
A plecat dintre noi profesorul Cristian Dragomir, unul din maeştrii
chirurgiei româneşti, formator a numeroase generaţii de chirurgi.

Născut pe 28 aprilie 1940 la Bârlad, Cristian Dragomir a absolvit
Facultatea de Medicină Generală a IMF Iaşi în anul 1962. A fost extern şi
intern prin concurs în Clinica III Chirurgie de la Spitalul «Sf. Spiridon»,
avându-l ca mentor pe marele profesor Gheorghe Chipail, de la care Cristian
Dragomir s-a inspirat în toata activitatea sa ulterioară.

În 1972, a obţinut o bursă de un an în Anglia prin British Council, ca
tânăr cercetător, la Mount Vernon Hospital din Manchester, departamentul
de chirurgie plastică şi arşi. 

Întors în ţară, obţine titlul de doctor în medicină  în 1974 cu teza de 
doctorat „Osteosinteza extraarticulară de col femural” având ca îndrumător
pe profesorul Gheorghe Chipail.

Prof. Cristian Dragomir a fost şi fondatorul chirurgiei plastice la Iaşi,
selectând tineri talentaţi care au configurat disciplina în viitor (Theodor
Stamate şi Ştefan Luchian, ajunşi ulterior profesori la Iaşi şi Bucureşti).

În 1980 publica monografia „Chirurgia plastică şi reparatorie”, apărută la
Editura Junimea Iaşi şi foarte apreciată atât de specialişti cât şi de tinerii
aflaţi în proces de formare.

Urcă toate treptele profesionale, obţinând titlurile de medic primar
chirurg şi profesor universitar la UMF «Grigore T. Popa».

După 1989, realizează o frumoasă colaborare cu aşa-numitul „grup de la
Manchester”, avându-l în frunte pe Sir Miles Irving, chirurg de renume 
mondial, care ne vizitează ţara, la invitaţia Ministerului Sănătăţii şi 
participă la Congresul Naţional de Chirurgie de la Iaşi, din anul 1993, în
organizarea căruia prof. Cristian Dragomir a jucat un rol foarte important.

Prezenţa chirurgilor englezi, într-un moment de tranziţie pentru ţara
noastră, a însemnat un puternic stimulent pentru chirurgia românească dar
şi o recunoaştere a respectului şi prieteniei pe care i le purtau colegului lor
din România.
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În chirurgie, profesorul Cristian Dragomir 
a abordat foarte multe domenii precum: 
chirurgia esofagiană, chirurgia hepatică,
chirurgia pancreatică, chirurgia sânului,
chirurgia plastică şi reconstructivă, având în
palmares peste 25.000 operaţii. A publicat
numeroase articole în revistele de specialitate
şi o serie de monografii, între care «tratamentul
ulcerului gastro-duodenal perforat», 1981 şi
«Actualitaţi în chirurgia cancerului gastric»,
1999.

A obţinut o largă recunoaştere la nivel
naţional şi internaţional. În anul 2000, la
Congresul Naţional de Chirurgie de la
Constanţa, a fost ales «Preşedinte ales» al
Societăţii Române de Chirurgie (SRC). Din
acest moment am colaborat aproape perma-
nent cu dânsul, sub diverse forme şi în diverse
proiecte legate de activitatea Societăţii. Pot
spune ca m-a onorat cu o prietenie care a
ramas, pentru mine, una din cele mai 
frumoase amintiri din chirurgie.

A devenit Preşedinte în exerciţiu al SRC în
anul 2002, pentru mandatul 2002-2004. Ca
Preşedinte, a organizat (împreună cu comite-
tul local coordonat de profesorul Constantin
Copotoiu) Congresul Naţional de Chirurgie de
la Târgu-Mureş, din anul 2004.

Cei patru ani în care a răspuns de destinele
chirurgiei româneşti (2000-2004) au constituit
o perioadă fastă caracterizată prin exigenţă
calitativă şi echilibru între centrele univer-
sitare din România.

În cadrul UMF «Grigore T Popa» a fost ales
mai întâi prorector şi, apoi, rector, între anii
2006-2008.

La Iaşi, Prof. Cristian Dragomir a  format o
valoroasă şcoală din care fac parte profesorul
Viorel Scripcariu, actualul rector al UMF
«Grigore T Popa» şi preşedinte ales al Societăţii
de Chirurgie din România, prof. Gabriel
Oniscu, şeful Departmentului de Transplant de
la Universitatea din Edinburgh, prof. Cornel

Diaconu, Conf. Lidia Ionescu, Conf. dr.
Constantin Burcoveanu, dr. Florin Grecu 
precum şi regretata dr. Cristina Dăscălescu.

Centrul de simulare al UMF «Grigore T
Popa» a primit numele profesorului Cristian
Dragomir, onorând astfel munca de zeci de ani
în Universitate precum şi rolul de dascal şi
mentor pe care l-a avut în sala de operaţie.

Profesorul Cristian Dragomir a fost ales
membru titular al Academiei de Ştiinţe
Medicale din România, membru de onoare al
Academiei Republicii Moldova, membru al
Academiei de Ştiinţe din Ucraina, al Societăţii
Internaţionale de Chirurgie şi Fellow of the
Royal College of Surgeons (FRCS) din Anglia.

Influenţa engleză se vedea la profesorul
Dragomir nu numai în chirurgie: ţinuta
deosebită, de «lord», riguros în tot ceea ce făcea,
cu respect faţă de muncă şi faţă de adevaratele
valori. 

Era de apreciat la dânsul dragostea pentru
familie, felul în care îşi respecta soţia şi îşi
iubea fiica (pe care a şi ajutat-o foarte mult în
carieră, cu dragoste părintească).

Profesorul Dragomir era foarte ataşat de
casa din Strada Sărăriei şi, mai ales, grădina
unde, după retragerea din activitatea chirur-
gicală, cultiva cu multă pasiune legume şi
flori. 

Deşi nu îi plăceau excesele, a fost toată
viaţa un fumător pasionat; chiar şi Sir Miles
Irving îl păstra în amintire cu nelipsita pipă.

A rămas permanent legat de foştii săi elevi
şi de şcoala pe care a format-o, participând cu
mult entuziasm la manifestările organizate de
aceştia şi bucurându-se pentru realizările lor.

Prin trecerea la cele veşnice a profesorului
Cristian Dragomir chirurgia românească, pe
care a slujit-o toată viaţa cu devotament şi
credinţă, sufera o grea pierdere! Amintirea lui
va rămâne, însă, veşnică în mintea şi în 
inimile tuturor celor care l-au cunoscut !

Dumnezeu să-l odihnească în pace !
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