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In Memoriam...
Doctor Daniel Deleanu

Doctorul Daniel Deleanu s-a născut la 19 iunie 
1925, în orașul Târgoviște, județul Dâmbovița. A 
urmat cursurile școlii primare și liceul în București. 
În perioada 1945-1951 a fost studentul Facultăți-
ide Medicină Generală “Carol Davila” din București, 
având colegi de excepție, printre care acad. eugen 
Proca. A fost extern și intern al clinicilor din București 
care i-au determinat o foarte bună pregătire profe-
sională.

Între 1951-1964 a fost medicul șef al Regimen-
tului de Grăniceri UM0129 din Constanța care asig-
ura granița cu Bulgaria. Apoi, din 15 ianuarie 1954 îl 
întâlnim ca medic consultant chirurg la Spitalul Uni-
ficat Constanța, ulterior devenind medic specialist 
chirurg.

În 1961, în urma unui curs de specializare de 1 
an la Spitalul Fundeni, clinica de urologie condusă 
de prof. Ghe. Olănescu, obține a doua competență 
în urologie. Din 15 martie 1969 a lucrat în Spitalul 
Unificat Constanța, iar din 10 septembrie 1980, până 
în 1986, a fost medicul șef al secției de urologie nou 
înființate, grație prof. e. Proca, pe atunci ministrul 
sănătății. La 1 august 1987 s-a pensionat.

L-am cunoscut foarte bine pe dr. Deleanu, alături 
de care am activat 22 de ani. Nu am cuvinte decât 
de laudă la adresa domniei sale. Un medic foarte 
bine pregătit profesional, un clinician desăvârșit, un 
chirurg-urolog competent, care rezolva cazurile ce i 
se prezentau, un caracter de invidiat, corect, sincer, 
cu o disciplină profesională militară, pe care te pu-
teai baza în orice situație profesională.

Grație ajutorului pe care l-am primit de la dom-
nia sa, am putut să dezvolt și la Constanța o serie de 

intervenții chirurgicale în premieră, cum au fost: ne-
frectomia lărgită pe cale anterioară transperitone-
ală, nefrotomia bivalvă sub clampaj și refrigerație, 
cistoprostatoveziculectomia cu derivație urinară, 
emasculația, etc. M-a sprijinit în introducerea în 
clinică a explorărilor și intervențiilor de endourolo-
gie joasă.

În 1981 am organizat la Constanța Congresul 
Național de Urologie, având ca temă “Riscul in-
fecțiilor urinare după cateterismul uretrovezical”. 
Am primit în dar de la dr. Daniel Deleanu colecția 
Revistei Române de Urologie, editată în perioada 
1934-1940, grație căreia am putut participa la re-
dactarea Istoriei Urologiei Românești.

Doctorul Daniel Deleanu a fost exemplu pentru 
colegii medici din toate specialitățile, medici care și 
acum își aduc aminte cu respect și considerație de 
domnia sa. A iubit poporul și țara în care s-a născut 
și pe care nu le-a părăsit, cu toate că putea oricând 
să o facă, fiind de etnie mozaică.

Dumnezeu să-l odihnească și să-l așeze în pan-
oplia celebrilor medici pe care i-a avut Constanța!

Prof. Dr. Viorel Tode


