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Dr. Tudor Lupescu: 

ASNER este o societate profesională 
care de 9 ani s-a dedicat dezvoltării 
neurof iziologiei clinice in România 

Dr. Tudor Lupescu, 
• Preşedinte al Societătii Române 

' de Neurofiziologie 
Electrodiagnostică- A.S.N.E.R. 
• Vicepreşedinte al Societăţii de Neuropatie 
Diabetică - NEURODIAB 

Vă rugăm să ne spuneţi câteva cuvinte despre ediţia 
din 2017 a evenimentului "Sth National Congress of 
Diabetic Neuropathy and Diabetic Foot with internati
onal participation - Neurodiab 2017 desfăşurat la Bu
cureşti în perioada.19-.21 octombrie 2017 şi care vor fi 
noutăţile dezbătute în cadrul evenimentului? 

În puţini ani acest congres şi-a câştigat o reputaţie 
excelentă prin programul valoros pe care îl propune de 
fiecare dată. Şi în 2017 agenda este extrem de ofertantă. 
Ce este remarcabil în acest an este ponderea pe care o 
are podiatria, un domeniu extrem de important pentru 
sănătatea publică prin implicaţiile pragmatice pe care 
le presupune, domeniu iniţiat (şi ştiu că nu a fost deloc 
uşor) şi dezvoltat prin eforturile remarcabile ale doam
nei Norina Găvan , secretar al Societăţii de Neuropatie 
Diabetică. 

~Juma/de 
Sănătate NEUROLOGIE 

Care sunt personalităţile marcante ce vor fi prezente 
la acest eveniment ? 

Încep evident prin contribuţia extrem de valoroasă 
pe care Rodica Pop Buşui de la Universitatea din Mi
chigan o aduce şi în acest an. Ea ne va prezenta ulti
mele noutăţi în domeniu elaborate de către Asociaţia 
Americană de Diabet. Dar trebuie să menţionez per
sonalităţi marcante în domeniu precum Dan Ziegler, 
Peter Kempler, Solomon Tesfaye, Frank Bowling, Gerry 
Rayman. Evident, personalităţi bine cunoscute, precum 
Profesorul Nicolae Hâncu şi Profesorul Ioan Vereşiu, 
preşedintele Societăţii de Neuropatie Diabetică, vor 
împărtăşi participanţilor la acest congres câte ceva din 
uriaşa lor experienţă. 

Cât de rr.ult s-a dezvoltat această ramură a medicinei 
în ultimii ani şi care au fost cele mai importante rezul
tate obţinute? 

Diabetul zaharat este o uriaşă problemă de sănă
tate publică. Unul din 10 români este diabetic, iar cca 
50% dintre diabetici au neuropatie. Este un domeniu 
important care cere o abordare pe măsură. Dezvolta
rea societăţii de neuropatie diabetică răspunde acestei 
necesităţi , iar evenimentele ştiinţifice organizate cu o 
regularitate şi calitate exemplară au reuşit să suscite 
interesul unui număr mare de medici. În afară de Con
gresul Naţional şi Şcoala de Vară, trebuie să adăugăm 
şi manifestările regulate din cadrul Săptămânii de Ne
uropatie Diabetică din luna octombrie a fiecărui an, în 
care membri ai societăţii noastre au întâlniri profesio
nale cu medic i de familie şi de specialităţi înrudite din 
ţară. Revenind în registrul pragmatic, apariţia podiatriei 
ca domen iu medical, este un progres extraordinar. 

La acest eveniment sunt prezenţi med.ici" rezidenţi 
participanţi din foarte multe specialităţi,. precum me
dicină de familie, diabet, neurologie, medicină inter
nă, chirurgie, ortopedie, cardiologie, dermatologie, 
urologie. Care este PUl'ICtul comun şi ce"relaţie trebui~ 
sa existe între aceste specialităţi pentru a îmbunătă
ţi starea de sănătate a pacientului diagnosticat cu o 
astfel de boală? 

Răspunsul poate fi cinic . De vină este diabetul, 
această maladie cu efecte devastatoare asupra multor 
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sisteme de organe. Desigur, noi ne-am axat pe neuro
patie, dar nu trebuie să uităm de celelalte organe care 
pot fi afectate - ochii , rinichii, cordul, sistemul vegeta
tiv, ş.a.m.d. şi pentru că noi tratăm pacienţi nu boli , iar 
pacienţii pot avea afectări multiple de organ în cad rul 
diabetului, rezultă în mod logic faptul că nu putem să 
ajutăm decât printr-o abordare multidisciplinară. Tre
buie, în interesul pacientului, să ne obişnuim să lucrăm 
în echipă, într-un cadru instituţional adecvat. 

Dar răspunsul poate fi şi mai optimist. Suntem m e
dici şi trebuie să învăţăm pemanent, trebuie să fim in 
formaţi. Şi din acest punct de vedere, Congresul este 
un prilej minunat pent ru că ne facil i tează t rei luc ruri: 

• să obţinem informaţ ii şt iin ţ ifi ce de ul t imă o ră (ce?) 
• să obţinem i nformaţ ii p rivinde expe ri e n ţa altor ţ ăr i 

în managementul şi abordarea in te rdi sc i p lin a ră a neu
ropatiei diabetice şi a piciorulu i d iabetic (cum?) 

• să ne cunoaştem între noi, med ic i d e diferite speci
alităţi, şi să vedem cum puterrrcoopera în acest dome
niu, spre binele pacientului (cu,,cine?) 

~ 

În calitate de preşedinte vă rog să ne spuneţi ce co
laborări are Asociaţia Societăţii de Neurofiziologie 
Electrodiagnostică - A.S.N.E.R. din România cu Socie
tăt,ile lnternat,ionale şi ce proiecte de viitor aveti în 

plan? -~ ' 

Romanian Society of Electrodiagnostic Neurophysialog~· 
electrakm1wledgeinneurolngy 

0 EurnpeanChapter 
- lntemational Federationaf Clinical Neurophysio!ogy 

~ A 8-a Şcoală de Vară 
ASNER cu participare 
internaţională, 

Eforie Nord, 
1 4 - 1 6 iulie 201 7 

~ A 9-a Conferinţă Naţională 
ASNER cu participare 
internaţională, 

Căciulata, 
13 - 1 5 octombrie 2017 

www.asner.org 
cont ac t@as ner .org 
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ASNER este o societate profesională care de 9 ani 
s-a dedicat dezvoltării neurofiziologiei clinice în Ro
mânia. Aceasta presupune efectuarea corectă a tehni
c ilor clasice - electroencefalografie, electromiografie 
şi potenţiale evocate, dar şi introducerea unor tehnici 
moderne precum stimularea magnetică transcraniană, 
stimularea electrică transcranială, studiul excitabilităţii 
nervoase. În acest scop am realizat că avem nevoie de 
un "know-how" competent. Am reuşit ca la fiecare din 
manifestările noastre ştiinţifice tradiţionale - Şcoala de 
Vară şi Conferinţa Naţională - să aducem invitaţi ex
perţi în acest domeniu din Europa şi nu numai . Socie
tatea noastră este membră a "Chapter"-ului European 
al Federaţiei Internaţionale de Neurofiziologie Clincă, 
organizaţie care ne-a oferit sprijin constant prin burse 
şi cursuri. 

Sunteţi membru reprezentant din partea României 
al Comitetului Internaţional pentru organizarea eve
nimentului "The 16-th European Congress of Clinica! 
Neurophysiology ECCN 2017" care se va desfăşura la 
Budapesta, Ungaria în perioada 30 august - 2 sep
tembrie 2017. Ce ne puteţi spune despre acest eve
niment şi importanţa participării dumneavoastră la 
această manifestare? 

Desigur, sunt onorat să f iu membru al Comitetului 
lnterriar ·o nal de Organ izare al Congresului European 
de Neurofi zio log ie C lini că care se va desfăşura în 
această vară în Budapesta . Această calitate a rezultat 
din participarea mea, în calitate de preşedinte al AS
NER, la un meeting organizat în Budapesta în februa
rie 2016, dedicat conturării programului ştiinţific al 
acestui congres, întâlnire la care m-am implicat destul 
de mult, şi la care am avut ocazia să pledez şi pentru 
acceptarea unei participări ştiinţifice româneşti mai 
consistente. 

Am av ut p l ă cerea să constat disponibilitatea atât 
a organizatori lor locali câ t ş i a conducerii "Chapter"
ului Europ ea n în acest sens, astfel încât pe lângă pre
zentă r i oral e şi posteru r i, avem la acest congres şi un 
sim pozion "românesc " organizat exclusiv de către noi , 
în care vom arăta ce se face în neurofiziologia din Ro
mânia. 

Pentru încheiere, vă rugăm să transmiteţi un mesaj 
colegilor dumneavoastră. 
Vă inv it să participaţi în număr cât mai mare la Şcoa

la de Vară de la Eforie Nord, între 14 - 16 iulie 2017, şi 

la Conferinţa Naţională pe care o vom organiza la Că
ciulata, între 13 - 15 octombrie 2017. Aşa cum obişnuim , 

organizăm o dată la doi ani conferinţa "în afara Bucu
reştiului . Anul acesta am ales Căciulata , judeţul Vâlcea, 
pentru poziţionarea în centrul ţării, cu accesibilitate 
mai mare din toate regiunile, dar şi pentru ambientul 
natural deosebit. 

Vă mulţumesc . 
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