(n.2.11.1928, Oraviţa, jud. Caraş-Severin.) Studii şi perfecţionări: Liceul General Dragalina din Oraviţa;
studii de medicină la Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara (1947-1953);
doctor în ştiinţe medicale (1963, UMFT); curs postuniversitar de Fizică nucleară (1965, Bucureşti);
perfecţionări în cercetare (1960; 1968 la Budapesta, 1971 la Göteborg; 1973 la Göttingen; München; 1979
la Freiburg). Activitatea: asistent la fiziopatologie (1953-1957, UMFT); cercetător ştiinţific (1957-1968,
Filiala Timişoara a Academiei); conferenţiar de biochimie clinică şi medicină nucleară (1968-1976
UMFT); profesor de biochimie (1976-1997 la UMFT); şeful Laboratorului de Medicină Nucleară (19661974, UMFT; 1974 – 2002 Spitalul Judeţean Timişoara). Cercetare: - domenii proritare: metabolismul
energetic celular; explorarea funcţiei renale şi a sistemului renină-angiotensină;- rezultate: procedeu
manometric pentru măsurarea câtului respirator tisular (1964); model experimental pentru studiul
metabolismului celulelor din organe solide (1965); relaţia funcţiei de transport secretor al celulei tubulare
cu metabolismul său nutritiv (1965-1974); evidenţierea experimentală a remanierii circulaţiei renale în
gestaţie (1966); mecanismul biochimic al generării hemoglobinei glicozilate în diabetul zaharat (19791994). Publicaţii: 184 lucrări ştiinţifice (din care 13 lucrări monografice, cursuri şi manuale; 75 cercetări
originale şi 96 cercetări aplicative; aproximativ 15% din publicaţii apărute în străinătate). Afilieri la
organizaţii stiinţifice: membru al Societăţii Europene de Cercetări Clinice (1971-1979); membru al
Societăţii Europene de Medicină Nucleară (EANM) (din 1974); Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale
din România (din 1994); membru al Academiei Europene pentru Ştiinţe şi Arte – Salzburg (1996).

Dragă fam. prof Kohn,
Regret mult dispariţia prof.Geza Deutsch. Inmormântarea a avut un
caracter strict familial.
Din partea grupului de orăviţeni, care se înâlneau lunar la "o bere",
unde venea adesea împreună cu soţia, întreba adesea despre
dumneavoastră, despre d-l. Ristici, alţi chimişti cunoscuţi.
Din partea acestui grup a fost trimisă o coroană.
Vă trimit două poze realizate anul trecut, cu ocazia unei astfel de
întâlniri. Lângă d-l.prof. G.D. se află dr. Gh.Iana de la Oraviţa, fost
director al Spitalului Marila şi tatăl Manuelei Iana-Mhăilescu
(pianistă la Filarmonică, împreună cu soţul Dragoş M.).
Cel mic in faţă este d-l. Musta, persoana centrală a grupului, iar în
stânga este d-na.Deutsch- fostă colegă la Lugoj cu Ioane Iorga.
Cu gânduri bune,
Romulus Minea

