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WHO’S WHO MEDICAL ÎN ROMÂNIA

Editura Pegasus Press, 2006

Apari¡ia recentå a „Who’s who Medical în Româ-
nia“, edi¡ie princeps, reprezintå cea mai cuprinzåtoare
enciclopedie a personalitå¡ilor lumii medicale con-
temporane din România ¿i diaspora.

Lucrarea umple un mare „gol“, resim¡it nu numai
de personalul medical ci ¿i de pacien¡i ¿i, în general
de toatå societatea româneascå.

Who’s who Medical în România, edi¡ie bilingvå
(românå ¿i englezå), pe parcursul a 975 de pagini
prezintå peste 2000 de biografii; aceastå enciclopedie
constituie: un punct de reper informa¡ional pentru
domeniul medical; o bazå de date utile publicului larg,
dornic de a ob¡ine informa¡ii valide despre acest
domeniu vital; o carte de vizitå a medicinii române¿ti
pe plan interna¡ional.

Lucrarea î¿i propune – se poate spune cå a reu¿it –
så prezinte nu numai cele mai importante personalitå¡i
ale medicinii române¿ti, dar ¿i medici – oameni de o
înaltå ¡inutå moralå– care ¿i-au închinat via¡a în slujba
bolnavilor.

Fiecare biografie, chiar dacå reprezintå o sumå de
date obiective, vorbe¿te ¿i despre „omul“ cåreia îi
apar¡ine; lucrarea laså astfel în sarcina cititorului så
facå propriile judecå¡i de valoare asupra fiecårei
personalitå¡i prezentate.

Lucrarea trece în revistå:
• nota editorului, unde este prezentat juråmântul lui

Hipocrate (ales în mod special de Panyiotis Vassos,
unul dintre editorii prezentei enciclopedii);

• prefa¡a – semnatå de echipa redac¡ionalå;
• prezentarea unor eseuri, semnate de personalitå¡i

care depå¿esc, prin complexitatea profesionalå ¿i
umanå, sectorul medical (Acad. Constantin Bålå-
ceanu-Stolnici, Prof. Dr. C. Dimoftache Zeletin,
Prof. Dr. Doc. Dumitru Dumitrescu, Prof. Dr. Dan
Gavriliu, Prof. Dr. Emerit Sofia Ionescu-Ogre-
zeanu, Dr. Stelian Iva¿cu, Dr. Mihaela Leventer,
Dr. Liviu Munteanu, Prof. Dr. Irinel Popescu, Conf.
Dr. Caius Solovan);

• prezentarea alfabeticå a peste 2000 de biografii a
unor personalitå¡i de prim rang ai medicinei româ-
ne¿ti, dar ¿i a unor medici practicieni renumi¡i din
România ¿i diaspora.

Trebuie subliniat cå biografiile au fost ob¡inute de
la medicii prezenta¡i în Who’s who, fapt care face ca
unele elemente subiective så nu poatå fi eliminate,
dar trebuie reduse la minimum, deoarece un Who’s
who nu este o analizå, ci doar o prezentare.

Ini¡iativa Editurii Pegasus Press de a edita un Who’s
who Medical råspunde nevoii societå¡ii române¿ti de
a-¿i cunoa¿te ¿i recunoa¿te valorile din cadrul unui
domeniu vital, atât pe plan na¡ional cât ¿i interna¡ional.
Aceasta a necesitat pe lângå marile eforturi de muncå
¿i inteligen¡å ¿i rezolvarea unor dificile probleme
financiare. Datoritå unor deficien¡e de comunicare cu
toate personalitå¡ile medicale, situa¡ie inerentå oricårui
demers de acest gen, o serie de „valoro¿i slujitori ai
lui Hipocrate“, care trebuia så-¿i aibå locul cuvenit în
aceastå enciclopedie sunt absen¡i; sper cå la o nouå
edi¡ie, ace¿tia î¿i vor gåsi locul meritat în enciclopedie.

Trebuie så recunoa¿tem înså, cå o lucrare de ase-
menea varietate ¿i complexitate, nu poate fi, în mod
obiectiv, atotcuprinzåtoare.

Pentru a veni în ajutorul cititorilor, accesul la in-
forma¡ia cuprinså în paginile enciclopediei este realizat
¿i pe suport digital (CD), care permite o „navigare“
extrem de u¿oarå ¿i rapidå a cuprinsului lucrårii.

De asemenea, cititorul are la dispozi¡ie: o listå de
abrevieri ¿i acronime; îndrumåri pentru modul de
parcurgere a lucrårii; structurarea alfabeticå a biogra-
fiilor celor peste 2000 de personalitå¡i ¿i „elemente
de vârf” ale medicinii române¿ti; indexul alfabetic pe
specialitå¡ile medicale.

În finalul enciclopediei, în sec¡iunea „Business”
sunt prezentate profilurile unor companii din domeniul
medical.

Enciclopedia Who’s who Medical în România –
edi¡ie princeps – prezentatå de Editura Pegasus Press
constituie ¿i o rezolvare tehnicå de fine¡e, ce se impune
de la început ¿i prin prezentarea graficå de excep¡ie.

În concluzie se poate spune cå Who’s who Medical
în România reprezintå un mare eveniment cultural ¿i
de crea¡ie ¿tiin¡ificå româneascå, pentru care Editurii
Pegasus Press – conducerii sale ¿i echipei redac¡ionale
– i se cuvin sincere felicitåri.
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