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ADEVAR, INTELIGENTA, DEZVOLTARE PERSONALA 

 
Prof.univ.dr. Liliana Rogozea 

Facultatea de Medicină Braşov 

 

Spuneam în urmă cu câțiva ani că 

Brașovul a fost și este renumit pentru medicii 

care s-au născut sau au trăit şi muncit aici, 

Braşovul este orașul în care au trăit și lucrat 

medici precum Paulus Kyr - autorul primei 

lucrări medicale tipărită în Transilvania, Lucas 

Wagner - autorul primei lucrări sintetice despre 

apele minerale din Transilvania, Martinus 

Lange - cel care a realizat prima descriere şi 

analiză clinică în literatura medicală a unei 

epidemii de hepatită, Vasile Popp - autorul celei 

dintâi lucrări medicale tipărită în limba română, 

Pavel Vasici-Ungureanu - unul dintre 

întemeietorii terminologiei medicale ştiinţifice 

româneşti, Samuel von Drauth - autorul celei 

mai vechi lucrări de parazitologie din ţara 

noastră sau Constantin G. Nica - primul medic 

român cu pregătire temeinică de specialitate în 

pediatrie. Prin cei câţiva medici evocaţi, putem 

situa Braşovul în fruntea vieţii medicale 

ardelene, ca centru de cultură deschizător de 

drumuri în medicina secolelor trecute. Astfel se 

conturează rolul şi locul medicilor şi medicinii 

braşovene în dezvoltarea medicinii româneşti şi 

se „justifică” apariţia unui învăţământ superior 

medical în oraşul de la poalele Tâmpei. 

O nouă promoție de absolvenți ai facultății 

noastre au finalizat în acest an și, am fost 

bucuroasă și mândră în același timp să constat 

că, la finalul studiilor, evoluția lor a fost 

evidentă pentru toata lumea. 

Dacă ar fi să caracterizez absolvenții 

2018, indiferent de profil, aș pleca de la 

următoarea afirmație a lui Octavian Paler:  

„Convingerea mea e că inteligenţa i-a fost dată 

omului pentru a se îndoi. Ar fi nu doar ridicol 

să-mi închipui că adevărurile mele sunt, 

neapărat, mai adevărate decât adevărurile 

altora. Ar fi şi dăunător. M-aş lipsi pe mine 

însumi de şansa de a înţelege ce am greşit.” 

Orice student mai ales cei din domeniul 

medical, ar trebui să învețe și să înțeleagă, în cei 

3-4-6 ani de studiu, pe lângă cele mai 

importante noțiuni medicale care sunt lucrurile 

pe care nu le știe, să învețe să comunice și mai 

ales să fie onest cu el însuși. 

La fel de importante sunt alte două 

lucruri: dorința de a explora și a înțelege dincolo 

de adevărurile pe care le-ai învățat și mai ales 

capacitatea de a înțelege că uneori, cel puțin în 

medicină, adevărurile pe jumătate pot fi la fel de 

periculoase ca și manipularea informației 

incorect sau incomplet cunoscută. 

Le doresc tuturor absolvenților să 

reușească în viață pentru că, așa cum spunea Les 

Brown “în viață nu exista limite…Cu excepția 

celor autoimpuse”. 


