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IN MEMORIAM14
PROF. V. LUCA (13.01.1923 – 20.08.2012)

V. Luca MD, PhD (January 13, 1923 – August 20, 2012)

 Prof. Dr. Dimitrie Nanu 
Membru al Academiei de Ştiinte Medicale

Academia de Ştiinţe Medicale anunţă cu pro-
fund regret trecerea în ne fi inţă a prof. Vasile 

Luca, mem bru al Aca de miei Române de Medi cină. 
Prof. V. Luca a fost unul dintre marii profe sori 

de obstetrică şi gine co lo gie pe care i-a avut Ro-
mânia. Profesorul V. Luca face parte din ga leria cti-

torilor obste tricii româ neşti, alături de pro fesor 
V. Savolescu, prof. N.N. Gheorghiu, prof. Eugen 
Bogdan Aburel, prof. V. Dobrovci şi, în ultimele 
decenii, prof. Dan Alessandrescu şi prof. Panait 
Sârbu.

Prof. V. Luca a parcurs cu brio toate etapele 
devenirii profesionale:

a absolvit liceul Mihai Eminescu din • 
Bucureşti în 1947, ca şef de promoţie;
a urmat cursurile Facultăţii de Medicină între • 
1941 şi 1947, fi ind bursier al Academiei 
Române pe toată durata studiilor;
extern şi intern prin concurs, admis primul;• 
medic secundar, specialist şi primar, activând • 
în maternităţile: „Gheorghe Marinescu“, 
,,Polizu“, ,,Cantacuzino“’, ,,Elias“, ,,Brânco-
ve nesc“ şi „Titan“;
parcurge toate treptele ierarhiei didactice ca • 
asistent universitar şi şef de lucrări la clinica 
obstetrică-ginecologie „Polizu“, conferenţiar 
prin concurs la clinica obstetrică-ginecologie 
„Elias“, profesor prin concurs la clinicile 
obstetrică-ginecologie ale spitalelor „Brânco-
venesc“ şi „Titan“;
profesor consultant de obstetrică-ginecologie • 
la clinica de obstetrică-ginecologie „Polizu“ 
a UMF „Carol Davila“, Bucureşti.

Meritul incontestabil al prof. V. Luca este că a 
înţeles foarte repede că obstetrica actuală s-a trans-
format din „arta moşitului“ în sănătatea repro du-
cerii şi apoi în medicina materno-fetală a actua lului 
deceniu.

În aceleaşi timp a observat că progresele teh-
nico-ştiinţifi ce ale epocii noastre au un impact deo-
sebit asupra obstetricii şi ginecologiei (imagistică, 
genetică, markeri tumorali etc.).

Prof. V. Luca a avut o serie de premiere în 
obstetrica românească de-a lungul întregii activi-
tăţi:
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– Introducerea pentru prima dată în România a 
monitorizării electrocardiografi ce fetale.

– Deschiderea orizontului obstetricii raţionale în 
România prin lucrări ce apreciază fi zio-matematic 
procesele biologice ale obstetricii. Astfel, se expune 
o teorie fi zio-matematică a mecanismului dilataţiei 
(în probleme mecanice ale dilataţiei, la consfătuirea 
din Oradea în 1968 şi capitolul mecanismul dilataţiei 
din „Biologia reproducerii umane“ – sub redacţia 
lui Dan Alessandrescu – 1976).

– O demonstraţie fi zico-matematică a procesului 
de transmitere a bătăilor cordului fetal (în „L’electro- 
cardiographie foetale monopolaire interuterine au 
cours de la grossesse et du travail“ – Gynec-obstet, 
Paris, 1958), explicaţie reluată în Tratatul de ob-
stetrică H. Martius (traducere Ed. Medicală, 1966, 
pg.148), ca şi modelarea matematică în obs tetrică 
şi ginecologie (în Revista de Obstetrică-Gine-
cologie Nr. 1-2/1991).

– Cercetări asupra atitudinii hormonilor sexuali 
pe vezica urinară la femeie („Test de reactivi te 
vesicale ches la fame“ – Gynec-obstet. Paris, 1968) 
şi asupra procesului biologic al dilataţiei („The role 
of oestriol in the biological process of pathophysiolo-
gy of pregnancy“, The 26th silver jubilee meeting 
Brijum, Croaţia, 10-12 septembrie 1994).

În domeniul fi ziopatologiei sarcinii, se expune 
la Congresul la Xl-lea de obstetrică-ginecologie, 
Timişoara, 1993: teoria imunologică a apoplexiei 
uteroplacentare ca fenomen arthus uterin.

Prof. Dr. Vasile Luca este autorul a peste 16 
tratate şi monografi i. A colaborat la „Ginecologia“ 
sub redacţia Prof. E. Aburel, 1959, „Probleme de 
practică şi tehnica obstetricală“ (împreună cu prof. 
Dr. Dan Alessandrescu), „Atlas de colposcopie“ 
(împreună cu Prof. Dr. Dan Alessandrescu, 1963), 
„Concepţia, sterilitatea, anticoncepţia“ (1964), 
„Steri litatea feminină“ (1966), „Ginecologia“ (sub 
redacţia Coja-Vasiliu, 1966), „Fogmazos Maddoseg“ 
(1967), „Explorarea chirurgicală a abdomenului“ 
(red. D. Gerota. 1979), „Biologia reproducerii 
umane“ (red. Dan Alessandrescu, 1974), „Tratat de 

patologie chirurgicală“  (red. Proca-Sârbu, 1983), 
„Cronobiologia“ (red. Stefl ea, 1983). Ca autor unic 
a semnat „Avortul, complicaţii majore“ (1985), 
„Avortul pro vocat“ (1987), „Diagnostic şi conduit 
în sarcina cu risc crescut“ (1989), „Anticoncepţia, 
anticoncepţionale“ (1991), „Consultaţia prenatală“ 
(1992), „Hemo ragiile obstetricale“ (1994), „Infecţia 
puerperală“ (1994), „Urgenţe obstetricale“ (2006).

Prin „Atlasul de colposcopie“ (premiat la expo-
ziţia de carte de la Leipzig, 1963), se introduce în 
Ro mânia explorarea colposcopică în vederea diag-
nos ticului precoce al cancerului de col uterin.

Prof. V. Luca a fost redactorul responsabil al 
Revistei de Obstetrică şi Ginecologie, este membru 
titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, membru al 
FIGO şi al societăţii pentru studiul Patofi ziologiei 
sarcinii de la Geneva, membru de onoare al So-
cietăţii de Obstetrică şi Ginecologie Maghiare.

Dascăl cu talent didactic deosebit, dar şi cu certe 
calităţi de pictor, a ţinut cursuri cu imaginea ori-
ginală pentru înţelegerea noţiunilor predate.

Prof. V. Luca a fost un veritabil şef de şcoală, 
punându-şi amprenta asupra discipolilor şi cola-
boratorilor săi, unii devenind la rândul lor profesori 
şi şefi  de clinică: prof. Vartegi P., Prof. Crisan N., 
Prof. Nanu D., Prof. D. Pelinescu, Conf. Anca 
Stănescu, Conf. Moga M.

Şi astăzi tratatul de obstetrică ,,Diagnostic şi 
conduită în sarcina cu risc crescut“ îşi menţine 
valoarea, fi ind folosit de obstetricieni la fel ca şi 
cartea de tehnică obstetricală „Probleme de practică 
şi tehnică obstetricală“. Prof. V. Luca a fost, de 
asemenea, înzestrat cu talente deosebite în pictură 
şi muzică, a fost membru al Uniunii Artiştilor 
Plastici (expoziţii de pictură în 1957 şi 1992) şi 
membru fondator activ al Orchestrei de Cameră a 
Medicilor din 1954, fi ind evidenţiat pentru o acti-
vitate de 25 de ani.

Academia de Ştiinte Medicale, dar şi medicina 
românească, pierd unul dintre reprezentanţii ei de 
seamă.


