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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
PROFESOR UNIVERSITAR DR. LUDOVIC PĂUN

1

Pe data de 9 decembrie 2014 a trecut în nefi inţă 
Medicul, Profesorul şi Mentorul nostru, Ludovic 
Păun. 

Profesorul Ludovic Păun s-a născut pe data de 
17.08.1925 în comuna Bechet, judeţul Dolj. A 
urmat liceul în oraşul Craiova şi cursurile Facultă-
ţii de Medicină din Cluj-Napoca (primii ani) şi 
Bucureşti, în pe rioada 1946-1952.

După absolvirea facultăţii a desfăşurat activităţi 
organizatorice în cadrul Ministerului Sănătăţii, dar 
şi acti vitate medicală (medic consultant de specia-
li tate, medic specialist, medic primar de boli infec-
ţioase şi epidemiologie, şef secţie boli infecţioase) 
şi didactică (preparator universitar, asistent uni ver-
sitar, şef de lucrări) la Spitalul de Boli Infecţioase 
Colentina.

În anul 1976 se înfi inţează, în cadrul Spitalului 
de Boli Infecţioase „Dr. Victor Babeş“, Clinica de 
Boli Infecţioase şi Tropicale. Prof. Dr. Ludovic 
Păun este numit Şef de clinică şi Şef de secţie, fi ind 
promovat conferenţiar şi ulterior profesor univer si-
tar.

Ca Şef de clinică şi Şef de secţie (1976-1995), 
Profesorul Ludovic Păun a avut o contribuţie de-
cisivă la modernizarea spitalului şi la dezvoltarea 
activităţii didactice, medicale şi de cercetare ştiin-
ţifi că la un nivel ce a permis recunoaşterea naţională 
şi internaţională a Spitalului ca un Centru de re-
ferinţă în bolile infecţioase, infecţia HIV/SIDA şi 
bolile tropicale.

În întreaga sa activitate, Profesorul Ludovic 
Păun a fost un vizionar, un deschizător de drumuri, 

anticipând cerinţele şi necesităţile viitorului, atât în 
domeniul medical, cât şi al învăţământului şi cer-
cetării medicale.

Profesorul Ludovic Păun a organizat şi condus 
prima secţie de terapie intensivă în bolile infecţioase 
din ţară, a introdus în învăţământul medical din 
România disciplina de boli tropicale, a scris primul 
curs şi prima carte de boli tropicale şi prima carte 
despre infecţia HIV/SIDA în România. A întocmit, 
de asemenea, primul Plan Naţional de combatere a 
infecţiei HIV şi primele protocoale de diagnostic, 
tratament şi profi laxie în infecţia HIV/SIDA. A or-
ganizat primul laborator de diagnostic serologic în 
infecţia cu HIV din România şi a pregătit primii 
specialişti, medici de laborator şi clinicieni dedicaţi 
acestei noi infecţii, într-o perioadă în care cunoştin-
ţele privind modul de transmitere a infecţiei erau 
re duse.

Profesorul Ludovic Păun a scris prima carte de-
s pre bioterorism şi armele biologice şi a introdus în 
practica medicală noi metode de tratament, precum 
exanghinotransfuzia în insufi cienţa hepatică acută 
şi terapia deshidratării în holeră. A avut o contribuţie 
majoră la realizarea în anii ’80 a vaccinului româ-
nesc antirujeolic produs de Institutul Cantacuzino 
şi la introducerea lui în Programul Naţional de Vac-
cinare. 

A fost Profesorul şi Mentorul a zeci de serii de 
studenţi şi specialişti de boli infecţioase. 

Prin întreaga sa activitate, Profesorul Ludovic 
Păun a adus o contribuţie majoră la organizarea şi 
dezvoltarea învăţământului medical şi a practicii 
medicale din România. Această activitate a fost re-
cunoscută atât pe plan intern, cât şi internaţional şi 
re com pensată prin acordarea mai multor titluri 
ştiinţifi ce, distincţii şi premii: 

• Titlu de Doctor în Medicină în 1967
• Premiul „Victor Babeş“ al Academiei Ro-

mâne pentru volumul „Insufi cienţa hepatică 
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acută“ (1977), în particular pentru aplicarea 
te  rapiei prin exanghinotransfuzie

• Membru de Onoare al Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă, România (2001)

• Membru al Academiei Medicinae Polonia 
(2001)

• Membru al Albert Schweitzer World Academy 
of Medicine (2001)

• Doctor Honoris Causa – Universitatea Oradea 
(2003)

• Diplomă de Excelenţă Fundaţia „Victor Babeş“ 
pentru lucrarea „Boli Infecţioase, Arme Bio-
lo gice, Bioterorism“ (2003)

• Indemnizaţie de merit pentru domeniul Ştiinţă 
(2004)

• Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe 
Medicale din România (2008)

• Premiul Universităţii Catolice de Medicină 
Sacro Cuore, Roma, Italia, pentru lucrări în 
Infecţia HIV/SIDA; Albert Schweitzer „Gold 
Medal“.

A fost membru fondator şi a făcut parte din 
conducerea a numeroase societăţi stiinţifi ce naţio-
nale şi internaţionale, fi ind: membru al Uniunii So-
cietăţilor de Ştiinte Medicale din România (USSM) 
– secţia patologie infecţioasă (1952); membru al 
Societăţii de Microbiologie (1952); membru fon da-
tor al Societăţii Naţionale Române de Boli Infec-
ţioase şi Preşedinte al Societăţii; membru al Socie-
tăţii Indiene de Boli infecţioase (1974); membru al 
„European Council of Directors of School & 
Institutes of Tropical Medicine and Hygiene“ (1976); 
vicepreşedinte al Comitetului Federaţiei In ter na-
ţionale de Boli infecţioase şi Parazitare (1987); 
mem bru al comitetului Societăţii Internaţionale de 
Boli Infecţioase (I.S.I.C.) Boston, SUA (1987); 
mem bru de onoare I.S.I.D; vicepreşedinte al Fun-
daţiei Române pentru studii comparative în dome-
niul retrovirusurilor (1992); membru al comitetului 
de conducere al Centrului Zonal de Înalte Studii 
pentru Prevenirea Bioterorismului (2005); expert 
evaluator Asociaţia Etica Med. (2006); Preşedinte 
al Comisiei pentru relaţii Academice al Biroului 
Executiv al Asociaţiei Medicale Române (2011); 
membru afi liat al Federaţiei Internaţionale de Boli 
Tropicale, Toledo, Ohio, SUA (1992); membru al 
Centrului de Studii pentru Ştiinţă de Graniţă sub 
patronajul UNESCO; vicepreşedinte al Consiliului 
Ştiinţifi c al Autorităţii Naţionale Sa nitar-Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVA) (2010).

Profesorul Ludovic Păun a avut numeroase con tri-
buţii personale şi originale, multe dintre ele deo sebit 
de importante pentru specialitatea de boli infec ţioase:

• a organizat Conferinţe şi Congrese de Boli 
In fecţioase, inclusiv Congresul Naţional de 
Boli Infecţioase din anul 2012, având ca te-
matică generală „Orientări în bolile infec-
ţioase acute transmisibile“

• a organizat prima secţie de terapie intensivă 
în boli infecţioase la Spitalul de boli infec-
ţioase Colentina (1971)

• a introdus exanghinotransfuzia în tratamentul 
insufi cienţei hepatice acute şi îmbunătăţirea 
terapiei deshidratării în boala diareică; 

• a confi rmat şi tratat primele cazuri de infecţie 
HIV/SIDA la adulţi (1985) şi copii (1989)

• a organizat primul serviciu medical pentru 
infecţia HIV/SIDA în România (diagnostic, 
asistenţă medicală, profi laxie); 

• a publicat primul volum de infecţie HIV/
SIDA în limba română (1988) în 50.000 de 
exemplare care au fost distribuite gratuit cor-
pului medical şi farmaceutic, studenţilor în 
medicină, medicină dentară, farmacie, din 
anii terminali, autorităţilor la cel mai înalt 
nivel din România

• a comunicat la OMS (Geneva) cazurile de 
infecţie HIV/SIDA începând cu decembrie 
1985

• a coordonat activitatea primei Comisii Naţio-
nale de luptă anti-SIDA cu sediul în Spitalul 
„Victor Babeş“ şi a elaborat cu sprijinul 
OMS, Geneva Primul Program de Supra-
veghere al Infecţiei HIV/SIDA

• a publicat monografi a „Boli Infecţioase, Arme 
Biologice, Bioterorism“ care a oferit corpului 
medical interesat primele informaţii în acest 
domeniu.

Profesorul Ludovic Păun a avut numeroase res-
ponsabilităţi la nivel naţional privind: limitarea 
evo luţiei epidemiologice a bolilor infecţioase 
(coor donarea sectorului antiepidemic la nivel na-
ţional 1978-1982); combaterea epidemiilor de ho-
leră din anii 1977 la Tulcea şi în 1981 la Constanţa; 
combaterea epidemiei de poliomielită, Braşov, în 
1980 (asumarea vaccinării antipoliomielitice în 
cursul epidemiei de poliomielită); responsabilitatea 
integrală a aplicării programului de realizare a vac-
cinului antirujeolic, produs în România de Institutul 
Cantacuzino, şi introducerea în Programul Naţional 
de Vaccinare; declanşarea măsurilor de diagnostic 
şi terapie în infecţia cu virusul West-Nile, 1998; de 
asemenea, a fost primul Coordonator Naţional al 
Programului de luptă împotriva infecţiei HIV/ SIDA.

A desfăşurat o foarte bogată şi fructuoasă activi-
tate în cadrul Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Me-
dicale şi, ulterior, al Asociaţiei Medicale Române, 
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fi ind: secretar de redacţie al Revistei „Viaţa Me-
dicală“ şi redactor adjunct al aceleiaşi reviste; fon-
dator şi re dactor responsabil al Revistei Române de 
Boli In fec ţioase din anul 1998; secretar al Societăţii 
de Boli Infecţioase şi Epidemiologie; secretar al 
Con ferinţei Naţionale de Boli Infecţioase 1968 şi 
Preşe dinte al celei din anul 1987; Preşedinte al So-
cietăţii Naţionale de Boli Infecţioase din anul 1988; 
Preşe dinte al Congresului Naţional de Boli Infec-
ţioase, 1985 şi 2012; Preşedinte al Primului Congres 
Na ţional pentru Infecţia cu HIV/SIDA,1991 şi al 
celui de-al II-lea Congres în anul 1998.

Profesorul Ludovic Păun a avut, de asemenea, 
cele mai înalte responsabilităţi în conducerea învă-
ţă mântului superior medical, fi ind: Decan al Facul-
tăţii de Medicină Generală (1976-1978); Rector al 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ 
Bucureşti (1982-1989); Decan al Facultăţii de Me-
di cină, Universitatea „Titu Maiorescu“ (1994-2004).

Ca Decan al Facultăţii de Medicină Generală a 
trebuit să facă faţă unuia din cele mai dramatice 
momente din istoria Facultăţii, cutremurul din 4 
martie 1977, când, din cauza distrugerilor suferite, 
s-a pus în discuţie de către autorităţi demolarea 
Facul tăţii. Faptul că astăzi avem Facultatea de Me-
dicină se datorează şi Profesorului Ludovic Păun, 
care s-a opus acestei soluţii.

Activitatea ştiinţifi că a Profesorului Ludovic 
Păun a constat în peste 300 de lucrări publicate în 

re viste de specialitate sau comunicate la congrese 
naţionale şi internaţionale, conducerea de granturi 
şi proiecte de cercetare şi elaborarea a 12 monografi i, 
cărţi şi manuale, dintre care majoritatea tratează 
teme abordate pentru prima dată în România în mo-
mentul apariţiei lor: Terapia intensivă în bolile in-
fecţioase (1971); Insufi cienţa hepatică acută (1974); 
Boli infecţioase tropicale (1979); Infecţia cu H IV 
(1988); Bioterorismul şi armele biologice (2003).

A coordonat 25 de teze de doctorat cu o tematică 
de mare interes pentru patologia infecţioasă, care 
au fost fi nalizate şi notate cu califi cative maxime.

Pentru medicină şi învăţământul medical ro mâ-
nesc, pentru cercetarea medicală românească, tre-
cerea în nefi inţă a D-lui Profesor Dr. Ludovic Păun 
este o pierdere grea şi de neînlocuit. 

Personalitate marcantă, deosebindu-se de majo-
ritatea colegilor prin cinstea şi corectitudinea uneori 
excesivă, prin puterea de muncă cu totul remarca-
bilă, dublată de o inegalabilă putere de discernământ, 
prin rapiditatea soluţionării situaţiilor de criză, du-
blată de instinctul de orientare către soluţia optimă, 
energic în decizii, dar în egală măsură pacifi st, ştia 
să renunţe atunci când interesul general era ameninţat. 

Acestea sunt doar câteva dintre calităţile umane 
ale veşnicului nostru Profesor, Maestru şi Părinte, 
căruia îi vom purta o neştearsă amintire şi o per ma-
nentă recunoştinţă.

 


