In memoriam: Acad.Prof.Dr. PetracheVârtej (1938-2019)
Cu îndurerare și regret ne regăsim în fața unui moment trist
în medicina românească. Stingerea din viață a distinsului
academician Petrache Vârtej, care a fost, este și va rămâne o
personalitate marcantă a specialității de obstetrică și ginecologie din
România, a lăsat în urmă prieteni și studenți îndurerați.
A adus contribuții majore domeniului pe care îl reprezintă,
având o activitate științifică prodigioasă, fiind autor și coordonator a
peste 16 monografii și 350 de lucrări științifice, remarcându-se în
special prin monografia „Ginecologia Endocrinologică”, prima de
acest gen din literatura medicală românească.
Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Carol
Davila” din București, în 1962, a parcurs toate treptele ierarhiei
spitalicești și didactice, ajungând să fie medic primar în obstetrică-ginecologie din 1980. În 1972, a
devenit Asistent Universitar în Clinica de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Brâncovenesc din
București, în perioada 1981-1988 a fost Șef de Lucrări în Clinica de Obstetrică-Ginecologie a
Spitalului Clinic Titan, urmând a fi transferat în 1988, la Clinica de Obstetrică-Ginecologie a
Spitalului Universitar, unde a devenit Conferențiar, Șef de Sec ție și Șef al Clinicii în 1991, iar din
1993, Profesor Universitar.
Prin dedicarea și devotamentul său, a reușit să deschidă larg por țile colaborării între obstetrica
și ginecologia din România și cea din afară, menținând bune relații cu toți colaboratorii săi.
A participat la numeroase congrese din naționale și interna ționale ca pre ședinte organizator,
în comitetul științific, lector sau chairman. Membru al Boardurilor editoriale a numeroase reviste de
specialitate: European Journal of Gynaecological Oncology (Canada), Clinical and Experimental
Obstetrics and Gynaecology (Canada)‚ Journal of Medicine and Biochemistry, Buletin de
Perinatologie (Chișinău, Rep. Moldova), Revista Română de Obstertică și Ginecologie, Infomedica,
Revista Medicală Națională.
A fost Fondator și Președinte al Societații Române de Obstetrică și Ginecologie, Pre ședinte și
fondator al Societății de Ginecologie Endocrinologică, membru al Academiei Române de Știin țe
Medicale, al Academiei Internaționale a Reproducerii Umane, al Societă ții Interna ționale de
Ginecologie Endocrinologică, al Societății Europene de Investiga ții în Obstetrică și Ginecologie, al
Societății pentru Studiul Patofiziologiei Sarcinii – Organisation Gestosis, al Societă ții Europene de
Ginecologie Oncologică, membru de onoare al Societății Maghiare de Obstetrică și Ginecologie, al
Societății Mondiale a Studiului Travaliului și Nașterii, al Uniunii Medicale Balcanice.
A fost nominalizat expert evaluator CNCSIS, iar în 2004 i-a fost acordat brevet pentru
„Manipulator Uterin”.
Academia de Științe Medicale își exprimă profunda durere la trecerea în nefiin ță a acestei
personalități care a șlefuit specialitatea de obstetrică și ginecologie din România cu atâta dragoste și
dedicație.

