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Tu știi să mănânci sănătos? 

 Află de la profesioniști reputați secretele alimentației sănătoase! 

           Peste 20 de speakeri, mai mult de 300 de persoane înscrise la eveniment: medici nutriționiști, medici de familie, 

medici cardiologi, interniști, diabetologi, pediatri, gastroenterologi, autorități, cât și  persoane interesate de sănătate 

prin alimentație, toți prezenți la prima edițe a Conferinței Naționale Sănătate prin Alimentație. Evenimentul a fost 

organizat sub egida Academiei Române. 

           Conferința Naționala Sănătate prin Alimentație a fost structurată pe parcursul unei zile de dezbateri tematice, în 

cadrul căreia s-au organizat sesiuni care au avut ca subiecte: Cultura nutrițională populațională, Siguranța alimentară, 

Suplimentele alimentare, Rolul profilactic al alimentației sănătoase în diverse afecțiuni.  

           Temele din cadrul Conferinței Naționale Sănătate prin Alimentație au fost dezbătute de profesioniști reputați din 

domeniul sănătății: Cultura nutriţională populaţională (Prof.univ.dr. Nicolae Hâncu), Alimentaţia – determinant major 

al stării de sănătate (Prof.univ.dr. Adrian Streinu-Cercel), Principiile alimentaţiei populaționale optime (Prof.univ.dr. 

Mariana Graur), Rolul profilactic al alimentației sănătoase în bolile cardiovasculare (Dr. Claudiu Avram); Rolul 

profilactic al alimentaţiei sănătoase în diabetul zaharat (Prof.univ.dr. Amorin Popa); Rolul profilactic al alimentaţiei 

sănătoase  în patologia metabolică (Prof.univ.dr. Maria Moţa); Rolul profilactic al alimentaţiei sănătoase în tulburările 

de comportament alimentar (Prof.univ.dr. Gabriela Radulian); Rolul profilactic al alimentaţiei sănătoase în oncologie 

(Prof.univ.dr. Nicolae Hâncu), Principiile educaţiei nutriţionale populaţionale (Dr. Cristina Niţă), Rolul lui Nicolae 

Păulescu în ştiinţa nutriţiei  (Prof.univ.dr. C. I Târgoviște), Rolul siguranţei alimentare şi expunerea omului modern la 

aditivii alimentari (Prof.univ.dr. Gheorghe Mencinicopschi),  Rolul suplimentelor alimentare într-o alimentaţie 

sănătoasă (Prof.univ.dr.Marius Bojiţă), Suplimentele alimentare în România (Conf.univ.dr. Florian Bodog), Ce înseamnă 

un aliment sănătos? (Dr. Maria Niţescu). 

            Unul din obiectivele principale ale Conferinței Naționale Sănătate prin Alimentație a fost și promovarea 

alimentelor sănătoase și încurajarea producătorilor să investească în producția de alimente sigure, sănătoase și 

echilibrate. Astfel în cadrul manifestării au mai fost prezentate sesiuni care au avut ca subiecte: Dobrogea Grup, 

partener pentru o alimentaţie sănătoasă (Ing. Nicoleta Vârvorea), Rolul companiilor responsabile în producţia de 

alimente sigure (Radu Timiș), Becel, o margarină cu beneficii metabolice (Rodica Ţenu), Intoleranţa alimentară / cum 

se depistează (Dr. Cornelia Bala), Suplimentele alimentare între mit, business şi realitate (Dr. Simion Balteş).  

            „Consider că iniţiativa noastră de a organiza o manifestare ştiinţifică despre principiile alimentaţiei sănătoase la 

români şi-a atins scopul. Succesul acestui eveniment reiese din interesul arătat atât de companiile responsabile în 

promovare unui stil de viaţă sănătos, precum şi de persoanele care  s-au înregistrat în număr foarte mare la eveniment”,  

a declarat prof.univ.dr. Nicolae Hâncu.  
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              Educaţia pentru o alimentaţie sănătoasă deţine un loc important în viața noastră, de aceea trebuie să 

conștientizăm că sănătatea se află şi în mâinile noastre, iar daca vom adopta un stil de viață sănătos, acesta ne poate 

ajuta să prevenim diverse afecțiuni:  de la excesul de greutate și obezitate, la afecțiuni cardiovasculare, boli metabolice 

și diabet și chiar până la aparția unor afecțiuni oncologice a mai adăugat președintele conferinței prof. univ. dr. Nicolae 

Hâncu.  În cadrul Conferinței Naționale Sănătate prin Alimentație, dr. Claudiu Avram a tras un semnal de alarmă asupra 

incidenței bolilor cardiovasculare atât în România, cât și la nivel mondial. Bolile cardiovasculare sunt printre principalele 

cauze ale mortalităţii, potrivit statisticilor OMS. Anual, 10% din populaţia planetei moare din cauza acestor afecțiuni. De 

asemenea, un alt semnal de alarmă a fost tras de către prof.univ.dr. Amorin Popa, șeful Comisiei Naționale de Diabet, 

Nutriție și Boli Metabolice, care a subliniat faptul că obezitatea a crescut de trei ori în ultimii zece ani la populaţia din 

România şi este una din principalele cauze de apariție a diabetului zaharat de tip II, a hipertensiunii şi bolilor 

cardiovasculare, afecțiuni cu incidență crescută în România.  

              Prof.univ.dr. Maria Moţa, președinte ales Societatea Română de Diabet a discutat în cadrul Conferinței 

Naționale Sănătate prin Alimentație despre impactul multiplu asupra individului, familiei, grupului profesional și social a 

bolilor metabolice populaționale. Medicul Maria Moța a atras atenția și asupra importanței educației pentru a optimiza 

stilul de viață, scăzând astfel riscul apariției patologiilor legate de metabolism. 

              În cadrul temei susținute, Prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel (Alimentaţia – determinant major al stării de 

sănătate), a punctat faptul că alimentația are un rol determinat în ceea ce privește sănătatea, iar susținută de o 

activitate fizică,  alimentația corespunzătoare contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la menținerea unei stări bune 

de sănătate.  

               Prof univ dr Gheorghe Mencinicopschi a vorbit despre importanța siguranței alimentare în viața omului 

contemporan precum și despre alimentele zilelor noastre. 

                Invitatul de onoare al Conferinței Naționale Sănătate prin Alimentație a fost academicianul Eugen Simion, 

președinte al Academiei Române între anii 1998-2006. Academicianul prof. univ.dr. Eugen Simion a subliniat rolul 

importanței alimentației sănătoase în viața omului modern printr-un eseu.  

               Printre companiile care au susținut organizarea primei ediții a Conferinței Națională Sănătate prin Alimentație s-

au numărat:  Dobrogea Grup/Dobrogea-Benecol, Unilever/Becel, Gaya Health Services/York Test, Sanofi Aventis, 

Woerwag Pharma, Tnuva, Farmaciile Dona, Cris-Tim, City Grill, Cumpăna, Vinarte, Saga Sanatate/Lysi. 

              Partenerii media ai evenimentului au fost: SănătateaTV.ro, ComunicateMedicale.ro, Sănătatea de azi, Click 

Sănătate, Ioana, Avantaje, Pharma Food, Good Food, Culinar.ro, Slab sau Gras, MF- Ziarul Medicului de Familie, Radio 

România Actualități, i-medic.ro, Sfatulmedicului.ro, SensoTV.ro, doctorbun.ro, InformatiaMedicala.ro, Explore 

Medicine TV. 
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