REZERVĂ-ȚI LOCUL, ACUM!

CONGRESUL ONLINE NUTRITERRA
Înscrie-te la Congresul NutriTerra pentru 2 zile de dezbateri despre rolul alimentației în sănătate,
alături de speakeri de top din toată lumea.
Între 28-29 mai, te invităm să îți faci planuri ș ințiﬁce! Alătură-te nouă la Congresul online
NutriTerra - Nutriție, terapie diete că și siguranță alimentară, în contextul Pandemiei COVID-19.
Evenimentul, care se va desfășura sub forma unei e-conferințe, îi va avea ca Președinți Onoriﬁci pe
prof. dr. Dumitru Lupuliasa, Președintele Colegiului Național al Farmaciș lor, și prof. dr. Doina
Drăgănescu, Decanul Facultății de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol
Davila”, cărora i se vor alătura reputați profesioniș din sfera Farmaciei, Nutriției, Diete cii și
Medicinei, atât din țară cât și din străinătate.
Pe durata evenimentului, vor ﬁ dezbătute teme și noutăți relevante din domeniile vizate, adaptate
la contextul actual, în care pandemia COVID-19 a redeﬁnit abordările și regulile din sectoarele de
sănătate din întreaga lume.
Congresul vă va oferi toate datele și informațiile necesare pentru înțelegerea temelor dezbătute,
printr-o abordare mul disciplinară.
Pentru că interacțiunea și comunicarea dintre profesioniș cu obiec ve comune este esențială,
evenimentul creează un context favorabil schimbului de idei, cercetării și colaborării.
Speakeri internaționali care vor lua parte la eveniment

Prof. dr. Jennifer Sacheck
(SUA)

Pharm. mag. sci. Mar na Puc
(Slovenia)

Prof. Dr. Wei Zhao-Jun
(China)

Directorul Departamentului de
„Ș ințe pentru exerciții ﬁzice și
nutriție”, Ins tutul Milken, Școala de
Sănătate Publică, Universitatea
George Washington

Director al Ins tutului de Cercetare
și Dezvoltare a Calității, Ljubljana,
Slovenia, Director RES-PONS d.o.o.,
Ljubljana, Slovenia

Prodecan al Școlii de Biotehnologie
și Inginerie Alimentară,
Universitatea Hefei, Președinte al
Societății pentru Nutriție Hefei

Printre subiectele de dezbatere de pe agenda evenimentului, amin m:
• Impactul COVID-19 asupra securității alimentare și nutriției;
• Aspecte și abordări nutriționale în pandemia COVID-19. Experiența China;
• Impactul stării de nutriție și al poluării asupra sănătății respiratorii și contaminarea cu SARSCOVID-19;
• Rolul nutriției corecte și al ac vității ﬁzice în mpul caran nei COVID-19;
• Abordări nutriționale pentru grupa de vârstă înaintată;
• Tratamentul cu Ibuprofen la pacienții cu COVID-19.

Agenda completă a Congresului NutriTerra este disponibilă aici: AGENDA
Evenimentul se aﬂă la prima ediție și se va desfășura ONLINE, as el:
28 mai 2020
15:00 - 19:30

29 mai 2020
14:00 - 18:00

Partener ș ințiﬁc eveniment: UMF Carol Davila
Rezervă-ți locul la eveniment AICI, completând datele tale.
Biletul de par cipare costă 120 Lei, TVA inclus.
*Conferința online este acreditată de Colegiul Farmaciș lor din România și de Colegiul Medicilor din România.

