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Stimaţi membri ai Societăţii Române de
Ultrasonografie în Medicină și Biologie,

Anul 2020 a fost din nefericire un an deose-
bit din multe puncte de vedere pentru
întregul mapamond, fiind marcat de con-
textul pandemiei cu noul virus SARS-COV2.

A fost astfel necesar să ne adaptăm atât ac-
tivitatea medicală, dar și cea de zi cu zi, la
condiţiile noi, iar măsurile adoptate atât la
nivel naţional cât și international, în scopul
reducerii riscului de răspândire a infecţiei cu
noul virus SARS-COV2 au făcut imposibilă
desfășurarea manifestărilor medicale tradi-
ţionale, dar si a activităţilor educaţionale
faţă în faţă.

Astfel, anul 2020 a devenit și un an al pre-
mierelor, un an în care o mare parte din
activităţi au fost “mutate” în mediul virtual.

Și SRUMB a trebuit să se adapteze noului
context, ceea ce a dus la organizarea pentru
prima dată a Conferinţei Naţionale de Ultra-
sonografie, în format exclusiv online în 18–
19 septembrie 2020.

Doresc să mulţumesc atât membrilor
SRUMB pentru că au fost alături de socie-
tate în această perioadă dificilă, sprijinul
dumneavoastră fiind esenţial pentru socie-

tate, cât și celor care au participat la prima
manifestare naţională a ultrasonografiei
organizată în mediul virtual, contribuţiile
dumneavoastră făcând și din această con-
ferinţă un succes.

Anul 2021 a debutat într-un ton optimist,
cu speranţa stopării pandemiei, în contex-
tul demarării procesului de vaccinare, și
respectiv cu speranţa de a ne întoarce la
normalitate. Totuși multe din activităţile
știinţifice și educaţionale se vor desfășura
și în continuare în mediul online, cu avan-
tajele și dezavantajele inerente ale acestor
forme de comunicare.

Pentru întreaga comunitate a ultrasonogra-
fiei românești anul 2021 urma să fie un an
foarte important, prin prisma organizării
celei mai importante manifestări știintifice
mondiale de ultrasonografie și anume Con-
gresul Mondial de Ultrasonografie – WFUMB
2021 (www.wfumb2021.com), la Timișoara
în 26–29 Mai 2021, în conjuncţie cu alte
două evenimente ecografice majore: Al
XXXIII-lea Congres al Federaţiei Europene a
Societăţilor de Ultrasonografie în Medicină
și Biologie – EFSUMB – EUROSON 2021 și A
XXIV-a Conferinţă Naţională a Societăţii
Române de Ultrasonografie în Medicină și
Biologie din România.

Din păcate deși pregătirile continuau în linie
dreaptă pentru această manifestare, contex-
tul epidemiologic atât din România cât și din
lume, nu ne permite organizarea fizică anul
acesta a acestei prestigioase manifestări.
Ne-am văzut astfel nevoiţi să amânămdesfă-
șurarea congresului pentru anul următor.
Astfel, Timișoara va deveni pentru 4 zile
Capitala Ultrasonografiei Mondiale perioa-
da 25–28 mai 2022. Informaţii mai detaliate
puteţi găsi pe website-ul manifestării
www.wfumb2022.com.

Dorim să vă reiterăm invitaţia de a participa
în număr cât mai mare la Congresul Mondial
al WFUMB din 2022 găzduit la Timișoara, și
să vă reamintim că în calitate de membri
SRUMB veţi beneficia de taxe reduse.

Aș dori să închei prin a vă ura să aveţi un an
2021 cât mai prosper!

Președinte executiv SRUMB,
Prof. Dr. Alina Popescu

Prof. Dr. Alina Popescu
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