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MESAJUL PREŞEDINTELUI
După o iarna care ni s-a părut interminabilă,
apar primele semne ale primăverii şi o dată cu ele
se „dezgheaţă” şi activitatea asociaţiei noastre. Voi
enumera câteva realizări şi direcţii de acţiune:
 la începutul lunii martie, la hotelul Rin din
Bucureşti a avut loc „Forumul pacienţilor”.
În cadrul acestei manifestări preşedintele
A.A.R. a susţinut conferinţa: „Există un
glonţ magic în durere ?”, urmată de discuţii
cu preşedinţii diferitelor asociaţii de
pacienţi;
 în ziua de 23 martie a.c. la Consiliul
Ştiinţific
al
Agenţiei
Naţionale
a
Medicamentului s-a hotărât (în conformitate
cu recomandările europene) ca produsul
farmaceutic Algocalmin şi alte preparate
care conţin metamizol să fie eliberate
numai cu prescripţie medicală ce va fi
reţinută la farmacie;
 într-o recentă şedinţă de conducere a
A.A.R., s-au propus unele modificări la
statutul asociaţiei; vi le supunem atenţiei
aşteptând comentariile dumneavoastră pe
E-mail. Propunerile sunt incluse în acest


Editorii noii reviste
Algesiology and Drug Research





număr al buletinului. Dacă nu vor fi obiecţii
vom considera modificările aprobate tacit şi
vom opera modificările prin instituţiile
abilitate;
este în curs de elaborare documentaţia
pentru
înfiinţarea
revistei
necesară
„Algesiology and Drug Research”, care va
fi editată în limba engleză şi va cuprinde
articole experimentale şi clinice în legătură
cu temele din titlu. Pentru detalii consultaţi
site-ul nostru după data de 5 aprilie a.c. Vă
aşteptăm cu colaborări;
aşteptăm de asemenea materiale şi
înscrieri pentru manifestarea „Zilele
Medicamentului”, ediţia a XIX-a, cu
participare internaţională, care va avea loc
în intervalul 13-15 mai a.c. la Iaşi. Detalii în
legătură cu această manifestare găsiţi pe
site-ul asociaţiei.

Întrucât se apropie Sf. Paşte, vă doresc
dumneavoastră şi celor dragi, din jur, „Sărbători
fericite !” şi o viaţă fără dureri.
Ostin C. Mungiu

Managementul durerii cronice reumatismale la copil
Autori: Conf. Dr. Constantin şi Laura Ailioaie
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LANSAREA UNEI REVISTE:

ALGESIOLOGY AND DRUG RESEARCH
Asociaţia de Algeziologie din România are plăcuta
ocazie de a anunţa lansarea pe firmamentul publiaţiilor
de specialitate a unei noi reviste: Algesiology and Drug
Research.
INFORMATII GENERALE
Algesiology and Drug Research (Algesiol. Drug
Res.) este o revistă internţională ce prezintă rezultate ale
cercetărilor din toate domeniile biomedicale, cu relevanţă
pentru aria de cercetare a durerii şi/sau medicamentului.
Obiectivul principal este de a publica cercetări de înaltă
calitate, în special provenind din Europa Centrală şi de
Est.
Anual sunt publicate trei volume, în versiune
electronică, accesibile prin Internet Toate materialele
publicate sunt în limba engleză. Categoriile de articole
sunt: cercetări originale (inclusiv dezvoltări metodologice,
studii de caz şi meta-analize), referate generale,
comentarii şi opinii. Cercetările originale şi referatele
generale sunt supuse procesului de peer-review
independent internaţional.
Revista este o publicaţie oficială a Asociaţiei
Române de Algeziologie (AAR, www.algesio.ro), editată
la Centrul pentru
Studiul şi Terapia Durerii, UMF “Gr. T. Popa” (Iasi,
Romania), publicată şi distribuită de UMF “Gr. T. Popa”.
Este bine-venită susţinerea revistei din partea
agenţilor economici, asociaţiilor şi a altor entităţi şi se
oferă spaţiu pentru materiale promoţionale şi informative
pe care sponsorii respectivi le propun spre publicare
NOTE
1. Lansarea este programată pentru 12-15 Mai,
2010,
cu
ocazia
manifestării
ZILELE
MEDICAMENTULUI, ediţia a XIX-a. Primul număr, ce va
apare până la sfârşitul anului 2010, va fi legat de această
manifestare.
2. Imediat după lansare, Colectivul Editorial va
solicita introducerea revistei în baze de date
internaţionale, cum ar fi CSA/Proquest, EMBASE,
Google Scholar, ISI Web of Science, Medline/Pubmed,
SCOPUS.

EDITOR
Prof. Dr. Ostin Costel Mungiu, Disciplina
Farmacologie-Algeziologie, Facultatea de Medicină, UMF
“Gr. T. Popa”; Director al Centrului pentru Studiul şi
Terapia Durerii, UMF “Gr. T. Popa”; (continuare în pagina
3)
(continuare din pagina 2) Preşedinte al Asociaţiei de
Algeziologie din România.
EDITORI ASOCIAŢI
Prof. Dr. Doina Azoicăi, Sef Disc. Epidemiologie,
Facultatea de Medicină, UMF “Gr. T. Popa”; Decan al
Facultăţii de Medicină, UMF “Gr. T. Popa”.
Prof. Dr. Monica Hâncianu, Sef Disc.
Farmacognozie-Fitoterapie, Facultatea de Farmacie,
UMF “Gr. T. Popa”; Decan al Facultăţii de Farmacie,
UMF “Gr. T. Popa”.
EDITOR EXECUTIV
Conf. Dr. Dragomir N. Serban, Disc. Fiziologie,
Facultatea de Medicină, UMF “Gr. T. Popa”; Dir.
Cercetări Fundamentale, Centrul pentru Studiul şi
Terapia Durerii, UMF “Gr. T. Popa”.
SECRETARIAT
Şef lucrări Dr. Veronica Năstasă-Bild, Sef Disc.
Farmacologie, Facultatea de Farmacie, UMF “Gr. T.
Popa”.
Asist. Dr. Bogdan Tamba, Disc. FarmacologieAlgeziologie, Facultatea de Medicină, UMF “Gr. T. Popa”;
Manager Asistent, Centrul pentru Studiul şi Terapia
Durerii, UMF “Gr. T. Popa”.
REPREZENTANT SPECIAL SI CONSILIER DIN
PARTEA UMF “GR. T. POPA”
Conf. Dr. Dragos Pieptu, Sef Clin. Chirurgie
Plastică, Facultatea de Medicină, UMF “Gr. T. Popa”;
Prorector Cercetare şi Relaţii Internaţionale, UMF “Gr. T.
Popa”.
Editorii Responsabili de Domeniu sunt cercetători
de calibru mondial din domeniile Algeziologie,
Farmacologie,
Cercetare
Farmaceutică,
Biologie
Moleculară, Bioetică. Comitetul International de Evaluare
este format din cercetàtori reputaţi din diverse ţări ale
lumii.

Secretariatul AAR

MEMBRI NOI
Secretariatul AAR adresează calde
urări de bun venit noilor membri înscrişi în
asociaţie:
1 Prof .dr. Monica Hăncianu;
2. Prep. drd. Alexandra Şunguru;

3. Dr Belitei Petru;
4. Prof Kinetoterapie Onu Ilie.
Secretar executiv, ad interim
Sef Lucrări Dr. Veronica Bild
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ÎN ATENŢIA MEMBRILOR A.A.R
EXTRAS DIN ŞEDINŢA CONDUCERII AAR DIN
25 FEBRUARIE 2010
În vederea îmbunătăţirii activităţii
Asociaţiei noastre, a optimizării distribuţiei
responsabilităţilor şi căilor de comunicare cu
membrii săi, supunem atenţiei următoarele
propuneri de modificari ale Statutului AAR.
Rrugăm, a ni se comunica prin poşta
electronică, până în data 5 aprilie 2010 orice
opinie privitoare la următoarele propuneri:
ARTICOLUL 21 aliniatul 2 se înlocuieşte cu
următorul conţinut
“Adunarea generală se convoacă prin anunţuri
postate pe site-ul AAR, sau adrese trimise prin
poşta electronică şi anunţuri publicitare în massmedia”.
ARTICOLUL 22 aliniatul 2 se înlocuieşte cu
următorul conţinut
“ In scopul eficientizării activităţilor, asociaţiei,
Adunarea generală poate fi consultată şi virtual,
prin poşta electronică prin modalităţi adecvate
(vot electronic). Hotărârile Adunării generale se
iau cu votul majorităţii simple a membrilor AAR.
Dacă nu apar alte propuneri sau obiecţii în 30 de
zile se consideră aprobare tacită.
ARTICOLUL 24 aliniatul 2 se înlocuieşte cu
următorul conţinut
“Consiliul Director este format din 7 (şapte)
membri:
Preşedinte, Prim-Vicepreşedinte,
Vicepreşedinte, un secretar, un trezorier şi 2

(doi) membri şi se alege de către Adunarea
generală pe o perioadă de patru ani cu
posibilitatea reînoirii mandatului”
ARTICOLUL 26 aliniatul 3 se înlocuieşte cu
următorul conţinut
“Preşedintele Consiliului Director conduce
şedinţele acestuia şi asigură funcţionarea
asociaţiei, fiind înlocuit în perioadele de absenţă
de către Prim-Vicepreşedintele AAR. În absenţa
celor doi va fi desemnat de către preşedinte un
alt membru al Consiliului Director”.
ARTICOLUL 32 se abrogă iar ARTICOLUL 33
devine 32 iar ARTICOLUL 34 devine 33 în
această situaţie.
ARTICOLUL 34 (articol nou)
Adunarea generală mai alege un Consiliu de
Strategie al AAR format din 11 (unsprezece)
membri.
Preşedintele
AAR
şi
primvicepreşedintele fac parte de drept din Consiliul
de strategie. Preşedintele Consiliului Director
este şi preşedinte al Consiliului de strategie.
Vicepreşedinţii Consiliului de Strategie şi
membrii sunt aleşi în această calitate de către
Adunarea generală.
SECRETAR EXECUTIV A.A.R
Sef Lucrări Dr Veronica Bild

MANAGEMENTUL DURERII CRONICE REUMATISMALE LA COPIL
Această carte a fost concepută ca parte
integrantă dintr-un plan comprehensiv privind
Managementul durerii reumatismale cronice la
copil şi adolescent, în urma unui Grant
Internaţional Educaţional derulat în perioada
anilor 2007–2008 sub egida IASP (International
Association for the Study of Pain – Asociaţia
Internaţională pentru Studiul Durerii, Seattle,
SUA)
şi
a
„Platformei
de
cercetări
fiziofarmacologice
şi
clinice
asupra
mecanismelor
durerii
nononcologice
şi
oncologice” – Director – Prof. Dr. O.C. Mungiu.
Cartea intitulată – Managementul durerii
cronice reumatismale la copil – abordează

problematica atât de complexă a celui mai
important simptom din patologia copilului –
durerea.
Aşa cum subliniază autorii „durerea
constituie unul din principalele şi cele mai
frecvente motive pentru care familia se prezintă
cu copilul la doctor”.
Autorii Conf. Dr. Constantin şi Laura
Ailioaie, specialişti în pediatrie, medicină
cuantică şi respectiv fizică medicală şi
kinetoterapie,
trec
în
revistă
definiţia,
mecanismele
fiziopatologice,
clasificarea,
metodele de evaluare şi mijloacele actuale
farmacologice şi ne farmacologice de tratament;
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în acelaşi
timp atrag atenţia asupra
diagnosticului precoce şi managementului
corect, subliniind faptul că impactul durerii
cronice la copil şi adolescent se extinde şi
asupra societăţii prin: cheltuieli sporite legate de
spitalizare,
asistenţă primară, sanatorizare, şcoli
speciale, ajutor social, şomaj etc.
Consider că această carte poate fi
asimilată ca un ghid practic util medicului
rezident, specialist de familie şi pediatru. Cititorul
care va parcurge paginile cărţii poate remarca

aspectul original, structura sintetică, scrisul
fluent, limbajul uşor accesibil şi scheme
moderne de tratament.
Este o introducere în labirintul durerii
cronice din bolile reumatismale, permţând
cititorului să-şi îmbogăţească cunoştinţele, să-şi
îmbunătăţească cultura medicală pe care s-o
folosească în interesul pacientului.
Cititor

GRANT I.A.S.P.
In luna februarie s-au desfasurat
cursurile modulului III, parte integranta a
grantului“Managementul
farmacoterapiei durerii în farmacia de
spital şi farmacia comunitară”. Durata
programului: 1 an (2009-2010)/ 72 ore
curs repartizate în 4 module.
Modulul III „Managementul
farmacoterapiei durerii la copii şi
pacienţii cu boală canceroasă;
comunicarea cu pacientul” (18 ore
curs/3 saptamani-6 ore/saptamana) s-a
efectuat în perioada 13-27 februarie, la
Facultatea de Farmacie, Disciplina
Farmacologie.
Prelegerile au fost susţinute de
următorii lectori invitaţi: Prof dr. Eduard
Bild, Şef Lucr. Dr. Savu Bogdan, Conf.

Dr. Ileana Cojocaru, Şef lucr. Veronica
Bild
Reamintim cursanţilor să consulte
site-ul
nostru
pentru
eventualele
modificări privind orarul desfăşurării
cursurilor modulului IV.
Grantul a fost obţinut prin
competiţie de Sef lucr dr Veronica Bild
în sesiunea mai 2009 şi este finantat de
IASP.
Cursanţii sunt reprezentanţi din
farmacii de spital şi farmacii comunitare
din judeţele Moldovei, zone urbane,
rurale şi zone defavorizate. Printre cei
38 de cursanţi se numără de asemeni şi
doctoranzi în stiinţe farmaceutice,
rezidenţi în specialitatea farmacie clinică
şi asistenţi de farmacie.
VB

MESAJ DIN PARTEA TREZORIERULUI ASOCIAŢIEI
Trezorierul Asociaţiei reaminteşte tuturor membrilor şi filialelor că, pentru a vă putea bucura de toate
drepturile ce decurg din statutul de membru, trebuie să vă achitaţi cotizaţia.
Cotizaţia este de 20 RON şi se poate achita la: Banca Română pentru Dezvoltare în contul
Asociaţiei de Algeziologie din România, cod IBAN RO44BRDE240SV27110582400, Filiala Banca
Română pentru Dezvoltare Iaşi, Str. Anastasie Panu cu menţiunea „taxa de membru”.

EDITORI
Prof. Dr. Ostin C. Mungiu
Prof. Dr. Corneliu Neamtu

Dr. Andrei Neamtu
Dr. Bogdan I. Tamba
Dr. Victor Cojocaru
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