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Rolul Spitalului „Al. Obregia” în promovarea Neuropsihiatriei 
Copilului și Adolescentului din România*

The role of „Al. Obregia” Hospital in the promotion of child 
and adolescent neuropsychiatry in Romania*

Ștefan Milea

REZUMAT

Este prezentată contribuția Spitalului „Prof. Alexandru Obregia” la dezvoltarea neuropsihiatriei copilului și adolescentului din România subliniindu-se 
rolul de centru metodologic național al clinicii de profi l și rolul deosebit al Acad. Prof. Dr. Vasile Predescu și al colectivului de cadre didactice al clinicii.
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SUMMARY

Th e contribution of “Prof. Alexandru Obregia Hospital” to the development of the child and adolescent neuropsychiatry in Romania is presented, emphasizing 
the role of the national methodological centre of the clinic and the special role of Acad. Prof. Vasile Predescu and of the teaching staff  of the clinic.
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Neuropsihiatria Copilului și Adolescentului a fost 
recunoscută oficial în ţara noastră în 1948. Nu a fost o 
preluare a înfluenţei sovietice așa cum s-ar putea crede 
deoarece în Rusia, neurologia și psihiatria pediatrică 
erau deja separate. A fost preferat modelul unor ţări 
vest europene, mai degrabă din dorinţa simplificării 
efortului necesar înfiinţării a două specialităţi 
medicale.

A rămas numită așa timp de 48 de ani.
Concomitent a fost înfiinţată și Facultatea 

de Pediatrie, fapt deosebit de important dată 
fiind importanţa asigurării asistenţei copilului și 
adolescentului din ţara noastră și a pregătirii unor 
specialiști în domeniu.

Asistenţa copilului și adolescentului cu tulburări 
neurologice și psihice a urmat un proces foarte 
anevoios de dezvoltare marcat de compromisuri și 

erori teoretice și practice și de un decalaj mare faţă 
de nivelul de dezvoltare al domeniului din ţările vest 
europene. În vest se promova conceptul medico-psiho-
social, se recunoștea rolul negativ al instituţionalizării, 
destigmatizării suferinţei mentale ca și rolul de 
coterapeut al comunităţii și al familiei și se preocupa 
de calitatea vieţii bolnavului. De asemenea, în 1937, 
la Paris,  are loc „Primul Congres Internaţional de 
Psihiatrie Infantilă”.

O lungă perioadă de timp progresul a fost marcat 
de rolul nemijlocit al profesioniștilor de adulţi și de 
acumulările teoretice și practice ale acestora. Aici aș 
remarca rolul deosebit al Prof. Dr. Vasile Predescu 
care și-a spus cuvântul nu numai pe plan local ci și pe 
cel național.

În 1923, în Bucureşti, ia fiinţă Spitalul de psihiatrie 
care abia în anul 1998 va primi numele celui care a stat 
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*  Comunicare la: „Conferința națională „Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de 
Psihiatrie Prof Dr Al. Obregia București, 95 de ani de tradiție și excelență” – 
22-24 Noiembrie 1918. Ne vom referi la neuropsihiatria copilului și adoles-
centului deoarece considerăm că adjectivul infantilă este o alegere nefericită. 
Sintagma „a copilului și adolescentului” este și mult mai adecvată conţinutului 
real al domeniului.

*  Communication at: The National Conference “Medical Days of the ‘Prof Dr 
Al. Obregia” Clinical Psychiatric Hospital, Bucharest, 95 Years of Tradition and 
Excellence”, 22 - 24 November 2018.  We will refer to child and adolescent ne-
uropsychiatry because we consider that the adjective “infant” is an unfortunate 
choice. The phrase “child and adolescent” is much more appropriate to the real 
content of the domain.
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la baza construcţiei sale, Prof. Dr. Alexandru Obregia.
După 27 de ani (1950) este inaugurată secţia de 

neuropsihiatrie infantilă, condusă între anii 1950 și 
1957 de Dr. Eugenia Negulici, psihiatru de adulţi. 
I-a urmat, între anii 1957-1973, Dr. Iancu Isidor și 
apoi, timp de 32 de ani, Dr. Ștefan Milea. Colectivului 
format la început din Dr. Iancu Isidor și Dr. Costiner 
Elmano, psiholog, asistentă socială, surori medicale 
și asistentă de terapie ocupaţională i se adaugă după 
1965, Dr. Berbescu Costin. 

 Este meritul Prof. Dr. Vasile Predescu de a fi 
coordonat şi la acest nivel progrese pe multiple 
planuri. Astfel:

- A înfiinţat disciplina de psihiatrie pediatrică în 
cadrul UMF „Carol Davila” și a transformat secţia în 
clinică universitară cu stagiu pentru studenții facultății 
de pediatrie, constând în programă analitică distinctă, 
cursuri de un semestru a câte două ore pe săptămână 
și stagiu practic de 3 ore pe săptămână, din păcate 
astăzi inexistent și dintr-un colectiv de cadre didactice 
reprezentat la început de Dr. Costiner  Elmano și Dr. 
Ștefan Margareta. 

- A format un colectiv complex de cadre 
didactice de specialitate compus din: Dr. Costiner 
Elmano (1962, asistent), Dr. Ștefan Margareta 
(1962, asistent), Dr. Milea Ștefan (1965, asistent), 
Dr. Măgureanu Sanda (1967 asistent), Dr. Oancea 
Constantin (1967 preparator), Dr. Dobrescu 
Iuliana (1984 preparator), psihologi (Al Sen, D. 
Ivana, Rășcanu Ruxandra și Serbănescu Maria) 
și din Dr. Roman Ignat electroencefalografist, 
Dr. E. Paraschivescu neuroradiolog, genetician, 
neurolog (Prof. Dr. Voiculescu Vlad), psihiatru 
de adulţi, neurochirug (Dr. Ciurea Vlad) și Dr. 
C. Tăutu, antomo-patolog care vor acoperi toate 
stagiile curriculei distincte cerute de specialitatea 
de neuropsihiatrie infantilă și asigură condițiile 
necesare autonomiei învăţământului universitar de 
psihiatrie a copilului și adolescentului.

- Prin mutare, în 1963, în București, a centrului 
național universitar și post universitar de formare 
profesională i-a atribuit rolul de centru național de 
formare profesională postuniversitară. Sunt astfel 
anual formate serii de specialiști, absolvenţi ai unor 
stagii de psihiatrie pediatrică, psihiatrie de adulți, 
neurologie pediatrică, neurologie de adulți, psihologie 
și neurochirurgie. Cursul cu durată de un an se încheie 
cu un examen cu probă scrisă, orală și de laborator. 
Urmează doi ani de pregătire practică.

- Anual sunt ţinute cursuri tematice de 
perfecţionare cu durata de 1-3 luni, în centrul 
metodologic București cu baza în Spit. „Alexandru 
Obregia”.

- În 1972 a înființat Institutul de Neurologie și 
Psihiatrie cu un compartiment și cadre  de NPI 
(Dr. Șerban Ionescu, Dr. Loreta Cantili, Dr. Helene 
Nedelcu și Conf. Dr. Margareta Ștefan).

- A elaborat trei programe naţionale de promovare 
și apărare a sănătăţii mintale cu  capitole distincte 
pentru NPI.

În perioada 1961-1973, Conf. Dr. Predescu ţine 
cursurile de psihiatrie pediatrică cu durata de un 
semestru și stagii practice în clinica de neuropsihiatrie 
infantilă, după care activitatea didactică este 
transferată integral cadrelor didactice de profil.

Profitând de statutul de clinică universitară 
și de Centru Metodologic Național, Secția de 
Neuropsihiatrie Infantilă a format anual absolvenți 
de pediatrie, specialiști NPI și a susținut examene 
pentru atribuirea gradelor profesionale și cursuri de 
perfecționare. 

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
De asemenea, clinica a constituit o bază de 

cercetare științifică fiind dublată de cele trei cadre de 
NPI ale compartimentului de cercetare al Institutului 
de Neurologie și Psihiatrie al cărui sediu a fost tot 
în incinta spitalului. La acestea trebuie menționată 
norma de cercetare a cadrelor didactice. Astfel, au 
fost elaborate lucrări de diplomă ale studenților, peste 
30 de teze de doctorat, articolele publicate în cele 4 
numere anuale ale revistei Societății de Neurologie și 
Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România 
(SNPCAR) și comunicări la cele peste 40 de conferințe 
naționale ale SNPCAR-ului sau participarea la 
manifestările științifice internaționale. Dintre toate 
acestea poate fi menționat studiul CENTAUR privind 
epidemiologia tulburărilor neuropsihice la copii de 
vârstă 0-16 ani coordonat de Dr. D. Cristodorescu, 
studiu foarte amplu, ale cărui rezultate au fost ţinute 
secret, motiv pentru care datele au fost publicate doar 
în 2003 (vezi Grigoroiu-Șerbănescu).

Au fost realizate și publicate studii privind: 
- dezvoltarea neuropsihică longitudinală a copiilor 

născuţi prematuri, temă coordonată de Dr. Ș. Ionescu 
(1975-1977);

- chestionar-screening aplicabil în studiile 
epidemiologice ale bolilor psihice la populaţia 
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infantilă din mediul urban (1977-1978) coordonat de 
Dr. Șt. Milea; 

- epidemiologia enurezisului (1978-1979), 
coordonat de Dr. Șt. Milea;

- autismul infantil (1979-1983) coordonat de Dr. 
Ștefan Margareta;

- studiul CENTAUR privind epidemiologia 
tulburărilor neuropsihice la copii de vârstă 0-16 ani 
coordonat de Dr. D. Cristodorescu Dan, studiu foarte 
amplu ale cărui rezultate au fost ţinute secret motiv 
pentru care datele au fost publicate doar în 2003;

- psihopatologia copiilor descendenţi din părinţi 
cu boli afective majore (1984-1990) coordonat de 
psiholog Maria Grigoroiu-Șerbănescu.

O primă cercetare cu contract se referă la „Studiul 
pri vind copiii plasaţi în sejur lung în judeţele Hunedoara, 
Cluj și Timiș”. S-a efectuat între 01.12.1991 și 30.06.1993. 
A fost propus de Organizaţia Medecins du Monde și de 
Liga Română de Sănătate Mintală și acceptat de către 
Comisia Comunităţii Europene. A avut în vedere un 
studiu epidemiologic descriptiv transversal de evaluare a 
situaţiei copiilor asistaţi. Din partea Clinicii de Psihiatrie 
a Copilului și Adolescentului au fost implicaţi St. Milea 
și. C. Berbescu în calitate de responsabili știinţifici. 
Studiul a fost finalizat cu elaborarea a două volume 
cu sinteza rezultatelor publicate în 1993 și cu volumul 
„Protocol de orientare al copiilor care fac obiectul unor 
măsuri de ocrotire”

A doua cercetare cu contract a fost finanţată de Swiss 
National Science Foundation și de Fundaţia Children 
Action din Elveţia și efectuată în perioada 1996-1999 
în colaborare cu Clinica de Psihiatrie Infantilă din 
Geneva. A vizat „Evaluarea și ameliorarea îngrijirii 
copiilor din leagăne, perfecţionarea personalului și 
aprecierea eficienţei acesteia”. Din partea noastră 
au participat: Șt. Milea, C. Oancea și M. Federiga, 
neuropsihiatri, E. Bran, psiholog, Mariana Federiga 
asistentă medicală și Constanța Pâslaru psihopedagog. 
Studiul s-a finalizat cu sinteze publicate și cu un 
volum apărut în 1999, intitulat: Prevenire precoce și 
educaţie în domeniul dezvoltării copilului mic.

La studiul multinaţional privind „Tratamentul cu 
Adiuretin în enurezisul nocturn primar la copil” solicitat 
de firma Ferring au participat din partea noastră Șt. 
Milea. Studiul a fost finalizat cu un articol publicat 
în revista „Terapeutică și Toxicologie Clinică” vol. 1 nr 
3 din 1997 și cu o comunicare la a XX-a Conferinţă 
Națională de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și 
Adolescentului” Buzău -Sapoca, 19-20 sept. 1997.

În intervalul 1997-2000 a fost finalizat studiul de 
fază III, RIS-INT-41 care a vizat:

„Siguranţa și eficacitatea Risperdalului sub formă 
de soluţie în tulburările de conduită ale copiilor cu 
retard mintal ușor și moderat, în vârstă de la 5 la 14 
ani”. Cercetare cu caracter multinaţional finanţată 
de Janssen Research Foundation a impus: aplicarea 
de tehnici de evaluare neuropsihică și biologică la 
standarde internaţionale. La studiu au participat: Șt. 
Milea coordonator, C. Oancea, I. Dobrescu și M. 
Federiga pedopsihiatri, Șerbănescu Maria, psiholog 
și M. Federiga, asistentă medicală. Evoluţia a fost 
monitorizată minimum 12 luni. 

Respectarea riguroasă a condiţiilor foarte 
pretenţioase, controlul periodic al parametrilor 
biologici impuși și atestarea lor repetată în laboratoare 
de specialitate din Belgia ca și de către evaluatori 
neutri internaţionali, au permis angajarea echipei și 
pentru un al doilea studiu intitulat RIS-INT-70 cu 
durată de doi ani, un follow-up trial al cazurilor duse 
la final în studiul anterior.

În intervalul 2003-2004 a fost efectuat „Post 
Marketing Surveiance Study LTG-003/K, inti-
tulat: Stabilization on, or change-over to Plexxo 
(Lamotrigine) in daily practice. La el au participat: 
S. Măgureanu şi Șt. Milea.

Un amplu program de cercetare a reprezentat 
contribuţia părţii române la studiul COSIP-OLG-4-
CT-2001-02378 finanţat de Comunitatea Europeană. 
Cercetarea a făcut parte din „ 5th Framework Program: 
Quality of Life; Mental Health Prevention in a 
Target Group at Risc: Children of Somatically Ill 
Parents – COSIP. Cercetare cu caracter multinaţional 
la care au colaborat echipe de cercetători de la 
universităţile de medicină din Arhus (Danemarca), 
Atena (Grecia), Basel (Elveţia), București, Londra 
(Anglia), Turku (Finlanda) și Viena (Austria). Fiecare 
centru a abordat afecţiuni somatice diferite, comune 
fiind, metodologia și majoritatea obiectivelor. Partea 
noastră formată din: Șt. Milea coordonator și C. 
Oancea, pe parcursul a 3 ani a urmărit identificarea 
succesivă a problemelor și a dificultăţilor psihologice 
cu care se confruntă copiii și părintele de sprijin a 58 
de familii cu un părinte internat de urgenţă pentru o 
afecţiune acută, medie sau severă a sistemului nervos 
central; nevoile specifice de intervenţie preventivă; 
disponibilitatea pentru a accepta instituirea unei 
intervenţii psihologice precoce gratuite; administrarea 
unui program de consiliere psihologică precoce directă 
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și indirectă; și evaluarea eficienţei acestuia. Subliniem 
faptul că studiul are în vedere primele șase luni de 
evoluţie ale unei afecţiuni cu debut acut ce nu poate 
fi negată sau ascunsă copiilor, care implică risc vital 
imediat și care aduce, pe neașteptate o multitudine 
de probleme în viaţa de toate zilele a familiei.De 
asemenea cercetarea a avut în vedere și înfiinţarea și 
formarea unei echipe; colaborarea cu specialiști din 
servicii de neurochirurgie și neurologie; însușirea unei 
metode de cercetare și de prelucrare a datelor de nivel 
european și a 18 instrumente de evaluare. 

În 1965, în cadrul USSM, ia ființă Cercul de 
Neuropsihiatrie Infantilă  (Fig 1), embrionul SNPCAR.

Figura 1 - Cercul de Neuropsihiatrie Infantilă

Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă a organizat o 
parte din conferințele naționale ale SNPCAR, astfel:

A IV-a Consfătuire Naţională de Neuropsihiatrie 
Infantilă a avut loc în 1980, la București cu tema : 
Actualităţi în psihiatria pediatrică.

A VII-a Conferinţă Naţională de Neuropsihiatrie 
Infantilă s-a ţinut în 1984, la București având ca temă: 
Actualităţi în diagnosticul și terapia psihozelor 
infantile.

A IX-a Consfătuire Naţională de Neuropsihiatrie 
Infantilă s-a ţinut în anul 1986, la București având 
ca temă: Date actuale în psihopatologia anxietăţii la 
copil și adolescent.

Trebuie subliniat că s-a urmărit abordarea unei 
tematici cât mai variate și implicarea a cât mai multor 
centre teritoriale și că în 1996 are loc separarea celor 
două specialități constitutive clinica devenind exclusiv 
de psihiatria copilului și adolescentului. Desigur că ea 
s-a implicat activ și în cadrul manifestărilor stiințifice 
ale psihiatrilor de adulți.

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ
În 1975, la Editura Academiei RSR, Ș. Ionescu 

publică lucrarea monografică „Adaptarea socio-
profesională a deficienţilor mintal (Aspecte teoretice 
și cercetări clinico-experimentale)” (Fig. 2).

Figura 2 - Adaptarea socio-profesională a deficienţilor 
mintal

Demne de menţionat sunt și capitolele substanţiale 
privind patologia psihică a copilului și adolescentului 
redactate de Măgureanu Sanda, Șt. Milea și C. Oancea 
în volumul „Psihiatria” apărut în 1976 sub redacţia Prof. 
Dr. V. Predescu. Le urmează prima publicaţie la nivel de 
tratat realizată de Șt. Milea, contribuţie de aproape 400 
de pagini, apărută în 1988, în volumul 6 al Tratatului de 
pediatrie sub redacţia P. Meilă și Ș. Milea (Fig.3). 

Figura 3 - Volumul 6 al Tratatului de pediatrie

Î n același volum, autorul, în colaborare cu I. 
Roman publică și capitolele privind investigaţia EEG, 
EMG, ultrasonoencefalografică și electroneurografică 
a copilului. 

Toate reprezintă contribuţii de ţinută știinţifică 
deosebită care au la bază experienţă personală și, cu 
toate dificultăţile caracteristice perioadei, informaţie 
bibliografică la zi.
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Child and Adolescent Neuropsychiatry was 
officially recognized in our country in 1948. It was 
not an acquisition due to the Soviet influence, as 
one might believe, because, in Russia, paediatric 
neurology and psychiatry had already been separated. 
The Western European model was preferred rather 
from the desire to simplify the effort needed to set up 
two medical specialties. 

This term has remained the same for 48 years.
At the same time, the Faculty of Paediatrics was 

established, a fact that is particularly important given 
the importance of providing child and adolescent care 
in our country and of training  specialists in the field.

The assistance of the child and adolescent with 
neurological and psychological disorders followed 
a very tedious process of development, marked by 
compromises and theoretical and practical errors as 
well as by a great gap from the level of development 
in the field that existed in Western European 
countries. While in the West, the medical-psycho-
social concept was promoted, the negative role of 
institutionalization, the destigmatization of mental 
suffering, as well as the role as co-therapist of the 
community and family were admitted and there was 
a concern for the patients’ quality of life. Besides, in 
1937, the “First International Congress of Infantile 
Psychiatry” took place in Paris.

For a long time, progress had been marked by the 
direct role of adult professionals and their theoretical 
and practical accumulations. Here I would mention 
the special role of Professor Vasile Predescu, who had 
notable contributions in the field not only locally but 
also nationally.

In 1923, in Bucharest, the psychiatric hospital was 
established which, in 1998, was to be given the name 
of the one who formed the basis of its construction, 
namely, Prof. Dr. Alexandru Obregia.

After 27 years, (in 1950), the Department of 
Infantile Neuropsychiatry (INP) was inaugurated, 
headed by Eugenia Negulici, an adult psychiatrist, 
between 1950 and 1957. She was followed, between 
1957 and1973, by Dr. Iancu Isidor and then, for 32 
years, by Dr. Ştefan Milea. In the beginning, the 
team consisted of Dr. Iancu Isidor and Dr. Costiner 
Elmano, a psychologist, a social worker, nurses and a 

nurse for occupational therapy. Dr. Berbescu Costin 
joined this team, too, in 1965.

It is the merit of Prof. Dr. Vasile Predescu to have 
coordinated developments at several levels. Thus:

- He established the paediatric psychiatry 
discipline at “Carol Davila” University of Medicine 
and Pharmacy and transformed the department into 
a university clinic with internship for the students  at 
the paediatrics faculty. This discipline had a distinct 
syllabus, one-semester courses of two hours per 
week, a practical 3-hour traineeship a week (which, 
unfortunately, is non-existent nowadays), and a team 
of teachers represented initially by Dr. Costiner 
Elmano and Dr. Stefan Margareta.

- He trained a complex team of specialised 
academic staff  made up of Dr. Costiner Elmano 
(1962, assistant), Dr. Stefan Margareta (1962, 
assistant), Dr. Milea Ştefan (1965, assistant), Dr. 
Măgureanu Sanda (1967, assistant), Dr. Oancea 
Constantin (1967 tutor), Dr. Dobrescu Iuliana 
(1984 tutor), psychologists: Al Sen, D. Ivana, 
Răşcanu Ruxandra and Serbănescu Maria, and Dr. 
Roman Ignat expert electroencephalografist, 
Dr. E. Paraschivescu neuro-radiologist, a geneticist 
neurologist, Prof. Dr. Voiculescu Vlad, psychiatrists 
for adults, Dr. Ciurea Vlad, neurosurgeon and Dr. C 
Tăutu, anatomopathologist. This team was to cover 
all stages of the distinctive curriculum required by 
the infantile neuropsychiatry specialty and ensure the 
conditions necessary for the autonomy of  university 
education in the specialty of child and adolescent 
psychiatry.

- In 1963, by moving the national university and 
postgraduate training centre to Bucharest, he awarded 
it the role of a national postgraduate vocational 
training centre. Thus, annually, there are series of 
specialists, graduates of paediatric psychiatry, adult 
psychiatry, paediatric neurology, adult neurology, 
psychology and neurosurgery. The course lasting one 
year ends with a written, oral and laboratory exam 
followed by two years of practical training.

- Annually, in the methodological centre of 
Bucharest based in “Alexandru Obregia” Hospital 
thematic training courses are held with a duration of 
1-3 months.

*
* *



Ștefan Milea • Th e role of „Al. Obregia” Hospital in the promotion of child  and adolescent neuropsychiatry in Romania GENERAL STUDIES

10       Romanian Journal of Child and Adolescent Neurology and Psychiatry  – June 2019 – vol. 25 – nr. 2

- In 1972 he established the Institute of Neurology 
and Psychiatry with an INP department and staff 
(Dr. Şerban Ionescu, Dr. Loreta Cantili, Dr. Helene 
Nedelcu and Associate Professor Dr. Margareta 
Ştefan.

- He has developed three national programs to 
promote and protect mental health with distinct 
chapters dedicated to INP.

During the period 1961-1973, Associate Professor 
Dr Predescu delivered paediatric psychiatry courses 
of one semester and practical internships in the INP 
clinic, after which the didactic activity  was fully 
transferred to the profile teaching staff.

Taking advantage of the status of university 
clinic and the National Methodological Centre, 
the Department of Infantile Neuropsychiatry has 
annually trained paediatric graduates, INP specialists 
and organised training courses and exams for awarding 
professional degrees.

SCIENTIFIC RESEARCH
The clinic also constituted a basis for scientific 

research, being doubled by the three INP specialists of 
the research department of the Institute of Neurology 
and Psychiatry, with its headquarters situated in the 
hospital, too. To these, one should mention the research 
quota for the teaching staff. Several accomplishments 
need to be pointed out; students’ diploma theses, 
more than 30 doctoral theses, articles published in the 
4 annual issues of the Romanian Journal of Child and 
Adolescent Neurology and Psychiatry (RJCANP) 
and communications at over 40 national conferences 
of RSCANP as well as participation in international 
scientific events. Of all these, the CENTAUR study 
on the epidemiology of neuropsychiatric disorders in 
children aged 0-16 years should be mentioned, which 
was coordinated by Dr. D. Cristodorescu Dan. It was 
a very ample study whose results were kept secret, 
this is the reason why the data were published only in 
2003 (see Grigoroiu-Şerbănescu).

Studies have been carried out and published on 
the following themes:

- longitudinal neuropsychological development 
of premature babies, a theme coordinated by Dr. S. 
Ionescu (1975-1977);

- screening questionnaire applicable in 
epidemiological studies of mental illnesses in urban 
infantile population (1977-1978), coordinated by 
Dr. St. Milea;

- epidemiology of enuresis (1978-1979), 
coordinated by Dr. S. Milea;

- infantile autism (1979-1983) coordinated by Dr. 
Ştefan Margareta;    

- the CENTAUR study on the epidemiology of 
neuropsychiatric disorders in children aged 0-16 years, 
coordinated by Dr. D. Cristodorescu Dan, a very large 
study whose results were kept secret, therefore the 
data were published only in 2003;

- psychopathology of descendants of parents with 
major affective disorders (1984-1990) coordinated by 
psychologist Maria Grigoroiu-Serbănescu.

A first contract research refers to the “Study on 
Children in Long-term Foster Care in Hunedoara, 
Cluj and Timis Counties”. It was carried out between 
01.12.1991 and 30.06.1993. It was proposed by 
the Médecins du monde  Organization and the 
Romanian Mental Health League and accepted by 
the Commission of the European Community. It 
focused on a transversal descriptive epidemiological 
study assessing the situation of assisted children. St. 
Milea and. C. Berbescu were involved on behalf of 
the Child and Adolescent Clinic of Psychiatry, as 
scientific managers. The study was completed with 
the elaboration of two volumes with the synthesis of 
the results published in 1993 and with the volume 
“Protocols for the orientation of children under 
protective measures”.

The second contract research was funded by the 
Swiss National Science Foundation and the Children 
Action Foundation in Switzerland and was carried 
out between 1996 and 1999 in collaboration with the 
Geneva Clinic of Infantile Psychiatry. It focused on 
“Assessing and improving the care of children in foster 
homes, continuous training of the staff and assessing 
the  effectiveness of the endeavour”. St. Milea, C. 
Oancea and M. Federiga, neuropsychiatrists, E. Bran, 
psychologist, Mariana Federiga nurse and Constanţa 
Pâslaru psycho-pedagogue participated on our behalf 
in this contract research. The study was completed 
with published syntheses and a volume issued in 
1999, entitled: “Early Prevention and Education in 
the Field of Young Child Development”.

The multinational study on the “Treatment with 
Adiuretin in primary nocturnal enuresis in young 
children” was requested by the company Ferring 
Pharmaceuticals and S. Milea participated in it on 
Romania’s behalf. The study was finalized with an 
article published in the Review of Therapeutics, 
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Pharmacology and Clinical Toxicology, Volume 
1, No. 3 of 1997 and with a Communication at the 
20th National Conference of Child and Adolescent 
Neurology and Psychiatry, Buzau -Sapoca, 19-20 
September, 1997.

In the period 1997-2000, the phase III study RIS-
INT-41 was completed focusing on “The safety and 
efficacy of Risperdal as oral solution in the behavioural 
disorders of children with mild and moderate mental 
retardation aged 5 to 14 years”. The multinational 
research funded by the Janssen Research Foundation 
required: implementation of neuropsychological and 
biological assessment techniques to international 
standards. The study was attended by: St. Milea, co-
ordinator, C. Oancea, I. Dobrescu and M. Federiga 
paedopsychiatrists, Serbanescu Maria, psychologist 
and M. Federiga, medical assistant. Evolution has 
been monitored for at least 12 months.

The rigorous observation of the very demanding 
conditions, the regular control of the imposed 
biological parameters and their repeated attestation 
in specialized laboratories in Belgium as well as by 
international neutral assessors allowed the team to be 
hired and for a second study entitled RIS-INT-70 
with a duration of two years, a follow-up trial of the 
cases completed in the previous study.

In the period 2003-2004, a Post Marketing 
Surveillance Study LTG-003 / K was conducted, 
entitled: “Stabilization on, or change-over to Plexxo 
(Lamotrigine) in daily practice” with the participation 
of S Magureanu and St. Milea.

An extensive research program was the 
contribution of the Romanian team to the COSIP-
OLG-4-CT-2001-02378 study funded by the 
European Community. The research was part of the 
5th Framework Program Program: Quality of Life; 
Mental Health Prevention in a Target Group at Risk: 
Children of Somatically Ill Parents - COSIP. It was 
a multinational research, where teams of specialists 
from medical universities of Arhus (Denmark), 
Athens (Greece), Basel (Switzerland), Bucharest 
(Romania), London (England), Turku (Finland) and 
Vienna (Austria) collaborated. Each centre addressed 
different somatic disorders, while the methodology 
and most of the objectives were common. During 
the course of 3 years, our team, composed of: 
St Milea, coordinator, and C. Oancea, aimed to 
identify successively the problems and psychological 
difficulties faced by children and the support parent 

in 58 families with one parent admitted to hospital 
on an emergency basis for an acute, medium or severe 
illness of the central nervous system; specific needs 
for preventive intervention; availability to accept early 
psychological intervention; administering a program 
of early and indirect psychological counselling; and 
assessing its effectiveness. We point out that the 
study looks at the first six months of evolution of 
an illness with acute onset that cannot be denied or 
hidden to children, involving immediate vital risk 
and unexpectedly bringing a multitude of problems 
into the family’s everyday life. The research also 
envisaged the establishment and training of a team; 
collaboration with neurosurgery and neurology 
specialists; the acquisition of a European research and 
data processing method and 18 assessment tools.

In 1965, within the Union of the Medical Science 
Societies (UMSS), the Infantile Neuropsychiatry 
Circle was established (Fig. 1), which was the 
RSCANP embryo.

Figure 1 - Infantile Neuropsychiatry Circle

The Infantile Neuropsychiatry Clinic organized 
some of the national conferences of RSCANP, as 
follows:

The 4th National Meeting of Infantile 
Neuropsychiatry was held in Bucharest in 1980 with 
the theme: News in paediatric psychiatry.

The 7th National Conference of Infantile 
Neuropsychiatry was held in Bucharest in 1984 
on the topic: News in the diagnosis and therapy of 
infantile psychoses.

The 9th National Meeting of Infantile 
Neuropsychiatry was held in 1986 in Bucharest on 
the topic: Current data in the psychopathology of 
anxiety in children and adolescents.



Ștefan Milea • Th e role of „Al. Obregia” Hospital in the promotion of child  and adolescent neuropsychiatry in Romania GENERAL STUDIES

12       Romanian Journal of Child and Adolescent Neurology and Psychiatry  – June 2019 – vol. 25 – nr. 2

It should be emphasized that the approach of 
a variety of themes and the involvement of as many 
territorial centres as possible was pursued, and that in 
1996 the two clinical constituent specialties separated, 
the clinic became exclusive to the psychiatry of the child 
and adolescent. Of course, it is also actively involved in 
the scientific manifestations of adult psychiatrists.

PUBLISHING ACTIVITY
In 1975, at the Publishing House of the Socialist 

Republic of Romania, S. Ionescu published the 
monograph “Socio-professional Adaptation of the 
Mentally Disadvantaged People (Theoretical Aspects 
and Clinical-Experimental Research)” (Fig. 2).

Figure 2 - Socio-professional Adaptation of the Mentally 
Disadvantaged People

Also noteworthy are the substantial chapters on 
the psychic pathology of the child and adolescent 

written by Măgureanu Sanda, St. Milea and C. 
Oancea in the volume “Psychiatry” issued in 1976 
under the editing of Prof. Dr.V. Predescu. It was 
followed by the first publication at the level of a 
treatise accomplished by St. Milea, a contribution of 
almost 400 pages, that appeared in 1988 in volume 
6 of the treatise on paediatry, edited by P. Meilă and 
S. Milea (Fig.3). In the same volume, the author, 
in collaboration with I. Roman, also published the 
chapters on the investigations of the child such 
as EEG, EMG, ultrasonoencephalography and 
electroneurography.

Figure 3 - Volume 6 of the Treatise on paediatry

All of them are contributions at outstanding 
scientific level that are based on personal experience 
and, in spite of the difficulties typical of the period, 
they are accompanied by up to date  bibliographic 
information.
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