științific 

Prin conștiința trecutului clădim prezentul și pășim spre viitor 
 
Manifestarea Endocrinologie Românească: Prin conștiința trecutului clădim prezentul și 
pășim spre viitor se adresează EXCLUSIV profesioniștilor din domeniul medical, iar din 
programul științific, vă menționăm: 
 
SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ A DOCTORANZILOR 

ü Rolul factorilor de transcripție în caracterizarea PITNET  
ü Impactul radiochirurgiei Gamma-knife asupra funcției hipofizare și vizuale în tumorile 

hipotalamo-hipofizare 
ü Corelații între indicii de calitate a vieții și riscul cardio-vascular la pacienții cu 

acromegalie  
ü Studiul polimorfismelor genei AVPR1A în sindromul metabolic  
ü Densitate minerală osoasă sau TBS în evaluarea osteopatiei acromegalice?  
ü Relația dintre parathormonul seric și afectarea osoasă la pacienții dializați  
ü Mortalitatea și factorii de risc de mortalitate post fractură de sold  
ü Testul de stimulare cu calciu în managementul cancerului tiroidian medular  
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SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ A SECȚIILOR ȘI LABORATOARELOR 
 

ü Hipertiroidismul și sarcina - putem minimiza riscul fetal?  
ü Programul European de Armonizare a managementului diagnostic, terapeutic și 

cercetării tumorilor adrenale – acțiunea COST 20122 în cadrul rețelei Europene 
pentru studiul tumorilor adrenale 

ü Epidemiologia fracturilor de sold și FRAX-ul românesc după 10 ani  
ü EndoMip – profesionalism, perseverență, performanță  
ü Tumorile hipofizare: expertiza la 75 de ani de existență a institutului  
ü Screening-ul genetic al tumorilor hipofizare  
ü Experiența secției de Endocrinologie Pediatrică în tratamentul cu Hormon de 

creștere uman recombinant (rhGH) 
ü Pubertatea Întârziată - de la cronobiologie la patologie - experiența secției de 

Endocrinologie Pediatrică 
ü Cancerul tiroidian în România: nevoia de digitalizare a datelor în sprijinul 

diagnosticului, terapiei și al cercetării medicale. Rolul bazei de date BIOMAT- ENDO 
în sprijinul acestor deziderate  

ü Rolul anticorpilor antitireoglobulinici în monitorizarea cancerului tiroidian diferențiat  
ü Afectarea cardiacă dreaptă asociată sindromului carcinoid - o provocare majoră  
ü Trecut, prezent și viitor în genetica endocrină  
ü Analiza MLPA în hiperplazia adrenală congenitala cu deficit de 21-hidroxilază  
ü Mutațiile BRAFV600E și TERT promoter în carcinomul papilar tiroidian - relevanță, 

implicații clinice  
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Cum puteți participa 

Evenimentul științific Endocrinologie Românească: Prin conștiința trecutului clădim 
prezentul și pășim spre viitor se adresează EXCLUSIV profesioniștilor din domeniul medical 
și va fi transmis pe platforma Sanatatea.ONLINE/learning. 

Pentru a vă înscrie la evenimentul științific este necesară crearea unui cont pe 
www.Sanatatea.ONLINE/learning  

În cazul în care aveți deja cont pe platforma www.Sanatatea.ONLINE/learning trebuie doar să 
vă autentificați în contul dvs., să accesați lista evenimentelor disponibile și să apăsați butonul 
de înscriere la eveniment. 

Societatea Română de Endocrinologie susține integral participarea la eveniment, astfel încât 
înscrierea profesioniștilor este gratuită.  

Pe lângă simpozionul științific, manifestările dedicate împlinirii a 75 de ani de la înființarea 
Institutului Național de Endocrinologie ”C.I.Parhon” vor include proiectul Studio LIVE75 - 
75 de ani de la Înființarea Institutului Național de Endocrinologie ”C.I.Parhon”, în care 75 
de personalități vor transmite un mesaj cu această ocazie. 
 
Mesajele transmise la Studio LIVE75 vor fi difuzate pe Facebook la adresa  
 
https://www.facebook.com/events/391232559393161/?post_id=391232569393160&view=

permalink 
 
Manifestarea dedicată publicului larg va putea fi urmărită și pe paginile de Facebook ale 
Institutului de Endocrinologie ”C.I. Parhon” și Societății Române de Endocrinologie, precum 
și pe platforma https://conferinte-LIVE.ro.  
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