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Prin trecerea în nefiinþã a doctorului Nicolae
Apetroaie societatea dermatologilor români a
pierdut un distins coleg, un remarcabil
dermatolog ºi un bun organizator, coleg ºi
prieten.

S-a nãscut la 4 decembrie 1928 într-o familie
de gospodari din satul Smârdan, comuna
Subarãu, judeþul Botoºani. Aici a urmat ºi
cursurile ºcolii primare, dupã care a fãcut liceul la
Dorohoi, ªcoala Sanitarã la Iaºi ºi Facultatea de
Medicinã din Iaºi. La absolvirea, în 1957, a
Facultãþii de Medicinã, a fost repartizat în satul
Flãmânzi. Ulterior, l-a pasionat domeniul derma-
tologiei, cãreia i-a dedicat întreaga viaþã. 

La Iaºi i-a avut ca mentori pe profesorii de
dermatologie Gheorghe Nãstase, Virgil Costea,

Mircea Munteanu ºi Alexandru Dobrescu, iar la
Bucureºti pe generalul academician Scarlat
Longhin ºi pe profesorul Alexandru Colþoiu.
Dupã un stagiu de 3 ani efectuat la Buhuºi, s-a
mutat la Bacãu, unde a condus secþia de dermato-
venerologie pânã la pensionare, în 1992. ªi-a
susþinut teza de doctorat în anul 1974. A instruit,
în domeniul dermatologiei, elevi de la Liceul
Sanitar Bacãu, precum ºi tineri medici derma-
tologi la începutul carierei.

Pe lângã activitatea de asistenþã medicalã, a
participat activ ºi pe tãrâmul ºtiinþific: a fost
membru în comisia de specialitate, a scris, în
colaborare, o istorie a medicinei judeþului Bacãu,
a fost secretarul secþiei de ªtiinþe medicale Bacãu,
membru de onoare al Societãþii Române de
Dermatologie ºi membru al Academiei Europene
de Dermatologie ºi Venerologie. De asemenea, a
fãcut parte din colectivul ºtiinþific al revistei
Dermatovenerologie a Societãþii Române de
Dermatologie, contribuind efectiv la supra-
vieþuirea acesteia în perioada de mari lipsuri
materiale din anii ‘80. A realizat peste 250 de
lucrãri ºtiinþifice pe care le-a prezentat la
congrese ºi conferinþe de specialitate din þarã ºi
strãinãtate. S-a preocupat îndeosebi de studiul
dermatozelor profesionale, atopiei, cancerului
cutanat, psoriazisului sau insuficienþei venoase
cronice.

În tot ce-a fãcut, deviza sa a fost seriozitate,
documentare, curiozitate. Doctorul Nicolae
Apetroaie a fost un bun coleg, vesel, prietenos,
apropiat ºi sãritor la nevoie. Îi vom pãstra o
frumoasã amintire. 
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