POTÂRCĂ, IACOB
Medic, general
N. 4 oct. 1866, Pleniţa, Dolj – m. 30 sept. 1942, Craiova.
Îşi face studiile liceale la Craiova.
A urmat Facultatea de Medicină a
Universităţii din Bucureşti şi a făcut specializare în chirurgie la Paris. Doctor în
medicină (1893).
Primit în armată în anul 1893, cu gradul de
medic locotenent, devine medic de regiment
(1903).
Ocupă diferite funcţii în armată. Războiul
din 1916 îl găseşte colonel medic. În 1917 este
medic general, iar mai târziu şeful Serviciului Sanitar al Armatei de
Vest. După avansarea în gradul de general de brigadă, este numit
inspector sanitar al Armatei I, care lupta în sectorul MărăştiMărăşeşti. În 1924 este numit medic inspector general al Serviciului
Sanitar al Armatei, de la 1 apr. 1924 până la 1 apr. 1928, când este
trecut în rezervă. Senator de Dolj (1931).
Este primul medic chirurg care a făcut o operaţie pe esofag. A
înfiinţat un pansament original aseptic adesivo oclusiv-colodionat. În
1928 este trecut în cadrele de rezervă ale armatei.
A activat în cadrul Cercului Medico-farmaceutic din Craiova, iar în
1919 a fost ales preşedinte de onoare al acestei societăţi medicale.
S-a numărat printre membrii fondatori ai Revistei Sanitare Medicale.
A participat la congrese internaţionale de specialitate: Congresul
internaţional de medicină (Madrid, 1903) şi Congresul internaţional
de medicină şi framacie militară (Varşovia, 1927). A fost distins cu
ordine şi medalii: Steaua României, Coroana României, Servicul
Credincios, Crucea Meritul Sanitar.
Opera: Esofagotomia intratoracică prin mediastinul posterior,
teză (1893); L’esophagotomie intrathoracique par le médiastin
postérieur (1894); Studiu experimental asupra entero-anastomozelor prin butonul lui Murphy (1895); Decription… de
l’hôspital de l’armée roumaine (1896); La chirurgie intramédiastinale postérieure (1898); Dare de seamă (1902); Sur la
cure opératoire de quelques maladies qui autre fois
exemptaient du service militaire roumain (1903); Osteotomie
tibio-peronieră (1908); Sur un nouveau pansament… (1909);
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Lucrări chirurgicale (1912); Din activitatea medico-chirurgicală a
Corp I Armată (1915-1920).
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