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VASILE DOBROVICI
1904 – 1989
Şeful Clinicii obstetrică-ginecologie 1945-1972
Născut în anul 1904 în satul Godineşti, judeţul Tecuci,
Vasile Dobrovici s-a instruit la Liceul Militar de la Mănăstirea
Dealului, însuşindu-şi o disciplină care îi va marca întreaga
viaţă şi activitate.
Absolvent al Facultăţii de Medicină din Iaşi (seria
1931), a parcurs prin concursuri întreaga ierarhie spitalicească
activând succesiv ca extern, intern (1 ianuarie1930- “intern
definitiv prin concurs la Secţia Maternitate a Institutului
Grigore Ghica Vodă”), medic secundar (1935), medic primar
(fiind elev şi colaborator al prof. dr. Eugen Aburel).
Pe lângă pregătirea în specialitatea pură, prof. dr. V.
Dobrovici şi-a făcut şi o serioasă pregătire în chirurgia generală
lucrând timp de patru ani ca medic secundar prin concurs la
Clinica a II-a Chirurgicală a Spitalului Sf. Spiridon, condusă de prof. dr. I. Tănăsescu.
Prof. dr. V. Dobrovici s-a specializat în Anglia în perioada 1938- 1939 lucrând în
calitate de asistent oficial în clinica condusă de prof. James Young din Londra şi în serviciul
prof. Krew din Edinburg.
Activitatea didactică a început-o în 1937 ca asistent al Clinicii de Obstetrică şi
Ginecologie din Iaşi şi a fost înaintat şef de lucrări în 1941, conferenţiar în 1945 şi profesor în
1948. A fost şeful Clinicii de Obstetrică şi ginecologie în perioada 1945 - 1972, după care a
devenit profesor consultant. Recunoscut ca un erudit în specialitatea sa, un foarte bun
diagnostician şi un operator de înalt nivel tehnic, prof. dr. V. Dobrovici a fost invitat pentru
cursuri şi conferinţe la universităţile din Londra, Berlin, Washington.
Posedând vaste cunostinţe de specialitate, documentat întotdeauna la zi, cu un real
talent didactic, prof. dr. V. Dobrovici a instruit competent teoretic şi practic, numeroase serii
de studenţi. A format cadrele didactice din cele trei clinici din Iaşi şi a pregătit în specialitate
numeroşi medici din reţeaua sanitară.
Foarte bun organizator, prof. dr. V. Dobrovici a dirijat reconstrucţia Spitalului
Maternitate după cel de-al Doilea Război Mondial, Clinica de Obstetrică şi Ginecologie fiind
prima din Iaşi care a fost redeschisă şi s-a preocupat în continuare de dezvoltarea şi dotarea
clinicii.
Prof. dr. V. Dobrovici a desfăşurat o activitate ştiinţifică valoroasă care a adus
contribuţii originale şi de o reală valoare practicii atât obstetricale, cât şi ginecologice,
prezentate la manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate (Paris, Edinburg, Tel- Aviv
Nancy).
Prof. dr. V. Dobrovici a publicat în revistele din ţară şi străinătate numeroase lucrări
stiinţifice (49 ca singur autor şi 19 în colaborare ca prim autor) dintre care menţionăm
următoarele teme:
- nouă metodă pentru declanşarea naşterii;
- nouă interpretare a canalului naşterii;
- nouă interpretate a disgravidiilor;
- introducerea în practica obstetricală a probei de naştere- denumire şi interpretare
personală;
- nouă metodă pentru diagnosticul sarcinii abdominale;
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un nou procedeu operator pentru retrodeviaţiile uterine;
un nou procedeu operator pentru sarcina ectopică cervicală;
nouă metodă pentru anestezia locală pentru cezariana abdominală;
nouă metodă pentru anestezia locală pentru prolapsul genital;
nouă metodă de sutură în operaţiile pentru fistulele vezicale.
De asemenea, a publicat în colaborare două lucrări de referinţă în domeniul
specialităţii: “Ginecologia” (1959) şi “Obstetrică şi Ginecologie” (ambele la Editura
Medicală) şi numeroase lucrări litografiate utile studenţilor şi medicilor rezidenţi şi specialişti:
„Tumorile aparatului genital feminin”; „Elemente de practică obstetricală”; „Ginecologia”
(1974).
Preocupat de asistenţa medicală a populaţiei, prof.dr. V. Dobrovici a editat ghidul
„Asistenţa gravidei, parturientei şi a lehuzei la nivelul circumscripţiei rurale” ce poate fi
considerat şi astăzi util pentru medicii de familie.
Prof.dr. V. Dobrovici a reuşit prin sobrietate, modestie, calm, tact, omenie şi o
punctualitate proverbială să impună o atmosferă academică în colectivul pe care l-a condus,
fiind considerat creatorul şcolii ieşene de obstetrică şi ginecologie şi creatorul obstetricii
moderne româneşti.
A trecut în lumea umbrelor la 20 decembrie 1989 fiind regretat de toţi cei care l-au
cunoscut şi pentru care a constituit un model.
Marie-Jeanne Aldea
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