COMUNICAT

Comunitatea medicală din Cluj-Napoca și București a participat astazi, 13.06.2019, la o masă
rotundă cu tema ,,SECURITATE MEDICALĂ URBANĂ”, eveniment care a avut loc la sediul
Medisprof Cancer Center, din Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii nr. 96, Sala de Conferințe.
Dezbaterea devine utilă și relevantă în contextul dezvoltării unui Hub de Reziliență MedicaloMilitar Transilvănean, viitor centru medical regional și principal furnizor de securitate medicală
urbană pentru București – Capitală Seismică Europeană.
Participanții la eveniment au fost profesori universitari, doctori în științe medicale, medici, experti
în securitate si reziliență urbana, experti NATO și specialisti în managementul medical militar, medicina
de urgență și medicina dezastrelor:
1. Dr. Cătălina Poiană - Presedinte la Colegiul Medicilor din Municipiul București și Prorector
UMF „Carol Davila”

2. Profesor Univ. Dr. Anca Dana Buzoianu – Decan al Facultății de Medicină ClujNapoca; medic primar în specialităţile pediatrie şi farmacologie clinică
3. Dr. Carolina Udrea - director general si co-fondator Medisprof Cancer Center; medic primar
in Medicina de Familie
4. Dr. Adrian Udrea, director medical si co-fondator Medisprof Cancer Center; medic primar
oncolog specializat în oncologie generală și chimioterapie
5. Dr. Mădălina Neacșu – Doctor în Informații și Securitate Națională și Expert în Securitate și
Reziliență Urbană
6. Prof. Victor Aileni – Expert NATO

Această masă rotundă are a avut ca scop diseminarea culturii de securitate medicală urbană în
contextul dezastrelor și catastrofelor naturale, dezbatere care are în agenda discuțiilor următoarele
obiective:

-

-

Definirea și înțelegerea conceptului de securitate medicală urbană prin abordare
interdisciplinară/intersistemică: medicina militara, medicina de urgență și medicina dezastrelor,
unde securitatea medicală NATO, securitatea națională, securitate și reziliența urbană și
guvernanța medicală conferă o dimensiune strategică sectorului medical urban contemporan.
propunerea unei curricule universitare în noua cultură de securitate medicală urbană (cursuri
facultative, programe universitare și postuniversitare)
obținerea unui standard ocupațional în MANAGEMENTUL DE SECURITATE MEDICALĂ
URBANĂ, curs care să cuprindă noi informații și noțiuni integrate menite să introducă cursantul în
domeniul informaţiilor strategice de medicină militara, medicină de urgență și medicina dezastrelor
și, totodată, să-i dezvolte competenţele și abilităţile de bază aferente ocupaţiei de viitor MANAGER
ÎN SECURITATE MEDICALĂ URBANĂ.

-

Planificarea unei agende strategice privind organizarea de workshop-uri, conferinte, forumuri in noua
cultura de securitate medicala urbana
Metode și instrumente de prevenire si combatere a Razboiului Hibrid la nivelul infrastructurilor critice
medicale urbane

În noua paradigmă a dezastrelor și catastrofelor naturale, se conturează nevoia diseminării unei noi
culturi în management medical prin formarea și informarea în managementul de securitate medicală
urbană, care să abordeze probleme interdisciplinare de management integrat medical prin
interconectarea și interoperabilitatea a trei concepte medicale deja existente: medicina dezastrelor,
medicina militară si medicina de urgență.
Deşi domeniul este nou, noile provocări la adresa securității și siguranței comunităților urbane, îl fac o
opţiune atrăgătoare atât pentru specialiştii din marile companii naţionale și multinaţionale ce activeaza in
sectorul farmaceutic/medical, precum și pentru studenții care sunt interesați să fie acreditați într-un nou
standard ocupațional - MANAGER ÎN SECURITATE MEDICALĂ URBANĂ.

