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În perioada 3-7 septembrie 2016, Londra a spus 
„WELCOME“ tuturor participanţilor la cel de-al 
26-lea Congres Internaţional Anual al European 
Respiratory Society (ERS), cea mai importantă în-
tâlnire anuală a medicilor, cercetătorilor şi persona-
lului medical din sănătate a căror activitate clinică 
sau ştiinţifică cuprinde patologia respiratorie. 

Impresionanta locaţie a congresului, ExCel 
Londra, situată pe malul Tamisei, în East London – 
zona în care s-au desfăşurat Jocurile Olimpice din 
2012 (aşa cum atrăgea atenţia Preşedintele congre-
sului – Prof. Peter Barnes), a permis găzduirea tu-
turor celor peste 20.000 de participanţi, ajunşi aici 
din toate colţurile lumii, din Rusia până în Argenti-
na şi din Canada până în China.

Programul Congresului s-a desfăşurat în decur-
sul a cinci zile, prima fiind dedicată exclusiv cursu-
rilor precongres pe teme variate: tratamentul pato-
logiei obstructive respiratorii, clasificarea şi stadi-
alizarea cancerului bronhopulmonar, apneea în 
somn şi comorbidităţile sale, ventilaţia non-invazi-
vă, dar şi ecografia pleurală, antibiotice administra-

te inhalator în infecţiile respiratorii, abordarea per-
sonalizată în managementul tuberculozei sau 
pneumologia intervenţională.

 Wokshopurile desfăşurate pe parcursul fiecărei 
zile au oferit ocazia îmbunătăţirii cunoştinţelor teo-
retice şi practice în domeniile explorărilor funcţio-
nale respiratorii, polisomnografiei la adulţi şi copii, 
pneumologiei intervenţionale, ecografiei toracice, 
programelor complexe de reabilitare respiratorie 
sau interpretării radiologice în patologia respirato-
rie.

Ca noutate, patologia respiratorie indusă de no-
xele respiratorii fie ocupaţionale, fie domestice a 
fost abordată pe larg, fiind subliniat şi rolul asocia-
ţiilor ştiinţifice profesionale naţionale şi internaţio-
nale (ERS, ATS) nu numai în omogenizarea proto-
coalelor de diagnostic şi tratament ale acestor boli, 
dar mai ales în susţinerea unor iniţiative legislative 
care să ducă la reducerea nivelului poluării. De 
menţionat, ca exemplu, participarea activă a Socie-
tăţii Române de Pneumologie, care a adus în atenţia 
participanţilor succesul SRP (alături de alte organi-
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zaţii guvernamentale şi non-guvernamentale) în 
apariţia şi promulgarea Legii Antifumat – prezentat 
de preşedintele SRP Prof. Dr. Forin Dumitru Mi-
haltan şi viitorul preşedinte – doamna Prof. Univ. 
Asoc. Dr. Ruxandra Ulmeanu în cadrul ERS 
WORLD VILLAGE.

Bineînţeles, nu a lipsit din discuţii tuberculoza 
pulmonară, dezbaterile axându-se mai ales pe pro-
blema cea mai stringentă – cazurile de tuberculoză 
pulmonară multidrog rezistentă, pentru care se în-
cearcă găsirea unor scheme terapeutice mai reduse 
ca durată şi abordabile din punct de vedere financi-
ar şi pentru ţările sărace ale lumii, acolo unde nu-
mărul acestor cazuri a crescut îngrijorător. 

Simpozioanele au prilejuit o aducere la zi a cu-
noştinţelor în domenii în care cercetarea ştiinţifică 
aduce noutăţi în fiecare an (rolul biomarkerilor în 
diagnosticul fibrozelor pulmonare interstiţiale şi 
bolilor obstructive, eficienţa tratamentului cu 
agenţi antifibrozanţi în PID-uri, managementul oli-
gometastazelor, rolul inhibitorilor de tirozin-kinază 
în tratamentul neoplasmului pulmonar).

De interes maxim au fost sesiunile de discuţie a 
cazurilor clinice (boli interstiţiale ale copilului, pneu-
monii cu evoluţie trenantă, tratamentul chirurgical 
în neoplasmele pulmonare, probleme în alegerea 
ventilaţiei mecanice), dar şi temele „fierbinţi“ (hot 
topics): imunitatea în BPOC, apneea în somn şi ne-
oplasmul, perspective în tratamentul hipertensiunii 
pulmonare, obezitatea şi bolile respiratorii.

România a participat ca în fiecare an cu prezen-
tări orale şi postere tematice. Menţionăm prezenţa 
din partea României ca speakeri în cadrul simpozi-
oanelor ERS a doamnei Prof. Asoc. Dr. Ruxandra 
Ulmeanu şi a Prof. Dr. Florin Mihălţan, de aseme-
nea apreciem prezenţa ca moderatori a Dr. Lavinia 
Davidescu şi Dr. Oana Deleanu, în cadrul sesiuni-
lor de patologie pleural, respectiv somnologie.

Pe lângă „regalul“ ştiinţific, organizarea congre-
sului în capitala Regatului Unit a oferit participan-
ţilor posibilitatea parcurgerii istoriei într-o plimba-
re. Pentru că în Londra am descoperit situate unele 
alături de celelalte, într-o mixtură uneori stranie, 
dar interesantă, aşezări vechi de secole, ca Turnul 
Londrei şi clădiri noi, dar la fel de impresionante, 
ca Turnul Shard, cea mai înaltă clădire din sticlă şi 
oţel din Europa, finalizată în 2012. Din London 
Eye (Roata Londrei) am putut vedea alte simboluri 
ale acestei capitale culturale şi politice: Westmin-
ster Abbey, Palatul Parlamentului, Big Ben. Natio-
nal Galery şi British Museum adăpostesc minunate 
colecţii de artă, mărturie a unor vechi civilizaţii 
(egiptene, asiriene, greceşti sau romane), dar şi a 
şcolilor de pictură. Accesul liber în aceste muzee 
lasă la îndemâna vizitatorului de orice vârstă posi-
bilitatea de a descoperi lumi dispărute, de a imagi-
na şi înţelege perioade din istorie demult apuse.

Aşteptăm în 2017 o nouă experienţă ştiinţifică şi 
culturală – Congresul Internaţional al ERS de la 
Milano!


