ROMÂNIA
ACADEMIA DE ŞTIINŢE MEDICALE
BUCUREŞTI, B-dul I.C.Brătianu nr.1, Sector 3, Tel:021/311 53 80; Fax: 021/ 311 53 81

OBIECTIVELE MAJORE ALE A.S.M.
Prof.Dr.Irinel Popescu, Preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale

Academia de Ştiinţe Medicale continuatoarea Academiei de Ştiinţe
Medicale înfiinţată de Prof.Danielopolu în anul 1935, al cărei secretar
permanent a fost până în anul 1949 când, după modelul sovietic Academia
de Ştiinţe Medicale a fost desfiinţată, îşi desfăşoară în prezent activitatea în
baza legii 264/2004, lege care nu face altceva decât repune academia în
drepturile pe care le avea în anul 1935 iar în acelaşi timp aliniază instituţia
la sistemul existent de academii de ştiinţe medicale la nivel mondial.
Obiectivele majore ale Academiei de Ştiinţe Medicale exprimate în
mod concis sunt două:
- For de consacrare al personalităţilor vieţii medicale;
-Instrumentul de lucru al Ministerului Sănătăţii în stabilirea
strategiilor de stat ale politicii de sănătate şi coordonarea activităţii de
cercetare ştiinţifică la nivel naţional.
În acest context prezentăm priorităţile pe care Academia de Ştiinţe
Medicale trebuie să le realizeze pentru a putea răspunde exigenţelor
promovării stării de sănătate a populaţiei şi realizarea unei reale
competitivităţi la nivel internaţional pentru a avea un prestigiu real atât
naţional cât şi mondial.
I. Astfel, în primul rând obiectivul care stă în faţa Academiei de
Ştiinţe Medicale este acela de a fi un instrument eficient şi prompt al
Ministerului Sănătăţii în elaborarea strategiilor naţionale de sănătate şi a
coordona direct cercetarea ştiinţifică medicală. Astfel va contribui la:
- valorificarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice,
asigurând îndrumarea metodologică a unităţilor medico-sanitare;
- va elabora programe de cercetare ştiinţifică în domeniile de interes
pentru Ministerul Sănătăţii şi alte organe ale administraţiei publice;

- va colabora , la nivel naţional, la programele de cooperare ştiinţifică
internaţională ale institutelor de cercetare medical şi ale colectivelor de
cercetare din instituţiile de învăţământ superior cu profil medicofarmaceutic uman şi ale centrelor cu profil biomedical şi interdisciplinar;
- va participa la elaborarea programelor ştiinţifice medicale ale
Ministerului Sănătăţii;
- va iniţia şi dezvolta relaţii de colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de
învăţământ din ţară şi din străinătate, precum şi cu organizaţii naţionale şi
internaţionale;
- va acorda, în condiţiile legii, distincţii şi premii pentru contribuţii
deosebite în activitatea ştiinţifică;
- va organiza, în nume propriu sau în colaborare cu societăţi ştiinţifice
medicale din ţară şi din străinătate, manifestări ştiinţifice, congrese,
seminarii, ateliere de lucru şi simpozioane pe problem cercetării medicofarmaceutice şi/sau asistenţei medicale;
- va participa, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei
Naţionale cu alte instituţii abilitate, la evaluarea şi atestarea capacităţii
instituţiilor care desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul cercetării
ştiinţifice medicale şi farmaceutice, în condiţiile legii;
- va formula puncte de vedere în legătură cu înfiinţarea sau
desfiinţarea de institute, centre şi unităţi de cercetare din domeniul medical
şi farmaceutic;
- va conduce programe de cercetare ştiinţifică medicale şi
farmaceutică din Planul naţional de cercetare-dezvoltare, pe baza de criterii
de capabilitate, în sistem competiţional sau în mod direct;
- va elabora, în concordanţă cu normele internaţionale, reglementări
privind bioetica, observaţii şi cercetare pe om, condiţiile de folosire a
animalelor de laborator;
- va contribui la corelarea obiectivelor de cercetare medicală
naţională cu programele Uniunii Europene din domeniul medical şi
farmaceutic;
- va coordona şi evalua activitatea de cercetare ştiinţifică medicală şi
farmaceutică din structurile proprii;
- va propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare
constituirea, pe perioade determinate, în condiţiile legii, de centre sau
colective mixte de specialişti pentru realizarea unor strategii de ramură sau
sectoriale;
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- va propune în domeniul dezvoltării învăţământului medical şi
farmaceutic programe de studii universitare şi de masterat;
- va organiza educaţia medicală continuă a personalului care lucrează
în domeniul medical şi farmaceutic uman, împreună cu Colegiul Medicilor
din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi în colaborare cu
instituţiile de învăţământ superior de medicină şi farmacie acreditate.
Programele naţionale de educaţie medicală continuă sunt conform legii
avizate de Ministerul Sănătăţii;
- va informa anual Ministerul Sănătăţii asupra principalelor activităţi
desfăşurate, cu impact asupra stării de sănătate şi a asistenţei medicale.
Toate aceste obiective au început să fie realizate după ultimile
alegeri, până la acea dată fiind ignorate total.
Realizând aceste obiective Academia de Ştiinţe Medicale se impune
ca for principal în politica de sănătate iar membrii academiei desfăşoară o
reală activitate, reprezentănd personalităţi proeminente ale medicine
româneşti care îşi aduc contribuţia, fiecare în domeniul său de specialitate,
astfel încât indemnizaţia asigurată nu este decât o recunoaştere a muncii
desfăşurate în cele 65 de Centre de Cercetare aflate pe platform academiei
şi coordonate de specialişti de vârf din aceste domenii.
II. Academia de Ştiinţe Medicale trebuie, cu atăt mai mult cu cât este
printre primele academii înfiinţate în lume, cea franceză spre exemplu fiind
înfiinţată în 1820, cea braziliană în 1836, etc., având obiective pe plan
internaţional să deveină una din cele mai prestigioase academii de
medicină din lume.
Înfiinţată după modelul francez, va trebui în continuare să strângă
legăturile cu Academia Naţională de Medicină a Franţei aşa cum a început
să facă începând cu reuniunea comună din 2 mai 2013 şi să determine
devenirea a unor prestigioase personalităţi româneşti, membri ai Academiei
Naţionale de Medicină a Franţei şi invers.
Legăturile internaţionale trebuie să fie extinse pe toate continentele
lumii aşa cum s-a început cu Academia Malaeziei la sesiunea căreia a fost
invitat preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale conferindui-se titlul de
academician, membru de onoare al acestei prestigioase academii, înfiinţate
înainte de anul 1900.
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Se impune deasemenea, continuarea legăturilor cu Federaţia
Europeană a Academiilor de Medicină, preliminându-se viitorul congres al
acesteia în România.
Deasemenea, se impune finalizarea demersurilor pentru admiterea
Academiei de Ştiinţe Medicale în Federaţia Internaţională a Academiilor de
Medicină.
Aceste relaţii internaţionale trebuie să constea în principal, în
schimburi de publicaţii, vizite bilaterale în scop ştiinţific a unor specialişti,
cercetări ştiinţifice medicale în comun ş.a.
Un alt aspect al acestei cooperări internaţionale este cel de a folosi
dreptul obţinut de Academia de Ştiinţe Medicale în urma demersurilor
întreprinse în ultimul an de a accesa direct programe de cercetare
europene cu fonduri asigurate de Uniunea Europeană.
III. Un alt obiectiv major al academiei constituie primirile de membri
titulari, corespondenţi şi de onoare.
În ce privesc membri titulari şi corespondenţi se impune discutarea
criteriilor de primire, criterii ce nu trebuie să fie numai formale ci să se ia în
considerare reprezentativitatea personalităţii medicale sub raportul
notorietăţii pozitive în tratarea omului bolnav, fondarea unei specialităţi,
unei tehnici chiar a unei instituţii, contribuţia la dezvoltarea Academiei de
Ştiinţe Medicale care nu este apanajul numai a membrilor săi ci al întregii
lumi medicale şi a sistemului de sănătate.
O academie puternică şi prestigioasă poate să însemne mult în
realizarea profilaxiei şi tratamentului celor suferinzi.
Membri de onoare străini trebuie să constitue un element major al
academiei deorece primirea unor personalităţi cunoscute la nivel
internaţional, pe de o parte aduce experienţa acestora în lumea medicală
românească, iar pe de altă parte ridică prestigiul Academiei de Ştiinţe
Medicale.
Mai mult decât atât, prin cooperarea acestora în colectivul de
redacţie al unor publicaţii medicale române, inpun apariţia unor articole
ştiinţifice ale acestora în publicaţii româneşti sunt criterii pentru
introducerea revistelor medicale româneşti în bazele internaţionale de date
precum Copernicus, ISI şi altele.
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Acest fapt va determina o efervescenţă stimulativă în rândul
personalului medical, Academia de Ştiinţe Medicale aducându-şi o
contribuţie reală şi putând obţine şi venituri proprii.
IV. Un alt obiectiv prioritar, deşi il menţionez în final, este elaborarea
“Enciclopediei Academiei de Ştiinţe Medicale” lucrare ce există la toate
academiile de medicină din alte ţări ale lumi. Am început elaborarea acestei
lucrări care se doreşte a fi prestigioasă şi vă rugăm a ne acorda sprijinul Dvs.
în acest sens.
V. Finalizarea acţiunii privind funcţionalitatea Comisiei Naţionale
de Etică aplicând ordin al Ministrului Sănătăţii nr.430/2012. Prin aceasta
se va spori exigenţa studiilor clinice, introducerii de medicamente în
practică, etc. şi în acelaşi timp se va intra în legalitate în acord cu legea
Agenţiei Naţionale pentru Incompatibilitate.
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