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Priorităţi şi realizări în domeniul cooperării internaţionale şi a
programlor de cercetare ştiinţifică ale Academiei
Academia de Ştiinţe Medicale înfiinţată în 1935 de regretatul
Acad.D.Danielopolu care a fost de la început până la desfiinţarea ei în 1949
de către regimul comunist, Secretar Permanent după modelul francez, a
străbătut în acest aproape un secol diferite peioade benefice sau mai puţin
benefice, reprezentând în permanenţă elita medicinii româneşti.
Prioritatea absolută a ultimilor 3 ani şi mai ales a ultimei perioade
parcursă de la anterioara adunare generală şi până în prezent a fost ca
Academia de Ştiinţe Medicale, una din cele mai vechi instituţii din lume, să
fie recunoscută pe plan internaţional.
În acest context a fost organizată la Bucureşti conferinţa anuală a
Federaţiei Europene a Academiilor de Medicină.
Manifestarea a fost un prilej de schimburi de idei între vârfurile
medicine româneşti şi cele ale altor ţări europene. S-au prezentat de către
specialiştii români şi străini lucrări ştiinţifice de înaltă valoare iar analizând
în context acest fapt putem sublinuia că academicienii români nu au fost cu
nimic mai prejos decât cei din alte ţări.
Prin această manifestare care a necesitat un efort deosebit al
Academiei de Ştiinţe Medicale, efort la care a participat şi Fundaţia
“Nicolae Cajal”, s-a obţinut o cunoaştere mai bună a valorilor medicine
româneşti la nivel European fapt ce s-a reflectat şi în alegerea preşedintelui
Academiei de Ştiinţe Medicale, Acad.Irinel Popescu în calitate de
vicepreşedinte al Federaţiei Europene a Academiilor de Medicină.

Tot în acest context, menţionăm sesiunea bilaterală ţinută la
Bucureşti la Palatul Parlamentului între Academia de Ştiinţe Medicale şi
Academia Naţională de Medicină a Franţei pe baza căreia s-a încheiat un
program de cooperare.
Conlucrarea celor două academii are o semnificaţie deosebită înrucât
Acad.D.Danielopolu secretarul permanent, a fondat Academia de Ştiinţe
Medicale a României după modelul francez, atât legea cât şi statutul
reflectând conceptul francez, Academie Naţională de Medicină a Franţei
fiind una din cele mai prestigioase şi tradiţionale, existând încă din vremea
lui Napoleon al III- lea.
Menţionăm faptul că această sesiune a marcat reânceperea acestei
colaborări fructoase între cele două academii. Asfel, conceptul European de
“Only one health” demarat de Uniunea Europeană a fost preluat prin
cooperarea celor două academii, o contribuţie esenţială la fondarea acestei
instituţii, Fundaţia “Only one health” afiliată Academiei de Ştiinţe
Medicale având-o Acad.Nicolae Manolescu.
Academia de Ştiinţe Medicale se află într-un stadiu foarte avansat
pentru a fi primită şi în Federaţia Internaţională a Academiilor de Medicină
fapt de care se ocupă secretarul general, Acad.Prof.Dr.Mircea Ifrim.
Drept o recunoaştere a Academiei de Ştiinţe Medicale la nivel
mondial este faptul că preşedintele acesteia, Acad.Prof.Dr.Irinel Popescu a
devenit membru al Academiei Naţionale de Medicină a Franţei.
În acelaşi timp, programele de cercetare ştiinţifică au constituit o
preocupare fundamental a Academiei de Ştiinţe Medicale o contribuţie
esenţială fiind adusă de preşedintele academiei, Prof.Dr.Irinel Popescu.
În acest context menţionăm cooperarea cu Norvegia în baza căreia au
demarat 3 programe de mare valoare atât pentru România cât şi pentru
comunitatea europeană respectiv:
- Profilaxia cancerului de colon;
- Profilaxia hepatitelor cu virusul B şi C;
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- Alcătuirea Registrelor Naţionale de boli rare, diabet şi boli
neuropsihice.
Existenţa acestor programe demonstrează cu elocvenţă prestigiul pe
care Academia de Ştiinţe Medicale a dobândit-o la nivel internaţional
începând a fi considerată un partener valoros pentru ţările ale căror realizări
în domeniul sănătăţii reprezintă modele pentru întreaga comunitate
internaţională.
Alegerea unor membri de onoare străini în cadrul Academiei de
Ştiinţe Medicale a României pe baza, în primul rând a valorii şi acceptului
acestora, reprezintă deaemenea un factor pozitiv în dezvoltarea cooperării
ştiinţifice medicale internaţionale cu valoare atât practică cât şi ca fiind un
simbol al prestigiului Academiei de Ştiinţe Medicale.
În viitor, Academia de Ştiinţe Medicale va avea în continuare drept
prioritate afirmarea pe plan internaţional şi cooperarea

ştiinţifică

internaţională aceste elemente având o semnificaţie majoră în dezvoltarea
ştiinţifică cât şi un factor esenţial în evoluţia relaţiilor internaţionale cu
valoare în promovarea înţelegerii pe bază de respect şi conlucrare într-un
context internaţional în care menţinerea păcii este principala prioritate;
oamenii de ştiinţă sunt cei care pot juca un rol esenţial într-o schimbare în
bine la nivelul mapamondului unde în prezent pericolul bioterorismului şi
extremismului devine din ce în ce mai evident.

Acad.Prof.Dr.Irinel Popescu
Preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale
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