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ANNIVERSARY MEDALLION: "THOMA IONESCU" (Abstract): Thoma Ionescu (1860-1926) it’s 
gratuled for his remarkable personality, famous surgeon, researcher and professor, a model of dignity, a 
professional and patriotism model for humanity. It’s considered a founding member for modern and 
physiological and experimental surgery from Romania, thanks to her famous research and  teachering 
contributions and founding professor of  topographic anatomy discipline from ,,Carol Davila” University 
of Medicine from Bucharest and of a ,,Chirurgia” journal and a Coltea Surgical Department. The year 
2010 is anniversary for his 150 years ago at his born, thanks to this time is declared ,, Thoma Ionescu 
Year” for romanian surgery. 
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Marile personalităţi ale unei naţiuni rămân 
totdeauna in conştiinţa, istoria şi in cultura acelui 
popor, ca repere morale, profesionale şi de demnitate  
pentru generaţiile următoare. Figuri emblematice cu 
caractere complexe, acestea au marcat societatea 
românească in epoca in care au trăit, prin creeaţia lor 
intelectuală, socială, politică, menită să contribuie la 
progresul comunităţii sau al umanităţii, datorită 
valorii incontestabile, unanim recunoscute. 

Aceşti intelectuali remarcabili au creeat o 
şcoală, au modelat destine profesionale, şi-au 
respectat maeştrii de la care au invăţat şi, pe care 

uneori i-au depăşit cu opere ştiinţifice considerate premiere naţionale sau mondiale la 
acea vreme, iar medicina românească a cunoscut o dezvoltare revoluţionară, 
respectabilă, cu prestigiu internaţional.  

O astfel de personalitate remarcabilă a fost Thoma Ionescu (13 septembrie 1860, 
Ploieşti-28 martie 1926, Bucureşti), fondator al chirurgiei moderne in România şi al 
şcolii româneşti de anatomie topografică, profesor universitar, cercetător, chirurg cu 
formaţie profesională complexă, academician, cunoscut om politic cu prestigiu 
recunoscut in plan naţional şi european şi, nu in ultimul rând, un mare patriot. 

După absolvirea Colegiului ,,Sfântul Sava" din Bucureşti, Thoma Ionescu se 
inscrie la Facultatea de Medicină din Paris in 1879, pe parcursul căreia a fost un student 
şi apoi un intern şi extern strălucit, motiv pentru care a obţinut prin concurs, postul de 
prosector asociat şi apoi, prosector definitiv la catedra de anatomie. unde a studiat 
alaturi de cei mai abili chirurgi de la acea vreme: Peyrot, Berger, Verneuil [1]. 
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În acea perioadă, s-a remarcat ca intern al spitalelor din capitala franceză, cu 
activitate ştiinţifică importantă, pentru care a primit două distincţii importante: 
,,Medalia de argint a Spitalelor din Paris" şi premiul ,,Laborie" al Academiei de 
Medicină din Paris, pentru lucrarea: "Herniile interne retroperitoneale". 

În 1892 a obţinut titlul de ,,Doctor in ştiinţe medicale" al Universităţii din Paris, 
cu teza ,,L'Evolution intrauterine du colon pelvien". A absolvit in acelaşi timp şi 
Facultatea de Drept din Paris, dar nu a profesat niciodată. Între 1892 -1895 lucrează ca 
profesor de anatomie la Facultaţea de Medicină din Paris, cu studii remarcabile, 
considerate premiere in literatura medicală, despre anatomia stomacului şi a duodenului. 

Datorită acestor merite, a fost solicitat să participe la redactarea ,,Tratatului de 
Anatomie" al lui Poirier, Charpy şi Nicholas, cel mai important din acea vreme, pentru 
care a scris capitolul: ,,L'Anatomie du tube digestive", cu o contribuţie originală despre 
herniile interne retroperitoneale, fosetele paraduodenale, fasciile rectului, aponevrozele 
faringelui [1]. Este perioada in care s-a remarcat in Franţa, ca profesor universitar şi om 
de ştiinţă recunoscut pe plan european şi alături de alte personalităţi româneşti cum ar fi 
Ion Cantacuzino, Mina Minovici,George Assaky, Traian Lalescu, Gheorghe Ţiţeica, 
Spiru Haret. Henri Coandă şi a contribuit la consolidarea tradiţiei academice şi a 
relaţiilor istorice şi culturale intre Franţa şi România [2]. 

În 1895, la 35 de ani, este chemat in ţară şi este numit director al Institutului de 
Anatomie Topografică şi de Chirurgie Experimentală şi profesor al Facultăţii de 
Medicină din Bucureşti, la catedra de anatomie topografică, pe care o înfiinţează, 
precum şi profesor la Clinica de chirurgie Colţea. 

Datorită activităţii sale didactice universitare, cunoscut ca strălucit profesor şi 
excelent orator, a devenit decan al Facultăţii de Medicină din Bucureşti şi rector al 
Universităţii din Bucureşti. Ca omagiu adus profesorului de excepţie Thoma Ionescu, 
pentru a rămâne ,,veşnic in memoria studenţilor şi alături de ei", există in cadrul 
facultăţii o sală de lectură şi una de anatomie, care-i poartă numele, locuri pe care orice 
absolvent al prestigioasei Universităţi de Medicină Carol Davila, le poartă, cu respect şi 
emoţie in memorie. 

Ca profesor, Thoma Ionescu a avut o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea şi 
modernizarea invăţământului medical universitar românesc, înfiinţat de Carol Davila, 
prin studiile sale de anatomie, de chirurgie şi anestezie, prin tehnicile chirurgicale ce au 
fost premiere naţionale şi mondiale, considerate şi azi ca fiind ,,lucrări de referinţă" in 
literatura medicală. Toate acestea au făcut ca Centrul Universitar Bucureşti să devină, la 
sfârşit de secol al XIX-lea, unul dintre centrele importante de activitate chirurgicală pe 
plan internaţional. Multe dintre procedeele de chirurgie pe care le-a inventat si aplicat 
Thoma Ionescu, au fost preluate de medicii din întreaga lume. 

Cu certitudine, Thoma Ionescu ,,ocupă un loc proeminent in istoria medicinii 
româneşti [3], în care contribuţia sa reprezintă ,,capitolul de referinţă" pentru posteritate.  

Chirurg remarcabil la Spitalul Colţea, Thoma Ionescu este considerat fondatorul 
chirurgiei fiziologice, moderne, bazată pe reguli noi de asepsie şi antisepsiei, după 
principiile lui Pasteur şi Lister şi pe cercetări experimentale, cu contribuţii originale în 
studiul secreţiei gastrice după intervenţii chirurgicale, introduce suturile intestinale 
monoplan, suturi vasculare şi osteosinteze [1].  

De formaţie anatomist, efectuează în premieră mondială sau naţională, o serie de 
operaţii inovatoare, după tehnici proprii, considerate ,,de referinţă" şi în chirurgia 
contemporană: simpatectomia cervicală în boala Basedow, rezecţia ganglionului stelat 
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în angina pectorală, prima craniotomie (1887) cu rezecţia sectorială de cortex şi a 
arahnoidei pentru decompresiune, prima rezecţie de maxilar superior (1896). 

În amputaţia de rect pentru cancer, recomandă limfadenectomia în fosele 
obturatorii [1]. Există numeroase eponime asociate numelui său, emblematice pentru 
chirurgia românească: ,,acul Ionescu”, pentru sutură cu fir metalic; ,,cura Ionescu”, 
intervenţie chirurgicală ce constă în simpatectomie cervicală; pentru angină pectorală; 
,,depărtătorul Ionescu”, depărtător autostatic abdominal de care se pot fixa valve de 
diferite mărimi; ,,operaţia  Ionescu”, histerectomie totală cu extirparea grupelor 
ganglionare limfatice, inclusive cele centrale, lombo-aortice; rahianestezia inaltă 
„Thoma Ionescu" cu anestezic introdus intrarahidian în regiunea cervicală înaltă sau 
suboccipital. 

Pe plan internaţional, în cadrul unor congrese de chirurgie (Marsilia, Roma, 
Bruxelles), propune histerectomie şi anexectomie pentru supuraţii în sfera genitală, în 
premieră mondială introduce limfadenocolpohisterectomia lărgită cu extirparea 
ganglionilor limfatici locali, regionali şi centrali în canerul de col uterin, pledează 
pentru rezecţia gastrică pentru bolile benigne ale stomacului şi excluderea pilorului 
asociată cu rezecţia gastrică (premieră mondială). 

Referitor la tehnica sa impecabilă, profesorul I Făgărăşanu [citat de 1] scria în 
monografia dedicată lui Thoma Ionescu, editată în 1962: ,, Operaţiile sale se 
caracterizau prin ordine anatomică, precizie şi rapiditate, calităţi pe care le-a transmis şi 
elevilor săi, alcătuind specificul chirurgiei româneşti." 

Distins chirurg şi anatomist, Thoma Ionescu este pe deplin recunoscut în Europa 
şi în America de Nord, unde efectuează în 1909-1910, un turneu demonstrativ la 
Londra, New York, Philadelphia, Rochester, Boston şi Chicago, ca exponent al Şcolii 
româneşti de chirurgie, turneu memorabil în care a impresionat prin tehnicile sale 
personale de trepanaţie, de nefropexie, de splenectomie, cura radicală a herniilor, de 
limfadenectomie in chirurgia oncologică uterină şi rectală, operaţii în premieră 
mondială, precum şi ,,rahianestezia inaltă" cu stovaină, practicată în regiunea cervicală 
pentru operaţii pe toracele superior şi regiune cervicală.  

Este unul din marile merite ale lui Thoma Ionescu, lansat şi recunoscut pe plan 
mondial şi anume acela de a perfecţiona metoda rahianesteziei. Tehnica lui Ionescu a 
fost chiar recomandată în literatura internaţională drept 
"metoda românească".  

Deoarece medicii englezi si americani au 
întâmpinat cu scepticism noua tehnică de anestezie, 
Thoma Ionescu a efectuat la Londra o demonstraţie de 
rahianestezie în prezenţa a 1000 de persoane, jurnalişti şi 
medici. Acelaşi lucru l-a făcut şi în SUA, popularizând 
astfel metoda sa [3]. 

În semn de consideraţie pentru performanţele sale 
chirurgicale şi ştiinţifice, în Clinica Mayo din Boston 
(USA), există şi azi un bust al său şi o sală de lectură 
care-i poartă numele.  

În 1912 publică la Paris monografia ,,La 
rachianesthésie générale", cu date tehnice despre tipurile 
de rahianestezie, inclusiv tehnica sa, originală de 
rahianestezie cervicală.  
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A avut contribuţii meritorii şi în răspândirea rahianesteziei cu un amestec de 
stovaină şi stricnină, apoi de stovaină cu cofeină [1]. 

Însă, în istoria medicinii româneşti, Thoma Ionescu este considerat fondatorul 
Şcolii Româneşti de Chirurgie şi de anatomie topografică [1,2,4], precum şi iniţiatorul 
chirurgiei moderne, experimentale [5], bazată pe tehnici experimentate în laborator, în 
afara sălii de operaţii, ceea ce a deschis orizontul cercetării clinice şi experimentale în 
chirurgia românească, în perioada de profunde transformări în învăţământul medical, 
când din chirurgia generală se desprind ca ramuri independente ginecologia, ORL, 
urologia etc.  

Este perioada ,,marilor maeştrii" fondatori de şcoală chirurgicală românească şi 
care au contribuit la afirmarea chirurgiei româneşti în lume [5], dar care au avut în 
centrul lor pe ilustrul  Thoma Ionescu, după cum remarca profesorul I. Cantacuzino 
[citat de 1]: ,, puţini sunt în ţara noastră, mânuind bisturiul, care să nu fie direct sau 
indirect din şcoala lui Thoma Ionescu". 

Formator de opinie şi de mari maeştri ai chirurgiei româneşti, Thoma Ionescu a 
promovat nume sonore ca Ernest Juvara [6], Amza Jianu [7], Constantin Angelescu, 
Dimitrie Gerota, Tr. Nasta, I. Iacobovici [1].  

La 1 martie 1897, la iniţiativa lui Thoma Ionescu, numit preşedinte fondator, 
apare revista ,, Chirurgia", prima publicaţie medicalã româneascã axată pe problemele 
unei singure specialităţi, pe care a condus-o până în ultimul an al vieţii. Secretar de 
redacţie al revistei este numit Ernest Juvara. Din Comitetul de redacţie făceau parte 
personalităţi marcante ale chirurgiei româneşti, din acea perioadă, precum Constantin 
Angelescu, Gheorghe Assaky, Nicolae Bărdescu, Ion Bălăcescu, Constantin Botez 
(Iaşi), Dimitrie Gerota, Nicolae Leonte, Nicolae Manolescu, Constantin Pătraşcu, 
Constantin Dumitrescu-Severeanu, dar şi alţi chirurgi din Bucureşti sau din ţară, 
precum: P. L. Bothezat (Bârlad), N. Duma (Bucureşti), I. Goilav, G. Iovitz (Brăila), A. 
Kolinski (Galaţi), Ştefan Possa (Iaşi), I. Potârcă (Bucureşti) si Nicolae Racoviceanu-
Piteşti. Primul articol a fost scris de Thoma Ionescu, intitulat "Castraţia abdominală 
pentru lesiunile utero-anexiale - Cello-hystero-salpingo-ooforectomia".  

Thoma Ionescu a fondat şi publicaţia periodică "Archives des Sciences 
Médicales" (1896) [1, 5,6].  

La 11 februarie 1898, tot din initiaţiva lui 
Thoma Ionescu, s-a constituit Societatea Română de 
Chirurgie, cu 30 de membrii fondatori, printre care şi 
Ernest Juvara ca secretar general, care a fost guvernată 
de personalitatea marcantă a preşedintelui său 
fondator, care a contribuit la consolidarea unui 
renume pe măsură, meritoriu pentru chirurgia 
românească din acea vreme.(fig.nr.3). 

Concepută ca o cerinţă obiectivă a 
învăţământului chirurgical românesc modern, 
Societatea Română de Chirurgie a devenit o mare 
şcoală de formare profesională, morală şi ştiinţifică a 

chirurgilor români [1,3,5,6]. 
Scopul acestei societăţi a fost acela de a forma chirurgii români din punct de 

vedere al gândirii, limbajului şi stilului ştiinţific de redactare, să ridice şi să afirme 
chirurgia ca ştiinţă, artă şi profesie, competitivă cu instituţiile similare ale  
occidentului [8].  
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Revista ,,Chirurgia" a continuat peste 
ani în tradiţia şi prestigiul creeat de ,,marii 
maeştri" şi este în prezent, aşa cum s-a dorit 
de la înfiinţare, o emblemă a chirurgiei 
moderne, a cercetării chirurgicale româneşti, o 
creeaţie a ilustrului chirurg şi profesor, Thoma 
Ionescu. 

Ca om politic, Thoma Ionescu s-a 
implicat în evenimentele istorice ce au marcat 
istoria naţională, fiind participant la primul 
război mondial şi la Marea Unire din 1918. 
Frate al lui Tache Ionescu, politician renumit 
in acea perioadă, chirurgul Thoma Ionescu, un 
mare patriot, a fost primul delegat al României 
la ,,Societatea Naţiunilor", unde a pledat 
pentru cauza naţională, iar în 1920 a publicat 
două volume intitulate ,,La questione 
roumaine" [1].   

Activitatea sa politică şi patriotică a fost recunoscută pe plan european, pentru 
care a fost decorat cu Ordinul ,,Legiunea de onoare" din Franţa [1]. 

Însă, pentru întreaga sa carieră profesională, ştiinţifică şi politică, Thoma 
Ionescu a fost onorat cu statutul de membru de onoare al Academiei Române.  

După dispariţia sa, la o şedinţă omagială a Academiei Franceze, profesorul  J. L. 
Faure [citat de 1] declara: ,,Thoma Ionescu a deţinut un rol proeminent printre chirurgii 
epocii sale, a fost mai mult decât un savant ilustru, mai mult decât un mare chirurg, a 
fost un mare cetăţean, al cărui nume va dăinui in istoria patriei sale." 

Anul 2010 este declarat simbolic ,,Anul Thoma Ionescu" [9], deoarece se 
împlinesc 150 de ani de la naşterea sa şi 100 de ani de la renumitul turneu demonstrativ 
în Europa şi în America de Nord, unicat până în prezent şi care a ridicat chirurgia 
românească la rang de prestigiu internaţional.  

Suntem datori să continuăm cu respect şi demnitate, proiectele sale ştiinţifice, 
suntem onoraţi să contribuim la consolidarea prestigiului chirurgiei româneşti în 
contemporaneitate, aşa cum a dorit fondatorul său incontestabil, Thoma Ionescu, 
deoarece ,,Omul a dispărut, dar spiritul său a rămas, a călăuzit şi călăuzeşte încă, mersul 
acestei societăţi", după cum afirma profesorul N. Hortolomei [citat de 1].   

Pentru noile generaţii de chirurgi, Thoma Ionescu este un model de demnitate, 
de carieră strălucită, de chirug complex, de cercetător, de remarcabil patriot, de dăruire 
profesională în folosul umanităţii, după cum însuşi motiva: "Dacă din o mie de 
muribunzi pot să salvez măcar unul, tot am făcut o operă umanitară; încrucişând 
braţele, îl pierdem şi pe acela".  

Cu siguranţă, pentru noi şi pentru generaţiile următoare, va rămâne totdeauna 
,,in memoriam". 
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