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MESAJ DE BUN VENIT

Avem deosebita onoare să vă invităm la Conferința 
Națională Alzheimer pe care Societatea Română 
Alzheimer o va organiza în București, în perioada  
18-20 februarie 2011.

Vor fi dezbătute toate etapele managementului în 
domeniul demențelor - recunoașterea simptomelor 
precoce, criteriile de diagnostic, posibilitățile de depistare 
precoce și de diferențiere a tipului de demență în condițiile 
clinice obișnuite, mecanisme etiopatogenice, intervenţiile 
terapeutice farmacologice și non-farmacologice, serviciile 
de îngrijire disponibile, aspecte legislative și etice.

Prelegerile vor fi susținute de speakeri de înaltă ținută, 
aleși pentru experiența în domeniu și pentru calitățile 
deosebite de comunicare.

Conferința Națională Alzheimer va fi un prilej pentru a ne 
informa asupra progreselor înregistrate în cercetare și în 
îngrijire ca și acela de a elabora strategii realiste pentru  
viitor.

Vom fi deosebit de onorați de participarea dumneavoastră,

Conf. Dr. Cătălina Tudose
Președintele Societății Române Alzheimer



Welcome!

As Chairperson of Alzheimer Europe, it gives me great 
pleasure to welcome you to the National Alzheimer 
Conference in Bucharest.

I am sure that our Romanian member organisation worked 
incessantly towards the development of a truly European 
programme which provides an in-depth overview of 
our latest understanding with regard to the diagnosis, 
treatment and prevention of dementia, as well as the most 
relevant care approaches.

As the aim of Alzheimer Europe is to make dementia a 
European and national  public health priority, I am of course 
also delighted that policy initiatives feature prominently in 
the interesting programme of this conference.

All Alzheimer Europe members have very fond memories 
of the highly successful 11th Alzheimer Europe Conference 
which took place in Bucharest in 2001 and which, under 
the motto “Across old borders”, brought together eminent 
experts from a once divided European continent.

I am therefore convinced that these conference days will 
be an exciting opportunity to meet old and new friends 
and to exchange experiences, information and good 
practices with your colleagues from Romania and other 
European countries.

Heike von Lützau-Hohlbein
Chairperson

Dear friends,

I am honoured to welcome you to the Romanian Alzheimer 
Society’s conference.

Alzheimer’s Disease International (ADI) is the international 
federation of Alzheimer associations throughout the 
world. Each of our 73 members is a non-profit Alzheimer 
association supporting people with dementia and their 
families. 

The Romanian Alzheimer Society have been an active 
member of ADI for the past fifteen years and have been a 
real force in raising awareness of dementia, particularly on 
World Alzheimer’s Day, and offering support services for 
people with dementia and their carers. Dr Cătălina Tudose 
and her team at the Society continue to strengthen their 
efforts each year and we at ADI enjoy receiving news of 
their developments and progress.

We hope that this event is successful in raising awareness 
of the urgent need for dementia to be considered as 
a national health priority in Romania. Other countries 
around the world are already feeling the benefits of 
having a national dementia strategy and we do hope that 
the Romanian government will recognise that there is also 
a great need for such a plan for people with dementia and 
their carers in Romania.

On behalf of all at ADI, I wish Romanian Alzheimer Society 
and all conference delegates a very happy and inspiring 
experience and we look forward to continuing our work 
alongside the Society in the future.

With best wishes

Marc Wortmann
Executive director
Alzheimer’s Disease International



Printre temele care se vor aborda menționăm:

1. Epidemiologia demenței

2. Costurile demenței

3. Politici europene în domeniul demenței

4. Prevenția demențelor

5. Conceptul de predemență 

6. Factorii vasculari de risc pentru demențe

7. Strategii terapeutice actuale și de viitor în boala 

Alzheimer

8. Managementul tulburărilor non-cognitive din boala 

Alzheimer

9. Rezonanața magnetică cerebrală cantitativă și 

fenomenul de îmbătrânire

10. Psihiatria de legătura și boala Alzheimer

11. Abuzul asupra persoanelor cu demență

INFORMAŢII GENERALE

Perioadă 
Conferință: 18-20 februarie 2011
Cursuri: 19-20 februarie 2011

Loc de desfășurare
Institutul Naţional de Statistică
Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, București

Limbile oficiale ale Conferinţei
Limbile oficiale ale Conferinței sunt româna și engleza. 
Pentru lucrările prezentate nu se va asigura traducere.

Certificate de participare
Toți participanții la Conferință vor primi la sfârșitul 
manifestării un certificat de participare cu mențiunea 
orelor de educatie medicală continuă (EMC) cu care a 
fost creditată Conferința de către Colegiul Medicilor din 
România (pentru medici) și Colegiul Psihologilor (pentru 
psihologi).

Punct apă & cafea
Pe toată durata Conferinței vor fi amplasate în zona 
expoziţională și zona sălilor de conferinţă automate de 
cafea și apă cu servire liberă pentru toţi participanţii la 
Conferință și expoziţie.

Internet 
Toţi participanţii vor avea acces gratuit la Internet în zona 
special amenajată din incinta Institutului Naţional de 
Statistică, București.

Expoziţie medicală specializată
În paralel cu lucrările știinţifice se va desfășura o expoziţie 
medicală specializată de noi medicamente, produse de 
îngrijire, literatură de specialitate din domeniu. Accesul 
este liber pentru toţi participanţii la Conferință.

Au confirmat participarea: 

Prof. Bengt Winblad

Prof. Michael Davidson

Prof. Ove Almkvist

Prof. Alexandru Ovidiu Băjenaru

Prof. Florin Tudose

Prof. Delia Podea

Dr. Alina Solomon

Dr. Gabriela Spulber

Reprezentant al pacienților – dna Helga Rohra, 
Germania

Reprezentanți ai Asociației Alzheimer Europe 

Prof. Constantin Bogdan

Dr. Letiția Dobranici



ÎNREGISTRARE PARTICIPANȚI

Taxe de înregistrare Conferință

Înregistrările individuale pot fi realizate numai online pe 
www.alzcongres.ro prin completarea Formularului de 
Înregistrare. 

Categorie Înscriere taxă redusă 
până la 31.12.2010 

Înscriere taxă majorată 
începând cu 01.01.2011

profesioniști membri 
Societăți partenere* 110 € 140 €

Rezidenți membri * 50 € 65 €

*Membri sunt considerate persoanele care fac dovada achitării 
la zi pentru anul în curs (2010-2011) a cotizaţiei de membru. 
Formularul de Înregistrare la Conferință va fi însoţit de copia 
chitanţei care atestă plata la zi a cotizaţiei de membru.

Categorie
Perioadă înscriere 

Începând cu 01.12.2010

Profesioniști 
(medici, psihologi, asistenți sociali, juriști) 140 €

Medici rezidenţi 65 €

Persoane însoţitoare, persoane suferinde Gratuit

  Persoanele însoțitoare și persoanele suferinde pot participa doar 
la sesiunea dedicată. La această sesiune accesul este permis doar 
membrilor Societății Române Alzheimer.

Toate taxele de înregistrare includ TVA 24%.

Taxa de înregistrare participant include: 
(1) Participarea la manifestările ştiinţifice; (2) Materialele 
Conferinței (ecuson nominal, geantă, broşura ”Anunţ Final”); 
(3) Accesul la expoziţia medicală specializată; (4) Participarea 
la Welcome Cocktail; (5) Participarea la pauzele de cafea;  
(6) Certificatul de participare cu credite EMC emis de 
Colegiul Medicilor din România pentru medici și de 
Colegiul Psihologilor pentru psihologi.

Nota Bene:
Organizatorii se obligă să asigure geanta cu materialele 
CNAlz 2011 numai participanţilor înscrişi până la data de 
31.01.2011. 
Pentru participanţii înscrişi după data de 31.01.2011, 
geanta cu materialele CNAlz 2011 va fi distribuită în limita 
stocului disponibil. 

Taxe de înregistrare Cursuri

Curs de evaluare neuropsihologică a vârstnicului

Cursul va aborda următoarele aspecte:
- Relaționarea cu pacientul vârstnic
- Particularitățile examinării vârstnicului
- Obiectivele examinării vârstnicului

- Evaluarea funcțiilor psihice cu valoare diagnostic: 
percepție, memorie, limbaj, funcții executive, praxii, 
funcții vizuo-spatiale
- Evaluarea tulburărilor de dispoziție
- Evaluarea tulburărilor de comportament

Curs de neuroimagistică cerebrală

În cadrul cursului se va face o trecere în revistă a diferitelor 
tehnici de investigație neuroimagistică - disponibile 
medicilor români, specialiști în psihiatrie, geriatrie, 
medicină de familie.
Vor fi explicate principiile de funcționare,  riscurile ca și 
beneficiile oferite de fiecare modalitate de investigație. Vor 
fi discutate indicațiile și elementele caracteristice pentru 
diagnosticul principalelor tulburări psihice ale vârstnicului 
și îndeosebi  al tulburărilor neurodegenerative: demența 
Alzheimer, demențe vasculare, alte tipuri de demențe, 
delirium, tulburări afective.

Categorie Taxa / Curs

Medici primari / specialişti / rezidenți / psihologi 100 €

Taxa de înregistrare la Curs include: 
(1) Materialele Cursului (ecuson nominal, geantă, Program 
Curs); (2) Participarea la pauza de cafea; (3) Certificatul de 
participare cu credite EMC emis de Colegiul Psihologilor 
din România.

Număr maxim de participanți / curs: 25.

Înscrierea la fiecare curs se face în ordinea primirii solicitării 
prin descărcarea Formularului de Înregistrare Curs în 
format .pdf postat pe site la secţiunea „Documente”, 
cu transmiterea acestuia pe adresa de e-mail: 
curs1@alzcongres.ro (pentru Cursul de evaluare 
neuropsihologică a vârstnicului) și curs2@alzcongres.ro 
(pentru Cursul de neuroimagistică cerebrală). 
Organizatorii vor anunţa pe site lista la zi cu participanţii 
înscrişi la fiecare curs până la completarea locurilor.

NU vor fi considerate ca fiind înscrise la Curs persoanele 
care:
- achită taxa de participare fără a transmite Formularul 
de Înregistrare Curs. În eventualitatea unui astfel de caz, 
Organizatorii vor returna taxele primite.
- completează Formularul de înregistrare Curs, dar nu 
achită taxa de participare.



Anulări și rambursări

Rambursările vor fi realizate în conformitate cu condiţiile 
de mai jos; plăţile aferente vor fi efectuate în maxim 30 de 
zile de la închiderea Conferinței.

 Anularea înregistrării până la 31 decembrie 2010: 
Organizatorii vor reţine suma de 30 € (TVA inclus) / 
participant din taxa de participare (cu excepţia medicilor 
rezidenţi care au gratuitate la taxă).

 Anularea înregistrării începând cu data de  
01 ianuarie 2011: 
Nu vor mai fi efectuate rambursări la taxa de participare.

 Orice  anulare a înscrierii la Conferință sau  schimbare 
/ înlocuire a unui participant va fi adresată companiei 
Ralcom Exhibitions srl numai în scris la:
registration@alzcongres.ro sau fax: +40-21-212 27 02.

În cazul schimbării / înlocuirii unui participant se va 
percepe o taxă de 10 € /persoană şi se va anunţa în scris 
firma Ralcom Exhibitions srl. 
Termen de schimbare / înlocuire participant: 15 ianuarie 
2011. După această dată nu vor mai fi acceptate 
schimbări / înlocuiri.
 

MODALITATE DE PLATĂ
Toate plățile privind înregistrarea participanților vor fi 
efectuate numai prin transfer bancar. Nu se acceptă plata 
prin mandat poștal. Plata cu numerar poate fi efectuată 
numai pentru înscrierile la fața locului.

Plățile în EUR se vor efectua în lei, la cursul zilei plății (curs 
BNR), pe coordonatele:

Ralcom Exhibitions srl
UniCredit Tiriac Bank - Sucursala Unirii 
Bd. Unirii nr. 1, 303121 București, sector 3, România
Cod fiscal: RO4925905
Cod SWIFT: BACXROBU 
Cont: RO43BACX 0000 0000 3017 7310 (LEI) 

Spezele bancare sunt în sarcina expeditorului. Vă 
rugăm să precizaţi pe documentul de plată NUMELE 
PARTICIPANTULUI pentru care se face plata și mentiunea 
Conferința Națională Alzheimer 2011 și / sau “Curs 1” / 
“Curs 2”.

Management Conferință

Este Divizia de Evenimente Medicale a companiei 
Ralcom Exhibitions srl

Str Răspântiilor nr 20A, Sector 2, București, România
Tel.: +40 21 211 15 41, +40 21 210 58 14, 210 65 40

Fax: +40-21-212 27 02
E-mail: registration@alzcongres.ro

Website: www.alzcongres, www.ralcom.ro

Str. Austrului nr. 52, sector 2, București, România
Tel.: +40 21 334 89 40

E-mail: contact@alzcongres.ro
Website: www.alz.ro

Societatea Română Alzheimer este membră

și


