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INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE NORMALÅ ªI
PATOLOGICÅ „DANIEL DANIELOPOLU“.
TRECUT, PREZENT ªI POSIBIL VIITOR
„Daniel Danielopolu“ Normal and Pathologic Physiology
Institute. Past, present and posibile future
Prof. Dr. Nicolae Baltå
Membru al Academiei de ªtiin¡e Medicale, Bucure¿ti

La 25 aprilie 1984 s-au celebrat 100 de ani de
la na¿terea lui Daniel Danielopolu. A fost un prilej
admirabil de a fi evocatå opera ¿tiin¡ificå ¿i personalitatea savantului, profesorului, medicului ¿i
cetå¡eanului D. Danielopolu. Acum, la împlinirea
a 125 de ani de la na¿terea lui D. Danielopolu –
personalitate uria¿å a ¿tiin¡elor medicale – avem o
îndatorire de onoare så facem o retrospectivå asupra trecutului Institutului de Fiziologie Normalå
¿i Patologicå „D. Danielopolu“, de a prezenta
odiseea dispari¡iei ¿i de a exprima speran¡a unei
posibile reînfiin¡åri.
D. Danielopolu, înzestrat cu o inteligen¡å
excep¡ionalå, de un dinamism exuberant, cu o
mare capacitate de observa¡ie ¿i analizå, activ, critic
¿i combativ ca organizator strålucit, a avut pe
lângå realizårile remarcabile în ¿tiin¡a medicalå româneascå ¿i interna¡ionalå, preocupåri medicosociale ¿i manageriale care s-au concretizat în
înfiin¡area Academiei de Medicinå din România, a
Institutului de Fiziologie Normalå ¿i Patologicå,
membru fondator al Academiei R.P.R., ¿i în
exercitarea func¡iilor de director, rector ¿i ministru.
Talentul organizator se concretizeazå prin
înfiin¡area Academiei de Medicinå din România.
D. Danielopolu a fost ini¡iator, organizator ¿i a
condus-o în calitate de secretar perpetuu de la
înfiin¡area ei, 1 iulie 1935, pânå la 1948 când, prin
Decretul Preziden¡ial nr. 76 din 9 iunie 1948 se
prevede la art. 4 cå actuala Academie de Medicinå
se integreazå în Academia R.P.R., iar la art. 5, toate

bunurile mobile ¿i imobile ale Academiei de Medicinå trec în patrimoniul Academiei R.P.R. ¿i la
art. 6. Pentru elaborarea statutului de organizare
¿i func¡ionare al Academiei R.P.R. se constituie
un comitet provizoriu alcåtuit din urmåtoarele persoane: Prof. Dr. C. I. Parhon, Prof. Dr. St. Nicolau,
Prof. Dr. D. Danielopolu, Prof. Dr. N. Gh. Lupu.
Din comitet mai fac parte ¿i alte personalitå¡i care
nu sunt medici ca: Mihail Sadoveanu, prof. Traian
Såvulescu, prof. I. Iordan, Prof. S. Stoilov etc. Prin
decretul preziden¡ial nr. 1454 publicat în Monitorul
Oficial nr. 186 din 13 august 1948 se numesc
membrii ai Academiei RPR în sec¡iunea de ¿tiin¡e
Medicale: Danielopolu Daniel, Kreindler Arthur,
Lupu Nicolae, Nicolau S. ªtefan, Parhon Constantin.
Ilustrativ de asemenea, pentru capacitatea
organizatoricå, a activitå¡ii de cercetare ¿tiin¡ificå
medicalå ¿i a învå¡åmântului medical este ¿i
înfiin¡area institutului, for ¿tiin¡ific, care îi va purta
numele pânå la data când a fost desfiin¡at. Ambele
institu¡ii au contribuit la dezvoltarea cercetårii
¿tiin¡ifice medicale ¿i a învå¡åmântului medical în
¡ara noastrå.
IFNP a fost înfiin¡at în 1948 prin decret preziden¡ial (nr. 198) ¿i desfiin¡at în anul 2002 prin HG
nr. 1014 din 10 septembrie, publicatå în Monitorul
Oficial nr. 700 din 25 septembrie 2002. În cei 54
de ani, IFNP a avut 4 directori: Acad. D.
Danielopolu, Acad. Grigore Benetato, Prof. Dr.
Petru Groza, Dr. Doc. Marcel Uluitu – de numele
cårora se leagå trecutul ¿i prezentul, perioadele
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de glorie, extaz, agonie ¿i dispari¡ie. Denumirea
IFNP apar¡ine strict savantului care a avut ca una
dintre preocupårile principale domeniul mecanismelor de reglare a proceselor vitale, normale ¿i
patologice ale organismului uman.
IFNP D. Danielopolu era singurul Institut de
Fiziologie din lume care avea în structura sa
func¡ionalå ¿i o clinicå medicalå integratå organic.
D. Danielopolu, director al IFNP ¿i ¿eful clinicii,
coordoneazå activitå¡ile din domeniul fiziologiei
clinice, fiziopatologiei, farmacodinamiei, fiziologiei experimentale pe organul terminal, pe organismul animal întreg. Deprins så conducå autoritar
clinicile ¿i laboratoarele, a creat condi¡iile pentru
a se realiza o rela¡ie func¡ionalå între învå¡åmântul
medical ¿i cercetarea ¿tiin¡ificå medicalå. Dupå
modelul ¿i exemplu savantului, apare un nou tip
de medic cercetåtor – clinicianul experimentator.
Este un concept ce se bazeazå pe legåtura strânså
func¡ionalå între clinica ¿i disciplinele experimentale de fiziologie ¿i farmacologie. Aceasta a
condus la cunoa¿terea simptomelor de boalå ¿i de
a interpreta esen¡a fenomenelor patologice. D.
Danielopolu considerå cå cele mai mari progrese
ale patologiei, au fost ob¡inute prin colaborarea
dintre observa¡ia clinicå ¿i fiziologia experimentalå. D. Danielopolu, care lucra în laborator cu metode imaginate deseori de el, este considerat
deschizåtorul unei noi etape în clinica medicalå
româneascå, prin realizarea unei strânse unitå¡i
între clinicå ¿i fiziopatologie ¿i între terapeuticå ¿i
farmacologie.
Ca internist ¿i-a bazat gândirea medicalå pe
fiziologie, fiziopatologie ¿i farmacodinamie. Clinicianul trebuie så fie în primul rând fiziolog, deoarece interpretarea unui fenomen patologic nu poate
fi fåcutå decât comparându-l cu unul normal. El
însu¿i trebuie så fie un experimentator ¿i så aibå
posibilitatea de a trece de la observa¡ii clinice la
cercetarea experimentalå. Dar rezultatele cercetårilor de fiziologie ¿i farmacologie experimentalå
nu pot fi aplicate ad litteram la om. Ele pot servi
ca puncte de plecare pentru alte cercetåri de fiziologie ¿i farmacologie umanå, normalå ¿i patologicå.
O caracteristicå dominantå a personalitå¡ii sale
a fost pasiunea pentru cercetarea ¿tiin¡ificå medicalå, domeniu unde a elaborat teorii ¿i legi. Sunt
numeroase exemple, argumente care demonstreazå
capacitatea de a elabora ipoteze, teorii ¿i legi, studii
atât clinice, cât ¿i experimentale, cu o metodologie
originalå ce constå în utilizarea de metode ¿i probe
precum:
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Metoda graficå visceralå în clinicå. Metoda
viscerograficå la om, conceputå ¿i aplicatå din
1921, folositå prima datå în clinicå de el pentru a
studia func¡iile simpaticului ¿i parasimpaticului,
mai ales în reflexele oculo-viscerale.
Probele vegetative ca de ex.: Metoda atropinei
¿i ortostatismului (1923) este universal recunoscutå, prin care se poate studia tonusul simpatic ¿i
parasimpatic. Cu aceastå metodå a descris amfotonia, hipoamfotonia, simpaticotonia, parasimpaticotonia, hiposimpaticotonia, hipoparasimpaticotonia. Mai sunt ¿i alte probe func¡ionale imaginate ¿i utilizate în cercetårile sale.
Un alt domeniu în care s-a dovedit unul dintre
cei mai importan¡i cercetåtori îl reprezintå studiul
aprofundat al sistemului nervos vegetativ. În 1928,
concepe celebra schemå anatomofiziologicå a sistemului nervos vegetativ, clarificând multe necunoscute, pentru care este considerat o autoritate
de nivel mondial. În 1932, în monografia „Le
système nerveux de la vie vegetative“, lansa teoria
dupå care orice medicament exercitå asupra organismului atât o ac¡iune specificå, cât ¿i una
nespecificå. Conceptul asupra ac¡iunii medicamentelor ¿i-a gåsit confirmåri ulterioare în interpretarea farmacodinamicå la nivel celular ¿i molecular. SNV are încå unele taine în privin¡a mecanismelor intime de func¡ionare.
Dupå experien¡e minu¡ioase (1915-1925), a
ajuns la concluzia cå în func¡ionalitatea S.N.V.,
între simpatic ¿i parasimpatic a vorba de un
antagonism absolut, nu este de acceptat, deoarece
în reglarea func¡iilor vie¡ii vegetative (digestie,
circula¡ie, excre¡ie, apårarea imunitarå etc.) ac¡ioneazå un antagonism interstimulant. Acesta duce
în final nu numai la realizarea a ceea ce el numea
tonus permanent minimal, ci ¿i la realizarea unui
automatism în func¡ionarea „materiei vii“ a
organismului. El numea acest automatism „mecanism celular“, dovedindu-se a fi unul dintre
principalii precursori ai actualei viziuni biocibernetice în fiziologie.
Teoria antagonismului interstimulant al simpaticului ¿i parasimpaticului, lansatå de Danielopolu
¿i confirmatå în ultimele decenii, face din savantul
român ¿i un precursor al ciberneticii biologice
(antagonismul interstimulant având o coresponden¡å aproape perfectå cu no¡iunea de feed-back
negativ din biocibernetica actualå). În acest fel, el
este considerat precursor al biociberneticii împreunå cu ªtefan Odobleja, (autor al unui vast tratat
de Psihologie consonanticå (Psychologie consonantiste, 1938). D. Danielopolu utilizeazå explica¡ii patogenice (în angina pectoralå) folosind
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conceptul de cerc vicios, care nu era altceva decât
un circuit cibernetic cu feedback. Din 1920 a
introdus ideea feedback-ului negativ (fårå så îl
numeascå înså ca atare) în toate judecå¡ile pe care
le-a fåcut asupra S.N.V. ¿i asupra sistemului
endocrin. D. Danielopolu a aplicat a¿a-numitul
cerc vicios (feedback pozitiv) în interpretarea mecanismului patologic al crizei gastrice tabetice, a
anginei pectorale, anginei abdominale. Ipoteza
patogenicå a anginei pectorale de cerc vicios îl
recomandå drept un precursor al biociberneticii
pe plan mondial.
Utilizarea dozelor frac¡ionate de strofantinå în
tratamentul insuficien¡ei cardiace, reu¿e¿te prin
aceastå modalitate de administrare så evite ¿ocul
mortal, solu¡ie cåreia i se recunoa¿te eficacitatea,
dupå unele polemici pe aceastå temå, de cåtre
marele L.H. Vaquez (la ¿coala cåruia s-a ini¡iat în
cardiologie academicianul Aurel Moga). D.
Danielopolu demonstreazå cå moartea subitå, prin
administrarea intravenoaså a strofantinei, este
cauzatå de distrugerea Cholinesterazei, prin aceasta
se acumuleazå acetyl-cholina care opre¿te inima.
Din acest motiv a asociat atropina cu strofantina, a
cårei administrare se face dupå cea a atropinei. Administrarea i.v. a strofantinei în doze frac¡ionate a fost
însu¿itå ¿i practicatå la Clinica Medicalå conduså de
academicianul I. Ha¡ieganu – care la curs ¿i la stagiile clinice ne explica de ce strofantina trebuie administratå intravenos începând cu doze de o ¿aisprezecime, o optime, o påtrime dintr-un miligram.
Orientarea pe care a dat-o întregii activitå¡i a
Institutului era originalå, fapt ce a permis antrenarea personalului ce î¿i desfå¿ura activitatea medicalå atât în clinicå, cât ¿i în laboratoare. Personalul didactic era ¿i cercetåtor al IFNP, iar cercetåtorii încadra¡i în IFNP aveau ¿i normå didacticå.
Mul¡i cercetåtori din IFNP devin ¿i profesori: Prof.
Ioan Emil Bruckner, Prof. I. Haulicå, Prof. M.
Saragea, Prof. S. Purice, Prof. C. Arsenescu, Prof.
E. Viciu ¿i Prof. Petre Groza, care devine mai târziu
directorul Institutului ¿i ¿eful catedrei de Fiziologie
I.M.F. Bucure¿ti. În clinica medicalå conduså de
D. Danielopolu s-a format academicianul Ioan
Emil Bruckner, fost secundar în medicina internå
¿i colaborator ¿tiin¡ific al IFNP. Dupå stingerea din
via¡å a academicianului D. Danielopolu, ¿eful
clinicii medicale råmâne Prof. Ioan Bruckner. „În
sec¡ia clinicå conduså de Prof. Bruckner mi-am
petrecut anii tinere¡ii mele“, recunoa¿te viitorul
profesor S. Purice.
Prof. I. Haulicå, care î¿i va continua activitatea
de cercetare în IFNP „D. Danielopolu“ timp de
câ¡iva ani ¿i în perioada când director era
academicianul Grigore Benetato, se confeseazå
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spunând cå a lucrat alåturi de D. Danielopolu din
1953 pânå în 1955. „M-a contaminat, mi-a insuflat
interesul pentru medicina experimentalå. A¿a ceva
nu se deprinde din cår¡i. Datoritå lui am ajuns în
bunå parte ceea ce sunt“. Dupå dispari¡ia Prof.
Danielopolu a urmat o a doua ¿anså, prin venirea
la conducerea IFNP „D. Danielopolu“ a profesorului
Dr. Grigore Benetato. ªi el era pasionat de cercetåri precumpånitor experimentale. Fåcând o compara¡ie între profesorii D. Danielopolu ¿i Gr.
Benetato, consider cå cei doi s-au completat unul
pe altul, în timp ce Prof. D. Danielopolu fusese
clinician ¿i a devenit cercetåtor pasionat, Prof. Gr.
Benetato avea ¿i o pregåtire de chimist în Germania
într-un mare centru ¿tiin¡ific, întregind oarecum
orientarea fiziologicå ¿i fiziopatologicå a lui
Danielopolu, cu cea analiticå, biochimicå.
Din istoria rela¡iilor dintre ei se cunoa¿te faptul
cå între cei doi mari fiziologi erau afinitå¡i colegiale. Se mai ¿tie cå participând la congresul de
Fiziologie de la Leningrad (1936) atât Gr. Benetato,
cât ¿i D. Danielopolu sunt impresiona¡i de concep¡ia nervistå a lui I. Pavlov. Prof. Danielopolu
era un sincer admirator al lui Pavlov cel veritabil,
¿i nu al celui confec¡ionat de propagandi¿tii
partidului (G. Bråtescu). Danielopolu a fost admirat de urma¿ii lui Pavlov mai ales de Bîkov ¿i
Cernigovsky, care au vizitat de multe ori Institutul
de Fiziologie ¿i el a fost invitat la Moscova ¿i
Leningrad 1949-1955. Concep¡iile sale sunt cunoscute ¿i recunoscute în lumea interna¡ionalå
medicalå. Danielopolu a fost foarte bine cunoscut
în URSS, chiar în perioada interbelicå, unde toate
monografiile sale publicate în edituri stråine erau
traduse în ruse¿te (Stoiculescu P.).
În 1951, D. Danielopolu organizeazå ¿i conduce revistele: Studii ¿i cercetåri de fiziologie normalå ¿i patologicå, Probleme de cardiologie ¿i
Probleme de reumatologie.
Orientarea problematicii imprimatå Institutului
a continuat så se men¡inå ¿i dupå decesul
academicianului D. Danielopolu, prin desfå¿urarea
celor trei domenii de activitate: asisten¡a bolnavilor interna¡i, învå¡åmântul medical ¿i cel al
cercetårilor clinice ¿i experimentale de fiziologie,
fiziopatologie ¿i farmacodinamie. Tråinicia ¿i
continuitatea Institutului au fost asigurate de
valorosul grup de renumi¡i cercetåtori, clinicieni,
fiziologi, farmacologi, biochimi¿ti etc., care au
reu¿it så-¿i desfå¿oare activitå¡ile în domeniile
respective în bune condi¡ii cu rezultate remarcabile
pânå în 1958, când conducerea IFNP „D.
Danielopolu“ îi este încredin¡atå academicianul lui
Grigore Benetato, func¡ie exercitatå pânå în 1972 –
data decesului. În aceastå perioadå, Prof. Grigore
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Benetato conduce ¿i învå¡åmântul de fiziologie la
IMF Bucure¿ti ca ªef al Catedrei de fiziologie.
În perioada 1958-1972, cât a fost directorul
IFNP, el a contribuit la crearea unui mediu admirabil pentru desfå¿urarea activitå¡ii creative de
cercetare, dovedindu-se un urma¿ demn al întemeietorului acestui Institut unicat în lumea întreagå. A imprimat fiziologiei române¿ti o orientare conceptualå ¿i metodologicå modernå. Când
Prof. Gr. Benetato a venit la conducerea IFNP, a
abordat cu precådere o tematicå din domeniul proceselor integrative ¿i adaptative, fiind pasionat de
biochimismul func¡ional al creierului, fiziologie
neuroendocrinå, fiziologie cardio-respiratorie ¿i
digestivå, oftalmofiziologie. A continuat ¿i linia
de cercetare a farmacologiei nespecifice ini¡ate
de D. Danielopolu ¿i a men¡inut aceea¿i formå de
organizare a IFNP structurat pe laboratoare de
cercetare, sec¡ii (printre care ¿i o sec¡ie clinicå
medicalå de 62 de paturi) ¿i biobaza.
Pentru cercetarea func¡iilor creierului, a biochimismului cerebral ¿i implica¡iile acestuia în
fiziologia generalå, a imaginat o metodå proprie,
prin utilizarea unei tehnici originale a „capului
izolat“. Metoda capului izolat reprezenta o separare vascularå a creierului de trunchi, cu påstrarea legåturilor nervoase între cele douå pår¡i
ale corpului. Prin circula¡ie încruci¿atå sau prin
perfuzia creierului, realiza cercetåri asupra componentelor nervoase centrale cu råsunet asupra
func¡iilor somatice periferice.
Perfec¡ionarea tehnicii „capului izolat“ pe care
a utilizat-o la studierea experimentalå a biochimismului cerebral, a eviden¡iat unele particularitå¡i
ale circula¡iei cerebrale ¿i independen¡a relativå a
vasomotricitå¡ii cefalice de reac¡iile vasomotorii
generale. A studiat consumul de oxigen ¿i de glucozå ¿i eliberarea de mediatori ¿i hormoni hipofizari în lichidul de perfuzie al encefalului izolat,
paralel cu activitatea bioelectricå a diferitelor regiuni cerebrale, dovedind rolul activator cerebral
al vasopresinei ¿i ACTH. Savantul român a fost
invitat în numeroase ¡åri så facå demonstra¡ii cu
aceastå tehnicå a capului izolat, care a contribuit
la cre¿terea prestigiului såu în lumea ¿tiin¡ificå, ¿i
i-a adus notorietate pe plan mondial. Meritele sale
în rezultatele cercetårilor ¿tiin¡ifice au fost elogios
apreciate ¿i de cei cu care rela¡iile nu erau dintre
cele mai bune. Prof. Saragea M. afirma cå de¿i nu
se aflau în rela¡ii amicale, apreciazå cå Benetato
ar fi putut så fie un poten¡ial candidat la Premiul
Nobel pentru fiziologie.
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Gr. Benetato, ca profund cunoscåtor al mecanismelor fiziologice ale efortului fizic, a imprimat
o conduitå ¿tiin¡ificå în procesul de antrenament
al sportivilor de performan¡å. A eviden¡iat ¿i interpretat efectul efortului fizic istovitor de scurtå duratå precum ¿i la temperaturå înaltå asupra biochimismului cerebral ¿i activitatea electricå a
creierului. Ini¡iazå ¿i efectueazå cercetåri sistematice de fiziologia muncii, domeniu pe care îl
continuå ¿i îl dezvoltå în IFNP, contribuind la
fundamentarea ¿tiin¡ificå a fiziologiei muncii ¿i a
culturii fizice din ¡ara noastrå. Cercetårile efectuate
de colective de fiziologi, interni¿ti, igieni¿ti sunt
orientate spre studiul mecanismelor de adaptarea
la condi¡ii de muncå deosebite ca: hiperbarism
(scafandri), hipobarism (personal navigant),
solicitåri senzorio-motorii (mecanic de locomotivå, conducåtori auto). Prin rezultatele cercetårilor
de fiziologie a muncii, academicianul Gr. Benetato
este unul dintre fondatorii ergonomiei. Deosebit
de importante sunt ¿i cercetårile asupra rolului
sistemului nervos central în procesele imunobiologice, situând hipotalamusul în centrul acestor
mecanisme.
Autoritatea ¿tiin¡ificå recunoscutå în cercurile
interna¡ionale a determinat „Uniunea Interna¡ionalå a ªtiin¡elor Fiziologice“ (IUPS) så decidå
organizarea sub pre¿edin¡ia Prof. Benetato a unui
Congres Regional de fiziologie în România. La
Bra¿ov, în 1970, a avut loc respectiva manifestare
¿tiin¡ificå ce a reunit aproape 1.000 de fiziologi,
din care mai mult de jumåtate au venit din
stråinåtate, printre ei reprezentan¡i ai fiziologiei
mondiale în frunte cu Pre¿edintele IUPS. S-au fåcut
aprecieri elogioase cu privire la organizarea ¿i
nivelul ¿tiin¡ific al manifestårii care au fost exprimate
în unanimitate. A fost un triumf al fiziologiei
noastre. Este pentru prima datå ¿i råmâne pânå în
prezent singura manifestare interna¡ionalå a IUPS
organizatå în România. Cercetåtori din IFNP au
participat cu numeroase lucråri ¿tiin¡ifice – la acest
congres IUPS regional în 1970, dar ¿i la alte congrese organizate de IUPS ca cel de la München,
1971, la Paris, 1977, unde au fost prezentate numeroase lucråri realizate în IFNP. Între anii 19551958 a fost redactor principal al revistei medicale
Studii ¿i cercetåri de medicinå (Cluj) iar între 19551967 al Revistei de fiziologie normalå ¿i patologicå,
organ al Societå¡ii de Fiziologie. A condus ¿i revista
Studii ¿i cercetåri de fiziologie între anii 1955-1963
(atâta vreme cât a apårut). În 1963 înfiin¡eazå revista
Revue Roumaine de Physiologie, editatå de
Academia RS Române.
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IFNP „D. Danielopolu“ î¿i påstreazå rolul de
formare a cadrelor de cercetare ¿tiin¡ificå medicalå.
Nenumåra¡i doctori în Medicinå au fost doctoranzi
ai celor patru conducåtori de doctorate. Sunt create
condi¡iile desfå¿urårii activitå¡ilor de realizare a
temelor din tezele sus¡inute pentru ob¡inerea titlului
de doctor în ¿tiin¡e medicale. Ceea ce ilustreazå
preocupårile Institutului ¿i în acest important domeniu de formare a cadrelor cu preocupåri de cercetare ¿tiin¡ificå. Unii dintre doctorii în ¿tiin¡e
medicale care ¿i-au fåcut tezele de doctorat ajung
profesori. Exemplu de doctoranzi care au avut
conducåtor ¿tiin¡ific pe Prof. Petru Groza ¿i ajung
profesori Radu Cârmaciu, profesor de fiziologie
la UMF Bucure¿ti, de asemenea, Elena Nicolescu
profesor de fiziologie la IMF Bucure¿ti, conducåtor
¿tiin¡ific a fost Prof. Dr. Doc. Alexandru Ciplea,
elev al ¿colii clujene de medicinå internå reprezentatå de cel mai mare medic internist al timpului
såu, Iuliu Ha¡ieganu. Prof. Al. Ciplea este transferat
la Clinica Medicalå IFNP Danielopolu unde,
datoritå reputa¡iei binemeritate, organizeazå ¿i se
implicå activ ¿i eficient în cercetarea clinicå ¿i
experimentalå. Prestan¡a, prestigiul, patriotismul,
pregåtirea profesionalå ¿i perseveren¡a în actul
medical de îngrijire a bolnavului din clinicå ¿i a
celor foarte numero¿i consulta¡i ambulator, îl
recomandå ca o personalitate medicalå. Ca medic
practician, nu a refuzat pe nimeni din cei care îl
solicitau pentru consult ¿i de la care nu primea
bani. Ca om de ¿tiin¡å medicalå, a realizat un numår
mare de lucråri ¿tiin¡ifice clinice ¿i experimentale
pe om, precum ¿i pe loturi de animale.
Temele de cercetare abordeazå domenii dintre
cele mai variate, care î¿i propun så aducå unele
contribu¡ii la cunoa¿terea etiopatogeniei ¿i fiziopatologiei bolilor cardio-vasculare cu largå råspândire în rândul popula¡iei, a hepatopatiilor cronice. Este aproape imposibil så fie men¡ionate toate
lucrårile ¿tiin¡ifice care abordeazå cercetarea clinicå ¿i experimentalå a hipertensiunii arteriale ¿i a
aterosclerozei sistemice. Numårul lor este de ordinul sutelor.
În aceea¿i ordine de idei, cu privire la materialul faptic clinic ¿i experimental, trebuie men¡ionatå continuarea tradi¡iei de la Danielopolu a
clinicianului experimentator. Rezultatele cercetårilor se bazau pe efectuarea a zeci de mii de experien¡e pe om, la patul bolnavului în clinicå, pe
animale de laborator sau organe izolate. A¿a proceda ¿i colectivul condus de Prof. Dr. Docent Al.
Ciplea, ¿eful Sec¡iei de fiziopatologie clinicå; Prof.
Al. Ciplea adunase fi¿e de documentare de ordinul
miilor în problemele cercetate. Efectuase mii de
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punc¡ii suboccipitale cu prelevare de L.C.R., alte
sute de biopsii hepatice ¿i musculo-cutanate.
Investiga¡iile electrocardiografice erau de asemenea de ordinul zecilor de mii, efectuate de colectivul condus de Dr. Valeriu Ionescu, un excelent
cardiolog, preocupat de a transmite cuno¿tin¡ele
sale profesionale colegilor mai tineri din IFNP ¿i
din alte Institute ale Academiei. Un foarte bun profesionist din sectorul cardiovascular era ¿eful
sectorului, Dr. N. Zamfirescu, cel care acumulase
o importantå experien¡å în cercetarea miocardocoronarianå prin vectocardiogramå. Lucrårile
fåcute împreunå cu colectivul din clinicå, aveau
caracter prioritar ¿i erau unicat pentru cercetarea
cardiologicå din acea perioadå. Publicå mai multe
articole dintre care: N.R. Zamfirescu, N. Baltå ¿i
colab., Aspecte electro-vecto-cardiografice de
diagnostic diferen¡ial în infarctul miocardic
sechelar ¿i blocurile fasciculare stângi; N. R.
Zamfirescu, G. Bubuianu, N. Baltå ¿i colab.
Posibilitå¡i de eviden¡iare a cardiopatiei hipertensive prin studiul EKG, VCG ¿i cardiodinamic.
Sectorul condus de Zamfirescu mai are preocupåri
¿i cu privire la dezvoltare ocrotirii sånåtå¡ii copilului ¿i tineretului.
Dr. Docent Toma Nicolescu este de asemenea
conducåtor ¿tiin¡ific de doctoranzi, care abordeazå
în tezele lor subiecte din patologia digestivå. Personalitate marcantå a gastroenterologiei române¿ti,
a publicat monografia intitulatå Hepatopatiile
cronice, apårutå în Editura Academiei RSR 1969.
Era ¿eful Sec¡iei de fiziopatologie digestivå a IFNP
„D. Danielopolu“. Monografia s-a bucurat de
succes, fiind consideratå o carte de referin¡å care
încearcå så aducå pu¡inå luminå într-un domeniu
unde totul este controversat. A adunat un material
clinic imens bine ¿i multilateral studiat (scria în
prefa¡å Prof. I. Pavel, membru corespondent al
Academiei RSR). Prestigiul ¿tiin¡ific ¿i profesional
i-au conferit autoritatea organizårii primului
Congres Na¡ional de Gastroenterologie cu
participare interna¡ionalå. Din comitetul de organizare: pre¿edinte, T. Spârchez, vicepre¿edin¡i, O.
Fodor ¿i V. Runcan, secretar general T.
Nicolaescu, secretari N. Balta ¿i Al. Oproiu,
membrii, I. Bruckner, Th. Burghele, E. Cråciun,
P. Groza, I. Pavel, S. Schiau ¿i al¡ii.
Caracteristica principalå a perioadei de început
a directoratului Prof. Dr. P. Groza a fost continuarea tradi¡iei în activitatea ¿tiin¡ificå desfå¿uratå
în IFNP când s-au aflat la conducere academicienii
Danielopolu (1949-1955), Grigore Benetato (19481955). În comformitate cu îndelungata tradi¡ie,
preocuparea dominantå a Institutului råmâne
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abordarea Mecanismelor de reglare complexå a
principalelor func¡ii în condi¡ii normale ¿i patologice. Este domeniul în care s-au ob¡inut rezultate
originale cu implica¡ii practice în reactivitatea
organismului sub ac¡iunea excesivå a unor factori
din mediul ambiant natural. Este preluatå ¿i men¡inutå acea atmosferå de efervescen¡å creatoare,
de emula¡ie în activitatea ce se desfå¿oarå în coordonate ce asigurå competitivitatea nu numai în
domeniile cu tradi¡ie ca fiziologie neuroendocrinå,
cardiovascularå ¿i digestivå, ci ¿i prin abordarea
unor cercetåri de radiobiologie ¿i de aerospa¡iale.
Se efectueazå investiga¡ii cardiovasculare cu privire la Homeostazia circulatorie în timpul zborului
spa¡ial, în condi¡ii de imponderabilitate sau
suprasolicitåri de mediu, hipoxie, hipertermie. Se
aduc unele contribu¡ii la interpretarea mecanismelor ce stau la baza modificårilor de reactivitate
survenite în activitatea cardiacå, circula¡ia encefalicå ¿i perifericå în zborul spa¡ial. Rezultatele
cercetårilor din domeniul men¡ionat sunt comunicate la sesiunile INTERCOSMOS ¿i COSPAR.
Continuå så-¿i desfå¿oare activitatea cercetårii
personalitå¡i recunoscute în domeniile în care au
cunoscut consacrarea: Al. Ciplea, N.R. Zamfirescu,
V. Ionescu, N. Sterescu, T. Nicolaescu, S. Schiau
(marele radiolog bucure¿tean), M. Uluitu, A.
Bordeianu, E. Bitman, S. Simionescu, P.
Stoiculescu, L. Stoenescu, Gh. Bubuianu, N. Baltå,
N. Drågulescu, N. Gheorghe, M. Cârstea, C.
Vlådescu, V. Filcescu, V. Jinga, M. Carapancea,
Gh. Petec, R. Stoenescu, E. Udrescu, N. Stoicescu,
C. Bonciocat etc. Men¡iona¡i într-o ordine aleatorie, cercetåtorii din IFNP sunt autori a mii de
lucråri ¿tiin¡ifice comunicate sau publicate în
reviste din ¡arå ¿i stråinåtate. Fac parte din comitetele de redac¡ie ale revistelor medicale, participå
cu lucråri ¿tiin¡ifice, la congrese, organizeazå Conferin¡ele anuale de Fiziologie ¿i Congresele de
Fiziologie, organizeazå ¿edin¡ele periodice de
comunicåri ¿i referate, veritabile evenimente ¿tiin¡ifice, la care participå ¿i persoane interesante din
alte unitå¡i. Sunt invita¡i så participe la Congrese
Interna¡ionale nu numai så prezinte lucråri, ci ¿i
så conducå sec¡ii ale Congresului, sau au primit ¿i
onorat invita¡ii din partea National Academy of
Sciences – USA (profesorii Al. Ciplea, N. Baltå).
Prin participarea lor la numeroasele manifeståri au
fåcut cunoscute realizårile ¿colii române¿ti de
medicinå. Numeroase dintre rezultatele remarcabile î¿i påstreazå ¿i în prezent valabilitatea ¿i
reprezintå surse de informa¡ii ¿i idei de la care au
pornit ipoteze noi de cercetare.
În IFNP s-a acumulat un vast material de
observa¡ii clinice ¿i experimentale pe baza cårora
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s-au adus explica¡ii la interpretarea modernå a
mecanismelor unor boli cardiovasculare, digestive, alergice, în fiziologia aerospa¡ialå. Prin rezultatele cercetårilor s-au deschis noi câmpuri de
cercetare, de elaborare de noi tehnici de investigare
a fenomenelor normale ¿i patologice. În tematica
de cercetare se regåsesc multe dintre preocupårile
existente anterior. Sunt abordate domenii de fiziologie, clinicå, fiziopatologie, farmacodinamicå
efectuate cu metode îmbunåtå¡ite, unele originale:
imunoelectroforezå discelectroforezå, histoimunofluorescen¡å, culturi de celule, radioizotopi. O
preocupare de aplicare a izotopilor radioactivi în
medicinå o gåsim la Danielopolu în 1954. În
Institut se înfiin¡eazå un laborator modern de radiobiologie condus competent de Dr. N. Gheorghe
unde se pot efectua investiga¡ii în scop diagnostic
¿i/sau de cercetare. Se fac studii ¿i cercetåri ale unor
procese biologice din organismul uman ¿i animal,
de explorare a stårii morfofunc¡ionale a tractului
digestiv, a ficatului ¿i rinichilor, a sistemului hematoformator. O parte din experien¡a acumulatå
în domeniul investiga¡iilor radioizotopice ale ficatului, al corela¡iilor clinice anatomo-patologice ¿i
scintigrafice (hepato-splenoscintigrama) este prezentatå în monografia „Exploråri morfofunc¡ionale în hepatopatiile cronice“ (N. Baltå, N.
Gheorghe, N. Drågulescu ¿i colab.).
Directorul IFNP, Prof. Dr. Petru Groza a contribuit la men¡inerea unui mediu favorabil pentru
desfå¿urarea, dezvoltarea fiziologiei, a fiziopatologiei clinice ¿i experimentale, de valorificare
a rezultatelor cercetårilor efectuate în Institut, ¿i a
integrårii cercetårii cu asisten¡å medicalå ¿i învå¡åmântul. Are responsabilitatea directå a tematicii
orientate în studiul mecanismelor care stau la baza
fenomenelor de fiziologie gastro-intestinalå ¿i patologie digestivå. Preocupåri pentru studiul motricitå¡ii gastrice, esofagiene ¿i intestinale le gåsim
¿i la D. Danielopolu, care elaboreazå metoda
viscerograficå ¿i o aplicå în gastroenterologie –
între 1935-1950. În 1927 a demonstrat efectul
insulinei asupra secre¡iei gastrice. A fost primul
care a descris efectul gastro-secretor al insulinei,
modificårile motricitå¡ii gastrice determinate prin
stimularea condi¡ionatå pe cale reflexå. Prof. Petru
Groza, preluând problema mecanismelor de
reglare a func¡iilor digestive, aprofundeazå domenii de fiziologie digestivå. Prin rezultatele cercetåtorilor, aduce contribu¡ii la cunoa¿terea mecanismelor secre¡iei gastrice ¿i motricitatea tractului
gastro-intestinal, controlul hormonal al func¡iilor
gastrosecretorii, în acela¿i timp, ¡esutul endocrin
din tractul digestiv (APUD) secretor.
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Un alt domeniu unde aduce contribu¡ii, este în
legåturå cu reac¡iile vasomotorii în cadrul sindromului general de adaptare la stres. Se cerceteazå
reactivitatea sistemului cardiovascular, de un
colectiv condus de Prof. Dr. V. Filcescu, care studiazå comportarea aparatului cardiovascular în
timpul expunerii la altitudine simulatå. În studii
experimentale, se cerceteaza influen¡a stresului
luminos asupra metabolismului ¿i a aparatului
cardiovascular (N. Balta).
S-au efectuat cercetåri în colaborare interna¡ionalå prin participarea activå a colectivului tematic la experimentul Intercosmos, cu agen¡ia de
energie atomicå de la Viena ¿i cu departamentul
de neurofiziologie Götteborg. Al¡i cercetåtori au
efectuat investiga¡ii sistematice ale transmiterii
influxului nervos prin fibrele motorii ¿i senzitive
în cursul evolu¡iei hepatopatiilor cronice. S-a
demonstrat existen¡a unei corela¡ii între severitatea
tabloului clinic, biochimic, histopatologic ¿i reducerea vitezei de conducere în fibrele motorii ¿i în
special senzitive la bolnavii cu hepatopatii cronice.
Rezultatele cercetårii originale, inedite, au fost
solicitate de numero¿i cercetåtori din stråinåtate,
Austria, RFG, SUA, Argentina etc., ¿i citate în
tratatul Lehrbuch der Neurologie – 1980.
Pentru a ilustra dimensiunea ¿i preocupårile din
domeniul de cercetare în IFNP „D. Danielopolu“
sub directoratul Prof. Dr. P. Groza meritå a se
vedea programul de activitate ¿tiin¡ificå exprimat
prin planul de cercetare pe anul 1977/1978 –
alcåtuit din 19 teme de cercetare care abordeazå
domenii ce vizeazå: mecanisme intime de reglare
a unor func¡ii vegetative sub ac¡iunea excesivå a
factorilor de mediu ambiant natural; ac¡iunea
tensiunii intraoculare asupra acomodårii hipermetropice în hipobarismul experimental ¿i la
aviatori (M. Carapancea), simularea hormonalå a
unui stres exercitat asupra produsului de concep¡ie
în perioada neonatalå ¿i la animalul adult (N.
Sterescu); cercetåri experimentale în iradierea
acutå ¿i prelungitå (C. Vlådescu), dereglårile
neuroendocrine sexuale la femei în diferite condi¡ii
de muncå; capacitatea de efort fizic a copiilor ¿i
tineretului la diferite solicitåri; detectarea precoce
a unor erori metabolice; ac¡iunea centralå a
hormonului hipotalamic de eliberare a tirotrofinei
(TRH) în perioada neonatalå; noi posibilitå¡i de
diagnostic al afec¡iunilor vasculare degenerative;
cercetåri asupra tulburårilor de conducere intraventriculare; studiul experimental ¿i clinic al
cauzelor macrovoltajului QRS (V. Ionescu); sisteme
enzimatice (proteaze) din nevroglii ¿i celule cardiace pulsatile în culturi de celule (V. Jinga),
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patogenia ulcerului gastroduodenal; noi posibilitå¡i
de diagnostic al hepatitelor cronice prin explorarea
func¡iei tiroidiene ¿i vasopresinei; interrela¡ii
hepatoovariene ¿i implica¡ii în hepatita cronicå;
procesul de cronicizare a hepatitei; fiziopatologia
cronicizårii hepatitei; mecanismele imuno-alergice
în patogenia reac¡iilor adverse produse de medicamente (M. Cârstea); ac¡iuni farmacodinamice
nespecifice ale unor compu¿i piperazinici (S. Simionescu). Unele teme se realizeazå în cursul ¿i
prin actul de asisten¡å medicalå din clinicå ¿i
ambulator.
Centrul de Alergologie condus de Prof. Dr.
Seropian, care în anii 1977-1979 a fost inclus în
structura IFNP, are înscrise în planul de cercetare
probleme de psihosomaticå (Dr. B. Iamandescu),
imuno-stimulare periodicå, ¿ocul anafilactic:
cauze, mecanisme ¿i implica¡ii în patologia alergicå
(V. Filip).
Au fost publicate urmåtoarele cår¡i: N. Baltå ¿i
S. Cåpâlnå, Dinamica proceselor metabolice în
aterosclerozå, Ed. Academiei, 1977; Val. Ionescu,
Factorii de eroare în diagnosticul ¿i tratamentul
bolilor de inimå, Ed. Academiei, 1980; P. Groza,
Fiziologia tractului digestiv, Ed. Academiei, 1986;
N. Baltå ¿i V. Filcescu, Diagnostic ¿i tratament în
patologia miocardo-coronarianå, Ed. Academiei,
1986; N. Baltå, V. Filcescu, D. Dumitra¿cu.
Actualitå¡i în patologia miocardo-coronarianå,
Ed. Academiei, 1991; N. Gheorghe ¿i C. Vlådescu,
Radia¡iile ionizante ¿i via¡a, Ed. Academiei, 1984.
S. Cåpâlnå ¿i N. Baltå scriu Biochimia Clinicå,
råmaså în manuscris.
Integrarea cercetårii medicale cu învå¡åmântul
¿i asisten¡a medicalå s-a concretizat ¿i prin faptul
cå unele cadre din învå¡åmânt de la Catedra de
Fiziologie a IMF Bucure¿ti au lucrat în IFNP, iar
opt cercetåtori din IFNP au prestat activitate didacticå la catedra de fiziologie ¿i la cea de fiziopatologie.
Institutul de Fiziologie Normalå ¿i Patologicå
î¿i påstreazå în general aceea¿i structurå func¡ionalå, având în componen¡a sa laboratoare de
cercetare, sec¡ia clinicå, biobaza. Numeroase teme
de cercetare se desfå¿oarå în continuare. Noutatea
survine din partea Ministerului Sånåtå¡ii, care
decide unificarea IFNP cu Institutul Oncologic
Bucure¿ti ¿i Maternitatea Filantropia. Dupå un timp,
IOB se desprinde de Maternitatea Filantropia ¿i
asimileazå ¿i IFNP. Directorul IOB, Prof. Al.
Trestioreanu, devine ordonatorul de credite. Prof.
Dr. P. Groza råmâne directorul IFNP, revenindu-i
numai problemele ce priveau programele de
cercetare coordonate de Academia de ªtiin¡e
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Medicale. Acest gen de rela¡ie func¡ionalå cu IOB
¿i ASM se men¡ine pânå în anul 1991.
Din 1991, directorul IFNP „D. Danielopolu“
este numit Doctor Docent Marcel Uluitu, vechi
colaborator al academicianului Gr. Benetato, IFNP
are în componen¡å laboratoare de cercetare, o
sec¡ie clinicå medicalå ¿i biobazå. Activitatea de
cercetare se desfå¿oarå în condi¡ii bune. Consiliul
¿tiin¡ific î¿i exercitå rolul de coordonare a tematicii
de cercetare, care abordeazå domenii asemånåtoare
celor din perioadele anterioare.
Treptat, întreaga organizare a activitå¡ii din
Institut devine deficitarå. Via¡a ¿tiin¡ificå este
aproape inexistentå; nu se ma ¡in ¿edin¡ele anuale
de comunicåri ¿tiin¡ifice, nici cele periodice. Nu
mai func¡ioneazå Consiliul ªtiin¡ific al Institutului,
pe care directorul l-a desfiin¡at în mod abuziv. Gravå
este ¿i situa¡ia din domeniul selec¡iei cadrelor de
cercetare, nefiind nici din acest punct de vedere
create premisele redresårii Institutului. În anul
1994, clådirea Institutului de Fiziologie Normalå
¿i Patologicå este propuså pentru consolidare. În
urma unei licita¡ii, firma de construc¡ii Atheneum,
câ¿tigå licita¡ia pentru cå va efectua lucrårile în 3
ani cu un cost de cca. 3 miliarde de lei. Dar nu a
fost så fie a¿a, deoarece durata consolidårii clådirii
depå¿e¿te 8 ani ¿i cheltuielile depå¿esc 63 de
miliarde de lei. Durata consolidårii clådirii, cu mult
peste 3 ani, atrage aten¡ia Cur¡ii de Conturi a
României care, în urma controlului efectuat de 2-3
revizori timp de câteva luni, consemneazå în raportul nr. 373 întocmit pe 19 martie 2001, cå
Institutul verificat a fost pågubit ¿i a prejudiciat
bugetul de stat ¿i fondul asigurårilor sociale de
sånåtate cu suma de peste 9 miliarde de lei. Faptul
cå IFNP treaverseazå o perioadå nefastå, dåunåtoare în planul realizårilor ¿tiin¡ifice medicale,
m-a determinat så-i adresez o scrisoare deschiså
directorului Prof. Dr. Docent Marcel Uluitu, prezentatå aici în rezumat.
„A fi sincer nu este totdeauna u¿or, a fi direct
în a exprima unele constatåri din activitate reprezintå un act de curaj, ce dovede¿te distinc¡ie ¿i
sinceritate. În rela¡iile interumane, atitudinea deschiså genereazå acea stare de mul¡umire sufleteascå ce î¡i conferå ¿i imprimå tråsåturile de comportare ¿i în activitatea profesionalå. Succintele
considera¡ii îngåduie o mai corectå ¿i completå
caracterizare a oamenilor care nu sunt asemånåtori,
ci mai degrabå feluri¡i. Unii scriu anonime, eu
redau faptele a¿a cum le cunosc ¿i îmi asum responsabilitatea indiferent de riscul implicat. Personal nu am scris nici o anonimå în via¡a mea, ce
am avut de spus am relatat deschis, pe fa¡å, fapt
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ce mi-a atras ¿i unele neplåceri. Evenimentele survenite în rela¡iile noastre îmi prilejuiesc ¿i o retrospectivå a istoriei lor. Ne-am întâlnit acum aproape
jumåtate de secol, timp în care cred cå ne-am
cunoscut bine. Între noi s-a stabilit acel gen de
rela¡ie colegialå, considerându-må un prieten de
necontestat.
În func¡ia de director la I.F.N.P. ai profitat în
cel mai înalt grad de tot ce se putea în planul
dorin¡elor personale ¿i familiale. Odatå ce le-ai
ob¡inut, este cazul så te retragi, î¡i cere insistent
cel mai vechi salariat încå în func¡ie. Înlåturarea
¡i-ar fi beneficå, deoarece î¡i va da posibilitatea så
te ocupi de cercetårile cu rezultate de råsunet, a¿a
dupå cum reiese din presa nemedicalå. Dacå
men¡ineai în func¡ie Consiliul ªtiin¡ific, ai fi avut
prilejul så le expui ¿i colectivului de cercetåtori.
Poate o vei face când nu o så mai exerci¡i actuala
func¡ie. Atunci vei avea înså ¿i un mic dezavantaj,
nu o så mai ai Institutul în folosin¡å personalå.
Înlocuirea ta reprezintå ¿ansa Institutului de a se
salva. Doresc så mai ¿tii cå apelul „Salva¡i
Institutul“ l-am adresat ¿i unor organisme ce coordoneazå ¿i care s-ar putea implica pentru îndeplinirea acestui deziderat.“
Managementul defectuos mai este ilustrat ¿i de
actele abuzive, lipsa de comunicare în cadrul
Consiliului de administra¡ie care de altfel se reunea
sporadic. Erau evenimente petrecute în Institut
despre care luam la cuno¿tin¡å din preså. Directorul
este depå¿it în privin¡a solu¡ionårii cerin¡elor minimale pentru men¡inerea unui mediu propice
activitå¡ii de cercetare.
La incompeten¡å mai este de adåugat ¿i preocuparea sa de privatizare a Institutului (considerat
de academicianul I. Haulica un act criminal). Se
solicitå CNAS ca sec¡ia clinicå så fie încadratå în
categoria unitå¡ilor spitalice¿ti unde pentru ziua
de spitalizare pentru bolnav plata este mai reduså
fa¡å de suma anterioarå primitå de Institut. Salaria¡ii
sunt foarte nemul¡umi¡i, nu li s-au mai plåtit gårzile
¿i sporurile legale cuvenite pentru turele de noapte
¿i orele suplimentare, Institutul nu a virat cåtre stat
impozitele ¿i asigurårile de sånåtate. Institutul este
admonestat de ASM prin secretarul såu general în
privin¡a realizårii temelor de cercetare din 20002001 înscrise în programul ASM. Direc¡ia Resurse
Umane care a anchetat condi¡iile din Institut a
prezentat concluziile în cadrul ¿edin¡ei Consiliului
de Administra¡ie al IFNP în data de 13 aprilie
2001. Constatårile de gravitate extremå impuneau
destituirea directorului, Prof. Dr. Doc. Marcel
Uluitu. Ministrul sånåtå¡ii, Dr. Daniela Barto¿ men¡ine la conducere directorul pânå la desfiin¡area
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Institutului. Ilegalitå¡ile, neregulile ¿i abuzurile
comise, cunoscute ¿i tolerate de diriguitori, ¿i desfiin¡area IFNP, ridicå semne de întrebare cu privire
la etica profesionalå ¿i moralitatea celor care au
generat comiterea actului samavolnic.
„Angaja¡ii de la sec¡ia medicalå a IFNP nu ¿i-au
mai primit salariile din luna iunie. Unitatea nu are
decât 60 de paturi, iar activitatea nu este eficientå.
Colegiul Ministerului a decis ca în sec¡ie så fie
interna¡i pacien¡ii care au nevoie de recuperare
ortopedicå ¿i neurologicå. Activitatea de cercetare
a Institutului va continua, dar întreaga unitate va
func¡iona ca sec¡ie a Institutului de Balneologie.“
Era declara¡ia fåcutå de Dr. Daniela Barto¿,
ministrul sånåtå¡ii, din care mai rezultå cå sec¡ia
clinicå din structura IFNP î¿i schimbå profilul, iar
laboratoarele de cercetare î¿i continuå activitatea
ca o sec¡ie exterioarå a INRMFB. Laboratoarele
de cercetare se organizeazå ¿i devin sec¡ii
exterioare în structura INRMFB, påstrându-¿i
sediul în clådirea IFNP. În Hotårârea de Guvern
nr. 1014 se precizeazå cå atât sec¡ia medicalå, cât
¿i laboratoarele de cercetare î¿i påstreazå sediul în
Bdul Ion Mihalache nr. 11A, sector 1, adicå în
clådirea IFNP „D. Danielopolu.“
Pentru schimbarea profilului clinicii medicale
din IFNP, în clinicå de recuperare, cu transferul
personalului medical al clinicii de recuperare din
Spitalul Municipal Bucure¿ti nu trebuia så fie
desfiin¡at IFNP „D. Danielopolu“. Respectiva
clinicå î¿i putea desfå¿ura activitatea în coabitare
cu IFNP, fårå ca acesta så fie desfiin¡at. Decizia
desfiin¡årii Institutului surprinde cu atât mai mult
cu cât Dr. Daniela Barto¿ declara în ziarul Adevårul
cå IFNP „D. Danielopolu“ din Capitalå va deveni
Sec¡ie a Institutului de Balneologie. Cine va scrie
despre istoria acestui important for ¿tiin¡ific medical va men¡iona în mod sigur data înfiin¡årii ¿i a
desfiin¡årii, nu spun a dispari¡iei, fiindcå mai
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credem cu tårie în reînfiin¡area ¿i revitalizarea
Institutului. În speran¡a cå se vor gåsi acele for¡e
salvatoare, s-au fåcut demersuri la congresele
AMR (din 23-24 noiembrie 2007 ¿i respectiv 1819 aprilie 2008). S-a solicitat sprijinul AMR, prin
pre¿edintele Prof. Dr. Constantin IonescuTârgovi¿te, membru corespondent al Academiei
Române, pentru oficializarea denumirii sec¡iei de
cercetare rezultatå din desfiin¡area IFNP, care så
poarte numele Daniel Danielopolu ¿i så fie incluså
în structura Institutului „N. Paulescu“. Un apel a
mai fost adresat ¿i ministrului sånåtå¡ii publice fårå
a se înregistra nici un råspuns.
De ce am pornit så dezvolt subiectul anun¡at în
titlu? Din mai multe considerente: sentimentul de
înaltå stimå ¿i respect pentru înainta¿i, dorin¡a de
a situa IFNP „D. Danielopolu“ la locul de cinste
pe deplin meritat, pe care l-a avut de-a lungul timpului, este un prilej de recuno¿tin¡å pentru acest
Institut ¿i fa¡å de cei care au contribuit la formarea
mea de clinician experimentator, fapt ce mi-a
permis så ob¡in rezultate în cercetarea clinicå ¿i
experimentalå, de a sensibiliza lumea ¿tiin¡ificå
medicalå ¿i de a ac¡iona pentru reînfiin¡area IFNP,
cu numele renumitului savant. Îmi exprim convingerea cå existå corifei ai medicinei noastre contemporane capabili så salveze de la dispari¡ie singurul
institut de fiziologie din România.
Reînfiin¡area ar fi un act reparatoriu, de cinstire
a memoriei unui savant de dimensiuni inegalabile,
s-ar înscrie în tradi¡ia påstrårii memoriei unui
român în rândul marilor personalitå¡i ale lumii medicale interna¡ionale ¿i datoria de a men¡ine reputa¡ia acestui savant pentru posteritate. Totodatå, s-ar
reveni la cadrul organizatoric pentru desfå¿urarea
cercetårilor fundamentale de fiziologie normalå ¿i
patologicå într-un institut cu tradi¡ie veche în via¡a
¿tiin¡ificå medicalå româneascå.

