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MEDIC, PROFESOR, PUBLICIST 
ŞI OM AL CETĂŢII

Aşa va rămâne în memoria noastră, a specialităţii 
şi a societăţii: Prof. Dr. Florin Tudose, medic primar 
psihiatru şi de sănătate publică, expert instructor 
principal gradul I, supraspecializări în Terapia du-
rerii şi în Sexologie, Doctor în Ştiinţe Medicale, 
Şeful disciplinei de psihologie medicală, psihopa-
tologie şi psihiatrie (din 1999) şi Decan (2009-
2012) la Facultatea de Sociologie-Psihologie a Uni-
ver sităţii „Spiru Haret“ din Bucureşti, Şeful De -
par tamentului de Psihiatrie de legătură din Spitalul 
Universitar de Urgenţă, Bucureşti, Laureat al Pre-
miului 2008 al Asociaţiei Române de Psihiatrie şi 
Psihoterapie şi decorat post-mortem 2014 cu Ordi-
nul Naţional „Serviciul Credincios“ – în grad de 
Cavaler.

A reprezentat o prezenţă activă, creatoare şi auto-
rizată în psihiatria românească, abordând cu aceeaşi 
competenţă nivelurile de organizare biologică, psi-
ho logică, socială şi civico-culturală ale fi inţei uma-
ne, ca:

• autor a peste 200 de lucrări ştiinţifi ce şi capi-
tole în cărţi şi ca autor, coautor sau editor al 
peste 25 de monografi i şi tratate de specia-
litate;

• editor sau membru în consiliile editoriale/
ştiinţifi ce ale revistelor de profi l: Revista de 
Psihologie Cognitivă (Cluj), Revista Colegiul 
(Colegiul Medicilor Bucureşti), Revista Ro-
mâ nă de Psihiatrie, Revista Medicală Româ-
nă, InfoMedica;

• membru în asociaţiile/societăţile naţionale şi 
internaţionale din domeniu:

Cu mare întristare evocăm personalitatea, cre aţia 
şi opera distinsului nostru coleg

Prof. Dr. Florin TUDOSE

dispărut în nefi inţă pe 12 octombrie 2014. 
Îndeplinim o datorie de onoare, prietenie şi 
con ştiinţă în a releva excelenţa şi progresul 

reali zate în psihiatria românească de cel care 
până nu demult a fost Florin TUDOSE.
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Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie, 
Asociaţia Europeană de Psihiatrie, Asociaţia Mon-
dială de Psihiatrie, Asociaţia Mondială de Psihiatrie 
a Copilului şi Adolescentului, Asociaţia Română 
pentru Reabilitare Psihosocială, Asociaţia Sud-Est 
Europeană de Neurologie şi Psihiatrie, Societatea 
de Neuro-Psiho-Endocrinologie, Societatea Româ-
nă Alzheimer, Liga Română pentru Sănătate Min-
tală, Asociaţia Română pentru Studiul Durerii, 
Asociaţia Americană de Medicină şi Psihiatrie In-
tegrativă, Asociaţia Română pentru Medicină Sexo-
logică;

Asociaţia Română de Farmacoeconomie (vice-
preşedinte), Uniunea Medicală Balcanică, Fundaţia 
Internaţională pentru Copil şi Familie (membru 
fon dator).

Prof. Dr. Florin Tudose a fost un luptător pe 
frontul normalităţii şi echilibrului psiho-social şi 
cultural, un medic-cetăţean „în războiul“ cu sufe-
rinţa, boala, tulburarea, dezechilibrul, un protector 
pentru igiena mintală, prevenţie şi psihoprofi laxie 
în colectivităţile umane, un activist în consolidarea 
sănătăţii mintale, un educator neobosit prin ştiinţele 
comunicări la nivel populaţional, un învăţător al 
bu nei-cuviinţe pentru toţi, al colegialităţii între pro-
fesionişti, al prieteniei între oameni şi al solidarităţii 
în ideea şi fapta bună din specialitatea noastră – 
selecţie:
• peste 40 de ani de colaborare la 15 titluri diferite 

de reviste şi ziare – Viaţa Studenţească, Amfi -
teatru, Curierul Românesc, Libertatea, Dilema, 
Adevărul, România Liberă etc.;

• colaborator permanent şi realizator de emisiuni 
la 10 posturi de televiziune diferite;

• colaborator activ la 5 posturi naţionale de radio;
• consilier în Programe Naţionale de educaţie, să-

nătate şi învăţământ, în Consiliul Naţional al 
Audio vizualului, membru titular în Comisia de 
Disciplină – Colegiul Medicilor din Bucureşti, 
membru de onoare al Societăţii de Cruce Roşie 
din România etc.

În ciuda dispariţiei sale timpurii, Prof. Dr. Florin 
Tudose a înscris o pagină memorabilă în Cartea de 
Aur a Psihiatriei Româneşti prin 3 (trei) realizări 
de excelenţă, de drept şi de fapt 3 (trei) înfăptuiri 
marca Florin TUDOSE:

1.  fundamentarea psihiatriei de legătură;
2. realizarea bazei universitare moderne de psi-

ho patologie-psihologie-psihiatrie;
3. organizarea conceptului naţional Psihiatru.ro.

FUNDAMENTAREA ÎN ROMÂNIA A 
PSIHIATRIEI DE LEGĂTURĂ

Într-o proiecţie multi-, inter- şi trans-disciplinară, 
psihiatria bio-psiho-socială Petre Brânzei (1916-
1985) a creat şi „construit“ tronsonul clinic inte gra-
tiv al psihiatriei de legătură.

În anul 1995, în premieră pentru România, la 
iniţiativa, prin strădania şi în coordonarea Prof. Dr. 
Florin TUDOSE, a fost creat Departamentul de 
Psihiatrie de Legătură, unitate de referinţă pentru 
reforma de sănătate mintală din România, la Spi-
talul Universitar de Urgenţă din Bucureşti (echipă 
interdisciplinară, formată din: 4 psihiatri, dintre 
care 2 lucrează în cercetare, 2 psihologi, 1 asistent 
social, 3 asistente de îngrijire, 1 operator de date). 
Este primul departament cu acest profi l din ţară, 
care a fost fundamentat şi organizat, devenind uni-
tate etalon, aliniată la standardele internaţionale, 
fapt pentru care – după acelaşi model – au fost înfi in-
ţate alte 2 departamente similare la Institutul Clinic 
Fundeni din Bucureşti şi la Spitalul Judeţean din 
Timişoara. 

Ca unitate novatoare şi de asistenţă medicală 
avansată, Departamentul de Psihiatrie de Legătură 
asigură la nivel de excelenţă următoarele obiective: 

• analiza patologiei reale, care aparţine psihia-
triei, într-un mare spital cu profi l general;

• diagnosticarea corectă a tulburărilor psihice 
şi de comportament (prin aplicarea criteriilor 
internaţionale de diagnostic psihiatric);

• efectuarea de intervenţii terapeutice specifi ce, 
moderne şi integrate – psiho-farmacoterapie, 
psihoterapie, consiliere, psihoeducaţie, pre-
venţia iatrogeniei; 

• scăderea costurilor de spitalizare, în condiţiile 
de creştere a calităţii actului medical (opti-
mizarea raportului: cost-efi cienţă);

• progresul în medicina şi psihiatria comunitară 
– colaborarea directă cu medicii de familie şi 
specialităţile medico-chirurgicale şi oferta 
unui model de sănătate, sănătate mintală şi 
sănătate publică.

REALIZAREA BAZEI UNIVERSITARE ÎN 
TRINOMUL PSIHOPATOLOGIE-PSIHOLOGIE-

PSIHIATRIE

Prin pregătirea sa interdisciplinară integrată (psi-
hiatrie, psihologie medicală, sociologie, sănătate 
publică), dublată de capacitatea organizatorică şi 
triplată de talentul de pedagog-formator, Prof. Dr. 
Florin TUDOSE a furnizat suportul teoretic, meto-
dologic, practic şi managerial în domeniu, printr-o 
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publicistică de specialitate modernă, impresionantă 
şi continuă, timp de 30 de ani (1985-2014) – 
selecţie: 
• Gorgos, C., Tudose, C., Tudose, Fl., Botezat-

Antonescu, I., Botezat-Antonescu, L., Vadecum 
în psihiatrie, Ed. Medicală, Bucureşti, 1985.

• Tudose, Fl. (ed.), Comunicarea medic-
pacientă, Ed. Fundaţia Română „Acţiune 
pentru Sănătatea Femeilor“, UNICEF, 
Bucureşti, 1997. 

• Tudose, Fl., O abordare modernă a psihologiei 
medicale, Ed. Infomedica, Bucureşti, 2000.

• Tudose, Fl., Badea, M., Comunicare, prevenţie 
şi terapie în patologia colului uterin, Ed. 
Infomedica, Bucureşti, 2000.

• Tudose, Fl., Erotica în cotidian, Ed. 
Infomedica, Bucureşti, 2001.

• Tudose, Fl., Tudose, C., Dobranici, L., 
Psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, 
Ed. Infomedica, Bucureşti, ed. 1 - 2002, ed. 2 
- 2005.

• Tudose, Fl., Orizonturile psihologiei medicale, 
Ed. Infomedica, Bucureşti, 2003.

• Tudose, Fl., Fundamente în psihologia 
medicală – psihologie clinică şi medicală în 
practica psihologului, Ed. Fundaţiei România 
de Mâine, Bucureşti, 2004.

• Tudose, Fl., Abordarea pacientului în 
psihiatrie – ghid de lucrări practice, Ed. 
Infomedica, Bucureşti, ed. 1 - 2002, ed. 2 
- 2004.

• Tudose, Fl., Sindroame rătăcitoare, Ed. 
Infomedica, Bucureşti, 2005.

• Tudose, C., Tudose, Fl., Psihiatrie în practica 
medicală, Ed. Infomedica, Bucureşti, 2007.

• Tudose, Fl., Psihopatologie şi orientări 
terapeutice în psihiatrie, Ed. Fundaţiei 
România de mâine, Bucureşti, 2007.

• Tudose, Fl., Tudose, C., Dobranici, L., Tratat 
de psihopatologie şi psihiatrie pentru 
psihologi, 

• Colecţia Psihologie - Psihoterapie, Ed. Trei, 
Bucureşti, 2011.

• Tudose, C., Tudose, Fl., Oană, C., Dobranici, 
L., Crasan, A., Psihiatria medicului de familie, 

• Ed. Medicală, Bucureşti, 2013. 
• Tudose, Fl., Greabu, D., Psihopolitica, Ed. All, 

Bucureşti, ed. 1 - 1996, ed. 2 - 2004, ed. a 3-a, 
2014.

ORGANIZAREA CONCEPTULUI NAŢIONAL 
PSIHIATRU.RO

Din proiecţia la nivelul ţării a activităţii echipei 
Profs. Drs. Florin şi Cătălina TUDOSE – psihia-
trie, psihologie medicală, neuroştiinţe şi sănătate 
mintală, a integrării învăţământ universitar/
educaţie medicală continuă – cercetare psihiatrică 
– asistenţă medicală a rezultat conceptul naţional 
Psihiatru.ro:
• Revista Psihiatru.ro – Editor-şef Prof. Dr. Cătălina 

Tudose, Editor coordonator Prof. Dr. Florin 
Tudose, revistă de educaţie medicală continuă, 
vol. 1-10, 4 nr. pe an, 2005-2014, ajunsă la vol. 
10 (2014) reprezintă standardul integrativ uni-
ver sitar, ştiinţifi c şi medical în psihiatrie/neuro-
ştiinţe – www.plusmedia.eu

• Forum Psihiatru.ro - Preşedinte Prof. Dr. Florin 
Tudose, din 2010 - 2014, ajuns la a 5-a ediţie 
na ţională (2014), analizează prin personalităţile 
ştiinţifi ce (din România, Franţa, Fin landa, Ca-

                       2007                                                           2011                                                           2013
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nada, USA, Noua Zeelandă etc.) în do me nii in-
ter-disciplinare progresele recente înregistrate 
în bio-medicină şi neuro-ştiinţe, în psihiatrie, 
psiho logie medicală, psiho-sociologie şi sănătate 
mintală, în reformă şi sănătatea publică, www.
forumpsihiatru.eu
Se realizează în acest mod o comunicare inter-

activă deosebit de efi cientă în şi între comunitatea 
românească de specialitate (din ţară şi din diaspo-
ră), care se materializează în creşterea de competi-
tivitate şi în dobândirea excelenţei.

În deplin acord cu omul politic şi istoricul 
acad. George BARIŢIU (1812-1893), membru 
fon dator al Academiei Române, care ne aver ti-
zează că O naţiune fără istorie este moartă şi în 
spiritul culturii valorilor naţionale – numeroşii 
săi prieteni, colegi, colaboratori şi specialişti pe 
care i-a format în medicină, psihologie, sociologie 
au datoria morală să promoveze şi să dezvolte 
opera şi creaţia Prof. Dr. Florin Tudose. 

1. Riga, S., Riga, D. – Capitolul 27 – Psihiatrie (pp. 2124-2172) – 
MiniMonografi a Florin Tudose (pp. 2167-2168), În: N. Ursea (Ed.), 
Enciclopedia medicală românească de la origini până în prezent 
(format A4), publicată sub egida Academiei Române şi Academiei de 
Ştiinţe Medicale, Vol. 3, Secţiunea V (Ştiinţele Medicale), Ed. 
Universitară „Carol Davila“, Bucureşti, 2009 

2. Riga, S., Riga, D. – Un tratat de referinţă în psihologia şi medicina 
românească – Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, 
Revista Medicală Română 2012; 59(1):76-77

3. Riga, S., Riga, D. – O carte de perpetuă actualitate pentru biblioteca 
şi cultura medicului de familie – Psihiatria Medicului de Familie, 
Revista Medicală Română 2013; 60(2):152-154

4. Riga, S., Riga, D. – Repere în cercetarea ştiinţifi că psihiatrică 
românească, (pp. 356-427) – Minimonografi a Florin Tudose (pp. 
375-378), În: G. Cornuţiu (Ed.), Capitole de istorie a psihiatriei 
româneşti, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2013

BIBLIOGRAFIE


