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U

niunea Medicală Balcanică (UMB) este o organizaţie medicală internaţională non-guvernamentală, fondată în 24 octombrie 1932 la Bucureşti, având ca scop principal stabilirea de relaţii
între medici, stomatologi, farmacişti, alţi oameni
de ştiinţă şi impulsionarea cercetărilor ştiinţifice
fundamentale în domeniul medical în ţările balca-

nice. Această organizaţie a funcţionat fără întrerupere de la momentul înfiinţării ei şi până în zilele
noastre. Motto-ul nobil sub care activează UMB
este “Santé-Amitié-Paix”. Fondatorul şi iniţiatorul
tuturor colaborărilor UMB a fost Dr. M. PopescuBuzeu, secretar general internaţional până în anul
1988 şi preşedinte de onoare al UMB până la moartea sa, în 1988. Acesta şi-a dedicat viaţa dezvoltării UMB, pentru a-i asigura o poziţie internaţională, promovând sănătatea
populaţiei balcanice şi prietenia
dintre medicii acestor ţări. Din
organele de conducere ale UMB
au făcut parte, de-a lungul timpului, Prof. N.N. Gheorghiu,
Prof. Gr. Benetato, Prof. Ion Turai, Prof. C. Gh. Dimitriu, Prof.
Ana Aslan, Prof. Th. Burghele,
Prof. St. Milcu, Prof. Vasile
Cândea, Prof. Nicolae Angelescu, Prof. Vasile Sârbu etc. Calitatea de membru al UMB a facilitat, de-a lungul timpului, participarea medicilor la congrese
internaţionale de specialitate,
atunci când accesul acestora la
Deschiderea oficială a Zilelor Medicale Balcanice, Sofia, Bulgaria, 6-8 octombrie astfel de evenimente internaţio2017. De la stânga la dreapta: Dr. Camelia Diaconu (Secretar General
nale era restricţionat din cauza
Internaţional al UMB, Preşedinte secţia naţională română),
condiţiilor politice ale vremii.
Acad. Prof. Julian Revalski (Preşedintele Academiei de ştiinţe a Bulgariei),
Ca forme de lucru, activitaProf. Dr. Latchezar Traykov (Preşedintele secţiei naţionale bulgare a UMB),
tea
UMB a fost cuprinsă în SăpProf. Dr. Victor Zlatkov (Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Sofia).
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tămâna Medicală Balcanică, ce se organizează la
fiecare doi ani, Zilele Medicale Balcanice, cursuri
avansate
internaţionale
de
perfecţionare, reuniuni specializate. În acest sens, UMB a
primit un sprijin substanţial din partea Academiei
de Medicină a Franţei, cu care are o veche şi solidă
relaţie de colaborare. Obiectivele UMB constau în
identificarea diferenţelor şi a atitudinilor curative şi
profilactice regionale, furnizarea de asistenţă calificată procesului de promovare şi sporire a bunelor
practici, ce asigură calitatea sănătăţii în aria geografică respectivă, extinderea şi aprofundarea activităţii ştiinţifice, menţinerea parteneriatului activ
între organizaţiile naţionale membre, cultivarea
unui spirit medical umanist şi umanitar. Membrii
UMB sunt medici, farmacişti, biologi, chimişti din
România, Grecia, Republica Moldova, Bulgaria,
Serbia, Albania, Cipru, Turcia, FYR Macedonia.
Prima Săptămână Medicală Balcanică a avut loc în
Grecia, la Atena, în 1932, la care au participat din
partea României Prof. J. Combiescu, Dr. A. Cantacuzino şi Dr. Magheru. Următoarea s-a desfăşurat
la Belgrad (Serbia), în 1933, cu acest prilej având
loc prima reuniune a Consiliului General al UMB.
În sfârşit, a 3-a Săptămână Medicală Balcanică a
avut loc în 1935, la Bucureşti, unde a apărut şi prima ediţie a „Buletinului Uniunii Medicale Balcanice“, care a inclus statutul UMB, organizarea secţiilor naţionale etc. În 1939, UMB a publicat revista
„Archives Balkaniques de Médecine, Chirurgie et
leurs specialités“, la editura Masson din Paris, care
a fost transformată în „Archives de l’Union Médicale Balkanique“ în 1962. Din 1962 această revistă
a apărut fără întrerupere până în zilele noastre, actualmente fiind indexată în numeroase baze de date
internaţionale, având o cotaţie B(+). Titulatura actuală a revistei oficiale a UMB, care apare într-o
serie nouă din 1997, este „The Archives of the
Balkan Medical Union“, în paginile sale semnând
editoriale personalităţi ale lumii medicale, membri
ai Academiei de Medicină a Franţei, Paris, ca Prof.
Michel Huguier (Preşedintele Diviziei de Ştiinţe
Chirugicale), Prof. Pierre-Francois Plouin. Secretariatul general al UMB, cu sediul la Bucureşti, este
responsabil de publicarea revistei, editor-şef fiind
Dr. Camelia Diaconu, Preşedinta Secţiei Naţionale
Române a UMB. Revista „Archives of the Balkan
Medical Union“ a reprezentat şi continuă să reprezinte o rampă de lansare pentru o carieră universitară şi de cercetare pentru autorii articolelor publicate în paginile sale.
În septembrie 2009, a avut loc la Paris, la invitaţia Academiei de Medicină a Franţei, şedinţa comună ştiinţifică a Academiei Naţionale de Medicină a

Zilele Medicale Balcanice, Sofia, Bulgaria, 6-8
octombrie 2017, sesiunea de postere. De la stânga la
dreapta: Prof. Dr. Adrian Cotirlet (România), Prof. Dr.
Minodora Mazur (secretar general secţia naţională
Republica Moldova a UMB), Dr. Camelia Diaconu
(Secretar General Internaţional al UMB, Preşedinte
secţia naţională română), Prof. Dr. Gheorghe Ciobanu
(Preşedinte secţia naţională Republica Moldova a
UMB).

Franţei, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi Uniunii Medicale Balcanice, moment de
referinţă în istoria UMB. În 2010, la Atena, Grecia,
s-a desfăşurat „A 31-a Săptămână Medicală Balcanică“, organizată de Secţia Naţională Elenă a UMB,
iar în 2011 a avut loc a XVIII-a sesiune a „Zilelor
Medicale Balcanice“ la Varna, în Bulgaria. Între 21
şi 23 septembrie 2012, la Nis, în Serbia, s-au desfăşurat lucrările celei de-a 32-a „Săptămâni Medicale
Balcanice“. Manifestările ştiinţifice organizate de
UMB au continuat în 2013, la Chişinău (Republica
Moldova), în 2014, la Cercul Militar Naţional din
Bucureşti (în paralel cu Zilele Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central Bucureşti).
În septembrie 2015, Uniunea Medicală Balcanică a fost din nou invitată la Paris, unde a avut loc a
doua Sesiune Comună Ştiinţifică UMB – Academia
de Medicină a Franţei, eveniment la care au participat numeroase personalităţi ale lumii medicale din
România şi Franţa, printre care medici din diaspora
românească la Paris. Cu acest prilej, preşedintele
Academiei, Prof. Jean-Yves Le Gall, a apreciat activitatea UMB de creare şi menţinere a unor legături ştiinţifice şi culturale între medicii din ţările
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balcanice, reiterând poziţia privilegiată pe care
Uniunea o are în această zonă a Europei.
În 2016, secţia naţională română a UMB a organizat la Bucureşti, la Academia Română, „A 34-a
Săptămână Medicală Balcanică“, cu participarea
reprezentanţilor tuturor secţiilor naţionale ale UMB
şi a reprezentantului Academiei de Medicină a
Franţei, Prof. Pierre-Francois Plouin. Această manifestare a evidenţiat încă o dată rolul important al
României în coordonarea activităţii UMB, întrucât
cea mai înaltă poziţie de conducere a UMB, cea de
secretar general internaţional, este deţinută, conform statutului, de România.
În octombrie 2017, secţia naţională bulgară a
UMB a organizat la Sofia un alt eveniment reuşit:
„Zilele Medicale Balcanice“. Deschiderea acestuia
a avut loc la Academia de Ştiinţe a Bulgariei, în
prezenţa preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Bulgariei, rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Sofia, prorectorilor acesteia, decanului
Facultăţii de Farmacie, conducerii secţiei naţionale
bulgare a UMB şi a conducerii celorlalte secţii naţionale, Prof. Pierre-Francois Plouin (Franţa). Preşedinţii secţiilor naţionale ale UMB au ales, prin
vot, secretarul general internaţional al UMB: Dr.
Camelia Diaconu (Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Carol Davila“, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti).
Secţia Naţională Română a UMB desfăşoară o
activitate bogată, reflectată de organizarea a numeroase cursuri de perfecţionare creditate EMC pentru medicii din diferite judeţe ale ţării: Bucureşti,
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Coperta ultimului număr al revistei “The Archives of the
Balkan Medical Union”, septembrie 2017.

Suceava, Bacău, Călăraşi, Ialomiţa, Olt, Dolj, Teleorman etc.
Adresa web a UMB, pentru alte detalii legate de
istoria şi activitatea UMB, este www.umbalk.org.

