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 Motto
 În memoria Dr. Mircea Pretorian, Dr. Alexandru Gheorghiu, 
Dr. Romulus Dandescu, Dr. Ivar Mauch şi Dr. Iordăchescu, 
promotori ai medicinei de familie din România.

După cum arată Sola Price (1), datorită progre-
sului ştiinţific, care este din ce în ce mai accelerat, 
noi suntem astăzi contemporani cu peste 90% din-
tre cercetătorii tuturor timpurilor şi suntem martorii 
a peste 90% dintre descoperirile ştiinţifice care au 
avut loc de la apariţia omului şi până azi. Adică 
progresul tehnico-ştiinţific este atât de rapid încât 
peste 90% dintre descoperirile realizate în toate 
timpurile s-au produs sub ochii noştri. Televiziu-
nea, calculatorul electronic, telefonul mobil şi in-
ternetul, majoritatea mijloacelor de investigaţie pa-
raclinică, CT, RMN, PET, ecografia, ecocardio-
grafia şi peste 80% dintre medicamentele pe care le 
utilizăm astăzi au fost realizate sub ochii noştri. 
Acest lucru este valabil nu numai pentru fizică, 
pentru chimie şi pentru tehnologie, ci şi pentru me-
dicină şi pentru medicina de familie (MF).

Aceasta înseamnă că povestea fiecăruia dintre 
noi se suprapune în mare parte cu istoria specialită-
ţii sale. Medicul de familie care a lucrat într-un sis-
tem a trebuit să evolueze şi el odată cu sistemul din 
care făcea parte. 

Dar omul nu este numai produsul istoriei, ci şi 
făuritorul istoriei sale. Deşi rolul nostru este de obi-
cei foarte mic, noi am contribuit într-un fel sau altul 
la făurirea istoriei noastre, inclusiv a MF. 

Pe de altă parte, istoria nu este ceea ce spun isto-
ricii, ci ceea ce a trăit fiecare dintre noi. Din miile 
de istorii subiective rezultă de fapt istoria obiectivă 
a fiecărei epoci, inclusiv a epocii în care am trăit 
noi şi a MF pe care o avem astăzi. 

Medicina de familie este cea mai veche speci-
alitate. Dacă ar fi să stabilim vârsta diferitelor spe-
cialităţi, atunci MF, sau medicina generală (MG), 
după cum i se spunea până acum câţiva ani, este cea 
mai veche specialitate medicală. Ea a dominat asis-

tenţa medicală câteva mii de ani. În timp ce vârsta 
MF se măsoară în milenii, nici una dintre celelalte 
specialităţi medicale nu este mai bătrână de 100 de 
ani. Dar, deşi MF (MG) a supravieţuit câteva mii de 
ani, ea nu este un fel de ornitorinc al medicinei mo-
derne, adică un fel de relicvă preistorică, ci este o 
specialitate modernă, care a evoluat în pofida mar-
ginalizării la care a fost supusă un timp foarte înde-
lungat deoarece este absolut necesară pentru buna 
desfăşurare a asistenţei medicale. 

Chair dacă evoluţia MF (MG) nu a fost atât de 
rapidă şi atât de spectaculoasă ca a celorlalte speci-
alităţi, care au impresionat mai ales prin tehnologia 
pe care o folosesc, nici MF (MG) de azi nu poate fi 
comparată cu MF (MG) de ieri. Şi MF (MG) a evo-
luat. Dar, în timp ce toate celelalte specialităţi me-
dicale au evoluat mai ales din punct de vedere teh-
nologic, MF (MG) a trebuit să evolueze mai ales 
din punct de vedere clinic. 

După ce a fost mii de ani suverană pe toată pato-
logia umană, MF (MG) s-a trezit la un moment dat 
că i s-a redus tot mai mult aria de activitate. Speci-
alităţile de profil, care au apărut într-un ritm foarte 
accelerat, au preluat treptat toate aparatele şi orga-
nele. Cardiologia i-a preluat aparatul circulator, 
gastroenterologia i-a preluat tubul digestiv, pneu-
mologia i-a preluat aparatul respirator, neurologia 
i-a preluat sistemul nervos. În unele cazuri mai 
multe specialităţi se bat pentru acelaşi organ, aşa 
cum se întâmplă în cazul neurologiei, psihiatriei şi 
neurochirurgiei sau al nefrologiei şi urologiei. De 
aceea MF (MG) a trebuit să se mulţumească cu 
ceea ce specialităţile de profil nu au putut să preia. 
Şi specialităţile de profil nu au putut să preia foarte 
multe dintre activităţile pe care le desfăşura MF 
(MG). 
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Aşa, spre exemplu, specialităţile de profil nu au 
putut să preia accesibilitatea nediscriminatorie a 
pacienţilor la asistenţă medicală. Deoarece la spe-
cialiştii de profil nu puteau veni bolnavi cu semne 
şi simptome care aparţineau unor boli din alte spe-
cialităţi, ei nu puteau asigura accesibilitatea nedis-
criminatorie a pacienţilor la asistenţa medicală. La 
psihiatru nu putea veni un bolnav cu diaree şi nici 
la gastroenterolog nu putea veni un bolnav cu o 
congestie oculară. De aceea, chiar şi după apariţia 
specialităţilor de profil, MF (MG) a fost cea care a 
continuat să asigure accesibilitatea nediscriminato-
rie a bolnavilor la asistenţă medicală, indiferent de 
boala pe care o aveau, deoarece la MF (MG) putea 
veni orice bolnav cu orice boală din orice speciali-
tate. 

Deoarece specialităţile de profil nu se ocupă de-
cât de anumite aspecte ale patologiei umane, MF 
(MG) a fost cea care trebuia să realizeze abordarea 
integrală a pacientului. MF (MG) trebuia să se ocu-
pe de persoana umană în toată integritatea ei, să re-
alizeze sinteza diagnostică şi terapeutică a bolnavu-
lui, să elaboreze o decizie iniţială indiferent de 
problemele de sănătate ale pacientului, să colabore-
ze cu specialiştii de profil, să asigure prevenţia pri-
mară, prevenţia secundară, prevenţia specifică, 
asistenţa medicală a familiei şi a colectivităţii.

Adică chiar şi după apariţia specialităţilor de 
profil, care i-au preluat toate organele şi toate apa-
ratele, MF (MG) i-a rămas totuşi un obiect de acti-
vitate foarte bogat, reprezentat de asigurarea pri-
mului contact pentru toate problemele de sănătate 
ale bolnavului, de asigurarea prevenţiei primare şi 
secundare, de promovare a sănătăţii, de asistenţă 
medicală a omului sănătos, a familiei şi a colectivi-
tăţii (2). 

Medicina modernă este rezultatul procesului 
de specializare. Reducându-şi aria de activitate la 
un domeniu tot mai restrâns, deoarece din speciali-
tăţile medicale au apărut o mulţime de supraspecia-
lităţi şi apelând la o tehnologie din ce în ce mai 
avansată, specialităţile de profil au reuşit să facă 
descoperiri tot mai importante. Astfel, specialităţile 
de profil au contribuit la progresul medicinei mo-
derne. De aceea, am putea spune că medicina mo-
dernă este de fapt rezultatul procesului de speciali-
zare.

Marile performanţe ale medicinei moderne sunt 
datorate specialităţilor de profil. Specialiştii de pro-
fil acordă o asistenţă medicală mai performantă 
bolnavilor din domeniul lor de activitate. Dar tre-
buie specificat faptul că ei acordă o asistenţă medi-
cală mai performantă doar în domeniul lor de acti-
vitate, ceea ce este foarte important în asistenţa 

medicală primară, care vine în contact cu un sistem 
hiperintegrat, în care toate aparatele şi organele 
sunt indisolubil legate între ele (3). De aceea, pen-
tru a putea rezolva problemele unui sistem hiperin-
tegrat, nu numai medicii generalişti, ci şi specialiş-
tii de profil trebuie să colaboreze între ei. De aceea, 
asistenţa medicală a devenit o activitate de echipă. 

Din păcate, specialităţile de profil s-au dezvoltat 
atât de mult încît colaborează tot mai greu unele cu 
altele şi la un moment dat a apărut o adevărată pră-
pastie între MF (MG) şi specialităţile de profil. 

Procesul de specializare nu are numai avan-
taje, ci şi anumite dezavantaje. Dar, pe lângă ma-
rile avantaje, procesul de specializare a avut şi anu-
mite dezavantaje. Aşa, spre exemplu, procesul de 
specializare a dus la fragmentarea organismului 
uman. Deşi aparatele şi organele din care este con-
stituit organsimul uman au o anumită autonomie, 
totuşi ele nu au decît o autonomie relativă. Inima, 
ficatul şi rinichii au o anumită autonomie, care a 
făcut posibilă apariţia cardiologiei, a hepatologiei 
şi a nefrologiei. Datorită autonomiei relative, până 
la un moment dat, specialităţile de profil dau rezul-
tate foarte bune abordând izolat fiecare organ. Însă 
toate organele sunt atît de strâns legate între ele în-
cât formează un sistem hiperintegrat. Cardiologia 
se ocupă de ateroscleroza arterelor coronare. Dar 
ateroscleroza nu e o problemă de cardiologie, ci de 
metabolism, de inflamaţie, de endocrinologie, de 
imunologie şi astfel ajungem la întregul organism.

Organsimul reacţionează unitar la acţiunea fac-
torilor patogeni. Stresul, şocul şi de fapt toate bolile 
implică, într-un fel sau altul, întregul organsim. De 
aceea, la o analiză mai atentă putem constata că ini-
ma, ficatul şi rinichii nu au doar bolile lor specifice, 
ci participă într-un fel sau altul la patologia altor 
organe şi a altor boli. De aceea, pentru a înţelege 
corect patologia umană ar trebui să luăm în consi-
derare nu numai bolile patente ale ficatului sau ale 
creierului, ci şi participarea lor la patologia genera-
lă. Pe lângă bolile creierului avem şi bolile psihoso-
matice şi aşa mai departe.

Pe de altă parte, în condiţiile în care în medicină 
nu prea există semne şi simptome patognomonice, 
toate semnele şi simptomele fiind nişte semne şi 
simptome comune, care pot apărea în foarte multe 
boli, din diferite specialităţi, este foarte greu de ales 
specialistul corespunzător. Aşa, spre exemplu, un 
bolnav care are ameţeală nu va şti precis dacă tre-
buie să meargă la neurolog, la cardiolog, la hemato-
log, la ORL-ist, la oftalmolog, la psihiatru sau la 
reumatolog pentru o spondiloză cervicală. Acelaşi 
lucru se întîmplă şi în cazul durerii toracice, al du-
rerii abdominale, al cefaleei, al dispneei, al diareei, 
al constipaţiei şi aşa mai departe (2). 
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În sfârşit, procesul de specializare a complicat şi 
a scumpit foarte mult asistenţa medicală, ceea ce a 
contribuit la promovarea MF (MG).

Procesul de specializare a marginalizat medi-
cina de familie. Procesul de specializare, care a 
început în primele decenii ale secolului trecut, s-a 
accentuat tot mai mult. Din interne, din chirurgie şi 
din pediatrie au apărut o serie întreagă de supraspe-
cialităţi sau ultraspecialităţi. Uneori şi acestea s-au 
divizat în alte supraspecialităţi, aşa cum a fost cazul 
hepatologiei, care s-a detaşat de gastroenterologie. 

Dar procesul de specializare a fost atât de puter-
nic încât la un moment dat a apărut o adevărată pră-
pastie între medicii specialişti şi medicii genera-
lişti. În timp ce medicii specialişti câştigau tot mai 
mult teren, medicii generalişti pierdeau tot mai 
mult teren. MF (MG) era considerată un fel de rudă 
săracă a medicinei, un fel de medic mai superficial, 
ceva între asistenţii medicali şi medicii specialişti. 

Toţi (sau aproape toţi) absolvenţii facultăţilor de 
medicină, care se numeau de fapt facultăţi de medi-
cină generală, erau repartizaţi să lucreze ca medici 
generalişti în mediul rural. Condiţiile din mediul 
rural erau foarte dificile. În primul rînd, absolvenţii 
erau repartizaţi de obicei foarte departe de localita-
tea lor de origine. Aşa, spre exemplu, toată promo-
ţia mea a fost repartizată în judeţul Bacău. Eu am 
fost deci nevoit să plec din Braşov la Bacău. Apoi, 
cabinetele medicale erau de obicei improvizate în 
nişte clădiri dărăpănate. Mulţi medici generalişti au 
fost nevoiţi să contribuie la construirea unor dis-
pensare medicale. Cabinetele medicale nu erau do-
tate cu nici un fel de aparatură medicală. Condiţiile 
de trai erau şi ele foarte grele. De obicei, medicii 
generalişti nu aveau unde locui. Condiţiile de trans-
port erau foarte dificile şi aşa mai departe.

Adică, în timp ce medicii specialişti lucrau în 
spital sau în policlinică, medicii generalişti lucrau 
în condiţii mult mai grele în cabinetele de MG im-
provizate, din mediul rural sau din mediul urban, în 
cabinetele de întreprindere sau în cabintele medica-
le din şcoli. Aceste cabinete erau de obicei improvi-
zate în clădiri necorespunzătoare şi lipsite de apara-
tură medicală. Pe de altă parte, medicii generalişti 
aveau anumite restricţii. Ei nu aveau voie să dea 
concedii medicale mai mari de 7 zile. La un mo-
ment dat, aveau un buget pe care nu-l putea depăşi. 
Ei nu aveau voie să interneze bolnavii în spital şi 
aşa mai departe. 

În acelaşi timp, medicii generalişti aveau o res-
ponsabilitate mai mare decât medicii specialişti din 
spital. Deşi nu aveau voie să dea concedii mai mari 
de 7 zile, medicii generalişti erau răspunzători de 
creşterea morbidităţii cu incapacitate de muncă din 

întreprinderea respectivă. De asemenea, mortalita-
tea infantilă era aproape întotdeauna imputată me-
dicilor generalişti. Aproape orice deces al copiilor 
sub un an era imputat medicilor generalişti, care 
erau obligaţi să consulte copiii săptămânal. Pe de 
altă parte, medicul generalist lucra singur şi putea fi 
tras la răspundere mai uşor decât medicii specialişti 
din spital, care lucrau în echipă.

MG nu era considerată ca o specialitate – sau 
mai bine zis era departe de a fi considerată ca o 
specialitate. Medicii era împărţiţi în două categorii, 
în medici generalişti şi medici specialişti. Este ade-
vărat, medicii generalişti nu aveau o pregătire de 
specialitate postuniversitară. Dar ei nici nu aveau 
voie să facă acest lucru. MG era tratat ca un medic 
de rang inferior. Spre deosebire de medicii specia-
lişti, care, pe lângă faptul că făceau o pregătire 
postuniversitară de specialitate de 3-4 ani, puteau 
să facă şi cursuri de perfecţionare în clinici univer-
sitare, medicii generalişti nu aveau voie să facă cur-
suri de perfecţionare în clinici universitare. Medicii 
generalişti erau obligaţi să facă cursuri de reciclare 
în secţiile de specialitate ale spitalelor municipale 
sau judeţene, adică la un nivel inferior. Deci medi-
cii generalişti nu făceau cursuri de perfecţionare, ci 
cursuri de reciclare.

Medicii generalişti nu puteau să ocupe de obicei 
nici un fel de funcţii de conducere. Toate funcţiile 
de director de policlinică sau de director de direcţie 
sanitară erau ocupate de medici specialişti. Iar 
atunci când întâmplător un medic generalist ocupa 
un post de conducere, el căuta prin toate mijloacele 
să evadeze din medicina de familie.

În aceste condiţii era clar că majoritatea medici-
lor generalişti căutau să fugă de MG şi să devină 
medici specialişti. Dar legal ei nu puteau pleca de-
cât după 3 ani de stagiu în mediul rural, când aveau 
dreptul să dea concursul de secundariat sau de rezi-
denţiat pentru ocuparea unor posturi de medici spe-
cialişti în policlinică sau în spital. Însă numărul de 
posturi de medici specialişti scoase la consurs era 
întotdeauna mai mic decât numărul absolvenţilor 
din anul respectiv, aşa încât majoritatea medicilor 
erau forţaţi să rămână în MG. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că fiecare candidat alegea specialitatea pe 
care o apuca în funcţie de media obţinută şi în func-
ţie de visurile sale. 

La un moment dat, distanţa dintre medicii gene-
ralişti şi medicii specialişti ajunsese atât de mare 
încât devenise o ruşine să fii medic generalist. Erai 
considerat ca un incompetent care nu a reuşit să 
promoveze concursul de rezidenţiat. Era de necon-
ceput ideea că ar putea să-ţi placă MG. Chiar şi as-
tăzi, medicii care au rămas să lucreze ca MF (MG) 
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în mediul rural sunt priviţi ca nişte curiozităţi. Con-
cepţia despre MF (MG) era atât de rea încât până 
prin anii 2008 canditaţii la rezidenţiat care nu reu-
şeau să aleagă o altă specialitate erau distribuiţi au-
tomat în MF, ceea ce confirma faptul că medicii de 
familie sunt medicii cel mai slab pregătiţi şi că nici 
nu trebuie să fii prea deştept pentru a fi medic gene-
ralist (medic de familie). Din păcate, acest lucru se 
întâmpla şi în Franţa, unde absolvenţii care nu reu-
şeau să ocupe posturi în alte specialităţi erau distri-
buiţi la MG. 

Prin această desconsiderare a MG (MF), asis-
tenţa medicală a populaţiei a pierdut foarte mult, pe 
de o parte pentru că au plecat foarte mulţi medici 
buni, pe de altă parte pentru că această desconside-
rare s-a transmis şi la nivelul populaţiei şi a dăinuit 
până astăzi, lucru care nu este valabil în alte ţări, 
aşa cum ar fi Anglia, Canada, sau Olanda, în care 
MF (MG) s-a bucurat şi se bucură şi astăzi de soar-
tă mult mai bună.

Cum am devenit eu medic generalist (medicii 
de familie). În aceste condiţii, foarte dificile pentru 
MG de la noi din ţară, eu am fost repartizat ca me-
dic stagiar la Piatra Neamţ şi apoi ca medic de MG 
în comuna Ceahlău, situată la o distanţă de 80 de 
km de Piatra Neamţ şi cam la aceeaşi distanţă de 
Tîrgu Neamţ. Trebuia să treci multe dealuri şi mul-
te văi pentru a ajunge la policlinica sau la spitalul 
cel mai apropiat. Comuna Ceahlău era de fapt ceea 
ce mai rămăsese prin strămutarea ei de pe fundul 
lacului Bicaz pe văile muntelui Ceahlău. De aceea, 
comuna nu prea avea drumuri şi accesul în diferite-
le sate ale comunei se făcea doar pe nişte poteci de 
munte. Condiţiile de trai erau foarte dificile. Comu-
na nu era electrificată. Curentul electric era asigurat 
din când în când de un dinam. Singurul meu con-
tact cu lumea era un radio cu baterie pe care îl as-
cultam noaptea odihindu-mă în căpiţa de fân, care 
emana cel mai plăcut parfum din lume. Comuna nu 
avea apă curentă. Trebuia să car apa cu găleata de la 
o fântână situată la 200 m. Trebuia să sparg lemne. 
Să car lemnele în casă. Să fac focul şi aşa mai de-
parte. 

Dar toate aceste dificultăţi erau compensate de 
frumuseţea indescriptibilă a naturii şi a oamenilor. 
După ce mi-am petrecut copilăria pe dealurile Zizi-
nului şi pe Dealul Melcilor din Braşov, care sunt de 
o mare frumuseţe, comuna Ceahlău mi se părea 
încă un dar pe care mi-l făcea Dumnezeu. Comuna 
Ceahlău era pentru mine un colţ de rai. Desigur că 
eu nu am talentul lui V. Alecsandri sau al lui M. 
Sadoveanu pentru a descrie frumuseţea acelor lo-
curi. Dar eram tot timpul copleşit de frumuseţea 
lor. De câte ori ieşeam dimineaţa pe prispa casei 

eram compleşit de frumuseţea indescriptibilă a na-
turii, de culoarea, de parfumul, de zumzetul de albi-
ne şi de cântecele păsărilor.

Dar nu numai măreţia locurilor m-a ajutat să de-
păşesc dificultăţile inerente ale acelor vremuri, ci şi 
naivitatea tinereţii, dar mai ales faptul că eram ob-
sedat de nişte preocupări care mă distrăgeau şi mă 
distrag şi astăzi de la realitatea concretă. Aveam 
desigur o mulţime de cunoştinţe acumulate în tim-
pul facultăţii. Dar, pe lîngă cunoştinţele de medici-
nă acumulate în timpul facultăţii, eu mai aveam şi 
foarte multe cunoştinţe de fizică şi de biologie, acu-
mulate înainte de facultate. 

Înainte de fi atras de medicină, eu am fost atras 
încă din liceu de fizică şi de biologie. Credeam că 
fizica mi-ar putea lămuri unele întrebări pe care le 
aveam eu la aceea vreme, privind misterul spaţiu-
lui, al timpului, al materiei şi al vieţii. De aceea, eu 
am citit teoria relativităţii a lui A. Einstein şi teoria 
cuantică a lui M. Planck, încă din liceu. De aceea, 
probabil că nu întâmplător la scurt timp de la termi-
narea facultăţii am scris o lucrare privind fiziologia 
timpului. Iar mai tîrziu am arătat că timpul nu de-
pinde atît de mişcare, după cum susţinea A. Einste-
in, cât de informaţie. Eu am arătat că spaţiul şi tim-
pul sunt de natură informaţională. Oricât te-ai 
mişca, dacă nu ai repere, nu ai nici timp şi nici spa-
ţiu. Acolo unde informaţie nu e nimic nu e (4).

Dar probabil că mai mult decât fizica m-a atras 
biologia, unde misterul era şi mai mare. Ce poate fi 
mai misterios ca viaţa? Evident că plantele şi ani-
malele era mai fascinante decât pietrele. Dar cum 
se nasc, cum cresc şi cum se îmbolnăvesc ele era 
mai greu de explicat. Cu toate progresele care s-au 
realizat, noi nu ştim nici astăzi ce este viaţa, care 
este etiologia HTA esenţiale, a diabetului sau a po-
liatritei reumatoide. Vorbim de nişte factori de risc. 
Dar factorii de risc nu sunt cauze, ci mai curând 
nişte condiţii. Ştiinţa nu-şi spusese încă ultimul cu-
vânt nici atunci şi probabil că nu o să şi-l spună ni-
ciodată. Cu cât ne apropiem de adevăr, cu atât el se 
depărtează de noi. Dar apariţia geneticii, a ciberne-
ticii, a teoriei sistemelor şi a informaticii mi se pă-
reau totuşi capabile să-mi explice multe dintre mis-
terele nelămurite ale patologiei umane. 

Dar, în perioada aceea, genetica şi cibernetica 
era considerate ca ştiinţe capitaliste şi era interzise 
în România socialistă. Pentru că a pledat pentru ge-
netică, prof. Victor Săhleanu, care a fost conducă-
torul meu de doctorat, a fost dat afară din Institutul 
de Endocrinologie şi a avut foarte mult de suferit. 
Ar fi interesant de remarcat că prof. Victor Săhlea-
nu, care a fost un mare savant, a fost dat afară din 
posturile pe care le ocupa – nu numai o dată, ci de 
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mai multe ori – o dată pentru genetică, apoi pentru 
cibernetică şi apoi pentru meditaţia transcendenta-
lă, ceea ce demonstrează condiţiile în care se putea 
face ştiinţă în România în acea vreme.

Deoarece genetica şi cibernetica erau interzise 
în România, trebuia să fac eforturi deosebite pentru 
a intra în posesia lucrărilor de genetică şi de ciber-
netică. Dar eforturile mele au fost răsplătite deoare-
ce am aflat că noi suntem rezultatul succesiunii a 3 
miliarde de nucleotide din care este formată mole-
cula de ADN. O anumită succesiune de nucleotide 
determină ochi albaştri, o altă succesiune determi-
nă ochi căprui. Iar modificarea acestor structuri 
poate duce la anumite boli. Deşi lucrurile sunt mult 
mai complicate decât se părea pe atunci, totuşi ge-
netica a avut un rol extrem de important pentru 
practica medicală, deoarece ea este implicată în 
aproape toate bolile cu care suntem confruntaţi. 

De la cibernetică am aflat cum reuşeşte organis-
mul să-şi păstreze homeostazia, adică stabilitatea 
sau identitatea, prin corectarea erorilor cu ajutorul 
mecanismelor de feedback. Dar tot de la ciberneti-
că am aflat care este rolul informaţiei în reglarea 
proceselor biologice. N. Wiener (5) spunea că in-
formaţia nu este nici substanţă şi nici energie. Dar 
ce este ea era foarte greu de spus. 

Cu aceste preocupări inspirate din tratatele de 
medicină, din genetică, din imunologie, din ciber-
netică şi din informatică am ajuns eu la Ceahlău. 
Cu aceste preocupări mă culcam, mă trezeam dimi-
neaţa şi examinam bolnavii. Ceahlăul a fost pentru 
mine un mare laborator. Desigur că nu puteam să 
fac experienţe. Dar natura făcea ea însăşi zeci de 
experienţe asupra pacienţilor mei, pe care eu nu 
aveam decât obligaţia să îi observ. Şi, observând 
foarte atent fenomenele cu care eram confruntat, 
am publicat primele mele lucrări în Revista Medi-
co-Chirugicală din Iaşi, aşa cum ar fi, spre exem-
plu, un caz de parotidită alergică la un copil care 
făcea pusee de parotidită foarte frecvente şi altele. 

Chiar dacă, plecând de la aceste idei, nu am reu-
şit să realizez mare lucru, până la urmă cred că tot 
am reuşit să tratez mai bine bolnavii mei, deoarece 
aceste idei au o rezonanţă practică extraordinară. 
Ce poate fi mai important decât să cunoşti implica-
ţiile geneticii în patologia umană sau să cunoşti pa-
togenia cibernetică a unor boli şi implicit tratamen-
tul lor. Ce poate fi mai important pentru MG, care 
este o specialitate sistemică, decât să aibă o con-
cepţie sistemică oferită de teoria sistemelor şi de 
cibernetică. Şi, în cele din urmă, ce poate fi mai 
important pentru practica medicală decât să acorzi 
atenţia cuvenită bolnavilor. Pentru mine fiecare 
bolnav era un caz de discutat şi de analizat.

Aşa se face că, în timp ce colegii mei erau preo-
cupaţi de promovarea într-o specialitate de profil şi 
învăţau pentru medicina internă sau pentru chirur-
gie, eu eram un fel de Don Quijote, care căuta să 
găsescă misterul fenomenelor în cibernetică şi în 
informatică, mister pe care nu l-am desoperit nicio-
dată.

Astfel am ratat atât misterul fenomenelor cât şi 
specializarea ca internist sau ca chirurg şi am rămas 
medic generalist, ceea ce nu am regretat niciodată. 
Unii ar putea spune că sunt un ratat. Dar eu mă sim-
ţeam foarte bine ca medic generalist la Ceahlău. 
Ceahlăul mi se părea mai captivant ca un spital. Era 
ca deosebirea dintre o grădină şi o seră. Ceahlăul 
era o grădină, iar spitalul era o seră. Grădina mi se 
părea mai interesantă decât sera.

Deoarece fiul meu creştea şi la un moment dat ar 
fi trebuit să meargă la şcoală şi Ceahlăul era foarte 
departe de un centru şcolar, m-am hotărât să mă 
mut ca medic generalist în urban. În acest sens, 
m-am înscris la un concurs pentru ocuparea unui 
post de medic generalist în mediu urban şi, în urma 
concursului pe care l-am susţinut la Bucureşti, cu 
prof. Radu Păun, am reuşit să aleg un post de medic 
generalist în oraşul Braşov. 

Astfel, după o lungă perioadă petrecută la Bucu-
reşti şi la Ceahlău, eu am revenit la Braşov. Proba-
bil că cei 5 ani petrecuţi la Ceahlău au reprezentat 
pentru mine cei mai frumoşi ani din viaţa mea, ani 
în care am fost cel mai aproape de natură, de oa-
meni şi de Dumnezeu. În cei 5 ani petrecuţi la Cea-
hlău am mai făcut a doua oară facultatea de medici-
nă, deoarece a trebuit să mai revăd o dată toate 
materiile, mai ales din punct de vedere practic. 

Deşi nici la Braşov nu aveam condiţii mai bune, 
deoarece locuiam 5 persoane în 2 camere, speram 
că lucrurile se vor rezolva. Dar ele s-au rezolvat 
foarte greu. 

Desigur că am venit la Braşov cu experienţa 
acumulată la Ceahlău, dar şi cu preocupările care 
mă urmăreau pretutindeni. La Braşov aveam însă 
un laborator şi mai mare decât la Ceahlău. Aveam şi 
mai mulţi pacienţi şi mai multe posibilităţi de in-
vestigaţie şi de colaborare cu alţi colegi. Aici pu-
team găsi mai uşor colaboratori, care să mă ajute în 
căutările mele, aşa cum s-a şi întîmplat. La Braşov 
am întâlnit nu numai medici, ci şi matematicieni şi 
informaticieni, cu care am reuşit să stabilesc pentru 
prima oară la noi în ţară diagnosticul clinic medical 
cu ajutorul calculatorului electronic în peste 200 de 
boli interne (6).

Pentru mine fiecare bolnav continua să fie un 
caz. Dar treptat am înţeles că fiecare bolnav este de 
fapt o personalitate, care are nu numai un trup care 
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suferă, ci şi un psihic, şi un suflet, care ascunde un 
mare mister. 

Dar pentru mine organismul era în acelaşi timp 
şi un sistem. Aşa cum pentru cardiolog organsimul 
era un sistem circulator, iar pentru neurolog organ-
simul era un sistem nervos, pentru mine organismul 
era un sistem cibernetic. Pentru mine organismul 
uman era un sistem de comunicaţii foarte compli-
cat, prin care se transmiteau o infinitate de informa-
ţii, nu numai sub formă nervoasă, ci şi sub formă 
chimică. În 1986, la o şedinţă a Academiei Româ-
ne, privind semnalul biologic, eu am arătat că orga-
nismul uman este un sistem de comunicaţii, în care 
toate celulele şi toate moleculele contribuie fie la 
constituirea sistemului de comunicaţii, fie la trans-
miterea informaţiilor prin acest sistem (7). Nu nu-
mai ADN, ARN, hormonii şi mediatorii sinaptici, 
ci toate moleculele organsimului, chiar şi molecula 
de glucoză, care are mai ales un rol energetic, aduc 
pe lângă substanţa şi energia din care sunt constitu-
ite şi o anumită infomaţie moleculară, capabilă să 
fie recunoscută – în cazul glucozei, de către recep-
torii glucosensibili din celulele pancreatice. 

Evident că genetica, cibernetica şi imunologia 
mi-au lămurit multe lucruri neclare, dar ele mi-au 
lăsat şi multe întrebări nelămurite. Norocul nostru 
este că ştiinţa nu ajunge niciodată la sfărşit şi mai 
lasă mereu cîte ceva de descoperit. Prin 1880, cînd 
Max Planck voia să urmeze fizica, profesorul lui i-a 
spus că nu ar fi cel mai indicat lucru, deoarece în 
fizică toate lucrurile au fost lămurite şi nu ar mai fi 
nimic de spus. Din fericire pentru Max Planck, lu-
crurile nu stăteau deloc aşa şi majoritatea descope-
ririlor importante s-au făcut de fapt după 1900 în-
coace. 

În ceea ce mă priveşte, cibernetica mi-a arătat că 
homeostazia organismului este păstrată cu ajutorul 
mecanismelor de feedback, care reuşesc să corecte-
ze erorile produse. Creşterea tensiunii arteriale este 
sesizată de receptorii barosensibili din sinusul caro-
tidian, din atrii şi din aortă, care trimit spre centrii 
cardiovasculari din bulb informaţiile corespunză-
toare. Aceştia trimit retroactiv organelor de execu-
ţie deciziile corespunzătoare de corectare a modifi-
cărilor care au determinat semnalele respective. 
Desigur că mecanismele de feedback sunt extrem 
de utile. Dar, lucrând prin corectarea erorilor, ele 
nu mai pot păstra homeostazia organismului într-un 
mediu în care se produc şi erori care nu ar mai pu-
tea fi corectate, aşa cum se întâmplă de fapt în rea-
litate. În acest caz, ar fi necesar un mecanism de 
reglare anticipativă, care să preveină erorile sau cel 
puţin erorile care nu ar mai putea fi corectate. 

Astfel, la Congresul Mondial de Cibernetică şi 
Sisteme, din 1975, am descris mecanismul de re-
glare anticipativă, pe eu l-am denumit mecanism de 
feedbefore, cu ajutorul căruia organismul îşi menţi-
ne homeostazia prin prevenirea erorilor (8). 

Iar pornind de la informaţia lui N. Wiener 
(1948), care nu este nici substanţă şi nici energie, 
am arătat că nu numai microbii şi virusurile, ci şi 
informaţia poate fi un factor patogen. La această 
concluzie am ajuns urmărind cu atenţie foarte mul-
ţi bolnavi care acuzau oboseală, iritabilitate, tulbu-
rări de somn, o stare de nelinişte, palpitaţii, cefalee, 
dureri abdominale şi alte simptome, la care nu reu-
şeam să descopăr nici o boală. În mod normal, pe 
atunci aceste simptome puteau fi încadrate în grupa 
nevrozelor. După cum se ştie, în ultimii ani, nevro-
zele au fost scoase din DSM, care stabileşte criteri-
ile de diagnostic ale tulburărilor psihice. Dar pe 
mine mă interesa cine producea aceste simptome. 
În acest sens, psihanaliştii vorbeau de conflicte in-
terne, de traume psihice, psihiatrii vorbeau de su-
prasolicitare şi aşa mai departe. 

Având capul plin de informatică şi de ciberneti-
că, eu am luat în considerare şi informaţia. Astfel, 
am constatat că bolnavii erau de fapt suprasolicitaţi 
informaţional. În 1969, am descris, în revista fran-
ceză Agressologie, sindromul de agresiune infor-
maţională, arătând pentru prima dată în lume că şi 
informaţia poate fi un factor patogen (9). Tot în 
1969, am publicat în revista franceză Encephale un 
articol despre eetiologia informaţională a bolilor 
psihice (10). Iar în 1970 am arătat în Revista Medi-
co-Chirugicală din Iaşi, de care mă simt legat şi as-
tăzi, că de fapt şi trauma psihică acţionează tot prin 
informaţia pe care o aduce (11). 

Am confirmat apoi rolul patogen al informaţiei 
şi experimental. În experimentele făcute cu dr. Va-
sile Moldovan, pe cobai, am constatat că suprasoli-
citarea informaţională determină creşterea glicemi-
ei şi colesterolemiei (12). În experimentele făcute 
cu dr. Victor Daghie, pe şobolani, am constatat că 
suprasolicitarea informaţională determină creşterea 
catecolaminelor şi a cortizolului (13). Iar în experi-
mentele făcute cu prof. Aurelia Cristea, am consta-
tat că solicitarea informaţională determină creşte-
rea secreţiei de endorfine la şoareci (26).

În 1972, am depus la Editura Dacia prima carte 
de patologie informaţională din lume (14), care, 
deşi avea recomandarea prof. Ştefan Milcu şi a 
prof. Victor Săhleanu, a apărut abia în 1978. Toţi 
referenţii care au văzut-o între timp au spus fie că 
nu se pricep, fie că nu poate fi publicată. Dumnezeu 
m-a ajutat însă ca editura să nu îşi însuşească aceste 
puncte de vedere. În 1978, editura, care voia proba-
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bil să-şi facă curat în sertare, a dat cartea mea prof. 
Crişan Mircioiu, care era chirurg. El mi-a dat tele-
fon şi mi-a comunicat că a fost impresionat de va-
loarea cărţii. Astfel, după 6 ani de aşteptare, patolo-
gia informaţională a apărut la Editura Dacia şi a 
primit în acelaşi an premiul Gheorghe Marinescu al 
Academiei Române. Aceasta demonstrează cât de 
relative sunt părerile oamenilor. Iar în 1983 am mai 
primit o dată premiul Victor Babeş al Academiei 
Române pentru tratatul de medicină cibernetică.

Foarte mulţi cercetători susţin că de fapt nu 
există o realitate obiectivă, ci o realitate constru-
ită în mintea noastră. Noi căutăm ceea ce ştim şi 
găsim ceea ce căutăm. De aceea progresăm de fapt 
destul de încet. Eu vedeam lumea din perspectiva 
ciberneticii şi a informaticii. Astfel, în 1981, am 
publicat cartea Homo ciberneticus (15). În 1983 am 
publicat un tratat de medicină cibernetică (16). 
Toate aceste lucrări, a căror concepţie a pornit de la 
un cabinet de MG, au fost comentate favorabil atât 
în ţară cât şi în străinătate.

În 1973, am arătat că multe boli sunt determina-
te de tulburarea unor mecanisme cibernetice şi am 
încadrat bolile respective în capitolul cibernoze 
(17). Profesorul Domenico Campanacci, redacto-
rul-şef al revistei Giornale di Clinica Medica, m-a 
învitat să scriu în revista lui un articol despre ciber-
noze (18).

În 1975, am arătat că secreţia hormonală este re-
glată în ultimă instanţă de informaţiile pe care le 
primim din afară (23). În 1980 am publicat foarte 
multe lucrări de neuroştiinţe, despre structura logi-
că a sistemului nervos, trecerea de la prelucrarea 
semnalelor la prelucrarea informaţiilor şi natura in-
formaţională a conştiinţei, în International Journal 
of Neuroscience (19). Creierul mi s-a părut de de-
parte cel mai fascinant organ al omului. De aceea, 
la Conferinţele Societăţii Naţionale de Neuroştiin-
ţe, al cărei membru fondator am fost, am susţinut o 
serie de lucrări privind modelul informaţional al 
ceierului, nivelele informaţionale ale creierului, na-
tura virtuală a conştiinţei umane sau informatomul 
uman, pentru care în 2010 am primit premiul de 
excelenţă al Societăţii Naţionale de Neuroştiinţe 
(24). 

În orice caz, în timp ce eram medic generalist la 
policlinica Tractorul din Braşov, am publicat câte-
va zeci de lucrări în Cybernetica, în Kybernetes, în 
Agressologie, în Giornale di Clinica Medica, în In-
ternational Journal of Neuroscience şi aşa mai de-
parte.

Dar eu nu eram angajat în calitate de cercetător 
ştiinţific, poziţie în care am ajuns abia prin 1997, ci 
ca medic generalist şi trebuia să am grijă de bolna-

vii mei, pe care îi urmăream cu foarte multă atenţie. 
Ei reprezentau de fapt materia primă a lucrărilor 
mele. Lucrările mele erau inspirate nu atât din cărţi, 
cât din observaţia atentă a bolnavilor. Aşa se face 
că, pe lângă preocupările de cibernetică şi informa-
tică, am publicat foarte multe lucrări medicale pri-
vind factorii declanşatori în migrenă (21), trata-
mentul cu betablocante în HTA (20), tramentul cu 
anticalcice în HTA (22), tratamentul cu betablocan-
te în migrenă (21), rolul stresului psihic în HTA 
(25) şi aşa mai departe. 

În 1985, la recomandarea dr. Grigore Buşoi, eu 
am fost transferat de prof. Victor Ciobanu, care era 
Ministrul Sănătăţii, ca inspector general în Ministe-
rul Sănătăţii. Desigur că eu am venit la Bucureşti 
cu toată experienţa mea de medic generalist, dar şi 
cu preocupările mele de cercetare. De la Ministerul 
Sănătăţii, am fost transferat ca director la Centrul 
de Pregătire Postuniversitară a Medicilor şi Farma-
ciştilor şi în cele din urmă pe post de cercetător şti-
inţific gr. I la Institutul de Sănătate Publică. 

Pe lîngă activitatea pe care am depus-o ca in-
spector general, ca director şi ca promotor al MG, 
am desfăşurat şi la Bucureşti o activitate de cerce-
tare. Astfel, în 1988, am studiat împreună cu prof. 
Aurelia Cristea influenţa solicitărilor informaţiona-
le asupra secreţiei de endorfine (26), apoi rolul in-
formaţiei în stres şi aşa mai departe (27).

În 1989, împreună cu prof. Mircea Lăzărescu de 
la Timişoara, am comunicat la Congresul Mondial 
de Psihiatrie de la Atena lucrarea privind anxietatea 
mascată.

În 1987, am publicat în Editura Dacia cartea in-
titulată Diagnosticul medical (29). În 1990, am pu-
blicat în Editura Ştiinţifică cartea intitulată Integro-
nica (3), care este de fapt o nouă ştiinţă, a integrării, 
ceea ce este foarte important pentru medicul gene-
ralist, care trebuie să vadă pacientul în toată integri-
tatea lui. În 1997, am publicat în Editura Academiei 
ediţia a doua a patologiei informaţionale. Iar în 
anul 2000 am publicat primul volum al tratatului de 
MF, după care au urmat şi celelalte două volume şi 
apoi alte ediţii revizuite până în 2009 (2).

Dar lucrurile nu se termină niciodată. Ele nu au 
nici început şi nici sfârşit, este doar o curgere con-
tinuă, ca un fluviu al timpului care ne duce cu el. În 
această curgere continuă, ştiinţa a descris la un mo-
ment dat genomul uman. Prin elucidarea genomu-
lui uman, ştiinţa a făcut în 2003 un pas uriaş. Dar a 
fost un pas care a schimbat radical lucrurile. Nu era 
ceea ce ne-am fi aşteptat noi. Am putea spune că 
descrierea genomului uman a pus mai multe pro-
bleme decât a rezolvat. Mai întâi, odată cu descrie-
rea genomului uman, a mai fost înlăturată o dogmă – 
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şi anume cea a relaţiei dintre gene şi proteine. Până 
în 2003 se credea că o genă sintetizează o proteină. 
Dar în 2003 s- a constatat că, deşi omul are 100.000 
de proteine, genomul uman nu conţine decât 25.000 
de gene. Deci dogma o genă egal o proteină a dis-
părut, ceea ce a complicat foarte mult sinteza prote-
inelor. 

Pe de altă parte, 95% dintre gene nu sunt codan-
te, adică nu sintetizează proteine. Se punea deci în-
trebarea ce rol au ele. De ce le purtăm cu noi. Apoi 
s-a constatat că nu este chiar atât de uşor de desco-
perit genele care se află la baza diferitelor boli. În 
cancer nu intervine o singură mutaţie, ci mult mai 
multe, uneori peste 100 de mutaţii. În schizofrenie 
sunt implicate peste 600 de gene. Am spune deci că 
lucrurile mai mult s-au complicat decât elucidat. 

Astfel, în loc să îmi lămurească anumite între-
bări, descrierea genomului mi-a pus şi mai multe 
întrebări decât răspunsuri. În acest sens, Francis 
Collins (32), unul dintre descoperitorii genomului 
uman, vorbea de limbajul lui Dumnezeu. M. Mu-
rakami (34) vorbea de codul divin. Iar Crigh Venter 
(31), celălalt descoperitor al genomului uman, pen-
tru a explica modul în care se desfăşoară fenomene-
le, a introdus noţiunea de epigenetică. Aceasta în-
seamnă că în construcţia fenotipului intervin nu 
numai genele, ci şi nişte factori epigenetici.

În mod normal, genele sunt silenţioase. Ele nu 
sintetizează nimic dacă nu sunt stimulate. Pe de altă 
parte, genele sunt metilate şi sunt înconjurate de 
nişte histone. De aceea, pentru a putea fi activate, 
factorii epigenetici trebuie să acţioneze asupra his-

tonelor şi să demetileze genele. De fapt, astfel acţi-
onează asupra genomului toţi hormonii, medica-
mentele şi chiar alimentele, pentru că există far-
macogenomică şi o nutrigenomică. 

Dar faptul că mediul înconjurător acţionează 
asupra genomului prin intermediul unor factori epi-
genetici are o importanţă foarte mare pentru MF 
(MG), deoarece aceasta ne explică modul în care 
stilul de viaţă acţionează asupra organismului 
uman, prin intermediul genomului uman. Iată de ce 
MF (MG) trebuie să fie mereu în vârful evenimen-
telor (35). 

Revenind în timp, în 1994, ca o recunoaştere a 
lucrărilor mele, am fost primit membru al Acade-
miei de Ştiinţe Medicale. Şi viaţa a evoluat cu ace-
leaşi pasiuni pînă astăzi. 

Deoarece este vorba despre o istorie romanţată a 
MF (MG), nu am să insist asupra greutăţilor pe care 
le-am întîmpinat, din partea şefilor mei, din partea 
specialiştilor de profil, dar mai ales din partea Se-
curităţii, care interzicea trimiterea de lucrări în stră-
inătate. Deseori, deşi aveau avizul şefilor mei, arti-
colele erau reţinute de securitate şi nu mai ajungeau 
la destinaţie. Revistele spuneau că nu le-au primit. 
Le trimiteam din nou şi, dacă ajungeau articolele 
mele, nu mai ajungeau corecturile lor şi astfel pu-
blicarea unui articol dura câţiva ani, iar eu trebuia 
să dau zeci de declaraţii la Securitate. Este intere-
sant de remarcat că acest lucru a continuat şi după 
1990. 

Dar vremurile au trecut şi o notă de romantism 
s-a aşternut peste ele. 
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