
   

  

Conferința: ”Evaluarea resurselor și oportunităților de Cercetare în domeniul NeuroAIDS” (Assessment of Resources 

and Opportunities for NeuroAIDS Research- ARROW 2015) 

Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babeș" București organizează in perioada 5-6 Octombrie 2015, 

conferința cu tema: ”Evaluarea Resurselor și Oportunităților de Cercetare în Domeniul NeuroAIDS” (Assessment of 

Resources and Opportunities for NeuroAIDS Research- ARROW 2015). Parteneri la organizarea evenimentului sunt:  

Societatea Națională Română de Boli Infectioase, European AIDS Clinical Society, HIV Neurobehavioral Research 

Program San Diego- Statele Unite ale Americii, Institutul de Virusologie "Ștefan S. Nicolau", Academia Europeană de 

SIDA și Boli Infecțioase, si JUSTRI   

ARROW este unica conferinta din România care abordează în exclusiv tematica NeuroAIDS. 

Aceasta a doua conferință , după cea din 2013, organizată tot de Spitalul ”Dr. Victor Babes” subliniaza intenția 

noastră de a continua pentru realizarea obiectivelor propuse. Unul din principalele obiective este realizarea de punți  

între activitatea de cercetare și cea practică în domeniul complicațiilor neurologice asociate HIV. Vor fi prezentate de 

către specialiști din Europa, SUA si România puncte de vedere referitoare la evaluarea neurocognitive a pacienților 

cu HIV . 

De asemenea avem în vedere crearea unor noi oportunități de colaborare interdisciplinară a medicilor specialiști în 

bolile infecțioase cu medici specialiști neurologi si psihiatri legate de îngrijirea și tratamentul pacienților infectați cu 

HIV. 

Conferința va oferi participanților accesul la rezultatele celor mai recente cercetări legate de tulburările neurologice 

asociate HIV-din diferite regiuni geografice din SUA, Europa de Vest și Europa de Est, care vor fi prezentate de 

specialiști de renume din domeniu. Participanții vor avea astfel posibilitatea de a împărtăși experiența lor cu colegii 

din alte țări și specialități. De asemenea conferința dorește să ofere tinerilor medici posibilitatea de a-și prezenta 

activitatea și de a se afirma.  

Limba oficială a reuniunii este engleza. 

Locul de desfășurare al conferinței va fi Hotel Novotel Bucuresti. http://www.novotel.com/gb/hotel-5558-novotel-

bucharest-city-centre/index.shtml  

Pentru a facilita accesul la întâlnire, nu va fi nici o taxă de înregistrare. Pentru a participa la conferință, medici și 

psihologi trebuie să completeze formularul de înregistrare și să îl trimită organizatorilor până la 1 Octombrie (la 

adresa daniela.tudose@raa.ro ) . 

Medicii tineri vor avea posibilitatea de a participa la sesiunea de prezentări de cazuri. Cea mai bună prezentare va fi 

onorată cu premiul "Dr. Dan Duiculescu".  

Mai multe date legate de conferință vor fi disponibile pe site-ul http://www.arrow-nc.ro/ 
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