
Pentru pneumologie
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Se deschide o nouă etapă în sănătatea publică, având în centru genomicaPLUS.
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BOLI INFEC}IOASE: Tripla terapie anti VHC pentru pacien]ii coinfecta]i cu HIV 
CARDIOLOGIE: Warfarina [i aspirina, la fel de eficiente în prevenirea  
complica]iilor cerebrovasculare ale insuficien]ei cardiace CHIRURGIE: CT cu doz` 
mic` vs. CT standard în apendicit` DERMATOLOGIE: Terapia UVA1 în ghidurile 

clinice DIABETOLOGIE: Terapia combinat` cu metformin scade necesarul de insulin` 
GASTROENTEROLOGIE: Indicele de mas` corporal`, asociat cu riscul de apari]ie a adenoamelor 
HEMATOLOGIE: Paradoxul factorului V Leiden MEDICINÃ DE URGEN}Ã: Nivelul de troponina I este un 
indicator slab al ocluziei recente NEUROLOGIE: Activitatea fizic` [i riscul de apari]ie a bolii Alzheimer 
ORTOPEDIE: Inciden]a tromboembolismului venos dup` artroscopie de genunchi OBSTETRICÃ-
GINECOLOGIE: Terapia anticoagulant` în sarcin` la femeile cu valve protetice cardiace PEDIATRIE: 
Suplimentele de vitamina D nu reduc inciden]a pneumoniei la copii PNEUMOLOGIE: Auto-îngrijirea  
pacien]ilor cu BPOC nu scade inciden]a reac]iilor adverse
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ACASÃ. Prof. Dr. Florin 
Mih`l]an, la Institutul 
“Marius Nasta” din 

Bucure[ti, în luna mai 2012
Profesorul Florin 
Mihălțan luptă de 
zeci de ani pentru 
așezarea 
pneumologului și a 
pneumologiei pe 
locul meritat între 
specialitățile 
medicale



EDITORIAL
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"Când am preluat 
primul mandat de 
pre[edinte, în 
cursa cu alte 
specialit`]i,  
pneumologia avea 
o mare  problem` 
de imagine. Eram, 
în continuare, în 
majoritatea 
ora[elor, privi]i ca 
robii unei singure 
boli [i a[a eram [i 
trata]i de c`tre 
confra]ii din alte 
specialit`]i"
PROF. DR. FLORIN MIHĂLȚAN, 
președinte al Societății Române de 
Pneumologie
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În toamna anului 2004, în vila 
cochet` din Doroban]i unde 
lucram la acea vreme, de-

venise un ritual [i o pl`cere întâlni-
rea cu un lider de opinie în toat` pu-
terea cuvântului. De[i, ierarhic, era la 
acel moment doar conferen]iar uni-
versitar. Pe numele s`u, Florin Mih l̀]an. 
Am lucrat un timp pentru lansarea 
publica]iei Pneumo.ro, eu ca respon-
sabil din partea editorului, iar Flo-
rin Mih`l    ]an ca furnizor de con]inut. 

Nota bene: de calitate [i la timp. Actu-
alul profesor Mih`l]an m` surprindea 
de fiecare dat` prin firescul adres`rii, 
prin c`ldura vorbelor [i printr-un bun 
sim] care coborau bariera vârstelor [i 
a nivelului profesional. Era dedicat to-
tal muncii de la Pneumo.ro, reu[ind s` 
fac` din acel titlu cea mai important` 
publica]ie de specialitate din porto-
foliul companiei respective. Un an 
mai târziu, destinul meu profesional a 
mers pe drumul acum atât de bine cu-
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noscut al revistei Hipocrate, încât întâlnirile 
cu profesorul Mih`l]an s-au r`rit. De fapt, vi-
zitându-l recent, pentru a realiza interviul [i 
fotografiile din acest num`r, nu ne-am amin-
tit exact când ne-am v`zut ultima oar`. No-
roc cu noile tehnologii de comunica]ie, care 
au spart barierele fizice [i au asigurat o pre-
zen]` constant` a profesorului în paginile pu-
blica]iei noastre. 

Un om care inspir` genera]ii de 
medici [i de pacien]i.

Apari]iile în media ale profesorului 
Mih`l]an dau în mod real m`sura implic`rii 
sale în domeniul bolilor pl`mânului. Zeci-
le de proiecte din care este parte, destinate 
medicilor [i publicului larg, constituie funda-
mentul pentru schimbarea de percep]ie asu-
pra domeniului pneumologiei. De la “speci-
alitatea cu o singur` boal`”, pneumologia 
este ast`zi recunoscut` în câmpul larg al spe-
cialit`]ilor medicale drept o disciplin` bine 
conturat`, cu competen]e certe [i vaste, cu 
speciali[ti pe care se pot baza atât confra]ii, 
cât [i pacien]ii. Privind fie [i numai la cam-
paniile anti-fumat, în care pneumologii au 
ocupat mereu un loc central, avem dimensi-
unea real` a importan]ei pe care a c`p`tat-o 
aceast` arie terapeutic` dup` ce profesorul 
Mih`l]an a preluat conducerea Societ`]ii Ro-

mâne de Pneumologie. Profesorul Mih`l]an 
nu este un simplu pre[edinte, ci un lider au-
tentic al profesiei sale. Un om care inspir` ge-
nera]ii de medici [i de pacien]i.

Perseveren]` pentru cauza 
pneumologiei.

Profesorul este un om deosebit [i dato-
rit` unui atribut mai rar întâlnit [i degrab` 
ironizat la noi, neam balcanic: perseveren  -
  ]a. Florin Mih`l]an crede într-o idee, sinteti-
zat` pe scurt într-un cuvânt: pneumologia. {i 
urm`re[te punerea în practic` a acestei idei 
cu toat` priceperea [i energia de care dispu-
ne, comportându-se ca un manager autentic 
al specialit`]ii. Sunt pu]ine ariile terapeutice 
din România care s` depind` într-o m`sur` 
atât de mare de capacitatea managerial` a 
unui singur om! 

Ca orice vizionar, [i profesorul are parte 
în contemporaneitate de contestatari, de in-
vidii, de priviri încruntate [i încruci[ate. Este 
în natura oamenilor mici s` nu în]eleag` [i 
s` conteste ac]iunile structurale, menite s` 
schimbe nu doar propriul destin, ci soarta a 
sute de mii sau milioane de oameni. Bolnavi 
de pl`mâni, care cu fiecare an sunt mai bine 
îngriji]i ca urmare a eforturilor unui om po-
trivit, care tr`ie[te în timpul potrivit, la locul 
potrivit.

PROFESORUL 
MIHÃL}AN
nu este un simplu 
pre[edinte, ci un 
lider autentic al 
profesiei sale. Un 
om care inspir` 
genera]ii de medici 
[i de pacien]i
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