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“ONE HEALTH”
Sănătate optimă pentru Oameni, Animale, Plante și Mediu
Efort conjugat al instituțiilor, specialiștilor și al fiecăruia

Program pentru Viața pe Pământ

ONE HEALTH, lansat în anul 2008 ca un Concept,
a evoluat repede într-o Mișcare Mondială,
în prezent a devenit Program de Acțiune
în domeniul Sănătății și Vieții într-o biodiversitate
în permanentă și agresivă schimbare.
SUA impune în anul 2015 One Health ca instrument de acțiune împotriva
Rezistenței antimicrobiene iar în anul 2020 declară luna Ianuarie, luna pentru
conștientizarea One Health ca element de Securitate Națională.
ONU lansează in anul 2015 „Programul de Dezvoltare Durabilă 2030”
un adevărat Program One Health, la care au aderat 193 de țări,
între cele 17 Obiective Sănătate, Mediu, Alimentație, Educație, Ocupațional
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ONE HEALTH
Dezvoltare in armonie cu biodiversitatea
Pentru o viață frumoasă pe Pământ
SCURT ISTORIC
Pe plan mondial, Progresul remarcabil al Asistentei Medicale dublat de condiții de
viață tot mai bune conduc la creșterea speranței de viață a omului mai peste tot.
In contrast cu aceasta evoluție pozitiva, apar tot mai multe atacuri la adresa Sănătății,
tot mai multe boli cu evoluții necontrolate, cu viruși si bacterii superinteligente
biorezistente la antibiotice, provocate de:
- schimbarile climatice accelerate,
- miscarile de populatii urmare a globalizarii si a conflictelor militare,
- cresterea populatiei, insuficienta precautie in folosirea unor tehnologii daunatoare
- alimentatia nesanatoasa si medicamentatia excesiva
Ca răspuns la aceste provocări si la consecințele lor, oamenii de știința au
conștientizat necesitatea subsumării eforturilor si realizărilor specialiștilor din toate
domeniile care condiționează sănătatea si punerea lor in practica medicala.
Astfel in SUA, in anul 2008 Asociația Medicilor (AMA), a Medicilor Veterinari (AVMA), a
Medicilor Dentiști (APHP), a Specialiștilor Sănătății Mediului (NEHA) au convenit
formarea “One Health Commission”, organism care pe plan mondial, va deveni
coordonator al promovării Conceptului «One Health».
Aceasta si in contextul in care peste 70% din boli sunt comune omului si animalelor iar
efectul mediului, a apei, aerului si solului, este direct asupra sănătății, a vieții.
Lansat oficial in Statele Unite ale Americii ca un Concept, ONE HEALTH a evoluat
repede într-o Mișcare Mondială si in prezent a devenit Program de Acțiune in
domeniul sănătății si vieții într-o biodiversitate in permanentă si agresivă modificare,
atât pentru țâri dar si pentru organismele internaționale:
● SUA impune in anul 2015 One Health ca instrument de acțiune împotriva Rezistenței
antimicrobiene, inclusiv in structurile US Army
● ONU, OMS, FAO, OECD impun, începând cu 2015 One Health ca instrument operativ
● Comisia Europeana lansează in anul 2018 Planul European One Health de acțiune
împotriva Rezistenței Antimicrobiene
● ONU la lansat in anul 2015 PROGRAMUL DE DEZVOLTARE DURABILA 2030, un
adevărat Program ONE HEALTH, la care au aderat pana-n prezent peste 120 de tari.
● SUA declară luna Ianuarie 2020, luna pentru conștientizarea One Health ca element de
Securitate Națională.
● Multe tari au introdus legislație specifica, in multe tari se desfășoară cursuri universitare
si postuniversitare, programe de cercetare sunt in derulare.
IN ROMANIA
In Romania, începând cu anul 2015, One Health este promovat in principal de
Asociația One Health New Medical Concept, platformă științifică unică in Romania,
care are o solidă recunoaștere europeană si internațională prin acțiuni unice de
promovare si implementare a Conceptului One Health precum:
- Întărirea platformei pentru implementarea Programului One Health in Romania prin:
- un număr cat mai mare de noi adeziuni de specialiști si susținători
- asocieri de instituții colaboratoare inclusiv din străinătate
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In prezent Asociația numără peste 500 de membri si are Acorduri de colaborare cu
peste 30 de Universități, Institute de Cercetare etc.
- Participarea la formalizarea cat mai cuprinzătoare si eficienta a Conceptului, Asociația
promovând un rol important unor domenii ale One Health cărora li s-a acordat o
importanta mai redusa, respectiv Medicina Comparata, Ocupaționalul (cu modul de
viață, cu rolul spiritualității), a Alimentației si Nutriției, a Economiei si Bioeconomiei.
- Lansarea unui Program de Proiecte Cercetare One Health privind rezolvarea unor
probleme acute care afectează sănătatea cu valorificarea unor priorități pe care
Romania le are in Medicina Comparata, ca domeniu prioritar al Conceptului
- Admiterea Asociației ca Membru in Forumul European One Health de Cercetare in
Microbiologie
- Împuternicirea Asociației de către FEAM pentru promovarea si implementarea
Conceptului One Health in Europa Centrala si de Est.
- Lansarea Megaprogramului European One Health la cea de a doua Conferință
Europeană One Health, in 2019, care propune acțiuni majore in planul implementării
Conceptului One Health (educație, cercetare, monitorizare si noi proceduri in domeniul
sănătății in biodiversitate)
- Organizarea de Conferințe One Health Europene (2016 si 2019) si Naționale (2017),
cu un înalt nivel științific si cu participare internațională de referință.
Spre exemplu, Conferința Europeană One Health 2019 a fost probabil cel mai
important eveniment științific One Health din Europa, la care au participat Staff-ul
Federației Europene de Medicină (FEAM), Președinți de Academii de Medicină din
Europa, oameni de știință din întreaga lume.
- Aprobarea de Cursuri Universitare One Health si a unor cursuri de formatori cadre
profesionale pentru cursanți medii, cu intrare in operativ începând cu anul 2020
- Editarea revistei One Health International Journal
Asociația are programate in anul 2020, alături de continuarea obiectivelor menționate, si
următoarele alte acțiuni:
- Organizarea celei de a doua Conferințe Naționale One Health in asociere cu
Uiversitatea de Științe Agricole si Medicină Veterinară Cluj, in Septembrie 2020, la
Cluj, a cu largă participare națională si internațională.
- Editarea cărții „Introducere in Conceptul One Health” cu participare internațională,
astfel încât sa se cuprindă cat mai consistent valorile Conceptului One Health in
viziunea globală.
- Deschiderea Cenaclului One Health – Program pentru o sănătate optimă într-o
biodiversitate in continuă si agresivă schimbare.
- Aprobarea in Parlamentul României a Legii One Health
- Susținerea înființării unei Agenții Naționale One Health care sa lanseze, să sprijine si
să monitorizeze Programul One Health Romania 2030.
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