
165

Palestrica Mileniului III – Civilizaţie şi Sport
Vol. 15, no. 2, Aprilie-Iunie 2014, 165
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Dr. Doc. Petru Derevenco la 90 de aniversări
MD Petru Derevenco at his 90th anniversary
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„Marii creatori nu au biografie. Biografia lor este 
opera” obişnuia să spună George Călinescu. Cuvinte 
îndreptăţite, cuvinte în care se regăseşte personalitatea 
Prof. Dr. Doc. Petre Derevenco, doctor în ştiinţe medicale, 
medic primar, cercetător, membru de onoare al Academiei 
de Ştiinţe Medicale din România. Biografia este opera. 
În cazul Prof. Dr. Doc. Petre Derevenco, opera înseamnă 
postularea medicinei stresului/stresologiei şi adaptării/
adaptologiei din calitate de pionier şi fondator al unui 
domeniu şi al unei şcoli unice în România. Astfel, integrând 
fiziologia de la medicina omului sănătos, adaptologie, 
palestrică la efort, suprasolicitare, stres, endocrinologie, cu 
determinismul psihopatologic de psihosomatică, patologia 
stres-dependenţă şi psihiatrie, Prof. Dr. Petre Derevenco 
devine creator de şcoală, o altă prioritate clujeană.

Operă înseamnă mult, mult mai mult. Înseamnă 
cercetări multidisciplinare complexe, experimentale şi 
clinice, lucrări ştiinţifice prezentate în reuniuni naţionale 
şi internaţionale, capitole în tratate de profil, monografii, 
toate priorităţi naţionale. Valoarea lor este dată de 
abordările multifuncţionale, integrative şi dinamice în 
medicina stresului, prin gradientul sănătate-stres-boală, în 
dimensiunea bio-psiho-socială.

Cărţile publicate – „Efortul şi sistemul endocrin”, „Stresul 
în sănătate şi boală”, „Fiziologia efortului în sport”, „Darwin 
şi darwinismul”,... - reprezintă prin conţinut, bogăţie de 

informaţii, adevărate manuale şi ghiduri pentru cercetarea şi 
practica ergonomică, sportivă şi medicală. Se adaugă titlurilor 
mai sus amintite, colaborările la publicaţii prestigioase de 
profil cum sînt „Romanian Journal of Phsysiology”, „Clujul 
Medical”, „Viaţa medicală”, „Palestrica Mileniului III. 
Civilizaţie şi Sport”, „Naturwissenschaften” (Heidelberg), 
„Agressologie” (Paris), „Journal de Physiologie” (Paris), 
„Endokrinologie” (Leipzig), „Psychoneuroendocrinology” 
(Londra), „Medicina dello Sport” (Torino), „Pathophysiology 
Experimental Therapy” (Moscova),... În fine, activitatea 
ştiinţifică este completată armonios de prezenţele Prof. Dr. 
Doc. Petre Derevenco în diferite reuniuni internaţionale 
pe axa Paris, Londra, Padova, Magdeburg, Dresda, Praga, 
Budapesta, Moscova, Chişinău, Bucureşti, Timişoara, Iaşi, 
Arad, ...

Acesta este OMUL, acesta este MAGISTRUL Petru 
Derevenco la 90 de ani, o vârstă frumoasă, o vârstă, să 
nu surprindă, activă şi în prezent. La urma urmei, la acest 
statut se ajunge numai şi numai prin muncă, seriozitate, 
implicare, responsabilitate. Le regăsim pe toate în omul 
şi profesorul care este Petru Derevenco, contribuţii 
importante la realizarea umanităţii. Şi ca o recunoaştere a 
întregii activităţi, Conducerea Universităţii de Medicină şi 
Farmacie Iuliu Haţieganu i-a decernat distincţia Medalia 
Iuliu Haţieganu.

Dr. Doc. Petru Derevenco primeşte distincţia 
Medalia Iuliu Haţieganu din partea Prof. Dr. 
Ştefan Florian, Preşedintele Senatului UMF Iuliu 
Haţieganu.

Dr. Docent Petru Derevenco, alături de Prof. Dr. 
Simona Tache.
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