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Neurooftalmologia românească s-a

impus ca domeniu de frontieră, ca o

necesitate în practica medicinii clinice

moderne, datorită inevitabilelor colaborări

dintre oftalmologi, neurologi şi

neurochirurgi în soluţionarea cazurilor

complexe, cărora niciunul nu le poate face

faţă separat.



Începuturile şcolii româneşti de Oftalmologie se pot
găsi în Analele Spitalului Colţea din Bucureşti, în anii
1880.

Serviciul Clinic de Oftalmologie a fost condus de
personalităţi de referinţă ale Şcolii Româneşti de
Medicină, cum au fost prof. dr. Dimitrie Manolescu,
prof.dr.P. Vancea, prof. dr. Mihail David. Fiecare dintre ei
a simţit nevoia colaborării interdisciplinare cu neurologi şi
neurochirurgi preocupaţi de “enigmele medicale” ale
sistemului nervos.

În timp, această intuiţie iniţială s-a materializat prin
apariţia echipelor multidisciplinare în practic toate
centrele universitare româneşti.



Şcoala românească de neurologie a fost

creată de către celebrul om de ştiinţă Gheorghe

Marinescu cu mai bine de 100 de ani în urmă şi a

fost continuată de către studenţii săi: Oscar Sager,

Arthur Kreindler, Ion Radovici, I.Minea, State

Drăgănescu, N.Ionescu-Siseşti, C.I.Parhon şi apoi

V.Voiculesu şi noile generaţii. Şi ei, la rândul lor, au

simţit nevoia încălcării graniţelor prestabilite ale

propriei specialităţi şi a colaborării cu colegii lor

oftalmologi şi neurochirurgi pentru elucidarea

cazurilor “enigmatice”.



Neurochirurgia românească a fost reprezentată
de către prof. dr. Dimitrie Bagdasar (care s-a
specializat în acest domeniu cu prof. H. Cushing,
la Boston, SUA), care a creat şi prima Secţie
Clinică de Neurochirurgie din sud-estul Europei, la
Bucureşti, în 1935.

Strădania sa a fost continuată de către prof. dr.
Constantin Arseni, studentul său. Ei au
materializat această nevoie de colaborare direct cu
dr.Florentina Lascu (1913-1961), considerată
primul neurooftalmolog român.



Practic, toate oraşele

universitare din România îşi

pot descoperi un predecesor în

neurooftalmologie:





• Prof.dr.Amza Jianu (chirurgie) care a practicat în 1910

prima decompresie în tumori ale fosei posterioare.

• Prof.dr.Al. Moruzi (1900-1957), creatorul primului Serviciu

de Neurochirurgie din România (Socola 1933).

• Şcoala de Oftalmologie din Iaşi a început cu prof. dr.

Elena Densuşianu-Puşcariu, prima femeie profesor

universitar dintr-o Facultate de Medicină din România, şi prima

femeie profesor de oftalmologie clinică din lume. Ea a fost

aceea care, împreună cu prof. dr. I.T.Niculescu au îndrumat-o

pe dr.F.Lascu spre neuro-oftalmologie, la Paris.



• Preocuparile acestora s-au concretizat în lucrări de

referinţă din care este suficient să menţionăm:

OFTALMOLOGIE GENERALĂ (Editor D.Chiseliţă), Editura

Dosoftei, Iaşi, ISBN 9739135307,1997.

Capitolul III (Patologia orbitei , 66 pg din 345) autori:

D.Brănişteanu,

Camelia Bogdănici,

D.Chiseliţă,

G.Macovei,

V.Rusu,

P.P.Vancea.

• Ca o încununare a necesităţii colaborării interdisciplinare,

Prof. dr. Dănuţ Costin înfiinţează serviciul Clinic de

Neurooftalmologie în cadrul Spitalului de Neurochirurgie din

Iasi.





Familia dr. Szabo, Bianca - oftalmolog şi Ioan –

neurochirurg sunt cei doi specialişti care sprijină

neobosit dezvoltarea neurooftalmologiei în centrul

universitar de pe malul Someşului.

Amândoi participă frecvent la congrese, atât în

ţară cât şi peste hotare, cu lucrări de neuro-

oftalmologie, stabilind şi contacte preţioase cu

specialişti străini, cu care colaborează pentru

elucidarea unor cazuri de excepţie.





Dr. Liana Sireteanu (1944-2003) se dedică oftalmologiei 
marcată de personalitea Prof. Vasile Săbădeanu, care i-a 
influenţat evoluţia. 

Acesta a insuflat în conştiinţa colaboratorilor săi spiritul 
de dreptate, devotament şi obiectivitate în cercetarea 
ştiinţifică şi un profund umanism în îngrijirea bolnavilor. 

Din 1973, în urma pensionării profesorului V.Săbădeanu, dr. 
Liana Sireteanu devine un colaborator fidel al profesorului 
Francise Fodor, împreună cu care redactează volumul 
"Oftalmologie" la Editura Didactică şi Pedagagică, în 1981 .

Prin dispariţia prematură a Prof. dr. Liana Sireteanu, 
problemele de neurooftalmologie, în special cele privind 
patologia orbitală, au fost rezolvate de echipa de neurochirurgi 
condusă de  dr. A. Lupşa.



http://www.vreaubileteavion.ro/bilete-avion-iasi-timisoara.html


• Dr. Gh.Munteanu este un oftalmolog de excepţie
care, datorită temelor abordate în lucrările sale ştiinţifice,
poate fi considerat neurooftalmolog.

• La fiecare două primăveri, prin munca neobosită a
prof. dr. Ileana Zolog, Timişoara găzduieşte o întâlnire
cu tilul “Noi tendinţe în oftalmologie“, la care
Neurooftalmologia îşi are propriul ciclu de conferinţe şi
workshop-uri, ca domeniu înrudit.

• O altă echipă este formată de soţii Franţescu, ea
oftalmolog, el neurochirurg, care rezolvă împreună cazuri
de neurooftalmologie.





Disciplina de Oftalmologie a Universitãţii de 

Medicinã şi Farmacie din Craiova şi - a început 

activitatea în anul 1975, prin venirea la Facultatea 

de Medicinã din Craiova a D-lui Conf. Dr. Paul 

Cernea, care va rãmâne la conducerea acestei 

clinici pânã la pensionare, în anul 1998.

I-a urmat  d-na prof.dr. Florica Ignat şi echipa 

sa, alcătuită din dr.Carmen Mocanu, dr. Doina 

Barãscu, dr.Carmen  Damian, dr.Mirela Preda, 

care au colaborat cu Prof.dr.Neştianu, neurolog.





Primul Centru regional de

Neurooftalmologie şi Oftalmopediatrie şi-a

început activitatea la Braşov, cu finanţare

PHARE, in 2003.





Începând cu anul 2002, fiecare Congres Naţional
de Oftalmologie găzduit de staţiunea de pe Valea
Prahovei a înscris în programul său o secţiune de
neurooftalmologie, la care medici de prestigiu din
întreaga ţară, cu preocupări în domeniu, sau care au
întâlnit cazuri de graniţă, au colaborat cu lucrări şi
rezolvări care au demonstrat an de an că
neurooftalmologia câştigă teren în România, ca
pretutindeni în lume.

Prin diligenţa d-nei Dr. Riri Manor, Prof. William
Hoyt (SUA) a onorat cu prezenţa sa una din aceste
întâlniri şi a prezentat o interesantă prelegere despre
aspectul retinei în ischemia fibrelor optice.





Alte începuturi

Neurochirurgia românească apare deci pe plan

european odată cu crearea de către prof. dr. D. Bagdasar

(1899-1946) a primei secţii de Neurochirurgie clinică din sud

estul Europei, în 1935, la Bucuresti.

Format la şcoala prof. H. W. Cushing (1927-1929), la

Boston, el transmite elevului său Constantin Arseni

deschiderea necesară implementării neurochirurgiei ca şcoală

în România şi prefigurarea necesităţii unei viitoare

neurooftalmologii pentru abordarea cazurilor de graniţă.

Colaborarea dintre prof. Constantin Arseni si dr.

Florentina Lascu întăreşte convingerea necesităţii

neurooftalmologiei, desfăşurându-se sub auspiciile academice

ale profesorilor de oftalmologie - D. Manolescu - şi neurologie -

V.Voiculescu.



Colaborarea prof. Constantin Arseni cu dr. Florentina Lascu

a întărit convingerea necesităţii existenţei neuro-oftalmologiei.

Cercetările experimentale şi clinice privind fiziologia căilor

vizuale au fost făcute de către Mircea Steriade şi E. Krighel la

Institutul de Neurologie, fondat de către Arthur Kreindler în

1950. Rezultatele acestor cercetări au fost publicate într-un

volum (Le systeme visuel) tipărit în Franţa (Masson Cie).

În prezent, dr.D.M.Psatta continuă cercetările în domeniul

neurofiziologiei clinice a sistemului vizual în cadrul Centrului

de Neuroştiinţe din Spitalul Colentina, oferind noi posibilităţi

de diagnostic (Combinaţii ERG şi Potenţiale Vizuale Evocate,

Mapping de Reacţie Spectrală EEG la stimuli vizuali) pentru

pacienţii din domeniul Neurooftalmologiei.



Dr. Măriuca Niculescu (Spitalul de Urgenţe Oftalmologice ),  

Prof.dr. Doina Pop de Popa, Conf.dr. Doina Tacorian şi Prof.dr. D. 

Voinea (Spitalul Municipal – Oftalmologie) rezolvă cazurile de 

graniţă, în buna tradiţie a înaintaşilor, printr-o colaborare

interdisciplinară.

• Dr. Ligia Onisim şi dr. Adriana Constantinescu (Secţia de 

Neurooftalmologie a Spitalului Clinic de Urgenţă “Prof.dr. Bagdasar-

Arseni”) se remarcă prin examinarea unor cazuri cu   patologie

complexă oftalmologică si neurochirurgicală şi partici-pări la 

Congrese în ţară şi peste hotare.

• Un reper pentru cazurile de mare fineţe rămâne, în continuare,

Spitalul Militar Central, prin activitatea unor medici de prestigiu 

urmaşi ai Prof.dr.Benone Cârstocea şi Conf.dr.Mircea Filip.

• Dr.Tatiana Roşca (Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf.Pantelimon”), 

membru fondator al RONOS, membră a NANOS şi EUNOS, cu 

participări la Congrese naţionale şi internaţionale şi contribuţii la 

publicaţii de pretigiu (American Journal of Neuro-Ophthalmology)
.



Premiere româneşti în 

domenii de referinţă 

• 1922 înfiinţarea Societăţii Române de Oftalmologie

• 1924 primul Congres Român de Oftalmologie,

dedicat trahomului, in cadrul spitalului Coltea. Aceasta

afectiune grava l-a preocupat in mod deosebit pe prof.

dr. P.Vancea, recunoscut şi pe plan internaţional ca
neobosit militant impotriva trahomului



În acest context, înfiinţarea “SOCIETĂŢII ROMÂNE DE
NEURO-OFTALMOLOGIE (RONOS)”, în ianuarie 2007,
reprezintă un pas firesc.

Membrii fondatori au fost:

dr. Tatiana Roşca – neurochirurg şi oftalmolog,

prof.dr. Benone Cârstocea – oftalmolog şi cercetător

ştiinţific,

dr. Dan M. Psatta – neurolog şi cercetător în domeniul

neurofiziologiei clinice.



Obiectivele acestei strădanii pot fi regăsite în scopurile

societăţilor de neurooftalmologie din întreaga lume:

 dezvolarea neurooftalmologiei clinice

 promovarea principiilor, politicilor şi practicilor medicale

în vederea unei

 mai bune îngrijiri neuro-oftlamologice a pacienţilor

 acumularea de cunoştinţe ştiinţifice şi clinice din

domenii înrudite (necesitatea dublei specializări

necesitatea unei noi competenţe )



Valorile fundamentale ale RONOS le reprezintă

 aspiraţia către performanţă,

 încurajarea pionieratului, a spiritului inovator

 colaborarea interdisciplinară

(neurologi, neurochirurgi, oftalmologi),

în vederea îmbunătăţirii performanţelor

medicale.



Participările la Congresele de Neurooftalmologie au

deschis calea cunoaşterii şi a recunoaşterii medicilor

români de către colegii din toată lumea şi aprecierea

acestora a devenit vizibilă în momentul în care s-a

născut Societatea Română de Neurooftalmologie:

recomandările a trei profesori doctori de renume

mondial, Neil Miller (SUA), Robert MacFadzean

(Marea Britanie) şi Shlomo Dotan (Israel), au contribuit

la aşezarea societăţii noastre în rândul şi la rangul

cuvenit.

Mai mult, ca o recunoaştere pentru modul modern

şi original de a privi rolul unei astfel de societăţi, oglindit

în site-ul realizat (www.ronos.ro), dr. Tatiana Roşca a

fost cooptată în colectivul de redacţie al EUNOS, alături

de confraţii din ţările europene membre ale acestei

organizaţii profesionale (Istanbul, 2007).

http://www.ronos.ro/




SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE MEDICALE DIN 

DOMENIUL NEUROOFTALMOLOGIEI

The Neuro-ophthalmology Society of Australia – NOSA

European Neuro-ophthalmology Society – EUNOS

International Neuro-ophthalmology Society – INOS

North American Neuro-ophthalmology Society – NANOS

Canadian Neuro-ophthalmology group

EVI European Vision Intitute -EEIG



To whom it may concern,

This statement is to certify that Neuro-Ophthalmology is fully 

accepted internationally as a medical scientific discipline in its 

own right.  Many leading academic departments of 

neurological and visual sciences in the developed world have 

a department of neuro-ophthalmology as part of their basic 

structure and there are several renowned societies eg

International, North American, European, Japanese, 

Australian etc and 2 journals which support the discipline.  

Leading neuro-ophthalmologists are recognised to have 

provided valuable educational and research contributions to 

studies of the eye, brain, and nervous system.

Robert McFadzean,

President, European Neuro-Ophthalmology Society

Glasgow, 1st June, 2009



May 31, 2009

To Whom It May Concern:

Neuro-Ophthalmology—a field that assesses patients with afferent 

and efferent visual disturbances known or presumed to be caused by 

neurologic disease or disorders—is a recognized specialty in the 

United States. Neuro-ophthalmologists evaluate patients referred by 

general (and other subspecialty-trained) ophthalmologists, 

neurologists, neurosurgeons, and general practitioners. Many are on 

the faculty of academic institutions (see above), whereas others are 

in private practice. Some are “pure” clinicians, whereas others pursue 

a variety of research endeavors. Some are surgeons, whereas others 

are not. Almost all have a substantial role in teaching of residents, 

medical students, and various practitioners. Indeed, to be accredited 

by the American College for Graduate Medical Education (ACGME), 

all ophthalmology and neurology residency training programs are 

required to teach this subject, and thus all have neuro-

ophthalmologists on the full-time or part-time faculty. 



There are approximately 400 neuro-ophthalmologists in the United States. 

Neuro-ophthalmology has its own scientific organization—the North 

American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS; website: 

www.nanosweb.org) and an organization journal—the Journal of Neuro-

Ophthalmology—that consists of peer-reviewed articles and is listed on 

PubMed and other scientific publication search engines. NANOS holds an 

annual scientific meeting attended by the majority of its members as well 

as various guests, residents, neuro-ophthalmology fellows, and even 

medical students. Most neuro-ophthalmologists have completed a 

residency in ophthalmology or neurology and then completed a 1- or 2-

year fellowship in neuro-ophthalmology. Although there is no accreditation 

of Neuro-Ophthalmology Fellowship Programs in the United States or 

certification examinations for persons claiming to be neuro-

ophthalmologists, Neuro-Ophthalmology Fellowship Programs can be 

“approved” by the American Board of Ophthalmology if they fulfill specific 

educational requirements.

Please let me know if I can provide any further information regarding this 

important specialty field.

Sincerely,

NRM/hs                                                                   Neil R. Miller, MD FACS

http://www.nanosweb.org/


Neurooftalmologia în Europa:
EFNS a fost înfiinţată în 1991, cu ocazia ultimului Congres al Societăţii 

Neurologice Pan Europene, de la Viena. Orice Societate de Neurologie

Europeană, inclusiv cea din Israel, este membră a EFNS şi  prin urmare membră

a oricărei Societăţi  Europene.

EFNS reprezintă aproximativ 15.000 de neurologi europeni.

Societatea Europeană de Neurooftalmologie (EUNOS) este o

organizaţie profesională deschisă medicilor şi cercetăto-rilor 

interesaţi de neurooftalmologie şi s-a desprins din EFNS. 

EUNOS primeşte colegi din întreaga lume, deşi majoritatea

membrilor sunt rezidenţi în Europa. 

Ţelul EUNOS este de a promova colaborarea dintre neuro-

oftalmologii din Europa şi de aiurea. 

EUNOS organizează întâlniri ştiinţifice bianuale. Toţi membrii

sunt   bineveniţi să se alăture listei de corespondenţă pentru 

comunicări pe teme profesionale din domeniul neurooftalmologiei.



Dear Bertil,

I think it would be useful to include a link to RONOS from the EUNOS 

site. There is a particularly good educational contribution by Neil Miller of 

the type I would like to see on eunosweb Tatiana is doing a good job 

there.

I am copying this message to the other members of the website 

committee and editors for their attention and solicitation of contributions 

in addition to illustrative cases, possibly in the Lectures Section. There is 

plenty material from previous EUNOS and SOE meetings, quite apart 

from individual know-how, and I note Helmut features on NOVEL. We 

need to reinforce his European credentials.

I hope I will get approval from the Council shortly to go ahead with your 

requested professsional assistance.

Bob

(Robert McFadzean,

President, European Neuro-Ophthalmology Society)



Atestarea europeană

Below are useful neuro-ophthalmology links:

http://library.med.utah.edu/NOVEL/

The Neuro-Ophthalmology Virtual Education Library 

(NOVEL) contains a wealth of information and is highly 

recommended

http://www.neuroophthalmology.ca/index.html

The homepage of Canadian Neuro-ophthalmology Group 

contains, among many other hings, a case of the month 

and a fundoscopy quiz. 

http://www.ronos.ro

The excellent homepage of the Romanian Society of 

Neuro-Ophthalmology (RONOS). Relax - there is an 

English version. 

http://library.med.utah.edu/NOVEL/
http://www.neuroophthalmology.ca/index.html
http://www.ronos.ro/




www.ronos.ro



Vă mulţumesc pentru că existaţi !


