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Revista Medicalå Românå, publica¡ie de mare
tradi¡ie în medicina româneascå – cu peste 50 de
ani de la prima apari¡ie, se înnoie¿te ¿i se adapteazå
modificårilor majore petrecute în domeniul
medical, atât din punct de vedere ¿tiin¡ific, cât ¿i
al practicii medicale de zi cu zi.

Astfel, dorind så devinå un instrument extrem
de util în practica medicului de familie, dar ¿i a
medicilor din alte specialitå¡i, RMR publicå cele
mai importante ghiduri de practicå medicalå,
ghiduri redactate de colectivele cele mai autorizate
de medici în fiecare dintre patologiile ce vor fi
discutate între paginile revistei. În numårul curent
apare Ghidul de mucoviscidozå (fibrozå chisticå) –
ghid realizat de colectivul de la Timi¿oara condus
de distinsul Profesor Ioan Popa, colectiv ce a strâns
peste 20 de ani de experien¡å în managementul
acestei patologii. Vom continua în numerele
urmåtoare cu ghidurile din bolile respiratorii,
gastroenterologice ¿i cardiovasculare.

Revista Medicalå Românå este prezentå la
majoritatea evenimentelor medicale ce implicå
participarea medicilor de familie. În sensul acesta,
revista publicå cele mai importante teme ¿i cursuri
sus¡inute în cadrul acestor manifeståri, oferind
astfel medicului practician posibilitatea de a
aprofunda chestiunile discutate, dar – foarte
important – prin includerea, conform normelor
impuse de CNCSIS, a adresei de contact a
autorului, posibilitatea realå de a lua legåtura cu
lectorii din conferin¡e pentru a le transmite întrebåri
sau chestiuni din experien¡a proprie! Iar lectorii
vor fi, cu siguran¡å, încânta¡i de comunicarea ¿i
colaborarea cu colegii medici.

Spuneam mai devreme cå Revista Medicalå
Românå este la curent cu tot ce este nou în domeniul
medical ¿i din punctul de vedere al practicii, dar
¿i al cercetårii ¿i dezvoltårii ¿tiin¡ifice. În acest sens,
RMR include o rubricå extrem de vie ¿i de activå –
Din via¡a companiilor farmaceutice – rubricå ce
va oferi medicilor noutå¡ile apårute pe pia¡a medi-
camentelor, aten¡ionåri speciale de la ANM, lansåri
de produse ¿i anun¡uri de simpozioane.

Natural, RMR continuå publicarea articolelor
de Educa¡ie Medicalå Continuå, a problemelor de
diagnostic ¿i tratament, precum ¿i a cazurilor
clinice comentate – rubrici apreciate în mod
special de medicul practician. Men¡ionåm aici ¿i
faptul cå RMR este acreditatå de Colegiul
Medicilor din România, iar abonamentul la revistå
este recunoscut de CMR prin eliberarea unui
Certificat ce atestå efectuarea a 5 ore EMC pe an.

Ca recunoa¿tere a înaltei ¡inute ¿tiin¡ifice ¿i edi-
toriale atinså de Revista Medicalå Românå, pânå
la finalul lui 2009 va fi acreditatå de forumul de
evaluare a calitå¡ii ¿tiin¡ifice a publica¡iilor din
România – CNCSIS – cu gradul B+. Subliniem ¿i
faptul cå RMR este deja înregistratå în cele mai
importante baze de date medicale interna¡ionale
(EBSCO, MBASE, Scirius, getCITED, WAME,
Scopus), precum ¿i cå are parteneriate editoriale
cu revistele medicilor de familie din Statele Unite,
Canada, Anglia etc. (Journal of Family Practice,
The Canadian Family Physician).

Prin toate cele enumerate ¿i prin suportul ¿i
contribu¡ia continuå a distin¿ilor autori ¿i recenzori
ai revistei, RMR este, în fapt, nu doar o revistå
medicalå, ci Revista Medicinei Române¿ti.
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