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EVENIMENTE

A 47-a Reuniune Naţională
de Istoria Medicinei şi a 27-a
Reuniune Naţională de Istoria

Farmaciei
Farm. primar Maria-Gabriela Suliman, Conf. Dr. Farm. Adriana-Elena Tăerel

În perioada 17-19 mai 2018, la 
Hotelul Roman Plaza din Roman, au 
avut loc a 47-a Reuniune Naţională 
de Istoria Medicinei și a 27-a 
Reuniune Naţională de Istoria 
Farmaciei, dedicate Centenarului 
Marii Uniri, manifestare impecabil 
organizată de Societatea de Istoria 
Medicinei și Farmaciei Roman (la 35 
ani aniversari), condusă de dr. 
Dan-Gabriel Arvătescu, președinte 
și de farmacist primar Magdalena 
Avădanei, vicepreședinte, 
demonstrând încă odată 
ospitalitatea moldovenească. 

În cadrul sesiunii inaugurale s-au 
prezentat alocuţiuni ale 
oficialităţilor locale: Lucian Micu, 
primar al municipiului, prof. 
Laurenţiu-Dan Leoreanu, deputat 
liberal și fost primar în trei 
legislaturi, dr. Dan-Gabriel 
Arvătescu, vicepreședintele 
Colegiului Medicilor Neamţ, dr. 
Maria Andrici, director al spitalului 
Roman, urmate de trei lucrări 
prezentate în plen: „Romanul 
medico-istoric” (Prof. dr. Nicolae 
Marcu, președintele Societăţii 
Române de Istoria Medicinei – 
SRIM), „Istoria farmaciei în 

România” (Conf. dr. farm. Adriana-
Elena Tăerel, președintele Societăţii 
Române de Istoria Farmaciei - SRIF) 
și „220 de ani de medicină la 
Roman” (Dr. Dan-Gabriel Arvătescu, 
președintele Societăţii de Istoria 
Medicinei și Farmaciei Roman).

A avut loc vernisajul expoziţiei de 
fotografii „La capătul lumii” care a 
ilustrat călătoriile de pe mapamond 
ale d-nei farmacist primar 
Magdalena Avădanei.
Tematica celor două reuniuni a 
cuprins 6 secţiuni: 
I. Medici și farmaciști participanţi la 
Primul Război Mondial; 



90  |  PRACTICA FARMACEUTICĂ  |  Vol. 11, Nr. 2 (41), An 2018

EVENIMENTE

II. Istoria instituţională, 
profesională și morală a medicinei 
și farmaciei; 
III. Medicina și farmacia la Roman; 
IV. Istoria culturală a spitalelor din 
România; 
V. Etica și deontologia medicală – 
ieri și astăzi; 
VI. Postere: Etica și deontologia 
medicală – ieri și astăzi. 

Joi seara au avut loc ședinţa 
biroului și a comitetului Societăţii 
Române de Istoria Medicinei (SRIM) 
și ședinţa biroului și a comitetului 
Societăţii Române de Istoria 
Farmaciei (SRIF), unde s-a prezentat 
activitatea din anul precedent și 
planurile de perspectivă ale celor 
două societăţi.

Participanţii în număr mare (cca. 
200) au audiat cele 75 de lucrări 
înscrise în volumul de rezumate și 
au vizionat 37 de postere.

Au avut loc trei prezentări de carte: 
Dan Gabriel Arvătescu, „Poveștile 
medicinei romașcane”, Roman, 
2018, de către prof. dr. Nicolae 
Marcu; Valeriu Lupu, „Nicolae C. 
Paulescu - între știinţa vieţii și 
metafizica existenţei”, Ediţia a II-a 
revizuită și adăugită, Iași, Tipo 
Moldova, 2016 și ediţia în limba 
engleză: „Nicolae C. Paulescu - 
between science of life and 
metaphysics of existence”, Iași, Tipo 

Moldova, 2018), prezentată de dr. 
Valeriu Lupu și prof. dr. Nicolae 
Marcu și Magdalena Avădanei, „La 
capătul lumii“. 

Vineri seara participanţii au audiat 
un frumos program de muzică 
simfonică în interpretarea unui 
cuartet de coarde de la Filarmonica 
din Bacău.

Sâmbătă 19 mai după închiderea 
lucrărilor participanţii au vizitat 
Expoziţia temporară „Istoria 
chirurgiei în Ţinutul Romanului” 
(16.05-1.09.2018), organizată de 
Consiliul Judeţean Neamţ, Muzeul 
de Istorie Roman (muzeografii Iulia 
și Relu Butnariu) în parteneriat cu 
Societatea de Istoria Medicinei și 
Farmaciei „Dr. Epifanie Cozărescu” 
din Roman, Asociaţia Cultural-
Știinţifică Urbană, Colecţionar dr. 

Florin Pavelescu, la sediul Muzeului 
de Istorie Roman, str. Cuza Vodă nr. 
19, Casa dr. Fălcoianu. 

Expoziţia temporară are la bază 
colecţia de iatroistorie a Muzeului 
de Istorie din Roman, Complexul 
Judeţean Neamţ, cunoscută după 
numele întemeietorului său, Dr. 
Epifanie Cozărescu (1914-2010). 
Din mărturiile trecutului vieţii 
medicale din zona Romanului pe 
care le deţinem, au fost selectate 
cele privitoare la activitatea de 
specialitate chirurgicală, 
instrumentar chirurgical, 
documente cu specific medical, 
fotografii, carte veche, 
corespondenţă. Dintre cărţile 
prezentate în expoziţia de faţă, cea 
mai veche etalată este D. J. Larrey, 
Memorii de chirurgie militară și 
campanii, Paris, Ed. J.H. Stone, 
1812. 

Au fost adăugate o serie de 
exponate în special instrumente de 
uz chirurgical din colecţia 
particulară a dr. Florin Pavelescu. 

Expoziţia urmează un traseu 
cronologic astfel încât să surprindă 
evoluţia acestei specialităţi 
medicale, în principal la Spitalul 
„Precista Mare“, prin contribuţia 
unor figuri reprezentative începând 
cu doctorul de origine italiană 
Vafrino Marini (1823-1892), care a 
lucrat în acest spital între 1864 și 
1870, realizând operaţii complexe, 
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care depășeau nivelul intervenţiilor 
realizate în Roman și introducând în 
practica curentă anestezia cu 
cloroform, urmat de medicii 
chirurgi Constantin Mârzescu 
(1879-1929), Nicolae Fălcoianu 
(1899-1962), Victor Panaitescu, 
Cristea Socor. Prin această 
perspectivă sunt ilustrate și 
evenimentele militare majore ale 
sec. XX, primul și al doilea război 
mondial, în timpul cărora medicii 
romașcani și tot ce a însemnat 
asistenţa sanitară în Roman în 
vreme de război pot fi considerate 
eforturi majore, dovadă de 
devotament și iubire faţă de 
semenii aflaţi în suferinţă. Aflată 
sub semnul celebrării Centenarului 
Marii Uniri din 1918, expoziţia pune 
în valoare activitatea de îngrijire a 
răniţilor la Roman, în anii Marelui 
Război, care a concentrat mari 
eforturi medicale, administrative și 
financiare, atât la nivel naţional, cât 
și local. Impactul deosebit s-a 
resimţit și asupra populaţiei civile, 
având drept efect stimularea 
solidarităţii umane. Se adaugă 
misiunile medicale străine: 
franceză, britanică și americană, 
care au funcţionat în Roman în 
aceeași perioadă, în sprijinul 
efortului românesc de război. 
N. Fălcoianu (1935-1950) a activat 
ca medic chirurg în cadrul Spitalului 
„Precista Mare“. Expoziţia este 

bogată în mărturii fotografice, 
multe dintre ele inedite, asupra 

activităţii sale la Roman, cu 
deosebire în anii celui de al 2-lea 

Mănăsti rea Vărati c
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Mănăsti rea Bistriţa

război mondial, fiind de cele mai 
multe ori imortalizat alături de 
colaboratorii săi, colectivul de 
medici ai Spitalului între care și 

soţia sa, dr. Veronica Fălcoianu. 
Muzeul de Istorie își are sediul în 
casa în care a locuit dr. N. Fălcoianu, 
având amplasat în faţa clădirii 

Mânăsti rea Neamţ

Schitul Vovidenia

bustul său. În continuare s-a 
organizat un itinerar spiritual la 
mănăstirile: Bistriţa, Văratec, 
Neamţ, schitul Vovidenia și apoi la 
Casa memorială Visarion Puiu și 
Muzeul Mihail Sadoveanu. 
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