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1CUVÂNT CÅTRE CITITORI

Stimate cititor,

Rela¡ia istoricå între microorganismele unicelulare (agen¡i etiologici ai bolilor infec¡ioase
transmisibile) ¿i macoorganismele pluricelulare (oameni, animale, plante, alte organisme
vii), dominatå atât de „parazitismul microbian“ cât ¿i de råspunsul organismelor
pluricelulare la aceastå provocare, a fost marcatå de evenimente cruciale a cåror descifrare
nu înceteazå så dezvåluie progresele cercetårii în biologie, respectiv medicinå, precum nu
înceteazå så se eviden¡ieze evolu¡ii noi (1).

Implicarea „fenomenului globalizårii“1 în biologie ¿i medicinå la nivel planetar cuprinde
deopotrivå germenii progresului în procesul promovårii sånåtå¡ii umane ca ¿i alternativa
negativå a acestui fenomen, cel pu¡in în domeniul bolilor infec¡ioase transmisibile, capabile
så constituie„o provocare netradi¡ionalå“ la adresa securitå¡ii na¡ionale (2).

Consideråm relevantå ¿i suficientå aceastå apreciere, care se dore¿te pe cât de realistå, pe
atât de mobilizatoare pentru abordarea a ceea ce este cunoscut sub titlul „Regulamentul
Sanitar Interna¡ional 2005“, pe care, pentru a-l în¡elege ¿i aplica, trebuie mai întâi så-l
studiem!

Este ceea ce Societatea Na¡ionalå Românå de Boli Infec¡ioase a ini¡iat încå din anul 2005
prin consituirea unui „Grup de lucru“ cu participarea Societå¡ilor de Microbiologie ¿i
Epidemiologie ¿i a Institu¡iilor Sanitare de specialitate din România al cårui sediu func¡ional
este în Spitalul Clinic de Boli Infec¡ioase ¿i Tropicale „Dr.Victor Babe¿“, Bucure¿ti.

Aducem mul¡umiri Editurii Medicale Amaltea, Domnului Director Dr. Cristian Popescu
care sus¡ine generos atât editarea revistei, cât ¿i activitatea publicisticå în domeniul bolilor
infec¡ioase a Societå¡ii Na¡ionale Române de Boli Infec¡ioase!

Aducem de asemenea mul¡umiri domnului dr.Vladimir Ol¿awski, Biroul OMS – România,
pentru sus¡inerea sa în realizarea activitå¡ilor din specialitatea „boli infec¡ioase“.
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