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SCURT ISTORIC AL 
SPITALULUI CLINIC COLENTINA 

 
În continuare vor fi redate cele mai importante momente din existenţa Spitalului Clinic Colentina, 

spital cu o tradiţie foarte veche, unitate de referinţă pentru reţeaua medicală din România atât ca 
instituţie de asistenţă medicală, asezământ de învatământ medical, cât si formator de şcoală in 
numeroase specialităţi datorită personalităţilor de excepţie care au lucrat aici. 

Istoria medicală strălucitoare a Spitalului Clinic Colentina este evidenţiată si prin lucrările ştiinţifice 
care au contribuit la dezvoltarea stiinţelor medicale făcând parte integrantă din valorile internaţionale 
medicale. 

Existenta Spitalului Clinic Colentina îşi are începutul în anul 1858 când prinţul Scarlat Grigore Ghica 
hotăreşte ctitorirea aşezământului medical denumit la acea vreme «Noul Pantelimon» pe un teren de 8,73 
ha, donat de domnitorul Grigore Ghica (terenul avea forma unui patrulater si se afla «în marginea şoselei 
ce merge de la bariera podului Mogoşoaiei la bariera podului Târgu d’afară (azi Calea Moşilor), care după 
măsurătoarea facută a ieşit în faţă despre şoseaua Ştefan Vodă 150 de stânjeni şi fundul încă 150 precum 
şi laturile pe amândouă părţile, începându-se numărătoarea din marginea şoselei, iarăşi stânjeni 150, cu 
1000 lei embatic pe fiecare an, care nu se va lua, ci se va face dar clădirii noului spital». 

De menţionat că în Bucureşti existau la aceea vreme mai multe asezăminte medicale tutelate 
administrativ de un for numit «Eforia Spitatelor», for constituit la 2 aprilie 1832 din ordinul generalului 
Kiselev in timpul Regulamentului Organic. 

Din «Eforia Spitalelor» făceau parte trei fundaţii spitalicesti: Colţea, Pantelimon, Filantropia care 
concentrate au constituit cea mai importantă instituţie din istoria medicală permiţând dezvoltarea reală a 
asistenţei si învăţământului medical din ţara noastră. 

Am expus aceste fapte pentru a înţelege mai bine necesitatea vitală a construirii unor noi 
aşezăminte medicale având în vedere nenumăratele epidemii şi boli sociale ce existau la aceea vreme în 
rândul maselor populare. 

Construirea noului spital «Noul Pantelimon» sau «Colentina» s-a început după planul de construcţie 
întocmit de arhitectul M. Hartl şi aprobat de Scarlat Grigore Ghica dar în iulie 1859 s-a constatat că 
materialele utilizate erau de proastă calitate iar lucrările ajunse la soclu nu întruneau calităţile necesare. 

Comisia din partea Direcţiei lucrărilor publice instituită de Eforie a ajuns la concluzia că lucrările 
efectuate şi chiar terenul nisipos nu prezentau nici un fel de garanţie şi propuneau încetarea lucrărilor şi 
renunţarea la această construcţie. 

O a doua comisie propune prin raportul depus in 3 August 1861 demolarea totală a lucrărilor 
efectuate si întocmirea unui nou plan de construcţie. 

Având în vedere noile condiţii, lucrările au reînceput în anul 1862 pentru un singur pavilion şi s-au 
finalizat la sfârşitul anului 1863 construcţia fiind inaugurată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 24 
ianuarie cu ocazia aniversării a cinci ani de la Unirea Principatelor Române (de notat ca fondurilor strânse 
pentru construcţie li s-a adaugat şi donaţia de 2000 de galbeni a domnitorului Alexandru Ioan Cuza). 

 

 
 

Domnitorul ALEXANDRU IOAN CUZA 
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«Noul Pantelimon» asigura bolnavilor serviciile medical si chirurgical având fiecare câte 50 de 
paturi şi un serviciu de consultaţii gratuite iar pavilionului iniţial i s-au mai adăugat două clădiri ce 
reprezentau locuinţele personalului fiind descrise de Toncoviceanu astfel pavilionul se compune dintr-o 
serie de săli, una lângă alta luminate de o singura parte, iar de cealaltă parte având un mare coridor bine 
încălzit şi în general nu rău ventilat». 

Anuarul Serviciului Sanitar din 1864 specifica pentru Spitalul Colentina numărul de paturi şi de 
medici care îl deserveau fiind astfel enumerat la loc de cinste alături de celelalte unitaţi: Coltea, 
Filantropia, Pantelimon, Brâncovenesc, Spiatalul Izraelit etc. 

In 1864 Spitalul Colentina avea 100 de paturi şi era deservit de medicul primar Theophil Glück 
(1824-1884), medic secundar Samuel Scheiber, subchirurg Hurduanu Ion, subchirurg Dumbravescu 
Nicolae, Popp George farmacist, Cristache Ion subfarmacist, Galasescu Constantin intendent iar intern al 
Scolii Nationale de Medicina a functionat aici Ilie Eminovici, fratele poetului national Mihai Eminescu. 

Doctorului Theophil Glück i-a urmat Dr. Adolf Gruman (1821-1892) iar dupa demisia lui Samuel 
Scheiber a fost numit ca medic secundar la 15 Septembrie 1864, Constantin Dumitrescu Severeau ctitorul 
şi creatorul şcolii româneşti de chirurgie modernă. 

 

Prof. Dr. Constantin Dumitru 
Severeanu 

 (1840-1930) 

 

Reprezintă o personalitate de excepţie a istoriei medicinei 
pentru chirurgia universală: 
– în 1873 introduce metoda antiseptică; 
– abordează cu succes chirurgia viscerală; 
– iniţiaza sutura extraperitoneală în mai multe etape (procedeu 
prezentat la Berlin in 1887 – Congresul chirurgilor germani); 
– introduce un procedeu operator personal pentru rezecţia 
maxilarului superior; 
– aplică endarterioctomia (cateterismul arterial pentru 
repermeabilizarea vaselor trombozate); 
– introduce efectuarea rahianesteziei lombare în practica curentă din 
România împreuna cu Prof. Dr. Dimitrie Gerato; 
– adaptează şi modifică instrumente chirurgicale; 

În activitatea Spitalului Clinic Colentina se disting în aceasta 
perioadă figuri proeminente ca Grigore Romniceanu (1845-1915), 
Nicolae Maldarescu (1842-1927), Nicolae Kalindescu (1835-1902) 
profesori ai Facultaţii de Medicină din Bucureşti, Panait Iatropolu 
(1833-1876) membru al Consiliului Superior medical şi primar al 
Capitalei. 

Datorită nivelului activitaţii depuse şi numeroaselor solicitări în anul 1876 Spitalul Clinic Colentina 
este situat printre primele spitale din Bucureşti, lucru precizat în “Darea de seamă asupra mişcării 
bolnavilor în spitalele Capitalei din Ianuarie 1876” 
– creşterea numărului de paturi la 180; 
– se prezintă un numar de 288 de bolnavi; 
– rămaşi în tratament 162 de bolnavi; 
– însănatoşiţi şi amelioraţi 105; 
– 21 morţi; 
– 4.574 de consultaţii în serviciul de consultaţii gratuite. 

Dările de seamă din acea vreme notifică bolile predominante (boli cronice si venerice mult 
răspândite în rândul maselor populare pentru care se acordau îngrijiri şi tratament bolnavilor internaţi în 
Spitalulul Clinic Colentina: febra tifoidă, pneumonia, reumatismul, ftizia, sifilis, malarie, T.B.C. 

Până la sfarşitul secolului al XIX-lea s-au construit şi s-au înfiinţat alte pavilioane şi clădiri speciale 
după cum urmează: 
– locuinţa pentru medicii secundari în 1870; 
– trei barăci pentru boli contagioase în 1880, bucătărie şi băi în 1885; 
– serviciu cu paturi pentru boli venerice în 1887 (în acest serviciu profesorul M. Petrini – Galatz a condus 
între anii 1892-1894 prima clinică universitară dermatologică şi sifiligrafică); 
– canalizarea spitalului in 1892; 
– local pentru etuva de dezinfectie; 
– cuptor de ars paie şi pansamente; 
– executarea aleilor şi lucrări de plantaţie; 
– un pavilion de 50 de paturi pentru boli venerice in 1894; 
– doua pavilioane (separate a 20 de paturi fiecare) pentru boli contagioase în 1886 sub numele ‘Dobre 
Caracaliteanu’ (sardarul Caracaleteanu, fiind pacientul spitalului Colentina donează în efecte 260.000 lei 
Eforiei pentru construirea unui spital); 
– un pavilion destinat bucătăriei şi locuinţe pentru personalul angajat; 
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Planul Spitalului Colentina la finele sec. XIX 
 

Totalizând, structura organizatorică a Spitalului Colentina în 1899 era constituită pe patru servicii 
staţionare care însumau 243 de paturi: 
– serviciul medical cu 50 de paturi condus de medic primar I. Urlateanu; 
– serviciul de boli venerice cu 100 de paturi condus de medic primar M. Anghelovici; 
– serviciul chirugical cu 50 de paturi condus de medic primar N. Racoviceanu – Pitesti (sub conducerea sa 
se efectuau intervenţii chirurgicale toracice de o mare amploare când încă reprezentau o specialitate 
de catedra universitară); 
– serviciul de boli contagioase adulţi cu 43 de paturi condus de medic primar Calistrat Grozovici, (acest 
serviciu reprezenta la acea dată cel mai important centru clinic şi ştiinţific din ţară în domeniul afecţiunilor 
infecto-contagioase având în vedere şi faptul că în 1891 se înfiinţeaza şi serviciul de boli infecţioase 
infantile). 

În continuare prezentăm succint date despre câteva eminente personalitaţi medicale din Spitalul 
Colentina care s-au remarcat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. 

 

 
 

Dr. Mihail Anghelovici  
(1864-1935) 

 

– a studiat medicina la Paris; 
– medic extern în clinicile profesorilor Guéniat, Peter Hustinel, 
Lanoreaux si Marie Peyot; 
– medic secundar la Ospiciul Marcuta; 
– medic secundar la secţia chirurgicală Colentina; 
– medic în serviciul dermatologic Colentina (1899); 
– definitivat medic primar în serviciul de boli venerice în 1900. 

 
 

 
 

Dr. Ion Urlăţeanu  
(1860-1949) 

 

– a studiat medicina la Paris unde obţine titlul de doctor în medicină; 
– medic secundar în serviciul medical Colţea; 
– medic primar în serviciul medical Colentina între 1899-1926; 
– printre pacienţii săi s-a numărat şi preşedintele Republicii Polone, 
mareşalul Pildsudski. 
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Dr. Nicolae Racoviceanu – Pitesti 

(1860-1942) 

 

– obţine doctoratul la Paris sub conducerea profesorului Trélat; 
– medic secundar al profesorului Constantin Dumitru Severeanu; 
- medic chirurg în Colentina între anii 1893-1922; 
- efectuează histerectomia pe cale vaginală şi practică la cel mai 
deosebit nivel chirurgia. 
 

 
 

 
 

Dr. Calistrat Grozovici 
(1862-1919) 

 

– studii şi specializare epidemiologica la Paris şi Berlin; 
– obţine doctoratul la Bucureşti în 1889; 
– medic primar şi prim şef al serviciului de boli infecto-contagioase 
din Spitalul Colentina intre 1900-1919 

 

 
 

Dr. Hermina Walch-Kamiscki 
 (1864-1946) 

 

– prima femeie doctor în medicină, absolventă a facultaţii de 
medicină Bucureşti (în Spitalul Colentina şi-au desfăşurat activitatea 
primele femei medic din România: Hermina Walch Kamischi şi Elena 
Manicatide Wehnert); 
– director a Şcolii de Infirmiere de Stat Înfiinţată în 1913 În Spitalul 
Colentina. 

Alături de cei prezentaţi mai sus o contribuţie deosebită la 
ştiinţele medicale au avut următoarele personalităţi ale Spitalului 
Colentina: profesor A. Sutu (1837-1919), dr. Florea Teodorescu 
(1842-1907), profesor Alexandru Cosacescu (1887-1951), profesor 
Ion Iacobovici (1879-1959), dr. Ion Manulea (1873-1956), dr. Daniel 
Danielopolu şi prin intreaga lor activitate de la patul pacientului, prin 
lucrările şi manualele publicate, prin noile proceduri şi tehnici 
aplicate, prin educaţia studenţilor, externilor, internilor, secundarilor 
şi tuturor colaboratorilor. Sunt foarte multe nume de medici şi alte 
cadre medicale care nu au fost evocaţi dar care prin Întreaga lor 
activitate au făcut ca Spitalul Colentina să fie printre primele din 
Bucuresti şi să reprezinte o adevărată şcoală pentru cultura medicală 
din România şi din lume. 

 
 

Astfel Spitalul Colentina avea peste 110.000 consultaţii gratuite, în anul 1915, 253 de paturi, în 
1916 iar în timpul primului război mondial pentru pacienţii contagioşi erau amenajate 1000 de paturi. 
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În continuare vor fi prezentate succint clinicile spitalului şi pe marii corifei care au condus aceste 
clinici şi şi-au lăsat amprenta asupra cercetării ştiinţifice medicale, a procesului de învăţământ, a 
asistenţei medicale, şi s-au afirmat ca personalităţi de prim rang ale medicinei româneşti, atât pe plan 
naţional cât şi pe plan internaţional. 
 

CLINICA NEUROLOGIE 
 

Studiul ştiinţei neurologice în România, se poate afirma că a debutat odată cu primele lucrări ale 
prof. dr. Gheorghe Marinescu considerat pe bună dreptate părintele şcolii neurologice româneşti. 

Gheorghe Marinescu revine în ţară în ciuda ofertelor de a lucra în străinătate, încărcat de glorie 
profesională, fiind numit la 1 mai 1897 medic şef în Spitalul Pantelimon iar în 1919 clinica de boli 
nervoase este transferată în Spitalul Colentina tot sub conducerea prof. dr. Gheorghe Marinescu. 

Trebuie menţionat că în 1915 a început în Spitalul Colentina construirea unei clinici moderne 
destinată pacienţilor cu afecţiuni neurologice, clădire care nu a fost gata decât în 1936 datorită 
evenimentelor din primul război mondial şi indiferenţei guvernanţilor. 

În acest „scurt provizorat” clinica de boli nervoase a funcţionat în pavilionul de tuberculoză al 
Spitalului Colentina şi cu toate condiţiile vitrege au fost create lucrări din cele mai diverse domenii ale 
medicinei şi biologiei sistemului nervos care au rămas în patrimoniul ştiinţei universale. 
În continuare vor fi prezentate şi alte personalităţi medicale care au lucrat în Spitalul Colentina, alături de 
marele titan al neurologiei româneşti. 
 

 
 

Prof. Dr. Gheorghe Marinescu 
(1863 – 1938) 

 

– student al Facultăţii de Medicină din Bucureşti în 1882 (frecventa 
în acelaşi timp şi Şcoala Naţională de Poduri şi Şoşele şi Ministerul 
Lucrărilor Publice la care renunţă după primul an); 
– membru asociat din 1886 al revistei Spitalul (revistă în care 
internii de spitale relatau cele mai importante cazuri întâlnite); 
– intern prin concurs la Spitalul Brâncovenesc – 1887; 
– 1887, an deosebit de important pentru progresul învăţământului 
medical din România prin aducerea în ţară şi numirea ca profesori la 
Facultatea de Medicină a doctorilor Victor Babeş şi G. Asachi, doi 
mari iluştri oameni de ştiinţă, renumiţi internaţional care îi vor 
influenţa destinul; 
– 1889, este desemnat prin alegeri, preşedinte al “Societăţii 
studenţilor în medicină”; 
– 20 iulie 1889 pleacă la Paris ca reprezentant al Studenţilor la 
serbarea inaugurării Sorbonei – sediul central al Universităţii din 
Paris; 
– 1889, profesorul Charcot îi permite să lucreze în Spitalul 
Salpétriére; 

– 1890, prezintă o serie de demonstraţii (cu succes) de piese microscopice şi magistralul studiu anatomo-
patologic al maladiei lui Friederich (împreună cu P. Blacq); 
– 1890, la sfârşitul anului în urma îndemnului prof. V. Babeş pleacă spre Frankfurt unde profesorul 
Weigert utiliza în laborator noi tehnici histologice; 
– 1890, participă la Congresul internaţional de medicină de la Berlin unde prezintă comunicarea 
“Anatomia patologică a acromegaliei” reprezentând un succes deosebit; 
– ia parte la lucrările de laborator al celebrului Du Bois-Reymond – fost rector al Universităţii din Berlin 
– 1891, emite teoria “atroficităţii reflexe” care este şi astăzi în picioare; 
– 1891 se reîntoarce la Paris şi produce senzaţie cu primul fascicul din “Atlasul de histopatologie a 
sistemului nervos” (lucrat în colaborare cu V. Babeş şi mari neurologi ai timpului); 
– 1894, prezintă la Bruxelles împreună cu P. Sérieux cea mai completă şi interesantă monografie despre 
cauza şi tratamentul epilepsiei, acordându-i-se premiul I din aproape o sută de lucrări de către juriul 
instituit de Academia de Medicină din Bruxelles; 
– 1895, i se acordă titlul de laureat al Facultăţii de medicină din Paris; 
– 1895, primul român care ţine cursuri sub cupola Sorbonei; 
– 1896, vizitează Anglia, Scoţia, Belgia, Olanda; 
– 1897, revine în patrie şi este numit Şef Serviciu de boli nervoase la Ospiciul; 
Pantelimon unde va organiza saloanele, va amenaja laboratoare, iar ca prim intern îl va avea pe viitorul 
academician C. I. Parhon; 
– 1897 este prezent ca invitat de onoare la cel de-al XII-lea Congres Internaţional de medicină din 
Moscova şi desemnat preşedinte de onoare al Secţiei de neurologie, unde uimeşte asistenţa cu lucrările 
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privind structura şi funcţiile nervilor, fiind ales membru al Societăţii neuropatologice şi psihiatrice din 
Moscova, condusă de marele neuro-psihiatru S.S.Korsakov; 
– 1899, profesor titular al Facultăţii de medicină din Bucureşti şi membru corespondent al Academiei 
Române; 
– 1900, introduce utilizarea filmului ştiinţific în medicină; 
– 10 martie 1906, membru al Academiei Române; 
– 1909, editează la Paris în două volume cercetările sale asupra celulei nervoase (originea reală a nervilor 
cranieni, regenerarea nervilor periferici împreună cu C.I. Parhon, citoarhitectonia corticală împreună cu 
Moise Goldstein); 
– 1910, imaginează pentru prima oară în lume tratamentul neuroluesului cu ser salvarsanizat, procedeu 
revendicat în 1912 de doi medici americano, Swift şi Fllis, care recunosc după un timp că paternitatea 
tratamentului îi aparţin lui Gh. Marinescu şi colaboratorului I. Minea; 
– 1912, primeşte titlul de membru corespondent al Academiei franceze de medicină; 
– 1914, Congresul naţional de medicină şi chirurgie Bucureşti unde prezintă raportul “Materie, viaţă şi 
celulă”; 
– 1916-1918, primul război mondial; 
– 1917, este invitat de profesorul Dapoill să ţină cursuri la Universitatea din Petrograd (savantul român 
trecuse graniţa cu soţia şi cei trei copii în lunile de iarnă); 
– 1917 îl cunoaşte pe Pavlov, autoritate ştiinţifică în fiziologie; 
– 1917, face escale în Finlanda, Suedia, Anglia, primind propuneri tentante de a lucra dar se stabileşte la 
Londra pentru 11 luni, unde publică raportul privind studiul anatomo-patologic asupra epidemiei de 
encefalită letargică, considerat de întreaga lume medicală “magistral”; 
– august 1918, ajunge la Paris, unde Pierre Marie, după moartea lui Charcot, a ajuns titularul catedrei de 
neurologie; 
– 1919, este transferată clinica de boli nervoase din Spitalul Pantelimon în Spitalul Colentina; 
– 1920, descoperă împreună cu A Radovici reflexul palmo-mentonier (excitarea palmei cu un ac dă 
naştere la o mişcare de contracţie a bărbiei); 
– 1922, primeşte unul dintre cele mai mari premii ştiinţifice internaţionale pentru cea mai valoroasă 
lucrare în materie de histologie nervoasă: premiul Achuccara desemnat de Universitatea din Madrid; 
– 1926-1927, ani de răsunătoare succese ştiinţifice, realizate împreună cu elevii şi colaboratorii săi: State 
Drăgănescu, C. Iordănescu, M. Stoica, D. Vasiliu, I. Jianu, V.Vineş, O.Sager, Maria Niculescu, A. Kreindler, 
E.Facon, D. Grigorescu; 
– 1926-1928, ţine o serie de cursuri şi conferinţe la Viena, Paris, Madrid, Lisabona, Buenos Aires, 
Cordoba, Rio de Janeiro (aici primeşte titlul de membru al Academiei de mediconă); 
– 1930, conferinţe ştiinţifice la Viena, Genova, şi ţintă finală Argentina, Brazilia, Uruguay; 
– 1931, apare prima lucrare privind reflexele condiţionate realizată împreună cu elevii săi A Kreindler şi O. 
Sager; 
– 1935, la Paris apare monografia “Reflexele condiţionate. Studii de fiziologie normală şi patologică”, 
scrisă împreună cu A. Kreindler; 
– 1936, este inaugurată noua clinică de neurologie din Spitalul Colentina; 
– 1937, este decorat cu “Legiunea de onoare” în gradul de Mare Ofiţer; împreună cu N. Ionescu-Sisesti, A. 
Kreindler, L. Capelman, G. Buttu, I. Stănescu lucrează la aplicarea reflexului psihogalvanic; 
– 1937, Franţa organizează Expoziţia internaţională, iar printre invitaţii de onoare se numără şi românul 
Gh. Marinescu; participă la Congresul internaţional de psihiatrie infantilă unde prezintă interpretări 
originale în raportul intitulat “Reflexele condiţionate în psihiatria infantilă”; 
– 1938, preşedinte al Congresului internaţional asupra turbării, Bucureşti (omagiu adus lui V. Babeş); 
– 15 mai 1938, marele savant se stinge din viaţă. 
Subliniem multitudinea lucrărilor şi studiilor efectuate de prof. Gh. Marinescu şi colaboratorii săi: 
– studii clinice asupra encefalitei letargice (S. Drăgănescu); 
– “Le tonus des muscles striés” (O. SAger, A. Kreindler, I. Sisesti); 
– tratamentul crizelor gastrice tabetice cu injecţii de sulfat de magneziu intrarahidian; 
– studii asupra somnului; 
– lucrări despre afecţiunile degenerative ale SNC; 
– lucrări referitoare la encefalitele cu germeni vizibili (N.I. Sisesti); 
– cercetări experimentale asupra herpesului; 
– cercetări anatomo-clinice asupra poliomielitei (S. Drăgănescu); 
– în Spitalul Colentina şi în România s-a efectuat prima oară electroencefalograma Eminentului profesor 
dr. Gh. Marinescu, creatorul neurologiei româneşti moderne i-au succedat la conducerea clinicii neurologie 
din Sp. Cl. Colentina nu mai puţin celebrii profesori: N. Ionescu Siseşti, State Drăgănescu, acad. Oscar 
Sager şi Arthur Kreindler, prof. dr. Ion Cincă, prof. dr. Alexandru Şerbănescu, autori ai unor premiere 
ştiinţifice internaţionale şi multe alte realizări de răsunet în domeniul de specialitate. 
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Prof. Dr. State Drăgănescu 
(1891-1964) 

 

– colaboratorul cel mai apropiat al prof. dr. Gh. Marinescu timp de 
19 ani; 
– şef de clinică la Facultatea de medicină din Strasbourg, profesor 
Barré; 
– 1952, este numit conferenţiar la catedra de neurologie; 
– 1961, este numit profesor la catedra de neurologie; 
– 1962, este numit profesor emerit; 
– 1964, obţine “Premiul de Stat”; 
- 1965, i se acordă „Premiul Victor Babeş” de către Academia R.S.R.; 
- autor de studii şi cercetări originale asupra activităţii normale şi 
patologice a sistemului nervos şi neurofiziopatologiei. 
 

 

 
 
Prof. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti  

(1888-1954) 
 

– student al Facultăţii de Medicină din Paris, numit şef al clinicii de la 
“Salpetrieré”, medaliat cu premiul „Pétain” de Academia de medicină 
din Paris (publică numeroase lucrări ştiinţifice şi monografii între care 
notăm studiul asupra siringomieliei asociate cu tumori medulare, 
siringobulia); 
– 1932, este numit conferenţiar iar din 1934 lucrează în Spitalul 
Colentina; 
– 1938, este numit profesor şi conduce clinica Neurologie până în 
anul 1954; 
– 1939, la Congresul de la Copenhaga prezintă o nouă clasificare 
sistematizată a afecţiunilor endo-degenerative în trei grupe: afecţiuni 
degenerative, afecţiuni proliferative şi disgenezii. 

Prof. Dr. N. Ionescu Sisesti s-a remarcat printr-o activitate
didactică şi ştiinţifică deosebită, prin talentul oratoric remarcabil, prin 
logica expunerii şi în afara celor prezentate a studiat, descris şi 
cercetat encefalitele demielinizante la pacienţii decedaţi cu meningită 
pneumococică şi meningococică, substratul anatomic al 
nistagmusului velo-palatin, formele ganglio-poliradiculanevritice ale 
encefalitei epidermice, leziunile cerebrale de origine vasculară, 
accidentele cerebrale prin pneumotoraxul terapeutic. 

În această perioadă în clinica Neurologie din Colentina şi-au desfăşurat activitatea Gheorghe 
Stroescu (colaborator apropiat al prof. dr. N. I. Sisesti), Dumitru Grigorescu, autor împreună cu prof. dr. 
Păunescu Podeanul în 1941 al primei cărţi de Neurologie şi în 1943 al Neuropatologiei de război. 

 
 

 
 

Acad. Prof. Dr. Oscar Sager  
(1894-1980) 

 

– elev şi colaborator apropiat al prof. Gh. Marinescu, lucrează în 
Spitalul Colentina din 1925; 
– 1926, este trimis de prof. Gh. Marinescu la Berlin unde a lucrat în 
domeniul cronaxiei; 
– 1929-1931, lucrează ca bursier al statului la Utrecht cu Dusser de 
Barenne, şcoala lui Magnus apoi din nou la Berlin cu Cramer şi 
Bohnhoeffer; 
– 1931, doctor docent; 
– 1932-1933 lucrează la Amsterdam cu Brouwer; 
– 1933 şef de lucrări; 
– 1935, lucrează în S.U.A. cu bursă Rockfeller, apoi la London 
Hospital din Londra; 
– 1948, conferenţiar iar în 1949 este numit profesor la clinica 
Neurologie din Timişoara; 
– 1954, este numit profesor la Clinica Neurologie a Spitalului 
Colentina pe care o conduce până în 1965; 
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– unele din cele mai importante studii ale prof. dr. O. Sager sunt legate de talamus (somatologia 
sensibilităţii în talamus, sindroamele clinice talamice), viteza de conducere în nervul periferic, catalepsia 
bulbocapnice, interrelaţiile dintre talamus şi hipotalamus, proiecţiile vizuale pe scoarţa cerebrală; 
– 1955, publică volumul “Probleme de neurologie”; 
– 1960, publică monografia „Diencefalul” în care sunt sintetizate cercetările sale originale; 
– 1961, la Congresul internaţional de la Roma prezintă o originală clasificare a mutismului akinetic; 
– 1963, i se acordă „Premiul de Stat” pentru lucrările „Diencefalul” şi „Formaţia Reticulată”; 
– 1963, este ales membru titular al Academiei R.S.R.; 
– pasionat cercetător, prof. dr. O. Sager este şi un exemplu de probitate, exigenţă ştiinţifică şi continuator 
de şcoală medicală din România. 

Din 1965, prof. dr. Ion Cincă, un neurolog de excepţie, dascăl pentru zeci de generaţii de medici, 
cercetător de prestigiu este numit la conducerea Clinicii Neurologie din Sp. Cl. Colentina. 
 
 

 
 

Prof. Dr. Ion Cincă  
(1926-1999) 

 

– 1945-1951, Facultatea de Medicină Bucureşti şi Institutul de 
Medicină I.P. Pavlov – Leningrad; 
– 1951-1954, doctorat la Institutul de Fiziologie I.P. Pavlov –
Moscova; 
– 1954-1957, Şef Laborator Institutul de Neurologie al Academiei 
R.P.R.; 
– 1955, şef lucrări IMF Clinica Neurologie Sp. Cl. Colentina; 
– 1960, Conferenţiar IMF Clinica Neurologie Sp. Cl. Colentina; 
– 1961, Medic primar; 
– 1964, Prorector IMF Bucureşti; 
– 1967, Profesor IMF Clinica Neurologie Sp. Cl. Colentina şi 
conducător de lucrări de diplomă; 
– 1966-1969, Secretar General în Ministerul Sănătăţii; 
– 1973, Doctor Docent în Ştiinţe Medicale; 
– 1976, Medic primar gr. I; 
– 1969, membru corespondent, 1991, membru titular al Academiei 
de Ştiinţe Române. 

Prof. dr. Ion Cincă a coordonat în cabinete pilot cercetări pentru pacienţii cu Parkinson, epilepsii, 
atacuri ischemice, adunând în jurul său un colectiv de colaboratori deosebiţi, iar ca rezultat al acestor 
cercetări a publicat numeroase studii (165), comunicări (68), monografii şi manuale (16): 
– Lobul temporal, împreună cu O. Sager şi A. Mareş; 
– Diagnosticul Neurologic, împreună cu A. Mareş; 
– Manualul de Neurologie. 

Drept recunoaştere a întregii activităţi a fost premiat cu Premiul Victor Babeş al Academiei RSR, 
Medic emerit, Meritul Ştiinţific, Meritul Sanitar. 
Dintre numeroasele societăţi al căror membru a fost enumerăm: 
– Preşedinte al Societăţii Române de Neurologie; 
– Preşedinte Secţie EEG; 
– Vicepreşedinte USSM; 
– Membru al Societăţii Internaţionale de Neurologie; 
– Membru al Societăţii Europene de Neurologie; 
– Membru al Federaţiei Internaţionale EEG şi EMG; 
– Membru al Societăţii Engleze de Neurologie. 

După pensionarea prof. dr. Ion Cincă, în 1993, conducerea clinicii a fost preluată de prof. dr. 
Alexandru Şerbănescu, personalitate didactică şi ştiinţifică recunoscută pe plan naţional şi internaţional, 
care are un rol deosebit de evoluţia postdecembristă a Sp. Cl. Colentina, deoarece între 1990-1998 a 
deţinut funcţia de director general (de notat şi faptul că între 1999-2003 a fost director general al 
Institutului de Geriatrie şi Gerontologie “Ana Aslan”) 
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Prof. Dr. Alexandru Şerbănescu  
(n. 1933) 

 

– 1960, intern de Neurologie, Spitalul Clinic Colentina; 
– 1968-1970, cercetător în Neuroştiinţe, Spitalul Clinic Colentina; 
– 1970-1972, asistent universitar UMF Carol Davila Bucureşti; 
– 1972-1990, conferenţiar universitar UMF Carol avila Bucureşti; 
– 1978, doctor în medicină; 
– 1990, profesor universitar; 
– dintre numeroasele titluri academice şi societăţi de prestigiu al 
căror membru este Prof. dr. Alexandru Şerbănescu amintim: 
– 1994, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale; 
– 1996, decan al Facultăţii de Medicină Carol Davila Bucureşti; 
– membru în conducerea Academiei de Ştiinţe Medicale; 
– membru al Societăţii Europene de Studiu al Somnului; 
– membru al Federaţiei Neurologice Internaţionale; 
– ex-preşedinte al Societăţii Române de Neurologie; 
– vicepreşedinte al Societăţii Naţionale împotriva Epilepsiei; 
– ex-preşedinte al Societăţii de Neurofiziologie; 
 

– preşedinte al Părţii Române a Parteneriatului Medical cu Universitatea aint-Luc din Bruxelles, Belgia; 
– reprezentant al ţărilor est-europene la Intenational Hospital Association eetings (Canada 1994 şi 
ucureşti 1995); 
– a publicat un total de 120 lucrări, din care 60 publicate şi 8 contribuţii cu capitole riginale la monografii 
în domeniul fiziopatologiei bolii Parkinson, investigaţiilor în scleroza ultiplă, în somnul normal şi patologic, 
în afazie, bolile musculare, dar şi în epilepsie, miastenia gravis şi patologia sistemului nervos periferic, 
având mai mult de 30.000 de cazuri studiate electromiografic. 
– deţine numeroase cercetări cu mioelectrozi intra şi extracerebrali în domeniul roiecţiilor vizuale, auditive 
somestezice şi vegetative în cerebel, hipocamp, lob temporal si lob prefrontal prezentate la congresele 
mondiale de neurologie şi publicate în revistele de circulaţie internaţională 
– posesor al mai multor contracte pentru prelucrarea automată a datelor electromiografice în epilepsia 
minoră, construirea primului aparat pentru potenţiale evocate corticale şi al unui aparat pentru efectuarea 
microelectrozilor şi Programul Naţional pentru scleroza multiplăClinica Neurologie (două secţii şi 
compartimentul de urgenţe neurologice) este una dintre cele mai prestigioase clinici de profil din ţară 
având activitate universitară, laboratoare de specialitate (EEG, EMG, potenţiale nervoase, senzitive/ 
motorii evocate). 
În Clinica Neurologie a Spitalului Clinic Colentina s-au format şi au depus o laborioasă activitate 
profesională şi alţi reprezentanţi de seamă pentru şcoala românească de neurologie ca de exemplu: 
profesor dr. Stamatoiu, profesor dr. Virginia Ioan, academician profesor dr. Constantin Popa iar astăzi 
munca lor este continuată strălucit la conducerea clinicii neurologie de conf. dr. Marina Ţicmeanu, 
capacitate profesională, o autentică personalitate a neurologiei româneşti, cu preocupări majore pentru 
cercetare şi muncă de laborator. 

 
 

CLINICA MEDICINA MUNCII  
(BOLI PROFESIONALE) 

 
 

În anul 1951, ca urmare a reformei învăţământului şi necesităţilor privind bolile şi intoxicaţiile 
profesionale (prin reforma învăţământului din anul 1948, în cadrul facultăţii de medicină a luat fiinţă 
catedra de Igienă a muncii şi boli profesionale condusă de şefii de lucrări dr. Teodor Pascu şi dr. Dimitrie 
Nanu) profesor doctor Gheorghe Dinischiotu va organiza în spitalul Bucur prima secţie de Boli profesionale 
din ţara noastră în cadrul Centrului de igienă şi boli profesionale, secţie care în 1952 se va muta în 
Spitalul Clinic Colentina. 
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Prof. dr. Gheorghe Dinischiotu 
 (1903-1962) 

 

– a urmat cursurile Facultăţii din Bucureşti şi a studiat în Germania; 
– 1950, este numit profesor de clinică semiologică şi fiziopatologică 
la U.M.F.Cluj; 
– 1951 pune bazele clinicii de boli profesionale din Bucureşti, având 
printre colaboratori pe Conf. dr. Laurenţiu Pilat, dr. Aurel Vlad, dr. 
Gh.Ion Rădulescu, dr. Toma Niculescu, dr. Bernand Moscovici, dr. 
Aurel Georgescu, dr. Virgil Pompilian şi mulţi alţii. 
– 1954, are loc transformarea Centrului de igiena muncii şi boli 
profesionale care va funcţiona până în anul 1962 (director prof. dr. 
Gh. Dinischiotu), an în care devine secţie de medicina muncii ce 
aparţine institutului de igienă din Bucureşti. 

Ca activitate profesională şi ştiinţifică prof. dr. Gh. Dinischiotu 
împreună cu colaboratorii săi şi colectivul catedrei de igiena muncii şi 
boli profesionale va elabora studii şi va publica lucrări deosebit de 
valoroase despre principalele afecţiuni profesionale: 
– silicoza şi alte pneumoconioze; 
– saturnism, intoxicaţiile cu gaze şi vapori toxici; 
– intoxicaţiile cu solvenţi organici, astmul bronşic profesional; 
– afecţiunile profesionale ale coloanei vertebrale; 
– angioneurozele profesionale. 

Împreună cu dr. Constantin Gradină, profesor dr. Gh. Dinischiotu publică primul manual de boli 
profesionale 

În structura organizatorică a secţiei exista un laborator de toxicologie industrială condus de dr. 
Barbu Nestorescu, iar secţiile de igiena muncii conduse de Conf. Dr. Nicolae Gavrilescu şi de fiziologia 
muncii condusă de prof. dr. Iancu Gonţea au funcţionat în incinta clinicii de Neurologie până la mutarea în 
Institutul de igienă Bucureşti. 

La conducerea clinicii de boli profesionale, după moartea prof. dr. Gh. Dinischiotu, au urmat conf. 
dr. Laurenţiu Pilat şi conf. dr. Nicolae Gavrilescu. 

 

Conf. dr. Laurenţiu Pilat 
 

– cel mai apropiat colaborator al prof. dr. Gh. Dinischiotu, şi-a 
efectuat studiile în Franţa, examenul de internat terminându-l pe 
primul loc 
– a lucrat sub îndrumarea prof. dr. Bazil Teodorescu în Spitalul 
Colţea, clinica medicală 
– conduce clinica de boli profesionale între anii 1962-1965 
– 1966, în colaborare cu conf. dr. Nicolae Gavrilescu scrie “Bolile 
profesionale” 
 

 

Conf. dr. Nicolae Gavrilescu 
 

– 1949, este numit asistent la catedra de igiena muncii şi boli 
profesionale din U.M.F. Bucureşti 
– are o activitate clinică şi ştiinţifică de excepţie în patologia 
profesională, domeniul ergonomiei medicale şi fiziologiei muncii 
– în continuare îşi desfăşoară activitatea la Geneva ca membru al 
Biroului Internaţional al muncii 
– 1974, organizează la Bucureşti a IV-a Conferinţă Internaţională a 
pneumoconiozelor 

Din anul 1965 la conducerea clinicii de boli profesionale este 
numit prof. dr. Manu Petru, personalitate cu o remarcabilă activitate 
ştiinţifică, de organizare a asistenţei medicale, precum şi ca 
diplomat, fiind ambasador al României în Israel şi Suedia. 
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Prof. dr. Manu Petru 
 (1912-1985) 

 

– 1952, este numit la catedra de igiena muncii şi boli profesionale 
din Bucureşti; 
– 1955, publică “Igiena muncii şi boli profesionale”, manual de 
referinţă în patologia profesională; 
– 1974, pe baza documentaţiei întocmite de prof. dr. Manu Petru 
este schimbată denumirea de “Igiena muncii şi boli profesionale” în 
„Medicina muncii”, denumire acceptată internaţional. 

Din anul 1985 clinica de Medicina muncii este condusă de 
prof. dr. Toma Niculescu, personalitate medicală care determină
lărgirea sferei de activitate clinică şi ştiinţifică prin studiul factorilor 
etiologici profesionali, identificarea acestora şi conduita profilactică în
bolile profesionale. 

Clinica Medicina Muncii din Spitalul Clinic Colentina este cea 
mai mare secţie de profil din ţară, unica din Bucureşti, având şi o 
deosebită activitate universitară. 
 

 
 

CLINICA DERMATOLOGIE  
 

Activitatea de cercetare şi asistenţă medicală pentru bolile venerice a fost până la transferul clinicii 
dermatologice de la Spitalul Colţea în Spitalul Colentina (fapt petrecut în 1939) efectuată în serviciul de 
boli venerice al Spitalului Colentina şi condusă de Conferenţiar dr. Aristotel Banciu (1886-1938), serviciu 
care dispunea de laboratoare de specialitate şi avea un total de 300 de paturi. 

Iată pe scurt etapele înfiinţării catedrei de specialitate în cadrul Facultăţii de medicină din 
Bucureşti: 
– în 1869, anul înfiinţării Facultăţii de medicină din Bucureşti, printre catedrele de specialitate nu figurau 
cea de dermatologie şi sifiligrafie. 
– În 1872, dermatologia şi sifiligrafia sunt ataşate alternativ catedrelor de clinică chirurgicală şi de clinică 
medicală, conduse de Al. S. Marcovici, Constantin Dumitrescu Severeanu, Gheorghe Stoicescu (de notat 
că aceştia predau pe lângă specialitatea catedrei şi cursurile de dermatologie şi sifiligrafie) 
– În 1892 dr. Demetriade Gheorghe conduce clinica dermatologică şi sifiligrafică, profesor definitiv fiind 
numit în 1893 Mihail Petrini Galatz 

– 1919, la conducerea clinicii dermatologice din Spitalul Colţea este numit Ştefan Gh. Nicolau, 
prestigiosul academician profesor doctor. 

 

 
 

Acad. Prof. dr. Ştefan Gh. Nicolau 
 (1874-1970) 

 

– absolvent al Facultăţii de medicină din Bucureşti, specializat la 
Paris; 
– creator al Centrului dermatologic al Ministerului Sănătăţii; 
– autor al unor premiere ştiinţifice internaţionale în domeniul 
virusologiei; 
– numele său îl poartă unele sindroame cutanate: dermită livedoidă 
şi gangrenoasă Nicolau, scorbutide foliculare; 
– a introdus concepţia nervistă în dermatologia din ţara noastră; 
– şi-a adus un aport considerabil la înfiinţarea Şcolii moderne de 
dermato-venerologie; 
– prin activitatea sa, a colaboratorilor şi colectivului său, şcoala 
dermatologică românească s-a afirmat şi pe plan internaţional; 
– sub redacţia sa apare în 1955 Manualul unic de dermatologie; 
– cităm câteva dintre cele mai importante lucrări şi cercetări 
ştiinţifice ale sale care se referă la: 
 

– cercetări de vaccinare în şancrul moale; 
– ulcerul cronic limfogranulomatos; 
– cercetări comparative asupra seroreacţiilor sifilisului în sânge; 
– tuberculoza cutanată datorită bacilului axiar; 
– migraţia celulară intraepidermică în nevocarcinoame; 
– autoinfecţia sifilitică cu punct de plecare ganglionar; 
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– inegalitate pupilară precoce în sifilis. 
– în anul 1948 este ales membru titular al Academiei RPR 

În anul 1938 prof. dr. Ştefan Gh. Nicolau este pensionat, conducerea clinicii fiind suplinită pentru o 
perioadă de doi ani de Conferenţiar dr. Florin Sănăţeanu (1886-1945), un deosebit specialist dermatolog 
dar care în ultimii ani ai vieţii sale a fost grav bolnav, iar conducerea clinicii a fost asigurată efectiv din 
1943 de profesor dr. Ştefan Teodorescu. 

 

 
 

Prof. dr. Ştefan Teodorescu  
(1894-1973) 

 

– numeroase specializări în afecţiunile venerice la Viena, Berlin şi în 
Franţa 
– 1939 este numit conferenţiar 
– a avut numeroase contribuţii deosebite în multe domenii ale 
dermato-venerologiei iar dintre comunicările şi publicaţiile sale 
amintim: 
– colaborator la Manualul unic de dermatologie apărut sub redacţia 
Acad. prof. dr. Ştefan Gh. Nicolau 
– trei manuale de terapie dermato-venerologică scrise împreună cu 
discipolul său dr. Aurel Conu 
– semiologia dermatologică 

Dintre elevii şi colaboratorii cei mai apropiaţi ai Acad. prof. dr. 
Ştefan Gh. Nicolau care şi-au adus o deosebită contribuţie practică, 
ştiinţifică şi didactică în clinica de dermatovenerologie, îl cităm pe 
profesor dr. Mauriciu Blumenthal. 
 

 

 
Profesor dr. Mauriciu Blumenthal 

(1895-1955) 
 

– absolvent al Facultăţii de medicină din Bucureşti 
– 1931, este numit conferenţiar 
– 1948, este numit profesor la nou înfiinţata clinică dermato-
venerologie pentru studenţii Facultăţii de pediatrie (a doua clinică de 
dermatologie cu sediul în Spitalul Clinic Colentina a apărut ca urmare 
a necesităţilor învăţământului medical prin reforma învăţământului 
din 1948) 
– dintre lucrările sale ştiinţifice în domeniul dermatovenerologiei 
notăm deosebitele cercetări asupra bolii Paget. 

De aici înainte în Spitalul Clinic Colentina va exista şi 
funcţiona două clinici de dermatologie, 
una a Facultăţii de Medicină generală şi alta a Facultăţii de Pediatrie. 

La conducerea clinicii dermatovenerologie care aparţine 
Facultăţii de Medicină generală este numit în 1965 conferenţiar 
doctor Aurel Conu, continuator de excepţie în cercetarea ştiinţifică şi 
care a dus mai departe renumele şcolii de dermatovenerologie pe
plan naţional şi internaţional. 
 

 

 
 

Prof. dr. Aurel Conu  
(1910-1992) 

 

– absolvent al Facultăţii de Medicină generală; 
– 1942, medic secundar în clinica dermatologie a Spitalului 
Colentina; 
– 1965, numit la conducerea clinicii dermatovenerologie, apoi 
profesor universitar şi şef al catedrei de dermatologie; 
– deosebită personalitate didactică, ştiinţifică, este autor a peste 400 
de lucrări în domeniul: 
– vascularitele alergice, infecţia de focar; 
– pustulozele amicrobiene, alergia microbiană în dermatologie; 
– antagonismele dintre stafilococ şi streptococ în patologia cutanată; 
– realizator, împreună cu colectivul său al primelor filme color 
didactico-ştiinţifice introduse la predarea cursurilor pentru studenţi şi 
medici; 
– a elaborat şi tipărit: 
– Manualul de dermatovenerologie; 
– Atlasul de dermatovenerologie (ediţie color); 
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– Corelaţiile dintre patogenia cutanată şi medicina internă; 
– Terapia dermatologică (două monografii realizate împreună cu prof. dr. Ştefan Teodorescu). 

După pensionarea profesorului doctor Aurel Conu, la conducerea clinicii a fost promovat un strălucit 
dascăl şi clinician, care a continuat cu multă demnitate afirmarea şcolii dermatologice din România, 
profesor dr. Alexandru Colţoiu, „omul forte” al Clinicii de Dermatologie Colentina. 
 

 
 

Prof. dr. Alexandru Colţoiu  
(1924-2002) 

 

– 1950, absolvent al Facultăţii de Medicină Generală Bucureşti, 
repartizat ca preparator până în 1953 în colectivul de cercetare 
condus de acad. Ştefan Gh. Nicolau; 
– urcă toate treptele ierarhice din învăţământul universitar; 
– 1959, şef de lucrări; 
– 1969, conferenţiar; 
– 1974, profesor; 
– ocupă numeroase funcţii importante în cadrul UMF Bucureşti Carol 
Davila, având o valoroasă activitate ştiinţifică şi publicistică, fiind 
autorul a peste 700 lucrări ştiinţifice, publicate sau comunitate în 
reviste de specialitate sau congrese şi conferinţe din ţară şi 
străinătate: 
– 1969, împreună cu prof. Aurel Conu realizează “Curs de 
dermatologie infantilă”; 
– Manual de dermatovenerologie; 
– 1973, 3 Monografii; 
– 1980, Medicaţia antiinflamatoare, imunodepresivă şi antineoplazică 
în dermatologie; 
– 1980, Atlasul de dermatovenerologie împreună cu prof. Aurel 
Conu; 
– 1999, Dermatologie în imagini. 

– în calitate de şef al Clinicii Dermatologie Colentina, profesorul Alexandru Colţoiu s-a preocupat îndeosebi 
de modernizarea procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice prin introducerea la cursuri a 
mijloacelor audio-vizuale (câteva mii de diapozitive color clinice şi histo-patologice realizate în Laboratorul 
foto al clinicii; 15 filme color didactico-ştiinţifice), dotarea clinicii cu mijloace moderne de cercetare 
ştiinţifică şi de tratament (microscoape de cercetare laser etc); 
– de asemenea, a contribuit la realizarea unei invenţii şi a 10 inovaţii în dermatovenerologie (tehnici 
investigative, medicaţii topice); 
– activitatea ştiinţifică s-a îmbinat în mod armonios cu cea în plan social, profesorul Alexandru Colţoiu 
fiind un militant consecvent pentru drepturile celor defavorizaţi; 
– printre elevii profesorului Alexandru Colţoiu se află prof. dr. Justin-Dumitrescu Diaconu, prof. dr. Sanda 
Popescu, prof. dr. Dan Forsea şi conf. dr. Călin Giurcăneanu 
 

 

 

Prof. dr. Călin Giurcăneanu 
 (n. 1952) 

- 1977, absolvent al Facultăţii de Medicină Generală a U.M.F. 
”C.Davila” Bucureşti, cu media de absolvire 9.71; 
- 1977, lucrarea de diplomă “Nefropatia Endemică Balcanică” –
nota10; 
- 1976 – 1980, medic intern prin concurs (stagii efectuate de 
Medicină internă, ATI, Boli infecţioase, Dermatologie); 
- 1980 – 1982, medic secundar în specialitatea Dermato-
Venerologie-Clinica Dermatologie Spital “Colentina”; 
- 1980 – 1982, asistent preparator; 
- 1982 – 1990, asistent universitar; 
- 1982 – 1990, medic specialist (nota de absolvire 9.85) – asistent 
universitar în Clinica Dermatologie Spital “Colentina”; 
- 1990 – 1995, şef lucrări; 
- 1990 – 1995, medic primar (nota de absolvire 9.66) – şef. lucrări 
în Clinica I Dermatologie a Spitalului “Colentina”; 
- 1995,  Conferenţiar universitar; 
- 1990 – 2000, membru în Consiliul Universitar şi Senatul U.M.F.
“Carol Davila” Buc.; 
- 1995 - 2003 medic primar şef secţie (secţia III Dermatologie a 
Sp.”Colentina”); 
- 1997 – 1998, Director Adj. Medical, Sp.”Colentina”; 
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- 1997, şi în prezent – vicepreşedinte Colegiul Medicilor Bucureşti – coordonator Departament Avizări-
Acreditări; 
-1998 – 2001, Director General Sp.”Colentina”; 
-1998 – 2002,  Preşedintele Comisiei paritare de acreditare a medicilor din Municipiul Bucureşti; 
-1999, Director General al C.A.S. Municipiul Bucureşti; 
-2005, sef al Clinicii de Dermatologie oncologica si Alergologie, Spitalul Clinic de Urgenta Universitar Elias; 
-2005, Prof. Universitar la Catedra M 11 la disciplina Dermatologie Oncologica si Alergologie a Facultăţii de 
Medicină U.M.F. “Carol Davila”. 
 
Activitate didactică (modul de 3 săptămâni cu studenţii anului VI M.G.) compusă din: 
 -cursuri 
 -lucrări practice 
 -expuneri de filme, diapozitive, planşe, etc. 
 -seminarii, lucrări de control, mini-teste, demonstraţii 
 -îndrumarea unui număr de 6-8 teze de diplomă annual 
 -îndrumare a studenţilor în cadrul practicii de vară 
 -îndrumare ştiinţifică, profesională, didactică, a unui număr de 10 medici rezidenţi 
 -cursuri organizate de CMB pentru educaţia medicală continuă, de societatea studenţilor medicinişti, 
pentru medicii de familie, pentru planning familial, etc. 
 
Ştiinţific – Cercetare 
 -230 lucrări communicate în ţară 
 -28 lucrări communicate (sau postere) în străinătate 
 -105 lucrări publicate în ţară 
 -12 lucrări publicate în străinătate 
 
Cărţi şi manuale 
 -Capitol de imuno-dermatologie din “Imunologia în Practica Medicală” sub red.Dan Pereţianu, 1996 
 -Curs de Dermato-Venerologie (pentru studenţii anului VI M.G.) – 2001 
 -Manual de Dermato-Venerologie pt. studenţi–1993 (sub red.Prof.Al.Colţoiu) – 
participare 
 -Boli cu transmitere sexuală 1999 (vol.1) şi 2001 (vol.2) 
 
Domenii prioritare de cercetare 
 -psoriazis vulgar 
 -colagenoze cu manifestări preponderent cutanate 
 -limfoame cutanate 
 -manifestări cutaneo-mucoase în infecţia HIV la copii 
 -infecţii cu transmitere sexuală 
 
Studii terapeutice 
 -Tratamentul cu Solcoderm în verucile vulgare şi plantare 
 -Tratamentul cu Hismanal în urticaria cronică 
 -Trat. cu Nizoral-şampon în dermatita seboreică şi psoriazisul pielii capului 
 -Tratamentul cu DNCB în peladele decalvante 
 -Tratamentul cu uree 40-60% în onicomicoze 
 -Dermatocorticoizii – modalităţi de aplicare 
 -altele 
 
Secretar al Societăţii Române de Dermatologie din 1995 şi în prezent 
 
Participări active la numeroase Congrese şi Simpozioane internaţionale: Atena 
 1988, Viena 1993, Tokio 1993 (urologie), Beerse – Belgia (Simpozioane Janssen-Cilag, 
 1993, 1994), Congrese EADV (1995 Bruxelles, 1996 Lisabona, 1997 Dublin, 1998 Nisa, 
 1999 Amsterdam, 2000 Genova, 2001 Munchen, 2002 Praga, 2002 congres mondial la Paris, 2003 Malta 
şi Barcelona, 2004 Budapesta şi Florenţa). 
  
Doctorat în “Psoriazis vulgar” 1995 – studii originale în domeniul imunohistochimiei, microscopiei 
electronice, anticorpi monoclonali, dispoziţia intercelulară a calciului, etc. 
 
Cultural 
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 -1972 şi în prezent – membru al Orchestrei de Cameră a Medicilor – Bucureşti, şeful partidei de violoncel 
 -1996 şi în prezent – copreşedinte al Fundaţiei “Medicina şi Muzica” 
 
Monografii 
 -2000-Din trecutul Spitalului Colentina. Dr.J.Diaconu, Conf.C.Giurcăneanu, Dr.N.Miloşescu 
 -2000-Dermatovenerologie-note de curs. Conf.C.Giurcăneanu, D.Giurcăneanu, I.A.Nedelcu. 
 -2000-Boli cu transmitere pe cale sexuală. Dr.G.Bucur, Conf.Dr.C.Giurcăneanu, vol.1 şi vol.2 
 -2002 – Reţete magistrale. Dr.N.Miloşescu, Conf.Dr.C.Giurcăneanu 

 
 

CLINICA ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE 
 

 
Serviciul Clinic de Ortopedie din Spitalul Colentina a fost înfiinţat în anul 1951, având 105 paturi şi 

fiind condus de dr. Dimitrie Pintilie, un excepţional specialist, inovator de aparatură, instrumentar, tehnici 
operatorii şi un deosebit formator de cadre de specialitate. 

La înfiinţarea Secţiei de Ortopedie din cadrul Spitalului Clinic Colentina, profesorului Alexandru 
Rădulescu, părintele ortopediei moderne, îi plăcea să remarce zâmbind: “ştiţi voi, măi băieţi, că acum la 
vârsta mea, eu am o nevastă Brâncovenescu, o amantă Colentina şi o soacră Spitalul de Urgenţă”. 

 
 

 
 

Dr. Dimitrie Pintilie 
(1906-1971) 

 

– absolvent al Facultăţii de medicină generală; 
– 1952, medic şef al Secţiei de ortopedie şi protezare a Spitalului 
Clinic Colentina; 
– exemple de tehnici operatorii concepute sau perfecţionate: 
– dermoplastia tendonului rotulian în rupturile acestuia; 
– simplificarea suturii comisurale a tubului cutanat bipedicular 
Filator-Gilles; 
– transpoziţia simultană bipolară a muşchilor epitrohleeni şi a 
rotundului promotor în paraliziile flexorilor cotului; 
– amputaţia mediotarsiană cu osteoplastie astragalo-calcaneană
pentru prevenirea răsturnării bontului Chopart; 
– disjuncţia tibio-peronieră pentru reintroducerea în morteză a 
astragalului din piciorul equin congenital inversat; 
– dintre personalităţile medicale formate sub aripa sa fac parte: 
profesor dr. Oleg Mendrea, profesor dr. Aurel Deninschi, profesor dr. 
Gheorghe Panoza, profesor dr. Constantin Zaharia, dr. Ion Dobre; 
– 1971, 29 ianuarie, dr. Pintilie Dumitru moare bolnav de mielom în 
SUA, unde plecase pentru tratament, lăsând în urma lui o amintire 
de neşters. 

Dr. Dimitrie Pintilie înainte de a deceda trimite colectivului Secţiei de Ortopedie o scrisoare cu 
următorul mesaj şi dorinţă de împlinire profesională “... sub conducerea dr. Baciu şi cu ajutorul vostru, eu 
sper că veţi reuşi să dezvoltaţi, să completaţi clinica, să o faceţi mai frumoasă şi pusă mereu în slujba 
miilor de suferinzi din România”. 

Şi aşa s-a şi întâmplat timp de 21 de ani sub conducerea Conferenţiar dr. Clement Baciu, care a 
instaurat un remarcabil spirit de echipă şi care, prin talentul său didactic deosebit, prin frumuseţea fizică 
şi sufletească, a rămas o amintire veşnică, mereu prezent în inima şi mintea multor generaţii de medici 
care şi-au efectuat specializarea în “mica corabie ortopedie care face parte din marea navă care este 
Spitalul Colentina”, aşa cum îi plăcea să spună. 
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Dr. Clement Baciu  
(1922-1991) 

 

– 1970, este numit şef al Secţiei de Ortopedie şi Traumatologie a 
Spitalului Clinic Colentina; 
– 1971, este numit conferenţiar; 
– a abordat şi realizat numeroase inovaţii profesionale ca de 
exemplu: 

– semiologia aparatului locomotor; 
– chirurgia şi protezarea aparatului locomotor; 
– intervenţii chirurgicale în ortopedie; 
– anatomia clinică ortopedică funcţională; 

– prin multitudinea cercetărilor, comunicărilor, lucrărilor ştiinţifice 
publicate are o activitate ştiinţifică de excepţie; 
- autor a numeroase manuale dintre care cităm pe cele de anatomie, 
volumul istoric al ortopediei. 
 

 
 
 

 
 

Profesor dr. Corneliu Zaharia 
(n.1936) 

 

– 1959, absolvent al Facultăţii de medicină IMF Bucureşti; 
– 1958 – 1963, intern prin concurs al spitalelor din Bucureşti şi 
medic stagiar de chirurgie la Spitalul Raional Vedea-Spineni (jud. 
Argeş); 
– 1963, medic secundar prin concurs la Spitalul Clinic Colentina, 
Secţia de Chirurgie ortopedică şi traumatologie; 
– 1966 – 1972, parcurge treptele ierarhice de medic specialist şi 
medic primar; 
– 1999, profesor universitar; 
– în decursul a 46 de ani de activitate profesională a efectuat peste 
36.000 intervenţii chirurgicale (operator principal sau ajutor) şi circa 
20.000 intervenţii ca prim operator; 
– ca activitate didactică a avut în permanenţă în pregătire medici 
rezidenţi, cercetători, specialişti la perfecţionare; contribuie 
substanţial la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unui post TV cu 
circuit închis destinat demonstraţiilor de anatomie topografică şi 
chirurgie operatorie din cadrul catedrei de anatomie, iar dintre 
publicaţiile cu conţinut didactic amintim 5 monografii şi manuale în 
domeniul anatomiei omului cu adrese şi aplicaţii practice în chirurgia 
aparatului locomotor; 

– în decursul activităţii publică 153 de lucrări ca autor principal sau în colaborare (în ţară) şi 14 lucrări (în 
străinătate): 
– 1975, Anatomia omului, vol. I-II, în colaborare cu V. Ranga, V. Panaitescu, A. Ispas; 
– 1980, Scolioza – autor principal; 
– 1984, Paraliziile posttraumatice ale plexului brahial – autor principal; 
– 1985, Elemente de chirurgie ortopedică; 
– 1988, Probleme de chirurgie a reumatismului – autor principal; 
– 1993, Anatomia omului – Membrele; 
– 1994, Îndreptar de anatomie practică şi chirurgicală a membrelor, Elemente de patologie a aparatului 
locomotor; 
– 2002, Curs de chirurgie generală; 
– membru al unor prestigioase societăţi medicale din ţară şi străinătate: 
– 2000, membru titular al Academiei oamenilor de ştiinţă din România; 
– membru fondator al Societăţii române de osteoporoză; 
– membru al Uniunii Medicale Balcanice; 
– membru al Asociaţiei de ortopedie româno-italo-spaniolă; 
– participant la numeroase manifestări ştiinţifice în străinătate şi autor a numeroase invenţii (12 brevete), 
inovaţii (11 certificate), procedee terapeutice şi cercetări personale (33): 
– 2002, pentru brevetul de invenţie „dispozitiv original pentru corecţia şi menţinerea corecţiei curburilor 
scoliotice” este premiat cu medalia de argint la Salonul de inventică, Geneva –Elveţia. 

 



 18 

CLINICA MEDICALĂ  
 

Înfiinţarea Clinicii Medicale pe locul fostului Serviciu Medical, condus până în anul 1926 de distinsul 
internist dr. Ion Urlăţeanu şi apoi de dr. I. Mamulea până în anul 1935, este legată de numele acad. prof. 
dr. N. Gh. Lupu, corifeul medicinii interne româneşti, creatorul primului Institut de Medicină Internă din 
ţară, în care s-au format majoritatea somităţilor din domeniul medicinii interne, profesori universitari, 
creatori de şcoală medicală la rândul lor. 

Noua clinică a Spitalului Colentina, construită după indicaţiile prof. dr. N. Gh. Lupu, încerca să 
reprezinte un model de clinică dotată cu laboratoare de specialitate, saloane confortabile pentru pacienţi 
şi, în general, dotări absolut necesare unei bune funcţionări. 

Remarcabila şi uimitoare personalitate medicală, prof. N. Gh. Lupu a dezvoltat un concept modern 
al Medicinii Interne, ca o disciplină integrată, unificând datele aduse de specialişti şi susţinute de 
investigaţiile de laborator şi noua tehnologie. 

Eminent cercetător şi profesor, el a creat şcoala românească de medicină internă, şi a promovat 
idei avansate pentru cercetarea medicală care au fost dezvoltate pe larg de colaboratorii săi devotaţi şi 
dedicaţi. 

Personalitatea puternică a profesorului Lupu, îmbogăţită cu calităţi excepţionale: inteligenţă, 
bunăvoinţă, optimism şi integritate morală, a fost pentru contemporanii săi şi este încă un model de 
umanitate creativă. 

 

 
 

Acad. Prof. dr. N. Gh. Lupu  
(1884-1966) 

 

– absolvent al Facultăţii de Medicină Bucureşti; 
– 1907-1913, colaborator în laboratorul de medicină experimentală 
al prof. dr. I. Cantacuzino; 
– 1916-1918, desfăşoară o deosebită activitate antiexantematică; 
– 1919-1920, efectuează studii medicale în mai multe clinici, 
Institute de Anatomie patologică şi parazitologie din Berna- Elveţia şi 
Paris- Franţa; 
– 1920-1927, parcurge etapele ierarhice de la asistent de clinică 
medicală la conferenţiar doctor; 
– 1931, este numit titular la catedra de anatomie patologică, având 
o deosebită contribuţie în reorganizarea ei în toate serviciile 
prosectură din marile spitale ale capitalei; 
– 1936, este numit profesor titular la Spitalul Filantropia; 
– Clinica a III-a Medicală; 
– 1938, profesor titular Clinica Medicală a Spitalului Colentina, care 
în 1949 a devenit Institutul de Medicină Internă, fiind primul institut 
în domeniul medicinii interne; 

– prof. N. Gh. Lupu a condus acest institut până în anul 1966, institut unde investigaţiile erau de mare 
amploare: de anatomie patologică, citologie şi citochimie, histochimie, culturi de ţesuturi, radiobiologie, 
explorări funcţionale cardiovasculare, respiratorii, histochimie şi cu multiple preocupări în domeniul 
acupuncturii, homeopatiei, medicinii naturiste şi a informaticii; 
– realizările colectivului de cercetători din aceste institut au fost publicate în ţară şi în străinătate: editura 
Academiei, editura medicală din Bucureşti, Gauthier-Villars (Franţa), Gustav Fishe (Germania), Willey 
Interscience (USA), CRC Press (USA) etc.; 
– profesorul N. Gh. Lupu, pe lângă munca de cercetare ştiinţifică concretizată în peste 400 de lucrări, 
multe dintre ele aparţinând patrimoniului ştiinţei medicale internaţionale, a arătat un deosebit devotament 
faţă de pacienţi iar prin talentul didactic de excepţie a format nenumărate cadre de elită pentru 
învăţământul medical superior: acad. prof. C. Iliescu, acad. prof. dr. Radu Păun (fost şef al clinicii de 
medicină internă de la Sp. Cl I. Cantacuzino şi ministru al sănătăţii), prof. dr. Alfred Teitel, prof. dr. 
Veniamin Runcan, prof. dr. Victor Ciobanu (fost şef de clinică medicală şi ministru al sănătăţii), prof. 
dr. Ştefan Berceanu, prof. dr. Ioan Bruckner, conf. dr. M. Enăchescu, dr. Harnagea Petre 
şi mulţi alţii. 

Academician profesor dr. N. Gh. Lupu, excelent profesionist, cercetător, cadru didactic, 
personalitate politică, a deţinut numeroase titluri academice, dintre care amintim pe cel de membru al 
Academiei RSR (1946), decan al Facultăţii de Medicină din Bucureşti (1946-1948), rector al Institutului de 
Medicină şi Farmacie din Bucureşti (1948-1953). 

După pensionarea eminentului prof. dr. N. Gh. Lupu, În 1965, Clinica Medicală este condusă de 
prof. dr. Ioan Emil Bruckner, care va prelua apoi şi direcţia Institutului de Medicină Internă “N. Gh. Lupu”. 
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Prof. dr. Ioan Emil Bruckner  
(1912-1980) 

 

– ilustru internist, medic de laborator, creator de şcoală de medicină 
românească, prof. dr. Ioan Emil Bruckner reprezintă una dintre cele 
mai mari personalităţi medicale şi ştiinţifice din ţara noastră, bine 
cunoscut în comunitatea medicală internaţională; 
– s-a distins printr-un înalt spirit critic, rafinament intelectual, o 
mare cultură, o intuiţie remarcabilă şi abilităţi pentru cercetare 
concretizate prin nenumărate lucrări redactate în ţară şi străinătate 
dintre care amintim mult valorosul “Manual de medicină internă”; 
– deţine numeroase titluri şi funcţii academice ca de exemplu: 

– membru al Academiei Române; 
– membru al Academiei de Ştiinţe Medicale; 
– preşedinte al Societăţii Române de Medicină Internă; 
– prorector la UMF Carol Davila Bucureşti; 
– redactor şef al Jurnalului românesc de medicină internă 

timp de 14 ani (1966-1980). 
 

 
Din anul 1980 la conducerea Clinicii Medicale Colentina cât şi la direcţia Institutului de Medicină 

Internă „N. Gh. Lupu” urmează prof. dr. Simion Purice (elev şi apropiat colaborator al prof. Ioan Emil 
Bruckner), personalitate de seamă a medicinii interne, care va continua munca predecesorilor săi, la 
aceleaşi standarde de performanţă. 

 
 

Prof. dr. Simion Purice  
(1922-1997) 

 

– 1949, absolvent al Facultăţii de medicină din Bucureşti; 
– 1945-1951, extern/intern, preparator la Catedra de Bacteriologie 
din cadrul Institutului Cantacuzino; 
– 1955-1973, parcurge toate treptele ierarhice ale catedrei didactice 
în specialitatea medicină internă (asistent, şef de lucrări, 
conferenţiar, profesor universitar); 
– în toată această perioadă a avut privilegiul de a colabora cu 
personalităţi marcante ale medicinii şi ştiinţei româneşti: acad. prof. 
dr. D. Danielopolu, prof. dr. Bazil Teodorescu şi acad. prof. dr. I. 
Bruckner; 
– a aprofundat domenii de importanţă deosebită ca: hematologia, 
imunologia, imunopatologia, fiziologia experimentală, bacteriologia; 
– această formare complexă a reprezentat un solid fundament pe 
care s-a dezvoltat întreaga sa activitate ulterioară ce poate fi 
sistematizată în domeniile didactic, ştiinţific şi de îngrijire a 
bolnavilor; 
– în cadrul activităţii didactice a format aproape 40 generaţii de 
medici, fiind unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi profesori din 
facultate, studenţii solicitând insistent să urmeze stagii şi cursuri în 
clinica de la Spitalul Colentina; 

– prodigioasa muncă de cercetare este exemplificată prin studiile asupra complexului complementului 
seric (în efectuarea acestor studii au fost introduse tehnici personale de titrare a complementului şi a 
unora dintre componenţi C1, C4, tehnici pentru identificarea anticorpilor anti-eritrocitari şi anti-DNA, o 
metodă de producere a unui ser anti-C3 cu inulină şamd.), aspecte clinico-epidemiologice ale vasculitelor 
sistemice, ale altor boli cu largă răspândire (hepatite, ciroze, afecţiuni cardiovasculare, nevropatii, 
hemopatii maligne); 
– toată această activitate este reflectată într-un mare număr de lucrări şi articole prezentate la 
manifestări ştiinţifice şi publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, iar aspecte de sinteză 
sunt incluse în cele 5 tratate la care a colaborat şi în lucrarea “Clinica Medicală – analize şi sinteze”, în 
care subliniază caracterul integrator al medicinii interne în peisajul tot mai larg al specialităţilor şi 
subspecialităţilor medicale; 
– o foarte mare parte a activităţii prof. dr. S. Purice este dedicată coordonării asistenţ ei medicale a 
bolnavilor internaţi; 
– activitatea de aproape 5 decenii de slujitor neobosit al medicinii i-a fost recunoscută prin alegerea sa în 
comitetele de conducere ale unor societăţi de specialitate din ţară şi străinătate: 
– preşedinte al Societăţii Române de Medicină Internă; 
– membru al Asociaţiei Internaţionale de Medicină Internă; 
– redactor şef al revistei “Revue Roumaine de Medicine”; 

După stingerea din viaţă a prestigiosului cercetător, dascăl devotat discipolilor săi, şef de scoală de 
medicină, care a fost prof. dr. S. Purice, îi urmează la conducerea Clinicii Medicale prof. dr. Ion Matei, iar 
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după pensionarea acestuia prof. dr. Coman Tănăsescu, care participă în mod distins la exemplul 
înaintaşilor săi. 
 

 
SECŢIA BOLI PARAZITARE  

 
 

Secţia Boli Parazitare, secţie unică în Bucureşti, cu activitate universitară funcţionează în Sp. Cl. 
Colentina din anul 1995, în localul Clinicii Dermatologie, având în fruntea sa pe Dna. Prof. Dr. Simona 
Rădulescu, personalitate de prestigiu în domeniu şi care a avut o deosebită contribuţie la înfiinţarea 
acestei secţii, unde preocupările ştiinţifice cuprind: patogenia, diagnosticul şi tratamentul bolilor parazitare 
cu rezultate excepţionale şi premiere profesionale atât pe plan naţional cât şi internaţional. 

Aceste rezultate au fost obţinute, de exemplu, în studiul factorilor implicaţi în patogenia giardiozei, 
factori legaţi atât de patogenitatea parazitului cât şi de capacitatea de apărare a organismului. Prin 
cercetări experimentale a fost dovedită patogenitatea parazitului exprimată prin capacitatea de a străbate 
epiteliul intestinal diseminând în organism în condiţiile diminuării capacităţii de apărare imună şi prin 
prezenţa unor endosimbionţi bacterieni capabili să elibereze toxine sau să acţioneze prin alte mecanisme 
provocând tulbură rile întâlnite în infecţiile severe. 

În procesul de limitare a expansiunii parazitului intervine şi un mecanism imun anticorpo- 
dependent, creşterea acţiunii fagocitare a macrofagelor fiind determinată de anticorpii anti Giardia. 

Cercetările legate de pneumocistoză au vizat reproducerea bolii umane pe model animal pe care   
s-au studiat aspecte morfopatologice pulmonare, ultrastructura parazitului şi a leziunilor provocate. Din 
plămânii infectaţi a fost izolat parazitul care a fost ulterior cultivat in vitro pe culturi celulare în scopul 
cercetării raporturilor lui cu celula gazdă, a sensibilităţii la chimioterapice şi mai ales preparării unui 
antigen pur utilizabil în diagnosticul infecţiilor umane. 

Au fost primele cercetări experimentale în pneumocistoză efectuate în ţara noastră. 
Metoda de obţinere a antigenului de Pneumocystis carinii din paraziţii cultivaţi a fost considerată originală 
şi brevetată în 1985. Antigenul de P. Carinii a fost utilizat în reacţii imunoenzimatice (ELISA) de 
evidenţiere a anticorpilor serici în scop diagnostic şi studii seroepidemiologice. 

Un amplu studiu clinic asupra eficinţei tratamentului cu Albendazol s-a efectuat în premieră pentru 
România în hidatidoza relevând importanţa abordării complexe medicochirurgicale a terapiei chistului 
hidatic. 

 

 
 

Prof. dr. Simona Radulescu 
(n: 1936) 

 

– 1960, absolventă a Institutului Medico-Farmaceutic, Bucureşti; 
– a efectuat numeroase specializări în străinătate şi a îndeplinit 
numeroase funcţii, dintre care amintim: 
– 1978, stagii de documentare în SUA privind imunodiagnosticul 
infecţiilor parazitare: Portland – Oregon Sciences University – 
Department of Microbiology and Imunology; 
– 1979, Veteran Administration Hospital San Francisco; 
– 1984, Center for Diseases Control Atlanta, Georgia; 
– 1964, prepartor; 
– 1968-1977, asistent universitar; 
– 1990, conferenţiar; 
– 1992, profesor la catedra de Parazitologie Universitatea de 
Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti; 
– 1991, conducător de doctorat; 
– graţie activităţii dedicate şi susţinute în domeniul său de 
specialitate, Dna Conf. Prof. Dr. Simona Rădulescu, a obţinut 
următoarele titluri şi grade ştiinţifice 

– 1967, medic specialist parazitolog; 
– 1973, medic primar; 
– 1972, doctor în ştiinţe medicale; 
– 1990, membră a Asociaţiei Parazitologilor din România; 
– 1992, membră a American Society of Parasitologists; 
– 1999, membră a Asociaţiei de Medicină de Laborator Româno-Americană; 
– 2000, membru fondator şi preşedinte a Societăţii Române de Parazitologie, precum şi a revistei 
societăţii: Romanian Journal of Parasitic Diseases; 
– are o bogată activitate publicistică de specialitate (cărţi, monografii, lucrări de sinteză), atât în ţară cât 
şi în străinătate: 
– 1979, Giardia and giardiasis: Advances in Parasitology; 
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– 1984, Giardiasis: biology, pathogenesis and epidemiology; 
– 1990, In vitro cultivation of Giardia trophozoites; 
– 1992,1994,2000, Tratat de Parazitologie Medicală; 
– 1998, Alergia în Bolile Parazitare: Alergologia; 
– 1999, Parazitozele: Ghid de Practică Medicală; 
– 2001, Boli Parazitare: Pediatria; 
– în calitate de preşedinte a Societăţii Române de Parazitologie, Conf. Prof. Dr. Simona Rădulescu 
organizează anual Conferinţele Naţionale de Parazitologie. 

Conduita profesională ireproşabilă imprimată în această secţie de Dna. Prof. Dr. Simona Rădulescu 
este continuată din anul 2004 de conf. dr. Carmen Michaela Creţu, exemplu deosebit pentru competenţă 
şi dăruire medicală. 

 
SECŢIA RECUPERARE MEDICALĂ 

 
Recuperarea medicală se ocupă cu diagnosticul, evaluarea şi tratamentul pacienţilor cu boli cronice 

sau accidente ce au drept consecinţe deficienţe, disabilităţi şi/sau handicapuri. Întrucât tot mai multe 
persoane supravieţuiesc unor afecţiuni sau accidente care, cu câtva timp înainte le-ar fi fost fatale, iar 
populaţia României înainteză în vârstă şi, fiindcă se acordă o importanţă crescândă calităţii vieţii, 
domeniul recuperării medicale capătă o semnificaţie din ce în ce mai mare. 

În Spitalul Colentina, dat fiind numarul tot mai mare al pacienţilor cu accidente cerebro-vasculare 
(tot mai frecvente şi la vârste din ce în ce mai scăzute), al celor cu fracturi datorate traumatismelor şi 
osteoporozei etc., a fost imperios necesar ca aceştia sa fie preluaţi de o secţie specializată în refacerea 
performanţelor fizice, psihologice şi sociale ale individului şi pe prevenirea complicaţiilor secundare 
disabilităţilor. 

În urma demersurilor făcute de conducerea Spitalului Colentina s-a obţinut aprobarea înfiinţării 
unei Secţii de Recuperare Medicale, astfel încât, la 15 decembrie 2001 s-a deschis o sectie cu 30 de 
paturi, care s-a mărit ulterior la 45 de paturi. 

Secţia de Recuperare dispune de 3 spaţii pentru electroterapie (joasă-, medie- şi înltă frecvenţă, 
laser, magnetodiaflux, solux, ultraviolete), o sală pentru termoterapie, 2 săli pentru masaj şi 2 săli de 
kinetoterapie, prevăzute cu aer condiţionat şi dotate cu aparatură specifică recuperării. 

Asistenţa medicală de recuperare este asigurată de o echipă formată din medici recuperaţionişti, 
kinetoterapeuţi, asistenţi fizioterapeuţi, maseuri, asistenţi generalisti, infirmiere, brancardieri. Dat fiind 
multitudinea suferinţelor pacienţilor este necesara colaborarea cu specialişti din alte clinici ale Spitalului: 
cardiologi, internişti, diabetologi, dieteticieni, ortopezi, radiologi, psihiatrii, logopezi, asistenţi sociali etc. 
Fiecare membru al echipei îşi cunoate bine atribuţiile şi posibilităţile de intervenţie, acestea fiind 
îndreptate spre scopuri specifice fiecărui pacient în parte, pentru etape limitate de tratament. Familia, de 
regulă, este implicată în programul de recuperare, deoarece factorii psihologici şi familiali au o importanţă 
deosebită. 

Echipa de recuperare medicală încearcă să reducă handicapurile/ disabilităţile pacienţilor atât timp 
cât există încă semne şi speranţe de ameliorare sau câştigare de compensări, încercând, astfel, să le 
îmbunătăţească calitatea vieţii. 
 

CLINICA CHIRURGIE 
 

Clinica de Chirurgie, continuatoarea activităţii deosebite a vechiului Serviciu de Chirurgie din 
Spitalul Clinic Colentina a fost şi este condusă de mari nume din istoria medicinii româneşti, cu realizări în 
premieră pentru chirurgia românească şi mondială. 

Este desigur dificil, dacă nu chiar imposibil, de a reda integral contribuţia masivă adusă de aceştia 
în decursul anilor pentru procedee şi tehnici operatorii originale, instrumentar chirurgical nou, dinamismul 
didactic, publicistică de specialitate, aşa că se va aminti pe scurt de acei care au trecut prin Spitalul Cinic 
Colentina. 

Conducerea Serviciului de Chirurgie a fost preluată la 1 octombrie 1922 de profesor agregat dr. Ion 
(Iancu) Jianu, figură de prim plan a chirurgiei româneşti. 
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Prof. agregat dr. Ion (Iancu) 
Jianu 

(1880 – 1972) 
 

– 1922-1925, este numit medic primar chirurg al eforiei spitalelor 
civile din Bucureşti la Sp. Cl. Colentina 
– parcurge toate treptele profesionale (prosector de anatomie, 
asistent, docent de chirurgie generală, conferenţiar, agregat de 
clinică chirurgicală) iar în data de 30 noiembrie 1928 este numit 
director al Institutului Clinico-chirurgical al Sp. Colentina în cadrul 
căruia va organiza un laborator de chirurgie experimentală pentru 
grefe şi cancer 
– 1926, dr. Ion Jianu înfiinţează anexa Serviciului de Chirurgie 
denumită “Ateneul pentru propagandă sanitară”, care va servi în 
1934 drept sediu pentru organizaţia profesională iniţiată de dr. Ion 
Jianu, în cadrul căreia vor avea loc numeroase schimburi de 
experienţă între personalităţi din toate continentele 
şi din ţările balcanice, sub numele de “Federaţia de Chirurgie a Micii 
Înţelegeri a Ţărilor Limitrofe” 
– dintre numeroasele premiere realizate de prof. agregat dr. Ion 
Jianu amintim: 

– precursor al multor abordări de chirurgie cardio-vasculară, chirurgie neuro-vegetativă şi grefe 
vasculare 

– precursor al chirurgiei plastice pe plan naţional şi internaţional: rinoplastie, palatoplastie, 
uretroplastie, esofagoplastie cu lambon cutanat 

– organizarea luptei împotriva cancerului 
– organizarea schimburilor de experienţă între studenţii români cu studenţii din alte ţări (Polonia, 

Cehia, Germania) 
– promotor al noţiunilor de igienă şi apărare a sănătăţii în rândul populaţiei prin acordarea de 

asistenţă medicală gratuită, susţinerea de conferinţe şi reorganizarea “Revistei de popularizare a 
medicinei şi de răspândire a noţiunilor de igienă şi de apărare a sănătăţii” 
– 1929, membru fondator al Societăţii Internaţionale de Chirurgie Ortopedică şi Traumatologie 
– iniţiatorul Asociaţiei Medicale Balcanice 
– 1934, promotor al preluării legăturilor ştiinţifice dintre România şi Uniunea Sovietică în calitate de 
preşedinte al Societăţii de Chirurgie 

Institutul Clinico-chirurgical a fost condus de prof. agregat dr. Ion Jianu până în 1943. În anul 1949 
s-a înfiinţat clinica de chirurgie condusă la acea vreme de către prof. dr. Ion Făgăraşeanu, căruia îi va 
urma prof. dr. Theodor Firică, ambii personalităţi de prestigiu ale chirurgiei româneşti. 

 

 
 

Prof. dr. Ion Făgărăşeanu 
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Prof. dr. Theodor Firică  
(1901-1978) 

 

– îşi desfăşoară activitatea timp de peste 15 ani în Sp. Cl. Colentina 
începând cu anul 1955, remarcându-se prin calităţile deosebite de 
chirurg, cadru didactic, organizator şi conducător de clinică 
– a fost un pasionat al asistenţei de urgenţă chirurgicală căreia i s-a 
dedicat şi pe care a încercat să o organizeze pe criterii moderne cu 
toate dificultăţile întâmpinate pe tot timpul carierei sale 
– 1966-1968, este ales decan al Facultăţii de Medicină Generală 
Bucureşti 
– este unul din precursorii introducerii în ţară a metodelor avansate 
de tratament al fracturilor: 
– potcoava Kirschner 
– atela Braun 
– cuiul trilamelar Sven-Iohansen 
– tija centro-medulară Küntscher 
– dintre numeroasele sale lucrări ştiinţifice menţionăm: 
– 1939, monografiile privind “Compresiunile medulare de origine 
rahidiană” 
– 1957, Hemoragiile digestive superioare 
– Tratatul de chirurgie 

Din seria de personalităţi medicale care au preluat conducerea Clinicii Chirurgie după prof. dr. 
Theodor Firică, îl nominalizăm pe prof. dr. Tiberiu Şeicaru, deosebit specialist care a introdus în premieră 
mai multe tehnici moderne din chirurgia abdomenului şi cu contribuţii deosebite pentru viaţa medicală, 
universitară unde a activat ca îndrumător şi conducător. 

 

Prof. dr. Tiberiu Şeicaru 
 

– 1953, absolvent al Facultăţii de Medicină Generală – Universitatea 
Carol Davila, Bucureşti 
– încadrat după absolvirea facultăţii în învăţământul universitar ca 
preparator, străbătând apoi prin examene şi concursuri treptele de 
asistent, şef lucrări, conferenţiar şi profesor 
– 1970-1991, şeful Clinicii de Chirurgie din Sp. Cl. Colentina 
– ca activitate profesională, pe linie didactică a condus activitatea 
teoretică şi practică cu studenţii anilor IV şi V ai Facultăţii de 
Medicină, a îndrumat pregătirea şi formarea a numeroase generaţii 
de medici secundari, medici stagiari, contribuind la perfecţionarea
medicilor specialişti şi primari chirurgi 
– prodecan al Facultăţii de Medicină – UMF Carol Davila 

 
 

– în activitatea chirurgicală a abordat în mod predilect patologia chirurgicală abdominală cu un profil mai 
nuanţat în patologia hepato-biliară şi pancreatică, patologia tubului digestiv, abdomenul acut chirurgical şi 
în aceeaşi măsură patologia chirurgicală somatică 
– ca activitate ştiinţifică este autor şi coautor de manuale, cursuri, a comunicat şi publicat peste 250 de 
lucrări de specialitate în ţară şi străinătate 
– a participat personal cu lucrări la ultimele 5-6 congrese nationale de chirurgie, la congresele de 
gastroenterologie şi la congrese internaţionale la Barcelona, Paris, Istambul 
– a fost membru în consiliul de conducere a Societăţii Române de Chirurgie, în Societatea Internaţională 
de Chirurgie cu sediul la Basel 
– doctor în medicină, a fost distins cu numeroase diplome din partea unor societăţi ştiinţifice sau instituţii 
academice 
– în prezent este profesor consultant la Clinica de Chirurgie a Sp. Cl. Colentina şi profesor la Catedra de 
Chirurgie a Facultăţii de Medicină a Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti 

După pensionarea prof. dr. Tiberiu Şeicaru, şef al Clinicii de Chirurgie din Sp. Cl. Colentina a 
devenit prof. dr. Petre Dorin Andronescu, chirurg de excepţie, maestru şi dascăl care s-a înscris în elita 
profesională a specialităţii sale. 
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Prof. dr. Petre Dorin Andronescu 
(1935-1999) 

 

– 1958, absolvent al Facultăţii de Medicină Generală Bucureşti 
– a străbătut în cariera sa toate treptele ierarhiei profesionale 
– chirurgicale şi didactice: 
– 1959-1961, medic stagiar la Sanatoriul Maritim de Chirurgie 
Oateo-Articulară Eforie- Sud 
– 1961-1973, medic secundar şi medic specialist chirurg prin concurs 
la Spitalul CFR 2, Bucureşti 
– din 1973, medic primar chirurg, prin echivalarea titlului de doctor 
în medicină 
– din 1990, medic Şef Secţie, Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic 
Colentina, Bucureşti 
– 1997, director adjunct al Sp. Cl. Colentina 
– în chirurgie a abordat o paletă largă şi complexă de intervenţii cu 
cele mai mari grade de dificultate, din domeniul chirurgiei somatice
şi viscerale, cu precădere din chirurgia digestivă, hepato-biliară şi 
pancreatică, cu priorităţi şi o foarte mare experienţă în chirurgia 
peretelui abdominal 
– ca preocupare permanentă pentru modern, a abordat chirurgia 
laparascopică insistând ca tot colectivul şi în special cei tineri să 
practice acest gen de chirurgie 

– permanent interesat de nou, de confruntări şi schimb de idei, a participat cu numeroase lucrări la 
Congrese de Chirurgie din Paris, Londra, Berlin, Barcelona, Oslo, Atena şi Tokio 
– specializări şi perfecţionări: 
– 1976, cursul de perfecţionare în Chirurgia Cardiovasculară la Sp. Fundeni 
– 1977, Bursă în germania pentru perfecţionare în Chirurgia Hepato-biliară şi Pancreatică 
– 1991, perfecţionare în Chirurgia Endocrină şi Laparoscopică în Franţa, Paris 
– a activat cu multă pasiune în domenii diverse de cercetare experimentală şi clinică, având contribuţii 
personale în multe lucrări de profil morfologic sau chirurgical; a comunicat şi publicat peste 200 lucrări şi 
mai multe monografii: 
– 1955, Consideraţiuni asupra coroziunii ca metodă în studiul vascularizaţiei organelor interne 
– 1957, Date noi asupra morfologiei şi biologiei omului 
– Încercări de sistematizare a segmentaţiei hepatice 
– Căile biliare intrahepatice în raport cu segmentaţia ficatului 
– personalitate proeminentă a vieţii medicale şi universitare, a fost membru a numeroase societăţi de 
profil din ţară şi străinătate, dintre care amintim: 
– Consiliul de conducere al Colegiului Medicilor, Bucureşti 
– Biroul de conducere al Senatului Universitar 
– 1962, Societatea Română de Chirurgie (preşedinte) 
– 1990, Asociaţia Franceză de Chirurgie şi al Societăţii Europene de Chirurgie 
– 1995, Societatea Română de Chirurgie Laparoscopică 
– colentivul de redacţie al Revistei Chirurgia 
– colectivul de redacţie al Revistei Medicina Modernă 
– l-a pasionat chirurgia pe care a practicat-o cu îndrăzneală, dar cu pricepere şi înaltă competenţă, fiind 
un deosebit îndrumător şi formator de cadre tinere, studenţii şi medicii considerând drept privilegiu să 
lucreze sub îndrumarea prof. dr. Andronescu. 
 

 
Conf. dr. Sorin Simion  

(1961 - 2011) 
 

– admis primul la Facultatea de Medicină Militară din Bucureşti, 
absolvind în 1986 cu media finală 9,57 
– s-a încadrat în elita profesională a generaţiei sale, urmând în 
cariera sa toate treptele ierarhiei profesionale: 
– a efectuat stagiatura de 3 ani în Sp. Militar Central Bucureşti – 
Chirurgie II şi Clinica de Chirurgie Cardiovasculară 
– Sp. Fundeni Bucureşti, încheind stagiatura cu media 9,93 
– 1989, este secretarul Filialei Bucureşti al Societăţii de Chirurgie 
Cardiovasculară 
– 1990, obţine post de Chirurgie Generală în urma concursului de 
secundariat în clinicile chirurgicale ale Sp. Urgenţă Floreasca, Caritas 
şi Colentina 
– 1991, este invitat de prof. dr. Scildberg – şeful Clinicii Chirurgicale 
din Sp. Grsshadern Munchen – pentru a efectua în clinica sa un 
stagiu care a fost cotat cu rezultate foarte bune 
– parcurge prin examene şi concursuri treptele de: 
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– 1993, asistent universitar 
– 1994, medic specialist de chirurgie generală 
– 1996, doctor în ştiinţe medicale 
– 1998, medic primar în chirurgie cu media 9,77 
– 1999, Şef Lucrări UMF la Clinica Chirurgicală Colentina 
– 2001, Şef Secţie Chirurgie – Colentina 
– 2002, Conferenţiar UMF Carol Davila şi Şeful Clinicii de Chirurgie 
Colentina 

– dotat cu o vastă cultură anatomică şi cu manualitate sclipitoare, abordează intervenţii chirurgicale 
deosebit de dificile din domeniul chirurgiei esofagiene, digestive, renale, hepatobiliare, pancreatică, având 
mai multe certificate de competenţă dintre care amintim pe cele în chirurgia vasculară, laparolifting şi 
laparoscopie, şi ca un exemplu de dăruire profesională notăm că în anul 2003 a efectuat 897 de intervenţii 
chirurgicale 
– drept recunoaştere a contribuţiilor personale în diversele domenii de chirurgie, cercetare experimentală, 
aplicarea unor tehnici moderne din chirurgia abdomenului, semiologie şi terapeutică este ales membru a 
numeroase societăţi din ţară şi străinătate: 
– 1998, membru titular al Uniunii Balcanice Medicale 
– 2000, membru al Societăţii Europene de Chirurgie de Urgenţă 
– 2000, membru al Societăţii Internaţionale de Chirurgie Esofagiană 
– abordând chirurgia de anvergură va finaliza prin eforturi personale uriaşe modernizarea clinicii pentru 
dotare cu aparatură modernă, instrumentar de ultimă generaţie care permit efectuarea cu succes a 
intervenţiilor chirurgicale, laparoscopice şi endoscopice (papilosfincterotomie, colangiografie endoscopică 
retrogradă): 
– aparate de colangiografie intraoperatorie 
– echograf de ultimă generaţie cu program Doppler color şi posibilitate de ecografie intraoperatorie 
– trusă completă de endoscopie digestivă superioară (gastroscopie) şi inferioară (colonoscopie şi 
rectosigmoidoscopie), cu posibilitate de biopsiere sau excizare în timpul investigaţiei 
– trusă de celioscopie 
– este un deosebit îndrumător şi formator de cadre tinere, având o activitate universitară şi publicistică 
prodigioasă: 
– Volumul V Partea I ale Patologiei Chirurgicale sub redacţia prof. dr. Eugen Proca 
– Monografia Tumorile cardiace 
– Monografia Tratamentul metastazelor hepatice în cancerele acolo-rectale 
– Patologie chirurgicală – pentru studenţii anului V 
– Monografia Tratamentul metastazelor hepatice în cancerele acolo-rectale – ediţia a II-a 
– Patologie chirurgicală – pentru studenţii anului IV 
– Urgenţele medicale – Manual sinteză pentru asistenţi medicali 
– Manual de semiologie şi practici chirurgicale 
– 2002, primeşte Premiul Special al Academiei de Ştiinţe Medicale pentru Banca de Procesare şi 
Conservare a Pancreasului în vederea transplantării 
– 2002, Asociaţia Jurnaliştilor din Domeniul Medical din România îi acordă Premiul de Excelenţă pentru 
promovarea reformei în Sp. Cl. Colentina 
– 2003, Secretar de Stat în Ministerul Sănătăţii şi Familiei 
– 2003, Premiul UMF Carol Davila pentru cartea Patologie chirurgicală – an IV 
– 2003, competenţă În Managementul Serviciilor de Sănătate 
– 2004, ales consilier în Primăria sectorului I 
– 2004, diploma de onoare din partea Guvernului României şi a Prefecturii Municipiului Bucureşti pentru 
Întreaga activitate 
– 2004, premiat de Preşedintele României Ion Iliescu cu „Ordinul Meritul Sanitar În grad de Ofiţer“ 
(monitorul Oficial al României nr. 1178 - 13 XII 2004).  
- a coordonat urmatoarele programe de cercetare: 

1. „Markeri moleculari În distrofii musculare“ – VIASAN - 238/2003 – etapa a III-a. 
2. „Banca de conservare ţesuturi porcine În vederea xenotransplantării la om“ – BIOTECH – 02-2-

PA-495/2002 – etapa a II-a. 
3. „Optimizarea băncii de conservat pancreas uman În vederea transplantării“ – VIASAN  - 

137/2001  
4. „Noi tehnologii medicale În diagnosticul şi monitorizarea evoluţiei proceselor inflamatorii acute“ 

– VIASAN – 400/2004. 
5. „Gama de depărtătoare autostatice cu multiple aplicaţii chirurgicale“ – 
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SECTIA ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVĂ 
 

Una dintre cele mai dinamice secţii ale spitalului a cărei dotare se modernizează continuu cu 
aparatură de ultimă generaţie (aparate de anestezie Dräger – Iulius, Fabius, Sulla, ventilatoare, 
aspiratoare, monitoare complexe pentru supravegherea funcţiilor vitale) este secţia de Anestezie Terapie 
Intensivă, condusă până în septembrie 2005 de dr. Victor Alexandru Marcov. 

 

Dr. Victor Alexandru Marcov  
(n: 1940) 

 

– 1964, absolvent al Facultăţii de Medicină Generala Bucureşti 
– 1963-1966, intern de anestezie-reanimare prin concurs la Sp. 
Caritas 
– 1966, medic secundar anestezie terapie intensivă la Sp. Cl. 
Colentina, apoi medic principal şi medic primar 
– 1971, şef al Serviciului Anestezie Reanimare 
– 1972, şef al Secţiei cu paturi de Anestezie Terapie Intensivă (ATI) 
din Sp. Cl. Colentina 

 
 

SECTIA HEMATOLOGIE 
 
 

 
 

Dr. Guran R. Matei (n: 1940) 
 

– 1963, absolvent cu media 10 şi diplomă de merit al Facultăţii de 
Medicină Generală Bucureşti 
– 1974-1990, medic specialist şi medic primar în Hematologie Clinică 
la I.M.I. N. Gh. Lupu 
– 1974-2003, parcurge toate etapele de la cercetător ştiinţific 
auxiliar până la cercetător ştiinţific principal grad I 
– numeroase afilieri profesionale la societăţi profesionale de 
prestigiu: 
– 1980, preşedintele Comisiei Oncologice al Sp. Cl. Colentina 
– 1984, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din New York 
– 1986, membru al Comitetului de Redacţie la Revue Romaine de 
Medicine Interne 
– membru fondator al Fundaţiei de Medicină Internă N. Gh. Lupu 
– membru al Societăţii Române de Hematologie 
– membru al Societăţii Academice Române 
– membru al Societăţii Europene de Hematologie 

– efectuează numeroase studii de perfecţionare şi specializare atât în ţară cât şi în străinătate: 
– 1967-1968, Genetică Medicală 
– 1968-1969, Microbiologie 
– 1969-1970, Imunologie 
– 1978, Oncologie 
– 1983, Metodologia perfecţionării cercetării 
– 1984, Imunologie Clinică 
– 1986, Actualităţi de Medicină Internă 
– 1994, Onkologische Schwerpunktpraxis Eppendorf Hamburg 
– 1996, Hemato-Oncologie, Sp. Pitie – Salpetriere 
– 1999, Sistemele Naţionale de Îngrijiri de Sănătate şi Filozofia Medicinei – Portugalia 
– participant la multiple congrese, conferinţe şi simpozioane pe teme medicale în ţară şi străinătate cu 
134 de lucrări ştiinţifice comunicate 
– autor de lucrări ştiinţifice şi anume: 
– 1986, Tratamentul anemiilor 
– 1976, Metode izotopice de radiodiagnostic şi cercetare în Hematologie 
– 1982, Dezvoltarea limfocitului ca celulă imunologic competentă 
– 1990, Celulele leucemice, împreună cu dr. Demetru Micu 
– 1999, Program de Reorganizare a Sistemului Naţional de Îngrijiri de Sănătate din România 
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ACTIVITĂŢI MEDICALE ŞI ALTE SERVICII DESFĂŞURATE 
ÎN SPITALUL CLINIC COLENTINA 

 
Alături de cele şase instituţii prezentate în Spitalul Clinic Colentina au funcţionat de-a lungul anilor 

numeroase alte discipline medicale conduse de personalităţi marcante în domeniu care au contribuit la 
bunul renume al acestui aşezământ medical: 
– serviciul de consultaţii endocrinologice condus de întemeietorul şcolii de endocrinologie românească 
prof. dr. Constantin I. Parhon, precum şi de acad. prof. dr. Ştefan Milcu, funcţionând până la apariţia 
Institutului de Endocrinologie cu laborator, ambulatoriu şi secţie de 60 de paturi 
– serviciul de consultaţii ginecologice şi obstetricale condus de medic Nicolae Oancea 
– serviciul de serologie al capitalei transformat ulterior în centrul de recoltare condus de dr. Viorica 
Gomoiu 
– Institutul clinico-stomatologic condus de prof. dr. Dan Teodorescu, personalitate care a imprimat întregii 
specialităţi caracterul chirurgical 
– serviciul de urologie format din 60 de paturi condus de marele creator de şcoală medicală, prof. dr. 
Nicolae Hortolomei 
– serviciul de ORL condus de dr. Horowitz Rovin 
– serviciul de oculistică condus de dr. Riconti 
– secţia de laborator a Institutului Pirogov 
– clinicile de boli contagioase din Sp. Cl. Colentina după moartea dr. Calistrat Grozovici au fost conduse 
de prof. dr. Th. Mironescu, creator al primei catedre de boli infecţioase din ţară, apoi de prof. dr. Ion Gr. 
Bălteanu, prof. dr. Marin Voiculescu, prof. dr. Matei Balş, cu menţiunea că primul serviciu de boli 
contagioase pentru copii înfiinţat în anul 1891 a fost condus de dr. Mihail Mirinescu şi din 1934 de dr. 
Aurel Stroe 
– din 1 martie 1953 clinicile de Boli Contagioase devin Spitalul de Boli Infecţioase Colentina care astăzi 
poartă numele de Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş 
– în prezent, la nivelul Sp. Cl. Colentina î-şi desfăşoară activitatea Institutul de Medicină şi Neuroştiinţe, 
precum şi Academia de Ştiinţe Medicale 
– pe lângă secţiile prezentate în Sp. Cl. Colentina funcţionează, cu maximum de adresabilitate, 
numeroase alte laboratoare şi compartimente: 
– Policlinica Spitalului Dr. I. Cantacuzino care în 1992 a intrat în structura organizatorică a Sp. Cl. 
Colentina ca Dispensarul Policlinic al Sp. Cl. Colentina, din anul 2002, a devenit Ambulatoriul de 
Specialitate al Sp. Cl. Colentina, adevărat complex de sănătate prin larga paletă de servicii oferite de un 
personal deosebit de competent. 
 

FARMACIA 
 

Există puţine informaţii privind începuturile şi funcţionarea Farmaciei Sp. Cl. Colentina, oricum are 
o vechime de peste 100 de ani, fapt atestat de existenţa în biblioteca farmaciei a unor lucrări deosebit de 
importante pentru desfăşurarea activităţii farmaceutice cum ar fi: un exemplar al ediţiei a III-a a 
FARMACOPEEI ROMÂNE apărută în 1883 având şi ştampila farmaciei din acea epocă, un exemplar al 
ediţiei a IV-a a FARMACOPEEI ROMÂNE din 1926, FORMULARUL FARMACEUTIC, lucrare întocmită de 
farmacistul Emil Belcot, apătută sub îngrijirea Societăţii Farmaciştilor din România, din 1921. O altă 
lucrare deosebit de importantă pentru activitatea farmaceutică este RECEPTURA întocmită în 1937 de A. 
Mihalovici, E. Belcot şi G.A. Damian având dedicaţia şi autograful lui E. Belcot: “Donată de autori pentru 
biblioteca farmaciei Spitalului Colentina”. 

În farmacie mai există câteva recipiente din porţelan şi flacoane din sticlă colorate, balante cu 
talere fixe şi de mână datând de la începutul secolului XX. 

La bunul mers al activităţii farmaciei şi-au adus contribuţie multe generaţii de farmacişti iar de la 
începutul anilor 60 ai secolului XX şi asistenţi de farmacie. 

În ultimii 8 ani farmacia a primit vizita unor delegaţii de farmacişti, studenţi în farmacie şi elevi la 
şcoala de farmacie din Angers şi Caen, Franţa, iniţiate de organizaţia „Pharmaciens sans frontiers”. 

 
CONDUCEREA 

 
In activitatea de conducere si administratie a Spitalului Colentina, s-au remarcat in ultimele decenii 

prin competenta, seriozitate si simt de raspundere o serie de medici si profesori pe care trebuie sa-i 
reamintim dupa cum urmeaza: conf. Dr. Ion Crisan, dr. Teodor Dumitrescu, dr. Grigore Dumitrescu, prof. 
dr. Alexandru Serbanescu, prof. dr. Calin Giurcaneanu, conf. Dr. Sorin Simion, care au fost sprijiniti de 
cadre deosebit de competente (dr. Jean Diaconu – director adjunct medical, Zamfirescu Marilena – 
director adjunct economic, Boldeanu Zamfira – contabil sef si Ilie Sorin, administratorul spitalului). 

 


