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În spiritul tradiţiei, Asociaţia Medicală Română deschide cu bucurie cel de-al VI-lea Congres
Naţional Anual, tot în acelaşi spaţiu distins prin încărcătură istorică al Academiei Române.
Congresul se desfăşoară în perioada 26-28 aprilie 2012.
Anul acesta se va evidenţia prin desfăşurarea a două sesiuni aniversare, întrucât Asociaţia
Medicală Română este implicată activ în promovarea şi comemorarea valorilor româneşti, atât
trecute, cât şi prezente.
Astfel, congresul se va deschide cu aniversarea unui secol de la naşterea lui Constantin
Arseni, discipol şi continuator al lui Dimitrie Bagdasar, întemeietorul neurochirurgiei româneşti,
membru titular al Academiei Române, un nonconformist incorigibil cum era ştiut, dar recunoscut
pentru calităţile profesionale deosebite.
Următoarea zi, înainte de decernarea festivă a Premiilor Anuale ale Asociaţiei Medicale
Române, deja devenită tradiţie, se vor aniversa 200 de ani de la naşterea lui Nicolae Kretzulescu.
Personalitate distinsă şi complexă, Nicolae Kretzulescu a fost primul medic român care a
obţinut titlul de doctor la Paris, în 1839, dar a mai fost şi întemeietorul „Şcolii de Mică
Chirurgie“ din Bucureşti în 1842, participant la fondarea Facultăţii de Medicină din Bucureşti
şi a Ateneului Român, ministru şi prim-ministru al României. În 1857, împreună cu Gheorghe
Polizu şi Carol Davila, înfiinţează Asociaţia Medicală Română, al cărei preşedinte va fi. Nicolae
Kretzulescu a fost fondator şi preşedinte în două mandate al Academiei Române, unde va fi şi
comemorat în cadru solemn în Aula Mare.
Deşi tematica congresului, focusată pe interdisciplinaritate şi actualitate, va capta interesul
participanţilor, totuşi, în centrul atenţiei va fi, ca în fiecare an, „Forumul Anual al Doctoranzilor“,
antrenant prin spiritul competiţiei pentru distincţia ce se va acorda celor mai bune lucrări.
Pentru sesiunile ştiinţifice, s-au ales tematici de mare actualitate, cum ar fi genetica, chirurgia
bariatrică, obezitatea şi ţesutul adipos, fototerapia, oncologia şi altele. Cu bucurie, Asociaţia
Medicală Română îşi va prezenta cele 3 proiecte POSDRU câştigate în competiţia naţională.
Iar cum acest eveniment nu s-ar fi desfăşurat fără bunăvoinţă multora, trebuie să le mulţumim,
în primul rând, participanţilor pentru interesul arătat, sponsorilor, care, într-o perioadă grea
din punct de vedere financiar, au făcut efortul de a ne fi alături, şi colectivului AMR, care cu
dedicaţie sprijină vieţile societăţilor medicale – Dna. Marilena Ştefănescu, Dna. Aurelia
Bojescu, Dna. Violeta Dumitru, cât şi comitetului organizatoric, care a contribuit la buna
finalizare a evenimentului – Dr. Simona Carniciu şi Ec. Diana Ivan.
În mod special trebuie mulţumit conducerii Academiei Române, care ne oferă cu generozitate
sălile sale încărcate de istorie, pentru a continua activităţile înaintaşilor noştri; pe doi dintre
ei îi şi sărbătorim cu mare onoare cu această ocazie.
Vă aşteptăm cu drag şi ne dorim ca acest congres să fie încununat cu succes!
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