COMUNICAT
La data de 27.04.2012 Adunarea Generală a Academiei de Științe Medicale a luat în dezbatere la
primul punct al ordinii de zi, situația Institutului Cantacuzino, în prezenta Avocatului Poporului, a
adjunctului acestuia precum și a numeroși reprezentanți ai mass-media.
Urmare acestei dezbateri s-au relevat următoarele aspecte de importanță naționala:
a. Institutului i s-a retras autorizația de producere și comercializare a imunobiologicelor administrate
la om, motivele fiind producerea neconformă normelor europene de practică în producție;
b. Institutul nu a avut capacitatea financiară proprie de adaptare tehnologică;
c. Veniturile proprii sunt insuficiente pentru realizarea GMP;
d. Investițiile au fost sporadice și insuficiente, în ciuda faptului că Institutul Cantacuzino este institut
de cercetare-dezvoltare de nivel național din anul 2003.
In consecința acestor fapte se încearcă formule pentru privatizarea Institutului Cantacuzino. Față de
această situație de o gravitate excepțională, numeroși membri ai academiei au luat poziție subliniind
următoarele aspecte esențiale:
a. Institutul Cantacuzino este un institut strategic de interes naționalși trebuie susținut, nu privatizat;
b. Trebuie elaborată o strategie pentru menținerea și promovarea unor produse importante pentru
politica națională de sănătate ;
c. Are o reputație europeană recunoscuta în cercetarea microbiologică și imunologică, cu o vechime
de peste un deceniu;
d. Suportul financiar ar putea fi susținut de Ministerul Sănătății, prin asociere cu investitori
naționali/internaționali, precum Fabrica de Antibiotice Iași sau industria farmaceutică chineza, ce
a făcut o oferta în acest sens.
In concluzie s-a supus la vot o rezoluție de susținere a Institutului Cantacuzino, care nu trebuie
privatizat, fiind strategic și imperios necesar să-și continue producția de seruri și vaccinuri. Institutul ar
trebui, dat fiind importanța sa strategică, sa fie pus în subordinea Consiliului Naționalde Apărare al
Țării. Rezoluția a fost aprobată în unanimitate de cei 162 de academicieni prezenți.
Actualmente dat fiind faptul că situația Institutului Cantacuzino privind producerea de
imunoprofilactice și imunoterapeutice de uz uman a rămas în aceeași situație, Academia de Științe
Medicale își exprima încă o dată punctul de vedere instituțional al membrilor săi, (reprezentând
209 de medici, consacrați prin activitatea științifică națională și internațională, din cei 50.000 ai țării)
conform căruia Institutul Cantacuzino este o instituție de cercetare și producție în domeniul serurilor și
vaccinurilor cu o tradiție de peste 100 de ani, recunoscută la nivel internațional, cu o eficiență dovedită
în momente de criză, precum primul și al doilea război mondial, este de însemnătate strategică
națională și ar trebui pusă în subordinea Consiliului Național de Apărare al Țării.
Este inadmisibil ca Institutul Cantacuzino să nu fie păstrat ca și unitate de producție și
cercetare în subordinea Consiliului Național de Apărare al Țării în condițiile în care experiența ne
arată că în orice moment pericolul maladiilor infecto-contagioase se poate transforma în realitate,
mai ales acum când comunicațiile intercontinentale se fac atât de ușor. Este imperativ să se găsească
mijloacele financiare necesare acestui institut cu o tradiție de peste 100 de ani, fondat de
Cantacuzino și recunoscut de Pasteur.
Academia de Științe Medicale își exprima speranța că factorii de răspundere de la nivel statal vor
soluționa favorabil aceasta gravă problemă cu care se confruntă medicina românească.
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