


 
 

 

 
 

 
 

 

“Cum să îmi protejez copilul de infecțiile respiratorii”-  

EDUCAȚIE MODERNĂ PENTRU  

PĂRINȚI ȘI CADRE DIDACTICE 
 
 Dragi cadre didactice,  
 dragi părinți,  

 
Echipa Ella Congress & Events are plăcerea să vă invite la evenimentul dedicat educației informale pentru sănătatea 
copiilor. Evenimentul din această toamnă va avea loc online în 19 noiembrie, începând cu ora 17:00, iar tema este 
„Cum să-mi protejez copilul de infecțiile respiratorii”. 

 

Am demarat acest proiect alături de Societatea Română de Microbiologie, cu participarea Societății Române de 
Pediatrie și în parteneriat științific cu mai multe alte societăți medicale, pentru că știm cât de importantă este 
colaborarea între acești trei piloni de bază atunci când vine vorba despre sănătatea copilului: medici, cadre didactice 
și părinți. 

 

De aceea ne dorim ca acest eveniment să fie cadrul ideal în care să vă puteți informa din surse corecte, să puteți 
adresa întrebări și să deschideți noi căi de comunicare cu medicii, în ceea ce privește principalele aspecte de 
sănătate care pot afecta copiii cu vârste între 0 și 14 ani.  

 

Am invitat medici care să poată explica pe înțelesul tuturor principalele afecțiuni cu care se confruntă copiii și să 
ofere sfaturi corecte și documentate pentru părinți și cadre didactice.  

 
Am ales pentru această toamnă un subiect de foarte mare interes, mai ales în contextul pandemiei COVID-19: 

infecțiile respiratorii, cele mai frecvente afecțiuni cu care se confruntă copiii în sezonul rece. Am invitat medici 

remarcabili din domeniu: Prof. Dr. Doina Pleșca, Prof. Dr. Roxana Nemeș și Dr. Anca Drăgănescu, care vor 

prezenta subiectele de interes și vor răspunde întrebărilor părinților. 

 
Sperăm să dați curs invitației noastre și să profitați de această experiență unică de învățare și interacțiune, 

pentru a înțelege mai bine diferitele aspecte legate protejarea copiilor de infecțiile respiratorii . 

 

Cadrelor didactice participante la eveniment li se vor elibera adeverințe de participare. 

 

Accesul la eveniment se face gratuit, în limita locurilor disponibile prin înscriere pe website  

CUM SA IMI PROTEJEZ COPILUL DE INFECTII RESPIRATORII? – Societatea Părinților Informați 
(societateaparintilor.ro) 

 

 

 Coordonator 
Prof. Mihaela Dragomir 

https://www.societateaparintilor.ro/cum-sa-imi-protejez-copilul-de-infectii-respiratorii/
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