
Dan Gavriliu s-a nãscut la Brãila, în ziua de 26 aprilie
1915.

În 1941 a absovit Facultatea de Medicinã din Bucureşti,
cu distincåia “Magna cum Laudae”, dupã ce a fost extern şi
intern prin concurs al Spitalelor Eforiei Civile.

În 1943 a reuşit primul la concursul de secundariat în
Chirugie în Clinica Prof. Amza Jianu (1881-1962) la Spitalul
Filantropia.

În 1944, datoritã talentului şi experienåei sale, a devenit
asistent universitar.

A fãcut un stagiu de chirurgie în clinicile Prof. Finsterer
de la Viena.

În anul 1947 ajunge medic primar chirurg, fiind atunci
cel mai tânãr posesor al acestui titlu pe åarã.

Pornind de la esofagoplastia Amza Jianu cu tub gastric
pretoracic prelungit cu tub cutanat a ajuns la procedeul 
care-i poartã numele. Fãcând splenectomie a verticalizat
pancreasul odatã cu artera splenicã menitã sã irige noul tub
confecåionat din marea curburã a stomacului, folositã în
întregime, apoi şi pilorul (varianta a II-a a operaåiei), pe care
l-a anastomozat cu esofagul cervical.

Ajunge conferenåiar titular prin concurs la Spitalul
“Carol Davila” în 25 IX 1968, apoi doctor docent în 1971 şi
în 1973, profesor.

În 1975 a fost “visiting professor” în Statele Unite ale
Americii, prilej cu care a åinut conferinåe şi a operat în 4
state: New York, Minessota, California şi Pennsylvania. La

sfârşitul misiunii a fost invitat la Congresul anual al
chirurgilor americani, la San Francisco.

În anul 1976 a fost declarat numãrul I în “Anuarul
Mondial al Chirugiei”. Tot în 1976 a fost invitat sã deschidã,
la Leeds, Congresul anual al Colegiului regal de chirurgie al
Angliei.

În 1977 devine medic primar gradul I. În 1978 este 
titularizat ca profesor la Clinica Chirurgicalã a II-a a
Spitalului Municipal Bucureşti.

În 1983 a fost declarat la Hamburg “emeritas member” al
Societãåii Internaåionale de Chirurgie. În 1983 a fost distins
cu titlul de Cavaler al Republicii Iteliene.

În 1992 – 1995 a fost profesor de chirurgie la Facultatea
de Medicinã Generalã şi Stomatologie a Universitãåii
UNEX-AZ. În 1993 – 1995 Profesor de Chirurgie la
Facultatea de Medicinã Generalã a Universitãåii Ecologice
Bucureşti.

Membru al numeroase societãåi româneşti şi strãine
Profesori de chirurgie din întreaga lume s-au deplasat în

Clinica de la Bucureşti pentru a-l vedea pe Dan Gavriliu
operând.

Prezent în marile tratate internaåionale de chirurgie 
digestivã:

1. “Nouveau traite de technique chirurgicale”, Devin,
Lataste, Maillet, Ed. Masson et Cie, Paris, 1968, T. X,
p. 113;

2. “The Craft of Surgery”, Philip Cooper, New York,
1971, vol. I, p.454;

3. “Chirurgia delli stenosi cicatriziali dell’esofago”,
Gianfranco Fegiz, Luigi Gioffre, Pixin Editore, Padova,
1971, p. 253;

4. “Tratato di tecnica chirurgica”, vol. V/1, Padova,
1982, p. 301;

5. “Surgery of the Esophagus”, Ed. Livingstone-
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Churchill, New York, Edinburgh, London,
Melbourne, 1988;

6. “Colour Atlas of Gastrointestinal Surgery”, C.
Cardiano, G. Nardi, 1989;

7. “Surgery of the Upper Gastrointestinal tract”, G.G.
Jaimeson, H. Debas, Ed. Chapman and Hall Medical,
New York, London, Glasgow, 1994;

8. Atlas Grudnoi Hirurghii (pad redakåii B.V.
Petrovskovo), Moscova-Leningrad, 1974;

9. “Cancers de l’aesophage et du cardia”, Ed. Elipses,
Paris, 1995.

Ca autor a scris:
1. “Chirurgia esofagului”, Ed. Medicalã, Bucureşti,

1957;
2. “Patologie esofagului”, Ed. Medicalã, Bucureşti, 1974;
3. “Bolile esofagului”, Ed. Metropol, Universitatea

Ecologicã, Bucureşti, 1994;
4. Ediåia specialã “Aspects of Esophageal Surgery” în

“The Current Problems in Surgery”, SUA, oct. 1975;
5. “Amintiri... Amintiri” - Editura Fundaåiei Culturale

Libra, Bucureşti, 2004, 270 pagini, din care apar 
fragmente în revista “Hipocrate”.

În åarã este coautor la cursurile litografiate şi în tratatele
de chirurgie.

Timp de peste 40 de ani a strâns observaåii ştiinåifice şi
observaåii cu privire la 5.700 bolnavi cu suferinåe esofagiene,
din care 4.500 au fost operaåi. Are efectuate peste 40.000 de
alte intervenåii chirurgicale. Autor sau în colaborare a 7 filme
demonstrative pe teme medicale. Peste 100 de publicaåii

strãine prezintã rezultatele obåinute cu “Operaåia Gavriliu”.
A fost distins cu ordine şi medalii: Ordinul “Meritul

Sanitar” clasa I, “Profesor Universitar Evidenåiat” Ordinul
“Cavaliere al Merito della Republica Italiana”. 

A fost omagiat la al XIX-lea Congres Naåional de
Chirurgie – congres centenar, cu participare internaåionalã,
de la Bucureşti din 18-22 mai 1998.

Prof. Dr. Vasile Sârbu de la Universitatea “Ovidius” din
Constanåa îl considerã pe Dan Gavriliu ca unul din maeştrii
sacri ai chirurgiei româneşti. A fost ales membru emerit al
Academiei de Ştiinåe Medicale.

Şi-a brevetat la OSIM invenåiile:
1. “Metodã şi instrumentar de înlocuire a esofagului la

om”;
2. “Trusa de catetere pentru sfincteropapilotomie”; 
3. “Tratamentul chirurgical al ulcerului duodenal cu

bont duodenal dificil”.
A imaginat Gastrostomia cu guleraş peritoneal, vagotomia

cu piloroplastie în ulcer, bazele fiziologice şi tehnica restabilirii
senzaåiei de defecaåie şi a continenåei dupã rezecåia rectului.

La Spitalul Universitar Bucureşti a patronat Clinica de
Chirurgie Digestivã Superioarã, fiind reîncadrat la 1.X.1995
ca medic primar gr. I.

Din 1996 ca profesor consultant a åinut totuşi cursuri la
Facultatea de Medicinã Generalã şi a coordonat lucrãrile
prezentate la sesiunile de comunicãri ştiinåifice studenåeşti.

Acum, la venerabila vârstã de 95 de ani, cei ce-l preåuiesc
şi au cunoscut îndeaproape operaåia sa, nu-l uitã şi îi doresc
“Mulåi Ani cu Sãnãtate!” alãturi de devotata sa soåie, Mihaela.


