Echipa SOMS a avut deosebita onoare de a se întâlni cu Dna Irina Cajal la
Simpozionul „Academician Nicolae Cajal” 2011:
SOMS: Spuneți-ne, vă rugăm, câteva cuvinte despre fundația Cajal: cum a fost înființată,
care sunt viziunea și scopul fundației?
Dna Irina Cajal: Tatăl meu a murit în 2004. Imediat am pornit la organizarea unei
fundații în memoria lui, dar mai ales pentru a rămâne în lume numele de Cajal care de
fapt a pornit de la Ramón Cajal, din Spania, cel care a luat și premiul Nobel și care era
rudă cu noi prin bunicul meu. Asta am descoperit foarte târziu când unul din băieții lui,
Piedro, care avea mai mult de 80 ani, ne-a scris de la Paris; de la el am aflat noi că
suntem rude cu vestitul Ramón Cajal. E adevărat că străbunicii mei au venit cu numele de
Cajal când străbunicul meu avea 4 ani la Sulița, lângă Botoșani. Bunicul meu, după ce a
venit în București, avea o mare brutărie, iar tata și-a început studiile în brutărie prinzând
și făcând experiențe cu tot felul de șoareci. Asta e o poveste poate amuzantă. Însă tata a
făcut virusologie și cred că știți că bunicul meu a fost unul dintre cei mai mari pediatri ai
școlii românești de medicină, iar primele cărți de medicină se numeau Cajal și
Manicatide; deci primul tratat de pediatrie era făcut de bunicul meu, tatăl profesorului
Cajal. Tatăl meu s-a făcut virusolog și pentru bunicul meu nu a fost un lucru foarte bun; îi
cumpărase un loc la mare ca să facă o clinică de plămâni, asta visa bunicul meu, însă tata
a vrut să fie virusolog și cred că dacă el ar fi fost doctor de plămâni nu ar fi intrat nici în
Academia Română, n-ar fi fost nici directorul institutului de virusologie. Fata mea este și
ea doctor; pot să spun că sunt mândră de ea, este printre primele 10 doctorițe în domeniul
infertilității din SUA, iar ginerele meu este chirurg pediatru tot in America; nepoții mei
au fost întrebați la școală ce sunt părinții, iar nepoata mea a spus: „Mama face mulți
copii, iar tata îi taie cu foarfeca”. Deci cam asta este la baza acestei fundații și sper să mai
ajutăm foarte mulți studenți și cât trăiesc eu promit ca aceasta fundație să organizeze în
fiecare an o sesiune de comunicări foarte serioasă. Eu cred că la ora aceasta, daca vă
uitați pe programul comunicărilor, este poate cel mai serios eveniment științific din anul
acesta.
SOMS: Organizați numai Simpozionul Cajal anual?
Dna Irina Cajal: Da, organizez doar Simpozioane Cajal, deși sunt subsecretar de stat la
Ministerul Culturii și fac foarte multe expoziții. Aceste Simpozioane sunt practic
organizate cu ajutorul prof. Irinel Popescu. Sper să veniți anul viitor la al șaptelea
Simpozion.
SOMS: Aveți un mesaj pentru studenți?
Dna Irina Cajal: Sper ca ei să aibă viața de studenți pe care am avut-o noi. Și sper ca
studenții să citească și să vadă că pentru viață cunoașterea este totul și cu cât cunoști mai
mult cu atât poți să înaintezi. Vreau ca studenții să continue și cercetări în virusologie și
inframicrobiologie și să nu se limiteze doar la medicina clinică.

SOMS: Domnul prof. Irinel Popescu ne-a expus cât de bine se leagă partea clinică de
nevoia de informații și de cercetare.
Dna Irina Cajal: Prof. Irinel Popescu este format în SUA; acolo a învățat transplantul de
ficat. Iar eu cred că orice student trebuie să facă o mare specializare undeva unde sunt
alte condiții și după aceea să se întoarcă în România și să încerce să arate ce au învățat în
SUA, în Germania, unde bineînțeles că tehnica este mult mai avansată; este o problemă
mai ales a finanțărilor, sunt mai mici ca atunci, mai ales în cercetare. Dar să sperăm că
lucrurile vor reveni, iar voi veți beneficia de ceea ce noi poate nu am beneficiat. Îmi place
sa ajut mulți studenți. De asemenea și fiica mea ajută foarte mulți care îi cer informații la
UCLA. Ea a fost la Boston University si acum face parte din UCLA, iar soțul meu a fost
profesor de astrofizica la Harvard timp de 22 de ani; din păcate nu mai e nici el, a murit
acum 5 ani. Eu m-am reîntors în România, deoarece cred ca această țară are mai multă
nevoie de mine.
SOMS: Cum simțiți că este privită cercetarea în virusologie în România de către
colaboratorii pe care i-ați invitat astăzi?
Dna Irina Cajal: Vreau sa spun că cercetarea din România este foarte apreciată. Iată că
am început și noi cu celule stem, avem mari hematologi, mari studenți ai tatălui meu care
duc faima în lume. De exemplu, prof. Mircea Popescu, care lucrează acum la un vaccin
personalizat pentru leucemie din propriile celule stem ale pacientului, este profesor la
Princeton. Cred că problema celulelor stem este o problemă a viitorului. Anul viitor poate
vom avea chiar o sesiune dedicată celulelor stem. Am mai făcut aceasta, însă acum s-a
ajuns la mari perfecțiuni.
SOMS: Vă mulțumesc, în numele organizației SOMS pentru timpul alocat.

