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DOUÅZECI DE ANI DE LA APARIºIA
LUCRÅRII
„INFECºIA CU VIRUSUL
IMUNODEFICIENºEI UMANE (HIV)“
Lucrarea (142 pagini) a fost tipåritå (August
1988) la Editura Medicalå Bucure¿ti, sub egida
Ministerului Sånåtå¡ii, Oficiul Central Farmaceutic,
autor Prof. Univ. Dr. Ludovic Påun, de la Spitalul
de Boli Infec¡ioase ¿i Tropicale „Dr.Victor Babe¿“,
Bucure¿ti.
Lucrarea a acoperit un loc liber în literatura de
specialitate (din România) ¿i a råspuns unei necesitå¡i de informare a personalului medico-sanitar!
Tirajul, generos (50.000 de exemplare) distribuite gratuit tuturor medicilor din România ¿i studen¡ilor din anii terminali de la Facultå¡ile de
Medicinå, Farmacie, structurilor de Sånåtate Publicå, ¿i autoritå¡ilor statului.
Difuzarea a fost realizatå de Oficiul Central Farmaceutic odatå cu alte informa¡ii despre medicamentele române¿ti sau stråine.
În sumar a fost introdus, pe lângå informa¡iile
clinice generale, un Capitol intitulat „Infec¡ia cu
Virusul Imunodeficien¡ei Umane (HIV)în România“ (38 de cazuri), totalizând infec¡iile confirmate dupå primul caz (1985); OMS noteazå primele cazuri de infec¡ie la copii în anul 1989.
Sunt publicate deasemeni „Instruc¡iunile de Supraveghere a Infec¡iei HIV” în România elaborate

de Grupul de Medici din Spitalul „Dr.Victor
Babe¿“, se poate spune, prima formulå de program
na¡ional de supraveghere HIV/SIDA. Programul
elaborat ulterior apreciat ca cel mai bine structurat,
de cåtre Directorul General OMS pentru Europa,
în vizitå la Bucure¿ti, Ministerul Sånåtå¡ii, nu am
avut oportunitatea så-l aplicåm.
Grupul de Speciali¿ti din Spitalul Clinic de Boli
Infec¡ioase ¿i Tropicale „Dr.Victor Babe¿“ a
continuat activitå¡ile de asisten¡å medicalå ¿i
cercetare în infec¡ia HIV cu rezultate notabile
inclusiv finalizarea a 10 teze de doctorat, alte 3
încå în curs de finalizare cu subiecte apar¡inând
infec¡iei HIV/SIDA.
Douå activitå¡i le consideråm valoaroase ¿tiin¡ific: contractul cu Institutul de Boli Infec¡ioase
din Tokio, Japonia, cu tema: „Pathogenesis of HIV
and opportunistic infections among pediatric HIV/
AIDS patients Mycobacterium Tuberculosis
Infection“ cu durata dxe 3 ani (1999-2002) ¿i
experien¡a pozitivå cu Funda¡ia Italianå Bambinii
in Emergenza, pre¿edinte Mino Damato (Italia).
În perspectivå sunt în curs colaboråri interna¡ionale în manifestårile neuropsihice din Infec¡ia
HIV/SIDA ¿i valorificarea în diagnosticul ¿i
supravegherea infec¡iei HIV a antigenului P-24.

„Observator neutru“!
Prof. Univ. Dr. Ludovic PÅUN
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