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Știind că toate specialitățile medicale din țările 
lumii se preocupă să-și cunoască începuturile, să le 
publice și să învețe din experiență și etapele istorice 
anterioare zilelor noastre, ne-am aliniat acestor inte-
rese de iatroistorie (iatros = medic și istorie = știința 
evenimentelor de la începuturi și prezent).

Astfel la Adunarea generală SNPCAR din sep-
tembrie 2011 la Congresul Al XII-lea de la Poiana 
Brașov, Dr. Constantin Lupu a propus înființarea unei 
secțiuni de lucru pentru prezentarea și studiul aspec-
telor cronologice de dezvoltare a specialităților noas-
tre. Această preocupare poate cuprinde aspecte de 
iatroistorie neuropsihiatrică, evocarea unor înaintași 
de la noi și din alte țări și a unor evenimente sau 
instituții. Prezentarea situațiilor actuale este o bogăție 
a noastră care urmează s-o explorăm și s-o folosim 
ca învățătură. În istoria psihiatriei noastre, cunoaștem 
lucrările consfătuirii dedicată aniversării a 150 ani de 
la fondarea psihiatriei în România, Prima Consfătuire 
Națională de Istorie a Psihiatriei în România, orga-
nizată de Prof. Dr. G. Coruțiu de la Universitatea de 
Medicină din Oradea și multiple materiale de prezen-
tare și evocare a unor psihiatrii de adulți și de copii – 
adolescenți oferite de Prof. Dr. Șt. Milea, Dr. C. Lupu, 
Dr. Șt Kecskemeti, etc.

Potențialul datelor care se pot afla, care pot fi 

Motto: ”Cel mai bun profet al viitorului este trecutul”
(Lord Byron)

subiectul unor sesiuni de iatroistorie română și 
internațională este uriaș, avem deci un capitol des-
chis, cu multe învățăminte și multe perspective. În 
țara noastră avem și Societatea de Istorie a Medicinei 
(SRIM) prezidată de Prof. Dr. M. Marcu cu sediul 
la Asociația Medicală Română din București. Această 
asociație are ședințe lunare și așteaptă informații des-
pre istoria tuturor specialităților medicale și a profe-
siunilor asociate.

Acum când se discută realizarea unei noi Legi 
Sanitare, ar fi momentul să solicităm ca în cadrul 
Ministerului Sănătății să existe o Comisie Consul-
tativă de Neurologie, Psihiatrie și profesiuni asoci-
ate dedicată copilului și adolescentului. Problemele 
de sănătate mintală și de patologie ale acestor vârste 
trebuie să devină un subiect de interes major pentru 
Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și ale altor 
ministere. Pediatria și NPCA au ajuns copii săraci și 
marginalizați a sistemului sanitar românesc. Depinde 
de noi, de dumneavoastră, cum vom fi apreciați pro-
fesional și cum ne vom înțelege între noi ca să putem 
susține o activitate corespunzătoare și recunoscută de 
instituțiile statului. 

Cei care au pus bazele specialităților noastre: ne-
urologia pediatrică, psihiatria copilului și adolescen-
tului, psihologia, logopedia, psihopedagogia specială, 
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genetica neuropsihică, recuperarea și reabilitarea co-
piilor și adolescenților cu dizabilități sau perioade de 
dezadaptare, iar în continuare cei care am zidit și am 
continuat munca fondatorilor, suntem noi istoria, noi 
clădim specialitățile noastre. Noi continuăm, asociem 
și fondăm pe lângă specializările de bază alte domenii 
de care beneficiem ca imagistică, neurobiochimie, psi-
hotronică, genetica și genomica bolilor neuropsihice. 
Știm că fiecare localitate unde avem echipe de neu-
rologie și psihiatrie copii și adolecenți, are o istorie, o 
poveste, o legendă despre viața, greutățile și întâmplă-
rile de acolo. Este important de știut cum au fost re-
zolvate diferite aspecte profesionale și administrative 
în aceste locuri.

Din materialele de iatroistorie ale specialităților 
noastre vom putea afla informații despre fondul biolo-
gic și psihic al populației infantile cât și repercursiuni-
le asupra dezvoltării somatice și mentale a viitoarelor 
generații. În continuare se pot prezenta materiale im-
portante despre istoria recentă a activității din cabine-
te, staționare, secții județene sau secții clinice univer-
sitare, despre istoria recentă a utilizării RMN (IRM) 
a spectroscopiei RM și ale altor tehnici noi de inves-
tigare și tratament.

Cercul de Iatroistorie (I.I.) va favoriza și 
comunicarea dintre noi, cu date medicale, psihologice, 
logopedice și de recuperare actualizate în epoca 

supratehnologizării și a noilor metode de psihoterapie. 
La fondarea cercului de I.I. s-au înscris ca membri 

fondatori 34 colegi din țară care au hotărât ca acest 
cerc să activeze în cadrul SNPCAR și profesiuni aso-
ciate. Lista de membrii comunicatori și suporteri ră-
mâne deschisă, mai ales pentru colegii care vor aduce 
materiale de I.I., comunicări, articole, postere, foto-
grafii, documente originale, traduceri și recenzii din 
reviste și cărți, etc.

Până în prezent în revista noastră au fost publicate 
materiale importante, ca de exemplu, articole despre 
fondarea specialității NPI din România: Dr. Flori-
ca Bagdasar, analiza consfătuirilor NPI până în anul 
1990 și se pregătește prezentarea congreselor de după 
anul amintit.

Știind că noi cei de acum, facem istoria noastră 
în continuare, apreciem că materialele de I.I. vor veni 
permanent spre publicare. Acest Cerc de I.I. ne va 
ajuta să fim uniți în jurul grupului de specialități și 
astfel să realizăm ceva bun și durabil în țara noastră.

Pentru noi, iatroistoria este un act de cultură me-
dicală. Iatrocultura este si un omagiu înaintașilor și 
colegilor noștri, celor care au dovedit devotament, 
profesionalism și dragoste față de copii și tineri de-a 
lungul întregii cariere și cărora le datorăm sentimente 
de recunoștință pentru munca lor.

Knowing that all the medical specialities of the 
world are concerned with finding out about their 
beginnings, with spreading that particular practical 
knowledge and learning from experience and from 
previous historical stages in their evolution, today we 
have aligned to these interests in iatro-history (from 
iatros=physician; & history=science of the events going 
on from the beginnings until the present moment).

Thus, at the General Assembly of the RSCANP 
in September 2011,  at the 12th Congress from Poiana 
Brasov, Dr. Constantin LUPU proposed to establish a 
working section which should  also study the chrono-
logical aspects in the development of our specialties. 
This concern may include aspects of neuropsychiatric 
iatro-history, the evocation of predecessors from Ro-
mania and from abroad, and of various institutions 
and significant events. The presentation of  the cur-
rent situation  represents our wealth that could be ex-
plored and used in teaching the future generations of 

*
*         *

specialists. In the history of our psychiatry, we benefit 
from the works of the conference dedicated to the ce-
lebration of 150th  anniversary since the founding of 
psychiatry in Romania, the first National Conference 
of the History of Psychiatry in Romania, organized 
by Prof. Dr. G. Coruţiu from the Medical University 
of Oradea as well as from the multiple presentation 
materials and evocations of psychiatrists for adults, 
children and teenagers offered by Prof. Dr. St. Miles, 
Dr. C. Lupu, Dr. St. Kecskemeti, etc.

They may be important data for potential Roma-
nian and international iatro-history sessions is huge, 
so we have an open chapter, with many lessons to tea-
ch and many perspectives for future development.  In 
our country we have the Romanian Society for the 
History of Medicine (Srima) chaired by Prof. Dr. M. 
Mark, based in Bucharest at the Romanian Medical 
Association. This association has monthly meetings 
and gathers information about the history of all me-
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dical specialties and associated professions.
Now, when  a new Health Act is being discussed, it 

would be time to ask that a Consultative Commission 
of Neurology, Psychiatry and allied professions dedi-
cated to child and adolescent the Ministry of Health 
should be established  within the frame of the Minis-
try of Health. Problems concerning the mental health 
and the pathology of these developmental ages need 
to become a topic of major interest to the Ministry of 
Health, Ministry of Education and other ministries. 
Pediatrics and CANP have become poor and margi-
nalized children of the Romanian healthcare system. 
It is up to us, and to you, how we shall be valued pro-
fessionally and how we shall agree among ourselves in 
order to perform a proper activity, which  the national 
authorities would acknowledge and support.

Those who founded our specialties: paediatric 
neurology, child and adolescent psychiatry, psycho-
logy, speech therapy, special psycho-pedagogy, ne-
uropsychiatric genetics, recovery and rehabilitation 
of children and adolescents with disabilities or with 
dis-adaptation periods, and those among us who have 
built and continued the work of our founders, we are 
history, we build our specialties further. We continue, 
associate and establish, besides the basic specialties, 
other areas that we benefit from such as: imaging, ne-
uro-biochemistry, psychotronics, genetics and geno-
mics of neuropsychic diseases. Each of us knows that 
wherever there is a child and adolescent neurology 
and psychiatry team, there is also a history, a story, a 
legend about life, hardships and events. It is impor-
tant to know how different specialist issues and the 
administrative work in these places have been solved.

From the iatro-history materials of our special-
ties, we can learn about biological and psychological 
background of the child population and about the 
effects on the somatic and mental repercussions on 

the development of future generations. Further im-
portant material may be presented on the recent his-
tory of the practices in surgeries, county departments 
or university clinical departments, on the recent his-
tory of using MRI, MR Spectroscopy and other tech-
niques of investigation and treatment.

The iatro-history Group (I.H.) will promote 
communication among peers of updated medical 
psychological, speech therapy and recovery data, in 
this era of over- technologization and of new methods 
of psychotherapy.

The founding of the I.H.Group has been accom-
plished by 34 colleagues in the country as founding 
members, who decided that this circle should work 
within RSCANP and of allied professions. The list 
of reporting members and supporters remains open 
especially for colleagues who will bring I.H. materi-
als, reports, articles, posters, photographs, original do-
cuments, translations and reviews of magazines and 
books, etc..

So far, important materials have been published 
in our journal, such as articles on the establishment 
of specialty, INP in Romania: Dr. Florica Bagdasar, 
review of the INP conferences of up to 1990 and the 
presentation of the congresses following that year is 
under preparation. 

Knowing that we, now, continue to build our his-
tory further, we forecast that I.H. materials will keep 
on coming for publication. This I.H. Group will help 
us be united around the group of specialties and thus 
achieve  something good and sustainable in our country. 
For us, iatro-history is an act of medical culture. Ia-
tro-culture is also a tribute to our predecessors and 
colleagues, who have shown dedication, professio-
nalism and love for children and youth along their 
careers and to whom we owe feelings of gratitude for 
their work.


