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Prof.univ.dr. Monica Acalovschi, membru corespondent al Academiei Române,
distinsă cu Life Recognition Award din partea European Society of Biomedical
Research on Alcoholism

Prof. univ. dr. Monica Acalovschi, membru corespondent al Academiei Române în
cadrul Secției de științe medicale, a fost distinsă cu Life Recognition Award acordat de
European Society of Biomedical Research on Alcoholism.

Premiul a fost acordat pentru
întreaga activitate medicală și
servicii
îndelungate în
slujba
științei. Ceremonia de decernare a
avut loc în data 8 octombrie 2021,
cu ocazia Conferinței Societății
Europene de Cercetări Bio-medicale
în domeniul Alcoolismului, ținută la
Timișoara.

Monica Acalovschi este medic specialist și medic primar în medicină internă și
gastroenterologie, doctor în științe medicale și profesor emerit la Universitatea de
Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca. Începând cu anul 2000 este
conducător de doctorat și până în prezent a îndrumat 23 de teze.
A efectuat cercetări prioritare în domeniul patologiei hepato-biliare și a contribuit la
identificarea primului polimorfism genetic care conferă risc pentru litiaza biliară. A
studiat prevalența necroptică a litiazei biliare în România, structura calculilor biliari,
motilitatea colecistului, relația dintre litiaza biliară și obezitate, dislipidemie, boli
hepatice.
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Este membru în prestigioase societăți naționale și internaționale între care Societatea
Română de Gastroenterologie, unde a deținut funcțiile de secretar general în perioada
1990-1992 și de președinte între anii 2009-2011, membru în Societatea Română de
Endoscopie Digestivă, membru fondator al Societății Române de Chirurgie HepatoBilio-Pancreatică, al Societății Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie, al
Clubului Român de Pancreas și al Societății Române de Neurogastroenterologie.
Membru în Organizația Mondială de Gastroenterologie și ofițer de legătură pentru
România în cadrul Comitetul de Educație, membru în United European Federations of
Gastroenterology și reprezentant pentru România și alte 7 țări din regiune, membru în
European Society of Neurogastroenterology.
De-a lungul prestigioasei sale cariere a fost distinsă cu Premiul „Gheorghe Marinescu“
al Academiei Române, cu Diploma „Excelență în Gastroenterologie“ acordată de
Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie și de Fundația Roche, cu
Premiul pentru Educație și Cercetare la Gala Elitelor Medicale Transilvane din 2017,
cu Diploma Magister Illustrissimus, acordat de Societatea Română de
Gastroenterologie și Hepatologie.
Biroul de comunicare al Academiei Române
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