BERCEANU, ŞTEFAN D.
Medic, dramaturg
N. 26 sept. 1914, Măceşu de Jos, Dolj - m. 9 nov. 1990,
Bucureşti.
Absolvent al Liceului FraŃii Buzeşti din Craiova (a susŃinut
bacalaureatul la Colegiul Carol I) şi al FacultăŃii de Medicină din Bucureşti (1935-1941). Doctor în medicină (1941), docent (1972).
Membru post-mortem al Academiei Române (1991).
A fost cercetător şi şef al Laboratorului de imologie şi histopatologie experimentală la Institutul Dr.I. Cantacuzino (1953-1963);
director ştiinŃific şi şef al secŃiei de hematologie la Institutul de
Medicină Dr.N. Lupu (1963-1970); medic primar şi şef al Clinicii de
Hematologie de la Spitalul Clinic Fundeni din Bucureşti (1976-1990),
după obŃinerea specializării în hematologie clinică. A fost profesor la
Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti.
Cercetător bursier la Institutul de Cancerologie şi
Imunogenetică din Villejuif (FranŃa - 1966); Charge de recherches la
acelaşi institut (1969, 1971).
A iniŃiat şi a dezvoltat şcoli de hematologie în toate oraşele
mari din Ńară, prin secundariat şi doctorantură. A participat la toate
congresele internaŃionale de hematologie desfăşurate în Europa. Ca
o recunoaştere a activităŃii sale ştiinŃifice a fost preşedintele Filialei
Bucureşti U.S.S.M.; preşedintele SocietăŃii de hematologie; membru
al SocietăŃii internaŃionale de medicină internă; membru al
societăŃilor internaŃionale de medicină, de chimie din Viena, Bologna;
membru al Academiei de ŞtiinŃe din New York; membru al SocietăŃii
franceze de hematologie, al SocietăŃii austriece de hematologie; preşedintele Comisiei de Transplante de organe din România.
A fost laureat al Premiului Academiei NaŃionale Dei Lincei
din Roma şi al Premiului FundaŃiei Di Guglielmo. Membru de onoare
post-mortem al Academiei Române (1991). Consiliul local Craiova
i-a atribuit titlul de CetăŃean de onoare şi o stradă craioveană îi
poartă numele. În Bucureşti, pe clădirea în care a trăit şi a creat, a
fost aşezată o placă memorială.
Se numără printre primii cercetători din lume în ce priveşte
etiopatologia cancerului şi a leucemiilor, a bolilor imunologice şi
autoimune. A publicat în reviste de specialitate din Ńară şi străinătate
peste 830 de studii, rapoarte şi comunicări ştiinŃifice în domeniul
medicinei.
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Opera: Recherches expérimentales sur la processus
d’isoimmunisation chez le cobaye. Altérations histopathologiques provoquées par iso-immunisation au moyen
d’extraits d’organes şi Recherches sur l’hépatite toxique
expérimentale. Considerations sur les lesions dans l’hépatite
toxique et dans l’hépatite par iso-immunisation avec des
antigénes hépatiques (1963, opere cu caracter monografic);
Sistemul
reticuloendotelial
(1967);
Imunologie
şi
imunopatologie (1968); Biologia celulelor sistemului limforeticulo-hematopoetic în culturi de Ńesuturi (1969); Imunologie,
imunochimie, imunopathologie (1975); Tratat de Hematologie
clinică (1977); Biologia şi patologia imunităŃii şi Mică Enciclopedie de boli interne (1986) ş.a.
Ca o întregire a personalităŃii sale, a lăsat şi scrieri literare:
Cheile oraşului Breda (piesă de teatru) şi Spre bunele tărâmuri
(jurnal de călătorie).
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