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CONSTANTIN BOTEZ 

1854 – 1909 
 
 

S-a născut în 1854. A urmat cursurile 
cursurile Liceului Naţional din Iaşi.  

În anul 1874 se înscrie la Facultatea de 
Medicină din Paris, timp în care îşi va face 
externatul şi internatul la chirurgie cu reputaţii 
chirurgi Verneuil, Trelat.  

La terminarea facultăţii (1882) îşi susţine 
teza de doctorat „Tumorile regiunii temporale”. 
Lucrarea a fost efectuată la Paris, sub conducerea 
profesorului Trelat şi tipărită la Iaşi, în 1885, fiind o 
sinteză a tuturor cazurilor publicate în literatură 
până la acea dată (52 de observaţii, dintre care 4 
personale); conţine o primă descriere 
anatomopatologică a unei malformaţii cranio-
faciale, pe care, mai târziu, în 1969, Gorlin şi 
Sedano au denumit-o „displazie fronto-metafizară”. 

Revenit în ţară (1882), la Iaşi, devine medic secundar la Spitalul „Sf. Treime”, 
unde va funcţiona până în 1886. Era judicios în stabilirea indicaţiei operatorii: „Prefera 
să amâne intervenţia operatorie sau să nu o facă decât a hazarda o operaţie care i se 
părea că ar periclita viaţa bolnavului” (P. Anghel, 1912).  

A folosit antisepsia, promovând-o la Iaşi, chiar dacă a fost, în general, reticent 
faţă de noutăţi, preferând procedeele verificate, chiar dacă erau vechi. 

A fost epitrop al Spitalelor din Iaşi.  
A fost o persoană echilibrată, opinia sa fiind hotărâtoare în consiliile Facultăţii 

de Medicină. În aparenţă grav şi dificil, era un medic devotat pacienţilor, un profesor 
care îşi aprecia elevii şi colaboratorii. Ajuns profesor la Facultatea de Medicină din Iaşi, 
a fost, alături de L. Russ senior şi L. Sculy, întemeietor al şcolii chirurgicale din Iaşi.  

A studiat anevrismele arteriale temporale. În 1889 publică lucrarea „Fractura de 
bază de craniu” în „Buletinul Societăţii de Medici şi Naturalişti” din Iaşi, aducând în 
discuţie o serie de aspecte diagnostice şi terapeutice. Autorul prezintă, din punct de 
vedere anatomo-patologic, primul hematom extradural de fosă posterioară, asociat cu un 
hematom extradural parietooccipital stâng.  

Dintre lucrările sale mai amintim: „Hidroencefalocel congenital frontonazal” – 
Buletinul Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi nr.6/1890; „Encefalocelul nazal” – 
Bul. Soc. Med. Iaşi, 1891. La Facultatea de Medicină a predat „Patologia Externă” între 
1888-1897 şi „Patologia Chirurgicală” între 1899-1900. A fost medicul lui M. 
Eminescu.  

Prof. dr. C. Botez a rămas în memoria urmaşilor ca întemeietor de şcoală 
chirurgicală la Iaşi. 
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