Vizita Prof.Dr.Stephen Hillier
Între 4 şi 6 Aprilie 2014 a avut loc vizita Domnului Profesor Stephen Gilbert Hillier, Vice-Principal al
Universităţii de Medicină din Edinburgh.
Vizita a avut loc cu prilejul invitaţiei făcute domnului Prof. Hillier de către Academia de Ştiinţe
Medicale şi Societatea Română de Rinologie, şi a fost organizată şi coordonată de Prof. Dr. Dorin Sarafoleanu.
Profesorul Hillier, având funcţia de coordonator al relaţiilor internaţionale a Universităţii din Edinburgh,
Universitate situată în top 20, a oferit o largă paletă de domenii de colaborare între instituţiile noastre.
Colaborările pot fi: pe linie didactică, universitară, de cercetare pe granturi europene, inclusiv la nivelul Orizont
2020; schimb de specialişti; senior management în sănătate şi univeristar; activitate publicistică, precum şi alte
activităţi academice şi universitare.
În acest sens, Prof. Hillier i-au fost organizate mai multe vizite, după cum urmează: Institutul Naţional
de Medicină Complementară, unde Profesorul Florin Brătilă şi Directorul Dr. Corneliu Moldovan l-au informat
cu privire la performanţele profesionale ale Institutului subordonat ASM privind terapiile complementare
agreate de OMS şi realizate în colaborare cu instituţii similare din Germania şi SUA. Performanţele s-au realizat
în domeniile terapiei durerii, a bolilor metabolice, bolilor neuromusculare, etc., precum şi economicitatea
acestor proceduri comparativ cu terapiile clasice. Toate aceste informaţii au produs o importantă impresie
asupra oaspetelui de-a lungul unei vizite de 3 ore.
Domnul Prof. Hillier a vizitat, de asemenea, Societatea Română de Medicină Comparată, Facultatea de
Medicină Veterinară şi Societatea „Only One Health”, conduse de domnul Academician Prof. Dr. Nicolae
Manolescu. Cu această ocazie, oaspetele şi-a notat şi a comentat elogios modernitatea gândirii medicale
româneşti şi organizarea acestor structuri.
La întrevederea avută cu Preşedintele Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”,
Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, domnul Profesor Hillier şi-a arătat disponibilitatea de a proceda la schimburi de
studenţi, vizite didactice reciproce, masterate şi doctorate în colaborare, visiting profesori, activităţţi
publicistice, etc.
De asemenea, domnul Prof. Hillier a avut o serie de întâlniri directe cu personalităţi ale Academiei de
Ştiinţe Medicale şi personalităţi ştiinţifice şi universitare: Prof. Dr. Mihai Coculescu, Prof. Dr. Alexandru
Şerbănescu, Prof. Dr. Paul Stoicescu, Prof. Dr. Codruţ Sarafoleanu, Prof. Dr. Silviu Albu, Prof. Dr. Anca
Hermenean (Prorector al Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad), Prof. Dr. Teodor Horvat, Prof. Dr. Băcanu şi
alţii. Cu fiecare interlocutor domnul Prof Hillier a găsit şi a stabilit o serie de modalităţi directe de comunicare
şi colaborare.
La propunerea domnului Prof. Dr. Dorin Sarafoleanu, conducerea ASM a acordat domnului Prof.
Stephen Hillier titlul de „Membru de Onoare” al Academiei de Ştiinţe Medicale. Titlul a fost înmânat de
Preşedintele ASM, Academician Prof. Dr. Irinel Popescu, după audierea unui Laudaţio impresionant ca valoare
ştiinţifică şi academică. Laudaţio a fost prezentat de Secretarul General al Societăţii Române de Rinologie, Prof.
Dr. Codruţ Sarafoleanu. La ceremonie au asistat şi Acad. Prof. Dr. Victor Voicu, Preşedintele Secţiei de
Medicină a Academiei Române, şi Prof. Dr. Anca Hermenean, Prorector al Universităţii de Medicină „Vasile
Goldiş” din Arad.
Cu această ocazie domnul Prof. Hillier a prezentat în faţa asistenţei conferinţa cu titlul „Globalisation of
Edinburgh Medicine”. Cei prezenţi au putut remarca o vastă activitate de colaborare didactică, ştiinţifică şi de
cercetare a acestei prestigioase Universităţi (top 20) pe toate meridianele lumii.
În prezent, la această Univeristate studiază şi un număr de 104 studenţi români, dar oferta domnului
Prof. Hillier este mult mai mare şi mai diversificată, inclusiv cu universităţile din provincie.
Evenimentul ştiinţific şi academic a suscitat şi interesul presei de specialitate şi a unor televiziuni.

