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Stima¡i cititori,

În orientarea activitå¡ii editoriale, Consiliul
¿tiin¡ific al Revistei Române de Boli Infec¡ioase a
aderat la „punctul actual de vedere“, care consi-
derå specialitatea de boli infec¡ioase o specialitate
clinicå, independentå, implicatå în Clinica,
Diagnosticul, Terapia ¿i Profilaxia îmbolnåvirilor
produse de agen¡i etiologici cunoscu¡i sau în curs
de identificare, „patogenii“ la toate vârstele deo-
potrivå ¿i în evolu¡iile epidemiologice ale bolilor
infec¡ioase acute transmisibile în comunitå¡ile
umane (focare infec¡ioase, epidemii, pandemii).

Acest mod de abordare a bolilor infec¡ioase
acute transmisibile a determinat cu necesitate, în
condi¡iile „Globalizårii* patologiei infec¡ioase,
elaborarea ¿i aplicarea“ la nivel mondial, de cåtre
¡årile membre ale Organiza¡iei Mondiale a Sånåtå¡ii
(OMS), (incluzând în program ¿i ¡årile care nu sunt
încå membre OMS) a Regulamentului Sanitar
Interna¡ional, OMS 2005 (Revista Românå de Boli
Infec¡ioase, Regulamentul Sanitar Interna¡ional
Vol. XI, Nr. 1/2008), activitate programatå så se
desfå¿oare pe durata a 5 ani, începând cu anul
2005.

Dinamica bolilor infec¡ioase acute transmisibile
la sfâr¿itul secolului XX ¿i începutul secolului al
XXI-lea, severitatea evolu¡iilor naturale ale acestora,
determinatå de „diversitatea fondului etiologic
comun pe Tera ¿i în Cosmos“, atât natural, cât ¿i
modificat inten¡ionat „Weaponizat“** a permis
aprecierea „amenin¡årii neconven¡ionale“ la
adresa securitå¡ii na¡ionale (John C. Ganon – The
Global Infectious Threat and Its Implications for
Unites Statter NIE 99, 17 January, 2000). Atacul
cu Spori de Bacillus anthracis, 11 Septembrie
2001, a reprezentat doar o dovadå nedoritå, dar,
din påcate, nu unicå.

Perspectiva evolu¡iei pandemice naturale a
gripei A (H5N1) a impus:

a. instituirea alertei epidemiologice, în ciuda
numårului redus de cazuri umane (în jur de
100, localizate în marea majoritate în ¡årile
din Asia de Sud-Est);

b. abordarea actualå a manifestårilor clinice,
diagnosticul ¿i terapia cazurilor individuale
de gripå;

c. precum ¿i reactualizarea, compararea ¿i
valorificarea concluziilor rezultate din
studiul actualizat al evolu¡iilor pandemiei de
gripå A (H5N1), 1918-1919 (articolele 3,
4, 5 din Sumar).

Consiliul ªtiin¡ific al Revistei Române de Boli
Infec¡ioase a considerat oportunå acordarea
spa¡iului editorial al Nr. 4/2008, pentru infor-
marea Corpului medical din România, a Grupului
Tehnic de speciali¿ti (clinicieni în boli infec¡ioase
adul¡i ¿i copii) epidemiologi, microbiologi cu
datele ¿i opiniile publicate în: Emerging Infectious
Diseases, Vol. 14, Nr. 8, August, Nr. 9, Septembrie
2008 ¿i Morbidity and Mortality Weekly Report,
Iunie 27/2008, Vol. 57, Nr. 25. Ambele publica¡ii
sunt de acord cu reproducerea integralå (pag. 132;
pag. 159). Publicarea sumarelor articolelor ¿i în
limba românå o consideråm o facilitate pentru
cititori.

În legåturå cu Gripa Pandemicå A (H5N1) sau
Gripa viralå determinatå de alt tip de virus,
Consiliul ¿tiin¡ific considerå cå „procedând ne-
conven¡ional“ la întocmirea sumarului Nr. 4/2008
al Revistei Române de Boli Infec¡ioase a dovedit
flexibilitate în abordarea marilor probleme pe care
le ridicå morbiditatea prin boli infec¡ioase ¿i
informarea speciali¿tilor în secolul al XXI-lea.
Dupå ce va ob¡ine punctul de vedere al cititorilor
în legåturå cu ini¡iativa sa, Consiliul ¿tiin¡ific va
continua så acorde spa¡iu editorial, de preferin¡å

CUVÂNT CÅTRE CITITORI
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*) Concept universal, ce dore¿te a surprinde evolu¡iile mondiale naturale social-economice ¿i politice dupå cel de-al Doilea Råzboi Mondial
¿i al Råzboiului Rece ¿i încearcå så codifice ¿i så clasifice reac¡iile persoanelor, grupurilor de persoane, organiza¡ii etc. care recurg inclusiv
la violen¡å în lupta pentru putere (James M. Lutz ¿i Brenda Lutz în Global Terrorism Rontledge, 2004, Causes of Terrorism, pag. 17)
**) Transformat – prin procedee biotehnologice genetice specifice – în arme biologice.
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în „suplimente la numerele curente“, låsând liber
spa¡iul editorial al revistei pentru publicarea lu-
crårilor cu caracter de originalitate individualå sau
a grupurilor de speciali¿ti.

În acest sens, ar putea fi elaborate Sumare
pentru: Infec¡iile cu genul Vibrio, Etiologia
infec¡ioaså a bolilor cronice, Bioterorismul în
Secolul al XXI-lea.
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