IN MEMORIAM
Prof. dr. Cristian Mircea DRAGOMIR
(28.04.1940-05.02.2022)

Cristian Dragomir s-a născut la Bârlad într-o perioadă grea, în 28 aprilie 1940, în
noaptea sfântă de Înviere (de aceea primul nume este Cristian), tatăl fiind militar de carieră,
combatant pe front. A absolvit Liceul „Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad, liceu foarte bine
cotat, cu profesori adevărați din perioada interbelică.
A absolvit Facultatea de Medicină a Institutului de Medicină și Farmacie Iași în 1962,
unde erau profesori renumiți la toate disciplinele precum: profesorul Gheorghe Chipail, care i-a
marcat evoluția profesională și chiar viața, profesorul Vladimir Buțureanu, profesorul Ion
Enescu, profesorul Iancu, profesorul Gheorghe Chișleag, profesorul Vasile Dobrovici. A fost
extern și intern prin concurs și a lucrat în Clinica III Chirurgie de la Spitalul „Sf. Spiridon”, unde
a rămas întreaga viață și unde a avut ca mentor pe prof. Gheorghe Chipail. Ca tânăr absolvent a
beneficiat de acea extraordinară formă de pregătire care era internatul prin concurs, care i au
asigurat o bază solidă de dezvoltare în chirurgie.
În 1972, a obținut o bursă în Anglia prin British Council, trimis de rectorul de atunci,
profesorul Gheorghe Scripcaru, ca tânăr cercetător la Mount Vernon Hospital, departamentul de
chirurgie plastică și arși, unde a stat un an. Întors în țară, în 1980 a scris o monografie Chirurgia
plastică și reparatorie, apărută la Editura Junimea Iași, foarte apreciată. Obține titlul de doctor în
medicină în 1974, cu teza de doctorat „Osteosinteza extraarticulară de col femural” având ca
îndrumător pe profesorul Gheorghe Chipail. De fapt a fost fondatorul chirurgiei plastice la Iași,
selectând tineri talentați care au configurat disciplina în viitor (Theodor Stamate, Ștefan Luchian
ajunși ulterior profesori la Iași și București).
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Pe linia Ministerului Sănătății a urcat toate treptele devenirii profesionale: medic
specialist, medic primar prin examene dure, cu locuri limitate pentru cadrele didactice la
București. A fost preferatul profesorului Chipail, dar și al profesorului Ion Juvara.
Pe linie didactică a fost asistent universitar încă de la început, iar după 1990, când nu mai
erau posturi de predare, a devenit șef de lucrări și profesor universitar. Se anunță o carieră
strălucită datorită calităților tânărului chirurg, școlit în Anglia: tenacitate, spirit novator, putere
de muncă, inteligență, îndemânare și, mai ales, integritate morală față de profesie, bolnavi și
colaboratori.
Cu mare experiență în chirurgia ortopedică și chirurgia plastică, lucrând într-un serviciu
cu mare volum de intervenții majore, Cristian Dragomir, devine în scurt timp un reputat chirurg,
specialist în chirurgia oncologică, esofagiană, hepatică, pancreatică realizând în cei 50 ani de
activitate chirurgicală peste 25.000 de intervenții chirurgicale. A fost un clinician desăvârșit și
un operator curajos. În chirurgia digestivă a abordat toată gama de intervenții rezecții de esofag,
rezecții hepatice și pancreatice, chirurgia căilor biliare, colectomii, rezecții și amputații de rect,
intervenții laparoscopice, practicând o chirurgie de avangardă. A condus Clinica a III-a Chirurgie
de la Spitalul „Sf. Spiridon” pe care a denumit o după maestrul său Clinica prof. dr. Gheorghe
Chipail.
A avut o activitate științifică remarcabilă, concretizată în lucrări științifice valoroase,
monografii, capitole în tratate naționale.
A fost prorector în repetate rânduri la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” Iași și rector între 2006 și 2008. A dezvoltat relații de colaborare cu universități din
Bruxelles - Belgia, unde a trimis sute de rezidenți pentru formare și a dezvoltat o relație de
colaborare cu Universitatea din Manchester unde a trimis rezidenți, și au organizat congrese de
chirurgie împreună cu chirurgii din Marea Britanie.
Prof. dr. Cristian Dragomir a fost membru titular al Academiei de Științe Medicale din
România, membru de onoare al Academiei Republicii Moldova, membru al Academiei de Științe
din Ucraina, membru și reprezentant național al Societății Internaționale de Chirurgie și membru
al Colegiului Regal al Chirurgilor din Anglia.
În 2013, prof dr. Cristian Dragomir a primit ordinul Coroana României în Grad de Ofițer
al Casei Regale a României. În 2020, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”
Iași denumește cel mai modern centru de simulare din România Centrul de simulare „Prof. Univ.
Dr. Cristian Dragomir”, în semn de recunoaștere a meritelor unui mare mentor care a marcat
lumea academică medicală din Iași.
Sâmbătă, 5 februarie 2022, profesorul Cristian Dragomir s-a stins din viață. Bolnavii,
colegii, studenții, profesorii și familia îndurerată îi vor păstra o vie amintire.

E. Târcoveanu, secretar filiala Iași, ASM
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