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IN MEMORIAM
PROF. DR. CRISTIAN DIDILESCU
Cristian Didilescu, MD, PhD – In memoriam

Dispariţia neaşteptată a celui care a
fost Prof. Asoc. Dr. Cristian Didilescu a
lăsat un gol în lumea medicală şi în
sufletele celor care l-au cunoscut şi apreciat atât profesional, cât şi personal. Unul
din cei mai iubiţi pneumologi, „Didi“,
cum obişnuiau să-l alinte colegii, a plecat fără a-şi
fi spus încă ultimul cuvânt.
Colegul şi prietenul nostru avea un ceva personal
care impunea, „el călca a dascăl“, confirmând proverbul „Aşchia nu sare departe de trunchi“ (tatăl
domniei sale a fost un cunoscut profesor de filosofie).
Născut la data de 7 decembrie 1936, a urmat
cursurile Facultăţii de Medicină „Carol Davila“ din
Bucureşti şi ulterior s-a dedicat cu perseverenţă şi
devotament pneumologiei, trecând prin pionieratul
acestei specialităţi la Constanţa, unde a deţinut
poziţia de director al Direcţiei de Sănătate Publică,
pentru a lucra ulterior la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“, unde şi-a dezvoltat, prin
tenacitate, profunzime, capacitate de organizare şi
înţelepciune, calităţile profesionale remarcabile de
care dispunea. A devenit astfel unul din liderii acestei instituţii, ca şi ai pneumologiei din România.
Munca sa a fost dedicată în special controlului
tuberculozei şi programului de combatere a fumatului, remarcându-se printr-un devotament şi putere
de muncă ieşite din comun. A fost prezent în multe

locuri din ţară pentru a menţine trează
atenţia asupra acestor fenomene care
pentru România reprezentau şi reprezintă
priorităţi de sănătate.
A redactat un număr impresionant de
lucrări dedicate epidemiologiei tuberculozei dintre care nu puţine au fost publicate în
Revista Medicală Română. Principiul de viaţă care
l-a călăuzit a fost: „Să fiu în faţă, dar niciodată în
primul rând“. Cunoştinţele şi calităţile sale didactice
au condus la numirea sa ca Profesor Asociat la
Facultatea de Medicină din Craiova, calitate în care
a devenit şi conducător de doctorat, domeniu în
care a avut o activitate prodigioasă. De asemenea, a
fost Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe
Medicale. S-a implicat permanent în activitatea
redacţională a revistei „Pneumologia“, fiind unul
dintre membrii de seamă ai colectivului de redacţie
şi autor a numeroase articole.
Dispariţia Profesorului Didilescu este o pierdere
regretabilă pentru pneumologia românească, dar el
va rămâne permanent în memoria noastră ca un
exemplu de dăruire şi devotament pentru această
specialitate, dar şi ca un membru de seamă al comunităţii academice medicale. Dacă se poate menţiona astăzi eficienţa remarcabilă a Programului de
Control al Tuberculozei, aceasta se datorează şi
Profesorului Didilescu, care a fost unul dintre promotorii aplicării acestui program la scară naţională.
Dr. Grigore Buşoi
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