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MESAJ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE MEDICALE
adresat la cea de-a XVI-a Conferinţă Naţională organizată de
Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie
Folosind prilejul acestei Conferinţe Naţionale de Balneologie şi Recuperare Medicală,
intrată cu ani în urmă într-o periodicitate anuală, Academia de Ştiinţe Medicale transmite
următorul mesaj.
Ne exprimăm aprecierea şi consideraţia pentru modul în care, prin strădaniile conducerii,
respectiv ale domnului manager Dr. Horia Lăzărescu, instituţia s-a dezvoltat an de an,
apropiindu-se de standardele internaţionale.
S-a acordat o atenţie deosebită părţii din institut, a cărei locaţie este în strada Sfântul
Dumitru Nr. 2, astfel încât întreg personalul acestei subunităţi se află într-o armonie perfectă,
conjugându-şi eforturile în vindecarea persoanelor suferinde şi realizând, în esenţă, sintagma:
„relaţia dintre medic şi pacient”. Se impune, în acelaşi timp, ca să se evite supraaglomerarea
existentă, atât privind aparatura cât şi numărul de pacienţi, supraaglomerare care, în primul rând,
se răsfrânge negativ asupra stării de sănătate a terapeuţilor. Totodată, ne permitem şi
recomandăm, preocupare pentru o mai bună funcţionalitate a localului existent în incinta
Spitalului Filantropia.
Suntem conştienţi că există o lipsă de spaţiu şi mai mult decât atât, o salarizare total
necorespunzătoare pentru kinetoterapeuţi, profesori de cultură fizică medicală, cu pregătire în
învăţământul superior de lungă durată, respectiv 4 ani. Totodată, considerăm insuficient numeric
personalului de specialitate.
Asigurăm conducerea institutului că la nivelul Academiei de Ştiinţe Medicale există
preocuparea şi s-au luat măsuri concrete în vederea remedierii unora dintre acele neregularităţi,
bineînţeles având sprijinul managerului institutului.
Ne exprimăm totodată, satisfacţia şi aprecierea privind modalitatea în care Centrul de
Cercetări ce fiinţează în institut sub conducerea domnului Dr. Horia Lăzărescu şi aflat pe
Platforma Academiei de Ştiinţe Medicale, îşi onorează misiunile contribuind efectiv la ridicarea
nivelului calitativ al cercetării în acest domeniu de importanţă majoră pentru medicină.
În încheiere, dorim să subliniem încă o dată aprecierea superlativă a Academiei de Ştiinţe
Medicale pentru întreaga activitate ce se desfăşoară în acest institut şi să dorim succes deplin
celei de-a 16-a conferinţă Naţională de Balneologie şi Recuperare Medicală, eveniment marcant
al vieţii medicale româneşti.
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