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Academician Victor Voicu - ales membru corespondent din străinătate
al Academiei Naționale de Medicină din Franța
Academician Victor Voicu, Secretar General al Academiei Române, Președinte al
Secției de științe medicale, a fost ales marți, 27 iunie 2017, membru
corespondent din străinătate al Academiei Naționale de Medicină din Franța, în
cadrul Diviziei de Științe biologice și farmaceutice.
Candidatura sa a fost propusă de Consiliul de administrație, după ce a obținut
avizul Diviziei Comitetului de relații internaționale.
Înfiinţată acum aproape 400 de ani, Academia Națională de Medicină a Franţei
este moștenitoarea Academiei regale de chirurgie, fondată în 1731 de Regele
Ludovic al XV-lea şi este una dintre cele 5 Academii care alcătuiesc Institut de
France. Membrii acestei Academii sunt medici, chirurgi, farmacişti şi biologi
reputaţi, cu o activitatea ştiinţifică de excepţie şi recunoscuţi pentru implicarea
lor în domeniul sănătăţii.
Academician Victor Voicu este medic farmacolog, doctor în medicină, membru
corespondent al Academiei Române din 1991 şi titular din 2001. Este profesor
universitar de Farmacologie Clinică, Toxicologie și Psihofarmacologie din
Universitatea la Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București şi
Președintele Societății Române de Farmacologie, Terapeutică și Toxicologie
Clinică.
Este de asemenea membru al Federaţiei Internaţionale de Ştiinţe Farmaceutice al
Colegiului European de Neuropsihofarmacologie, al Societătii Americane de
Chimie, al Colegiului American de Farmacologie Clinică etc.
În 2005 a primit titlul de Doctor honoris causa al Universităţii „Ovidius“ din
Constanţa şi al Universităţii „Vasile Goldiş“ din Arad.
A efectuat cercetări științifice în domeniile compușilor organofosforici și
antidotismului acestora, farmacologia radioprotectorilor chimici, farmacologia
experimentală
și
clinică
a
antihipertensivelor
și
antiaritmicelor,
psihofarmacologia psihotomimeticelor și drogurilor de abuz. Este coordonator de
studii de bioechivalență și studii clinice de fază I. Academician Victor Voicu este
autorul a peste 20 de volume monografice, a cca 300 de lucrări științifice
publicate și comunicate şi deţine 27 brevete de invenție.(vezi CV pe site-ul
Academiei Române)
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