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IN MEMORIAM 9

Adresa de corespondenţă: 
Prof. Dr. Cârstina Dumitru, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Str. Iuliu Moldovan, Nr. 23, Cod poştal 400348, Cluj-Napoca

PROF. DR. VASILE GORGAN
Vasile Gorgan, MD, PhD

Prof. Dr. Cârstina Dumitru
Spitalul Clinic de Boli Infec¡ioase, Cluj-Napoca 

S-a stins din viaţă dupa o scurtă dar grea suferinţă 
în luna mai 2009 Prof.Dr.VASILE GORGAN, 
personalitate marcantă a UMF Cluj şi a specialităţii 
de Boli infecţioase din România.

Din biografi a lui scrisă de Dr.Florea Marin Intr-
o monumentală monografi e privind învăţământul şi 
asistenţa medicală la Cluj, am extras doar câteva 
pasaje pe care le redăm în continuare.

„Profesorul VASILE GORGAN s-a născut la 17 
noiembrie 1926 în comună Palatca, jud. Cluj. A 
urmat şcoala primară în comuna natală şi a absolvit 
Facultatea de Igienă în anul 1953 cu diplomă de 
merit. Incă de la început a fost repartizat la I.
M.F.Cluj, la Clinica de Boli Infecţioase, unde a 
parcurs ierarhia didactică după cum urmează : 
preparator din 1953, asistent din 1954, şef de lucrări 
din 1963, conferenţiar din 1960, profesor din 1977. 
A fost şef de catedră încă din 1972.

Şi-a susţinut doctoratul în ştiinţe medicale în 
1969 şi din 1972 a devenit el însuşi conducător de 
doctorate, menţinându-şi această sarcrcină onorantă 
şi după pensionarea din 1992. Între anii 1980 şi 
1992, a fost directorul Spitalului Clinic de Boli 
infecţioase.

În 1959 şi-a susţinut examenul de medic spe-

cialist în boli contagioase, iar din 1965 pe cel de 
medic primar, ambele reuşite cu medii mari.

A făcut numeroase schimburi de experienţă, 
cursuri de specializare şi de perfecţionare la centrele 
universitare – clinicile de boli infecţioase – din ţară 
şi Clinica Medicală III din Cluj-Napoca.

În mai-iunie 1972 a făcut un stagiu de docu-
mentare în SUA la secţii de boli infecţioase şi 
terapie intensivă, ocazie cu care a vizitat Institutul 

Naţional de cercetări Bethesda, Universitatea 
Columbia New York, specializat în boli hepatice. A 
mai vizitat Institutul de cecetări pentru hepatitele 
virale din Chicago.

Activităţile didactice, ştiinţifi ce şi spitaliceşti s-
au desfăşurat paralel pe întreaga perioadă de când a 
păşit în clinică în 1953 şi până în 1992, când a ieşit 
la pensie.

În stădania sa de a asigura o bună asistenţă spita-
licească, profesorului VASILE GORGAN i se atri-
buie o realizare de seamă: construirea noii clădiri a 
clinicii şi spitalului de boli contagioase, la care el a 
avut o contribuţie de seamă reuşindu-se în fi nal să 
se realizeze unul dintre cele mai frumoase şi mai 
funcţionale spitale de boli contagioase din Europa, 
unde se efectuează în condiţii bune activităţile 
spitaliceşti, didactice şi ştiinţifi ce.

În cadrul forumului metodologic a făcut periodic 
vizite de lucru la Spitalele de Boli Infecţioase 
arondate, realizând de fi ecare dată un util schimb 
de experienţă şi conducând numeroase simpozioane 
şi conferinţe în prezenţa medicilor din oraşele : 
Oradea, Satu Mare, Sibiu, Bistriţa şi Alba.

Activitatea didactică : Din anul 1972 îndeplinind 
şi funcţia de şef de catedră, a reorganizat procesul 
de învăţământ, dotând disciplina cu material 
didactic audio-vizual, planşe, tabele, diapozitive, 
fi lme etc. S-a străduit să ţină cursuri documentate la 
zi, cu cele mai noi date din literatura de specialitate, 
scopul urmărit fi ind, pe lângă transmiterea cunoştin-
ţelor, şi formarea unei gândiri creatoare la studenţi.

În calitatea de conducător ştiinţifi c a fi nalizat 18 
teze de doctorat.
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În activitatea ştiinţifi că a abordat cele mai im-
portante aspecte ale patologiei infecţioase. Această 
activitate s-a concretizat în 270 de lucrări, dintre 
care 162 au fost publicate şi 108 au fost comunicate 
la diferite reuniuni medicale.

A redactat un curs de Boli infecţioase în două 
volume.

A fost coautor la monografi a «Profi laxia», sub 
redacţia academicianului prof.dr. Octavian Fodor, 
Editura Medicală, 1979.

A cercetat următoarele aspecte ale patologiei in-
fecţioase:

infl uenţa glicocorticoizilor asupra proceselor 
imunologice în infecţiile cu salmonella la om 
şi experimental la animale, domeniu în care a 
adus contribuţii importante;
hepatitele virale, domeniu în care a abordat 
aspecte de diagnostic clinic, morfopatologioc, 
laborator, electronomicroscopic, aspecte tera-
pe utice, tulburările metabolismului lipidic;
Infecţiile respiratorii acute. A cercetat: pro-
bleme de etiologie, aspecte clinice în corelaţie 
cu etiologia, diagnosticul virusologic, aspecte 
terapeutice şi tabloul clinic al pneumoniilor 
mixte (virotico-bacteriene)

•

•

•

Boala diareică infecţioasă. A cercetat şi sta-
bilit polietiologia acestei boli, tabloul clinic 
(în raport cu etiologia), scheme şi metode noi 
de tratament chimioterapic;
Infecţiile stafi lococice grave. S-a ocupat în mod 
deosebit de septicemia stafi lococică compli-
cată cu şoc infecţios, unde a adus contribuţii 
la cunoaşterea mecanismelor patogenetice“

Profesorul GORGAN a fost şi directorul Spita-
lului de Boli infecţioase mulţi ani, funcţie în care a 
dovedit calităţi administrative.

De asemenea la nivelul UMF Cluj a făcut parte 
din structurile de conducere fi ind pe deplin apre ciat.

Profesorul GORGAN a fost un om corect şi 
exigent în primul rând cu el însuşi dar şi cu colegii 
şi colaboratorii, considerând că exemplul personal 
este mobilizator şi pentru ceilalţi.

Prin plecarea sa în eternitate colectivul clinicii a 
pierdut un membru important pe care-l regretă 
profund. A plecat însă mulţumit de realizările sale 
şi de multe ori a spus că se mândreşte cu oamenii pe 
care i-a format la catedră şi spital.

Colectivele catedrei de Boli infecţioase şi Spita-
lului de Boli infecţioase Cluj îi vor păstra o aminitire 
vie peste ani.

•

•


