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În numele Secţiunii de Fiziopatologie Respiratorie, am deosebita plăcere 
și onoare de a vă invita să participaţi la A V-A Conferinţă Naţională de 
Fiziopatologie Respiratorie, care va avea loc în Centrul Universitar 
Cluj-Napoca, perioada 5-7 iunie 2014.
Prin obiectivele propuse și programul știinţific al manifestării ne dorim să 
continuăm periplul în tainele bolilor respiratorii, să descoperim noutățile 
legate de diagnosticul și tratamentul acestora. Împreună cu personalităţi de 
marcă în domeniul pneumologiei, care ne vor împărtăși din experienţa 

profesională, vă invit să dezbatem și să căutăm soluţii în faţa acestor provocări. La sfârșitul 
acestei conferinţe, sperăm încununată cu succes, fiecare să dobândească noi cunoștinţe utile 
pentru practica curentă.
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A V-A Conferinţă Naţională de Fiziopatologie Respiratorie – reuniune a 
secţiunii de Fiziopatologie a Societăţii Române de Pneumologie 
reprezintă o nouă ocazie de a „diseca” o serie de afecţiuni respiratorii 
importante poate nu atât prin presiunea pe care o pun pe sistem și pe 
reţeaua de pneumologie cât prin provocările pe care le prezintă pentru 
diagnostician. Bolile respiratorii rare sau implicarea plămânului în cadrul 
altor boli de organ nu foarte frecvente reprezintă tot atâtea provocări. 
Propunerea din acest an este atractivă atât prin modul de organizare al 

sesiunilor cât și prin oferta tematică care deschide o fereastră pentru discuţii și interactivitate. 
Clujul devenit de ani de zile o gazdă generoasă a manifestărilor pneumologice românești vă 
așteaptă în număr cât mai mare și în acest an pentru a găsi împreună soluţii și răspunsuri 
standardizate în cazul unor boli care poate mâine vor avea nevoie de alte abordări terapeutice. 
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Vă așteptăm cu drag la Cluj–Napoca.
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