GEROTA, DIMITRIE
Medic
N. 17 iul. 1867, Craiova - m. 13 mart. 1939, Bucureşti.
Studii: Şcoala Primară Tudor Vladimirescu;
Liceul Carol I din Craiova (1886) şi Facultatea
de Medicină din Bucureşti (1886-1892). Doctor
în medicină (1892).
Membru corespondent
al
Academiei
Române (1916).
Extern al spitalelor din Bucureşti (18871889). Preparator la Catedra de anatomie
descriptivă (1888), la Muzeul de anatomie
(1889) şi la Clinica I chirurgicală a Facultăţii de
Medicină din Bucureşti (1889). Bursier al statului, cu bursa Simonide,
acordată de Ministerul Instrucţiunii Publice, pentru stagii ştiinţifice la
Berlin şi Paris (1893-1897). Revenit în ţară în 1897, este profesor de
anatomie artistică la Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti (1897-1914);
asistent la Institutul de ginecologie din Bucureşti (1898-1899). I-a
avut studenţi pe Constantin Brâncuşi şi George Emil Palade, laureat
al Premiului Nobel pentru medicină în SUA.
A predat cursul de radiologie la Institutul medico-militar (1899).
Profesor agregat de anatomia topografică şi chirurgicală de la
Spitalul
Brâncovenesc
(1907-1908).
Director-proprietar
al
Sanatoriului Dr. D. Gerota (deschis în 1909), în care a desfăşurat o
vastă activitate chirurgicală şi filantropică. Membru titular al
Academiei de Medicină din Bucureşti (1935). Membru al Asociaţiei
anatomiştilor germani (1900).
A preconizat o tehnică de injectare a vaselor limfatice adoptată de
toţi anatomiştii contemporani. Publică valoroase lucrări asupra
limfaticelor vezicii urinare, ale ombilicului şi ale rectului. A studiat
anatomia şi fiziologia vezicii urinare şi a întreprins cercetări
experimentale asupra absorbţiei la nivelul acestui organ. Dintre
lucrările sale de chirurgie se remarcă monografia pe care a
consacrat-o apendicitei. A recomandat coborârea precoce din pat a
bolnavilor operaţi. A fost cel dintâi radiolog din ţara noastră care
introduce metoda diagnosticului cu ajutorul razelor Röntgen. A primit
Premiul G. Lazăr al Academiei Române pentru lucrarea Apendicita:
studiu anatomic şi chirurgical (raportor prof. dr. G. Marinescu).
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A protestat împotriva amestecului Regelui Carol al II-lea în afaceri
veroase, fiind nemulţumit de problemele din domeniul sănătăţii. A
fost arestat şi dus la închisoarea Malmaison, dar eliberat în urma
protestului energic al studenţilor. A doua oară e arestat (1936) pentru
că l-a atacat pe rege în public şi este din nou eliberat în urma
protestelor opiniei publice. În 1937 este pensionat.
Opera: Violetul de metil ca agent terapeutic (1892); Zur
Technik der Lymphefassinjektion, în Anatomischer Anzeiger
(1896); Razele lui Röntgen sau razele X, Bucureşti (1898); Apendicita şi celelalte maladii ale apendicului vermiform, (1929).
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