ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE ANTROPOLOGIE
“FRANCISC I. RAINER”

SIMPOZIONUL NAȚIONAL
“ ZILELE FRANCISC I. RAINER ” 2022

ACADEMIA DE ȘTIINȚE MEDICALE

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA
Secția de Biologie

INSTITUTUL NAȚIONAL pentru SĂNĂTATEA MAMEI și a
COPILULUI „ ALESSANDRESCU – RUSESCU ”

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE

COMISIA DE ANTROPOLOGIE - ACADEMIA ROMÂNĂ

SOCIETATEA ACADEMICĂ DE ANTROPOLOGIE
ORGANIZEAZA in zilele de 5, 6 si 7 Mai 2022
în sala Ion Heliade Rădulescu a Bibliotecii Academiei Române,
SIMPOZIONUL NATIONAL “ ZILELE FRANCISC I. RAINER ” - 2022

Acad. Ana Aslan (Brăila, 1897-1988, Bucureşti) a fost medic român specialist în
gerontologie, academician din 1974, director al Institutului Național de Geriatrie și
Gerontologie (1958 - 1988). În anul 1919, a lucrat alături de marele neurolog Gheorghe
Marinescu. Este îndrumată în alcătuirea tezei de doctorat de Profesorul Daniel
Danielopolu. Experimentează procaina în afecțiunile reumatice, în cazul unui student
țintuit la pat din cauza unei crize de artroză. Continuă cercetările într-un azil de bătrâni
și evidențiază importanța procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă.
Rezultatele remarcabile obtinute, sunt communicate Academiei Române. Prepară
vitamina H3 (Gerovital), brevetat în peste 30 de țări şi a inventat, împreună cu
farmacista Elena Polovrăgeanu, produsul geriatric Aslavital.

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ana_Aslan

dedicat personalitãţii Acad.Ana Aslan (1897-1988)
medic, om de știință, fondator al antropologiei vârstnicului.
125 ani de la naştere
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- Sunteţi invitați să participaţi la lucrările simpozionului
(organizat online sau hibrid – în funcție de
posibilitățile pandemice) cu o contribuţie a cărei
prezentare este de dorit să nu depăşească 7-8 minute;
- REZUMATELE ŞI ÎNSCRIERILE FERME, pentru
întocmirea din timp a programului și obținerea de
puncte EMC de la CMR, sunt aşteptate a fi depuse cel
târziu pâna la data de 06.04.2022 (miercuri) pe adresa
soc.acad.antropologie@gmail.com ;

- Lucrarea în EXTENSO va fi trimisă electronic înainte
de simpozion (cele mai mari pe www.transfer.ro sau
similar) sau se va depune cel târziu odată cu susținerea
lucrării - ea urmând să apară (după validarea de către
Consiliul Științific coordonator) în Colecţia “Zilele Fr.I.
Rainer” - vol.17, Ed.Academiei.
-----------------------------------------------------

Persoana de contact: Dr.Andrei Kozma +40 722 855 555
soc.acad.antropologie@gmail.com ; dr.ka.mailbox@gmail.com

