Prof.dr. Corneliu Dragomirescu
Ne despărțim astăzi de unul din maeștrii școlii de chirurgie din România, de
un mare dascăl și formator de școală, de un om de o excepțională valoare dublată
de o mare modestie si discreție.
Profesorul Corneliu Dragomirescu și-a inceput cariera chirurgicală într-una
din cele mai ilustre școli de chirurgie ale Bucureștiului, cea de la Spitalul Dr. Ion
Cantacuzino, condusă de Profesorul Ion Juvara.
S-a remarcat repede, atât ca un foarte bun operator, cât și ca un clinician
desavârșit, ordonat și meticulos dar, mai ales, dotat cu o memorie ieșită din
comun.
Ca majoritatea elevilor Profesorului Juvara, a fost nelipsit de la Ședințele
Societății de Chirurgie București, unde a și prezentat lucrări extrem de
documentate, expuse într-o manieră clară și precisă. Multe dintre ele au fost
publicate ulterior în revista “Chirurgia”.
Corneliu Dragomirescu a fost printre puținii chirurgi români care a ajuns Șef
de Clinică (la nou înființatul Spital Vitan Bârzești, devenit ulterior Sfântul Ioan) la
o vârsta tânară, de numai 45 de ani, și asta exclusiv datorită meritelor sale
profesionale.
Și-a onorat poziția, continuând cele învățate la școala de la “Cantacuzino” și
dezvoltând el însuși domenii noi.
Marea șansă a Profesorului Dragomirescu s-a numit “chirurgia
laparoscopică”.
A fost printre pionierii acestei metode în România, introducând foarte rapid
tehnicile chirurgicale de bază și apoi pe cele avansate. Mii de bolnavi au
beneficiat de chirurgia “de catifea”, care le-a permis o vindecare rapidă și lipsită
de sechele precum și evitarea multor complicații ale chirurgiei deschise.
Profesorul Dragomirescu s-a facut cunoscut în circuitele știintifice
internaționale, stabilind inițial o foarte bună colaborare cu Profesorul Lepsien
din Germania și, mai apoi, o lungă și stabilă relație cu Profesorul Jacques
Marescaux și școala lui de la Strasbourg.
A comunicat și publicat încă de la începutul anilor ’90, primele rezultate în
diverse tipuri de operații laparoscopice, multe dintre ele constituind premiere
naționale. Le regăsim pe toate într-un articol de sinteză asupra istoriei chirurgiei
laparoscopice în România, publicat peste ani: C. Dragomirescu, C. Copăescu
“Repere istorice publicistice privind chirurgia laparoscopica în România. Lucrări
apărute în revista Chirurgia” (Chirurgia; 2010, 105:603-624, nr.5 sept-oct).
A înființat, împreună cu un grup de chirurgi din București, Asociația Română
de Chirurgie Endosopică și alte tehnici intervenționale (ARCE), care ramâne și în
prezent una dintre cele mai active și mai dinamice societăți științifice românești.
In această calitate a organizat și condus primele congrese ale asociației, invitând
personalități din străinatate și alcătuind programe științifice de o exceptională
calitate.
De asemenea, a fost unul dintre cei care au înființat secția româna a IASGO
(International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists) și a
fost membru activ al Asociației Europene de Chirurgie (Eurochirurgie), precum
și al altor societăți științifice din România și din străinătate.

Profesorul Dragomirescu a format o școală care, așa cum era de așteptat, a
fost orientată mai ales către chirurgia miniinvazivă.
Elevii lui se numără în prezent printre cei mai buni chirurgi laparoscopiști
din București și din țară.
Dar Profesorul Dragomirescu și-a extins calitățile de dascăl și dincolo de
porțile Spitalului Sf. Ioan.
A organizat cursuri de chirurgie laparoscopică, la care de-a lungul timpului
au participat numeroși chirurgi români și străini. Se poate spune că Profesorul
Corneliu Dragomirescu a fost, alături de profesorul Sergiu Duca, întemeietor al
școlii românești de chirurgie laparoscopică.
Ca Prorector al UMF “Carol Davila” București a participat activ la viața
universitară și a contribuit la promovarea multor tineri, cu un admirabil simț al
valorii și cu responsabilitate față de viitorul medicinei din țara noastră.
O afecțiune căpătată în timpul activității de chirurg l-a facut să se retragă mai
devreme decât ar fi trebuit.
A făcut-o discret și demn, lasând parcă să se înțeleagă că la această decizie au
contribuit și alți factori legați de evoluția societății românești.
A rămas, însă, alături de elevul său preferat, Cătălin Copăescu pe care l-a
ajutat să preia ștafeta și să devină el însuși lider de școală chirurgicală.
Profesorul Corneliu Dragomirescu a fost o personalitate de înaltă ținută: un
om sobru și elegant, echilibrat și corect, cu mult respect față de cei care l-au
format și cu o mare dragoste față de cei pe care el însuși i-a format. A fost un
mentor adevărat al multor generații de chirurgi, care îi vor păstra o neștearsă
amintire.
Școala românească de chirurgie și Academia de Științe Medicale, al cărei
membru titular a fost, suferă o grea pierdere!
Condoleanțe familiei îndoliate și Dumnezeu să-l odihneasca!
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