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Congresul Național al Studenților Farmaci ști din România 

Congresul Naţional al Studenţilor Farmaci şti din România reprezintă cea mai importantă 
manifestare educaţională și știin țifică a studenţilor și tinerilor farmaci şti  din toate centrele 
universitare româneşti: Iaşi, Cluj-Napoca, Bucureşti, Craiova, Constanţa, Târgu-Mureş, Oradea, 
Timişoara, dar și din Republica Moldova: Chișinău. 

În anul 2016, Organizația Studenţilor Farmaci şti din Craiova , cu sprijinul  Universității  
de Medicină și Farmacie Craiova,  organizează cea de-a XIV-a ediţie a Congresului, în perioada 
30 martie - 3 aprilie 2016, în Craiova. 

Evenimentul se desfășoară, ca în fiecare an, sub egida Federației Asociațiilor Studenților 
Farmaciști din România (FASFR), la eveniment  fiind prezenți și reprezentanți ai celor două 
entități în care FASFR  este membru cu drepturi depline: European Pharmaceutical Students' 
Association (EPSA). 

La eveniment vor participa studenţi și tineri farmaci ști  din România și Republica Moldova 
care vor lua parte la:  

• Prezentări știin țifice ale cadrelor didactice, partenerilor și sponsorilor 

•  Activit ăţi ştiin ţifice: sesiunea de lucrări ştiinţifice, în care studenţii vor prezenta rezultatele 
cercetării lor din domeniul farmaceutic 

• Concursuri educaţionale: Concursul ”Comunicarea cu pacientul” 

• Prezentări  de noi produse de pe piaţa farmaceutică 

• Workshop-uri 

• Training-uri  pentru dezvoltare personală 

• Adunarea Generală a Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor Farmaci şti din România, 
eveniment în cadrul căruia va avea loc prezentarea activității anuale a federației, precum și 
alegerea noului Birou Executiv al FASFR 

• Activit ăți de socializare și dezvoltare a unei rețele formate din specialiști 

Acest proiect are ca scop captarea interesului studenților față de profesia de farmacist, de a-i 
impulsiona în perfecționarea continuă și de a facilita contactul acestora cu profesioniști din 
domeniul sănătății pentru a înțelege mai bine rolul farmacistului în societate. 
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Tema Congresului Național al Studenților Farmaci ști din România 

În anul 2016, Organizaţia Studenţilor Farmacişti  din Craiova, cu sprijinul Universităţii de 
Medicină şi Farmacie din Craiova, are onoarea de a fi organizatorul şi gazda celei de-a XIV-a ediţii 
a Congresului,  în perioada 30 martie- 3 aprilie 2016. Tema acestui congres este una de actualitate şi 
vastă din punct de vedere profesional şi ştiinţific, vizând “Boli degenerative- mecanisme patogenice 
și implicații terapeutice”. 

De ce bolile degenerative? 

Studiile recente relevă faptul că bolile degenerative cunosc o răspândire corespunzătoare 
vitezei secolului în care trăim. Afecțiunile degenerative, care în trecut nu erau cunoscute, provoacă 
în zilele noastre un adevărat efect de domino, producând disfuncții tuturor organelor. 

Bolile degenerative sunt afecţiuni prevalent neinfecţioase în care apare o deteriorare 
structurală sau functională a unui ţesut sau organ şi a căror incidenţă creşte cu înaintarea în vârstă.  

Factor de risc pentru o boală degenerativă reprezintă orice afecțiune care contribuie la 
creşterea riscului de apariţie a bolii: metabolică (obezitate, diabet zaharat), factori genetici, de 
mediu (noxe), habituală (sedentarism, alimentaţie, fumat).  

Principalele boli degenerative: 

- Afecţiuni cardiovasculare – Hipertensiune arterială, cardiopatii, boli cerebrovasculare 

- Neoplasme – tumori benigne şi maligne 

- Afecţiuni neurodegenerative – maladia Alzheimer, boala Parkinson 

- Afecţiuni degenerative ale ţesutului conjunctiv – afecţiuni ce implică articulaţiile, muşchii, 
pielea, ochii, rinichiul, plămânii, tractul gastrointestinal.  

În general, prevalenţa bolilor degenerative creşte cu vârsta, astfel că numărul pacienţilor 
afectaţi tinde să se mărească deoarece durata medie de viaţă continuă să crească în multe ţări. 

Această temă a fost aleasă deoarece răspândirea bolilor degenerative în secolul XXI este 
îngrijorătoare, iar numărul cazurilor nou înregistrate este în continuă creştere. În fiecare an sunt 
depistate milioane de persoane care au o astfel de boală, situaţia devenind din ce în ce mai 
alarmantă din cauza îmbătrânirii populaţiei, dar şi a stilului de viaţă nesănătos. 

Se consideră că este absolut necesar să se realizeze o informare adecvată privind riscul de 
apariție, modalitățile de prevenire, importanţa unei diagnosticări precoce, tratamentul adecvat, dar și 
modalităţile de îmbunătăţire a calităţii vieţii.  
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