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EDI}IE SPECIALÃ DIABET ZAHARAT

de când Nicolae Paulescu a publicat primul 
articol despre descoperirea insulinei

PLUS: Paulescu nu doar cã a descoperit insulina, ci a schimbat paradigma diabetului zaharat

LIDERI DE OPINIE. Prof. dr. Nicolae Hâncu, 
președinte de onoare al Federației, puncteazã cele 
mai importante momente din existența FRDNMB, 
iar conf. dr. Ioan Vereșiu, actualul președinte, 
prezintã direcțiile de viitor pentru organizație.

La mulți ani!
Federația Românã de Diabet, 
Nutriție și Boli Metabolice a 
împlinit 10 ani de existențã



editorial

Dr. Marius Geantă  
marius.geanta@kolmedia.ro

„Pãrintele 
medicinei, 
Hipocrate, a 
avut dreptate sã 
zicã: scopul 
final al 
medicinei nu 
este numai sã 
vindece sau sã 
previnã bolile, 
ci încã sã 
perfec]ioneze 
pe oameni [i 
sã-i facã mai 
ferici]i, 
fãcându-i mai 
buni“
Nicolae Paulescu, 
despre rolul medicului în societate

Dacã Nicolae Paulescu n-ar fi existat, nu 
a]i fi citit acum aceastã edi]ie specialã.

{i, infinit mai important decât asta, sute de milioa-
ne de oameni s-ar fi prãpãdit prematur, în lipsa unui tra-
tament specific pentru diabetul zaharat insulinodepen-
dent. Am fost întrebat adesea, în ultimii ani, atunci când 
discutam despre proiectele speciale avându-l în centrul 
pe Nicolae Paulescu: ce mai pute]i scrie [i de data asta 
despre el?! Întrebarea a apãrut inclusiv din partea repre-
zentan]ilor primei companii farmaceutice care a produs 
insulinã vreodatã pe aceastã planetã! Rãspunsul este 
pe cât de necesar, pe atât de suficient, [i am obliga]ia 
moralã de a-l face public de aceastã datã [i de a-l repe-
ta la infinit: scriem cã Nicolae Paulescu a descoperit in-
sulina. Atât. Pur [i simplu. Dacã noi, la Hipocrate, nu o 
facem, mai vede]i prin preajmã pe cineva care sã-[i asu-
me aceastã cauzã? {i, dacã sunte]i în cãutarea dovezilor 
pentru afirma]ia anterioarã, merge]i în pagina 30.

Fiecare om implicat în diabetologia 
românescã trebuie sã-l aibã aproape pe 
marele savant.

{i nu doar pentru cã a descoperit insulina. {i nu doar 
pentru cã este român. Ci pentru cã este un vizionar în cel 
mai pur sens al cuvântului. Dupã cum ne atrage aten]ia 
domnul profesor Ionescu-Tîrgovi[te, Nicolae Paulescu a 
în]eles, încã de acum 90 de ani, ce este cu adevãrat di-
abetul zaharat. Mai mult decât hiperglicemia, mai mult 
decât absen]a sau scãderea secre]iei de insulinã. Paules-
cu a intuit [i a demonstrat cã diabetul presupune o afec-
tare a tuturor liniilor metabolice. Sunt mul]i cei care nu 
în]eleg nici astãzi diabetul în acest mod, ca sã nu mai 
vorbim de cei care, din motive diferite, cu greu pot sã 
pãtrundã adevãrul profund al celor scrise de Paulescu 
în primele decenii ale secolului trecut. 

Paulescu constituie fundamentul spiritual 
al Federa]iei Române de Diabet.

Parcurge]i articolul domnului profesor Nicolae Hân-
cu, din aceastã edi]ie, privitor la momentele esen]iale 
ale existen]ei de un deceniu a Federa]iei de Diabet, Nu-
tri]ie [i Boli Metabolice. Ve]i descoperi o organiza]ie pe 
cât de vizionarã, pe atât de necesarã în demersul de 
structurare a sistemului românesc de îngrijire a persoa-
nelor cu diabet zaharat. Coagulând în jurul personalitã -
  ]ii profesorului Hâncu majoritatea actorilor importan]i, 
de la medici la companii farmaceutice [i de la educa-
tori la pacien]i, Federa]ia [i-a câ[tigat în numai 10 ani 
un loc stabil în sistemul medical românesc [i o imagi-
ne respectatã pe plan interna]ional. Este un bun prilej 
de a le transmite membrilor Federa]iei, sub forma aces-
tei edi]ii speciale, felicitãri pentru parcursul de pânã 
acum [i încurajãri pe drumul la fel de complicat care îi 
a[teaptã. La mul]i ani!
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Este cea mai importantã reuniune [tiin]ificã 
anualã a diabetologilor din întreaga ]arã, 
care va alãtura medicilor diabetologi ro-

mâni [i liderilor de opinie europeni participarea 
[tiin]ificã a asistentelor medicale cu atribu]ii în 
acest domeniu, a asocia]iilor de pacien]i cu di-
abet, dar [i a companiilor de medicamente care 
sus]in în diferite feluri terapia antidiabeticã din 
România, educa]ia specificã a pacientului cu 
diabet sau logistica atât de complexã necesarã 
unei re]ele profesionale dedicate. 

Festivitatea de deschidere a Congresului, din 
data de 31 august 2011, începând cu orele 19.00, 
va marca redeschiderea pentru public a Teatru-
lui Na]ional Oradea. Vor fi prezen]i reprezentan]i 
ai Ministerului Sãnãtã]ii, ai forurilor de conduce-
re locale, Prefecturã [i Primãrie, ai re]elei medi-
cale bihorene, ai Federa]iei Române de Diabet.  

Ca de obicei, Congresul Na]ional al Federa  -
  ]iei Române de Diabet, Nutri]ie [i Boli Metaboli-
ce va avea o largã participare interna]ionalã (H. 
Schatz - Germania, M. Serrano-Rios, A. De Lei-
va, F. Hawkins-Carranza - Spania, N. Lalic - Ser-
bia, V. Pirags - Letonia)  [i va cuprinde confe-
rin]e invitate, simpozioane educa]ionale, mese 
rotunde.

Congresul va fi precedat în perioada 30 au-
gust - 31 august 2011 de un curs interna]ional de 
diabet pentru reziden]ii în diabet [i pentru asis-
tentele medicale implicate în asisten]a persoane-
lor cu diabet din întreaga ]arã, sub egida Federa  -
  ]iei de diabet, care va avea loc la Hotel Ramada 
din Oradea. Vor participa profesori universitari, 
lideri de opinie, din Europa, inclusiv România 
(JP Assal - Elve]ia, N. Lalic - Serbia, prof. dr. Ma-
ria Mo]a, prof. dr. Mariana Graur, Conf. dr. Ioan 
A. Vere[iu, Conf. dr. Gabriela Roman, lector Cor-
nelia Bala etc.)

Prin lucrãri paralele, tot cu aceastã ocazie, 
se va desfã[ura [i primul congres na]ional al Aso-
cia]iei Române pentru Educa]ie în Diabet, având 
ca pre[edinte pe doamna prof. dr. Mo]a Maria. 
Este un succes [tiin]ific [i organizatoric deosebit. 

Programul social va încerca sã revitalizeze 

farmecul medieval [i neo-baroc al ora[ului Ora-
dea. Concertul de mare eleva]ie artisticã din Ca-
tedrala Romano-Catolicã, recep]ia din Palatul 
Episcopal, deschiderea de la Teatrul de Stat, bi-
juteriile de arhitecturã secession, cele mai impor-
tante din Europa Centralã [i de Est, vor realiza un 
ambient elevat, de înaltã presta]ie culturalã, care 
caracterizeazã ora[ul Oradea.

A[teptãm participan]i din toate domeniile 
medicale care prin prezen]a lor sã certifice înal-
tul nivel [tiin]ific al acestei manifestãri.

Congresul orãdean are un caracter aniversar 
deosebit pentru cã la aceastã edi]ie se împlinesc 
10 ani de existen]ã pentru Federa]ia Românã de 
Diabet, organiza]ie profesionalã fundamentatã 
de marea personalitate a diabetologiei române[ti 
care este domnul profesor Nicolae Hâncu, [i 
care în aceastã perioadã a reu[it sã coaguleze 
într-un tot unitar inteligen]a româneascã cu cea 
universalã a oamenilor de [tiin]ã implica]i în lup-
ta cu una din cele mai frecvente boli cronice ale 
prezentului. Credem cã aceastã idee generoasã 
s-a transformat într-o realitate de înalt nivel [tiin  -
  ]ific, la care participã întreaga lume medicalã, [i 
nu numai, din România.

Chiar în ziua de 31 august se împlinesc 90 de 
ani de la prima publica]ie a lui Paulescu despre 
descoperirea insulinei. Fiecare edi]ie a congresu-
lui nostru se desfã[oarã sub înaltul patronaj [tiin  -
  ]ific al celui care a realizat una din cele mai im-
portante descoperiri a secolului XX, iar acest mo-
ment aniversar va fi punctat încã de la deschide-
re, printr-o rememorare, bazatã pe fapte, a unui 
geniu românesc.

Puternicul colectiv de diabetologi orãdeni 
pe care îl conduc (conf. dr. Demian Luiza, conf. 
dr. Onaca Mircea, conf. dr. Popoviciu Mihaela, 
dr. Uivaro[an Teodora, dr. Bondici Adrian, dr. 
Sirban Rodica, dr. Aron Diana, dr. Prunã Came-
lia), echipa de cadre medii condusã de Manolea 
Camelia, onora]i de prezen]a acestui congres în 
ora[ul Oradea, doresc ca acest eveniment sã fie 
unul de referin]ã în comunitatea oamenilor de 
[tiin]ã români.

Bun venit 
la Oradea!
mesajul președintelui Comitetului local de 
organizare al Congresului Federației române 
de diabet, Nutriție și Boli metabolice, prof. dr. 
amorin - remus Popa

ÎN PerIoADA 31 
AuGuST - 02 
SePTeMbrIe
 2011, se 
desfã[oarã la 
Oradea, sub 
egida Universitã]ii 
din Oradea [i a 
Facultã]ii de 
Medicinã [i 
Farmacie, la Casa 
de Culturã a 
Sindicatelor, Al 
9-lea Congres 
Na]ional al 
Federa]iei Române 
de Diabet, Nutri]ie 
[i Boli Metabolice



Sus]inem 
diabetologia 
românescã. 
Încã de la început

Am acoperit întreg spectrul, de la cercetare fundamentalã 
(descoperirea sitagliptin, liraglutid sau dezvoltarea noii genera]ii 
FlexPen) la beneficiarul final, pacientul (Drago[ Bucur). 

Totul mediat de liderii de opinie români (profesorii Ionescu-
Târgovi[te, Hâncu, Lichiardopol au fost pânã acum pe copertã), 
sub înaltul patronaj spiritual al marelui savant Nicolae Paulescu 
(evocat extraordinar de profesorul spaniol Alberto de Leiva). 

Pe scurt: inova]ie în comunicarea cãtre diabetologii români.

5 ani de existențã pentru Revista Hipocrate și 
numeroase inițiative în domeniul diabetologiei

Prima paginã în diabetologie

MAI 2007
Prof. Dr. Constantin ionesCu-tîrgovi{te
Povestea carierei profesorului, marcatã de pasiunea 
pentru Paulescu [i descoperirea insulinei
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MAI 2010
Prof. Dr. raDu 
liCHiarDoPol
Profilul profesional al 
pre[edintelui societã]ii 
române de Diabet, 
nutri]ie [i Boli 
Metabolice

OCTOMBRIE 2009
Pre-lansare viCtoza
Despre perspectiva adusã de liraglutid, moleculã de la 
novonordisk, au vorbit lideri de opinie români [i strãini

AUGUST 2009
eDi}ie sPeCialã stil De via}ã
în centru alpinistul David neac[u, un model de 
perseveren]ã [i implicare în men]inerea stãrii de sãnãtate



OCTOMBRIE 2007
Prof. Dr. niColae HânCu
via]a [i opera profesorului Hâncu, 
într-o edi]ie de colec]ie a revistei 
Hipocrate

OCTOMBRIE 2008
lansare Januvia în roMânia
o edi]ie specialã realizatã împreunã cu MsD despre 
noua moleculã, sitagliptin

MARTIE 2009
lansare flexPen în roMânia
edi]ie specialã novonordisk despre noul dispozitiv de 
administrare a insulinei

IULIE 2011
Drago{ BuCur
edi]ie specialã sanofi despre rolul analogilor de insulinã. 
un beneficiar de top, actorul Drago[ Bucur

IULIE 2010
Prof. Dr. alBerto De leiva
un numãr special despre efortul profesorului de leiva de 
a în]elege [i sus]ine cauza lui nicolae Paulescu

 
   

   
  

   
   



Ce este un medic?

x s d  c e  e d sc e e  
c o  d  c ã, ã ã  
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Un medic este un om care 
exercitã medicina. Dar 
ce este medicina?

Medicina este o [tiin]ã [i, în 
acela[i timp, o profesie.

1 - Ca [tiin]ã, medicina studiazã 
omul, - [i-l studiazã întreg, corp [i 
suflet, din punctul de vedere mor-
fologic, fiziologic [i patologic.

Într-adevãr, medicina, dupã 
cum [ti]i, studiazã:

a) - forma corpului omenesc [i 
a organelor ce-l constituie (anato-
mia), - structura intimã a acestor or-
gane (histologia), - precum [i evolu  -
  ]ia [i reproduc]ia individului (em-
briologia, obstetrica);

b) - fenomenele vitale de nutri      ]ie 
[i de rela]ie (fiziologia);

c) - bolile generale [i afec]iunile 
organelor, care tulburã fenomenele 
vitale de nutri]ie [i de rela]ie (noso-
logia [i patologia).

Prin urmare, medicina studiazã 
omul [i, singurã printre [tiin]e, are 
omul ca unic obiect al studiului ei.

Ce e mai mult, - medicina, fiind 
o [tiin]ã cu aplica]ii practice, are 
meritul de a pleca numai de la fap-
te pozitive; ea nu urmeazã sisteme 
sau utopii, care fiind întocmite pe 

o cuno[tin]ã imperfectã a omului, 
nu servesc decât sã inducã lumea 
în eroare.

Medicina cunoa[te deci în mod 
real omul; ea ar trebui sã fie princi-
pala bazã a filozofiei.

2. - Ca profesie, medicina 
serve[te pe om:

a) - prin igienã, ce-l protejeazã 
de boli;

b) - prin terapie, ce-i alinã dure-
rile [i cautã sã-l vindece sau, cel 
pu]in, sã-i evite moartea.

Dar nu e numai atât.
Profesia unui medic îl obligã sã 

se devoteze pentru cei ce suferã [i, 
de multe ori chiar, sã-[i ri[te via]a 
pentru a scãpa pe aceea a altora. În 
ce altã profesie se gãse[te abnega     ]ia 
absolutã de sine, pe care medicina 
o impune celor ce o exercitã?

Este evident deci cã, dintre toa-
te profesiile, medicina este cea mai 
binefãcãtoare.

Dar, - în plus, - medicul, prin 
profesia sa, devine prietenul [i 
chiar confidentul celor ce suferã, - 
boga]i sau sãraci, tineri sau bãtrâni, 
- care-l ascultã [i se supun orbe[te 
la prescrip]iile lui. Or, cum un me-

dic instruit cunoa[te instinctele [i 
prin urmare [i patimile, îi este u[or 
ca - prin grai [i prin exemplu - sã 
poatã sã lumineze omenirea [i sã-i 
îndrumeze educa]ia socialã, care 
combate aceste patimi, - adicã sã 
rãspândeascã principiile adevãratei 
morale [tiin]ifice.

Astfel, pãrintele medicinei, Hi-
pocrate, a avut dreptate sã zicã: 
„Scopul final al medicinei nu este 
numai sã vindece sau sã previnã 
bolile, - ci încã sã perfec]ioneze 
pe oameni [i sã-i facã mai ferici]i, 
fãcându-i mai buni“.

Medicul trebuie deci sã fie, în 
acela[i timp, un savant care iube[te 
din tot sufletul [tiin]a medicalã, 
adicã [tiin]a omului; sã fie o fiin]ã 
care se jertfe[te pentru al]ii, pânã la 
moarte [i, în sfâr[it, sã fie un învã -
  ]ãtor al omenirii sau mai bine zis, 
un apostol al moralei... [i a[a ar fi 
în realitate, dacã confra]i nedemni 
n-ar fi deschis tarabã în templul sa-
cru al medicinei.

Acum în]elege]i înalta dem-
nitate a profesiei medicale [i res-
pectul ce i se dã din toate pãr]ile. 
„Cinste[te pe medic“, zice Biblia,“ 
cãci ai trebuin]ã de el“.
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