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Geneza urologiei româneøti

V. Tode, I. Poinæreanu

Urologia româneascæ a urmat aceleaøi etape de
dezvoltare cu evoluflia societæflii øi civilizafliei de pe alte
meleaguri. Cultura traco-geflilor, locuitori ai acestor
flinuturi a fost corelatæ îndeaproape cu cea greacæ, lati-
næ, egipteanæ øi a Orientului Mijlociu. Herodot consem-
na cu admiraflie priceperea øi concepflia traco-geflilor în
abordarea øi tratarea bolilor.

În perioada Comunei Primitive øi în epoca sclava-
gistæ, medicina traco-geflilor exista sub influenfle reli-
gioase, fiind dominatæ de elementul mistic. Numai
când cultura empiricæ a medicinei sacerdotale a intrat
în cercul de preocupæri ale laicilor, iar gândirea a deve-
nit tot mai liberæ faflæ de dogmatismul religios, medici-
na a început sæ evolueze ca øtiinflæ. Cunoøtinflele obfli-
nute pe baza observafliilor øi practicilor vremii erau
sistematizate de „vindecætori” øi transmise urmaøilor
færæ a fi consemnate în scris.

Descoperirile arheologice atestæ cæ traco-geflii
practicau cu iscusinflæ unele manopere chirurgicale la
acelaøi nivel concepflional øi practic, øi la aceleaøi cote
valorice cu cele aplicate în India Anticæ, în Egipt,
Mesopotamia, Grecia sau Imperiul Roman. Este vorba
de trepanaflii craniene descoperite în Dacia de Mureø,
Decea, Holboca Stoica, Poiana, Særata Monteoru øi Cris-

teøti, trepanaflii de formæ rotundæ, ovalaræ sau dreptun-
ghiularæ, færæ a putea preciza cauza pentru care au fost
efectuate. 

În mod cert, dacæ se face referinflæ la etimologia ter-
menului de „urologie”, aceasta se referæ la aspectul uri-
nei care apare destul de restrictiv pentru a îngloba
studiul maladiilor aparatului uro-genital al bærbatului øi
aparatului urinar al femeii. Termenul de „urologie” a
apærut în jurul anului 1860 fiind lansat de Leroy d’Etoile
(1789-1860), dar numai la începutul secolului al XX-lea
se va desemna nominal specialitatea mai sus denumitæ.

Dacæ denumirea specialitæflii este relativ recentæ,
interesul pentru urinæ øi maladiile urinare dateazæ
dintotdeauna, deoarece studiul urinei pânæ în secolul
al XIX-lea dædea cea mai bunæ abordare pentru cu-
noaøterea corpului uman, violenfla expresiei clinice în
maladiile urinare reprezentate evidenflialmente prin
micfliuni dureroase, dificile, imposibil de væzut necesitæ
intervenflia artizanilor chirurgi în câmpul operator.

Urologia româneascæ s-a dezvoltat ca øi specialitate
independentæ din chirurgia generalæ la sfârøitul seco-
lului al XIX-lea fiind de la bun început la nivel interna-
flional prin concepflie, pregætire, informare øi rezultate.
Cei care au pus temelia urologiei la noi în flaræ au
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studiat în Franfla, Germania, Anglia, flæri cu mare
prestigiu øtiinflific medical. Pionierii urologiei noastre
au fost chirurgi generaliøti cu o temeinicæ pregætire
medicalæ: în 1861 profesorul Turnescu a publicat cazul
unui pacient cu un calcul impactat în uretræ øi cu necro-
zæ scrotalæ secundaræ; în 1890, profesorul Gheorghe
Assaky a realizat prima nefrectomie româneascæ prin
abord transperitoneal anterior øi a susflinut nefrotomia
longitudinalæ cu ocluzie digitalæ temporaræ a pedicu-
lului renal în litiaza coraliformæ. Profesorul Gheorghe
Assaky a publicat la Paris în 1887 arhivele româneøti de
medicinæ øi chirurgie în limba francezæ cu contribuflia
internaflionalæ a lui C. Vanlaeire (Belgia), D. Daniellssen
(Suedia), J. Toutre (New Orleans), P. Redard (Franfla) etc.

Cunoscut la nivel mondial pentru anestezia spinalæ
suboccipitalæ cu stovainæ pentru excizia lanflului cervi-
cal simpatic, profesorul Thoma Ionescu a propus în
1893 o tehnicæ færæ cateter dupæ cistotomia pentru cal-
culi vezicali. Thoma Ionescu a publicat 687 de lucræri
dintre care 44 se referæ la patologia aparatului uro-
genital.

Dimitrie Gerota a fost un student eminent atât la
Bucureøti, cât øi la Paris. În 1893 a publicat o celebræ
lucrare asupra anatomiei renale øi perirenale, fiind
primul care a obflinut o limfangiografie prin injectarea
colorantului percutanat direct în nodulul limfatic
inghinal. Tofli urologii din lume cunosc la ora actualæ
fascia perirenalæ a lui Gerota.

N. Florescu în anul 1905 a publicat în Journal de
Physiology et de Pathologie Generale prima lucrare din
lume care descria un transplant renal de succes tehnic
la câini, demonstrând cæ un rinichi transplantat poate
sæ susflinæ viafla dupæ o nefrectomie contralateralæ,
considerând cæ perimetrul optim pentru transplantul
rinichiului este fosa renalæ.

La 14 octombrie 1909, Urologia româneascæ a fost
oficial fondatæ la Spitalul Colflea, spital care are o istorie
de 300 de ani, profesorul Petre Herescu care a studiat
la Paris fiind discipolul lui Albarran øi Guyon, condu-
când primul serviciu de boli genitourinare, fiind øi pri-
mul profesor la facultatea de medicinæ din Bucureøti,
øeful catedrei de urologie. Profesorul Herescu a fost
sprijinit de un grup de tineri entuziaøti: Nicolau, Moscu,
Davidescu, Jarca, Iacobovici, Jianu, Strominger, Boron-
cea, Calef, Celac, Niculescu. În alocufliunea de deschi-
dere, Herescu menfliona: ”Mai tânæræ decât surorile ei
francezæ, germanæ, belgianæ øi italianæ, Societatea
noastræ apare timidæ, dar cu siguranflæ este pe urmele
surorilor ei mai mari – am încredere cæ va ajunge la o
mare dezvoltare” øi propune ca Societatea Românæ de

Urologie sæ fie pusæ sub patronajul lui Guyon, preøe-
dintele Societæflii Franceze de Urologie. În ræspunsul
sæu, Guyon i-a felicitat pe români øi a declarat cæ este
onorat de propunerea Societæflii Române de Urologie,
nou instituite. Profesorul Herescu a fost øi un talentat
chirurg, realizând prima cistoplastie cu ileon dupæ
cistectomia totalæ (1910). El a îmbunætæflit tehnica
adenomectomiei transvezicale. 

Societatea Românæ de Urologie a progresat rapid
prin comunicæri øi articole de specialitate reunite øi
publicate în limba francezæ sub forma unui Buletin
Urologic. N. Hortolomei care a lucrat la Spitalul Necker
din Paris – preøedinte al Societæflii Chirurgicale Române
– a realizat lucræri experimentale privind reconstrucflia
ureterului folosind grefe autologe venoase. I. Jianu a
publicat un procedeu de faloplastie prin utilizarea unui
cartilaj costal, iar V. Gomoiu a reuøit în anul 1908 sæ îm-
bunætæfleascæ tehnica sigmoido-cistoplastiei prin im-
plantæri ureterale. În 1911 Herescu a fost ridicat la ran-
gul de profesor la Catedra „boalelor cæilor urinare” nou
creatæ la Facultatea de Medicinæ. În 1913, la propune-
rea lui Herescu, societatea a cæpætat denumirea de
Societatea Genito-urinaræ.

Anul 1915 este un an de doliu pentru urologia ro-
mâneascæ – „memoria lui Herescu, iubit øi plâns atât de
elevi, dar øi de maeøtrii sæi, va ræmâne cât timp øtiinfla
urologicæ va exista în aceastæ flaræ øi sufletul sæu va fi
continuu printre noi, dupæ cum sufletul pærintelui
træieøte continuu în sufletul copiilor lui” scria N. Gheor-
ghiu care a condus ulterior Societatea de Urologie,
Obstetricæ øi Ginecologie. 

A urmat Primul Razboi Mondial (1914-1918) si intra-
rea României în ræzboi în anul 1916, cu consecinfle de-
zastruoase pentru toate statele.

La 16 iunie 1926 s-a desfæøurat ultima øedinflæ a So-
cietæflii Române de Urologie, Obstetricæ øi Ginecologie,
în urma cæreia aceasta a fuzionat cu chirurgia transfor-
mându-se în Societatea Românæ de Chirurgie, Urolo-
gia, Obstetrica øi Ginecologia devenind specialitæfli
medicale in domeniul Chirurgie.

Urologia româneascæ nu îøi avea însæ cadrul sæu
firesc – o societate øi o revistæ proprie. Opera lui Heres-
cu nu trebuia irositæ. Graflie profesorului Gheorghiu, s-a
apelat la profesorul N. Hortolomei exprimându-se via
dorinflæ de reconstituire rapidæ a Societæflii de Urologie.
Aceasta s-a realizat la 1 decembrie 1933. Profesorul
Popescu-Buzeu aratæ cæ „patrimoniul lui Herescu trans-
mis prin profesorul Gheorghiu voi cæuta nu numai sæ-l
realizez integral, dar am sæ fac toate sforflærile ca îm-
preunæ cu toflii sæ-l amplificæm”. Urmare a celor spuse,
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lls-au observat si realizærile. Astfel, în flaræ au apærut noi
secflii de urologie ca de exemplu Spitalul Militar din Bu-
cureøti, clinici de urologie la Cluj, Iaøi, Timiøoara øi în
alte localitæfli: Oradea, Ploieøti, Bræila. Între 1926-1933 s-
au organizat patru congrese naflionale de urologie cu
participare internaflionalæ øi s-a deschis din nou uøa
urologiei româneøti spre vest dând avânt specialiøtilor
noøtri.

Din 1934 Societatea Românæ de Urologie, societate
independentæ, cu statut propriu, a început editarea Re-
vistei Române de Urologie, salutatæ de mari personali-
tæfli de talie mondialæ ca de exemplu Edmond Papin –
preøedintele societæflii franceze, Hans Wildholz – preøe-
dintele Societæflii Internaflionale de Urologie, L. Cojen
din Bruxelles, profesorul Jean de Sureth de la Lisabona,
profesorul Fey de la Paris øi alflii. Primul comitet de re-
dacflie al Revistei Române de Urologie a fost format din
profesorul M. Popescu-Buzeu, I. Anghel, E. Cristian, N.
Hortolomei, Gh. Marinescu, I. Moscu, L. Strominger, 
E. fieposu.

Apariflia acestei reviste în formatul øi modul cum a
conceput-o Herescu, întemeietorul Urologiei øtiinflifice
la noi în flaræ, indicæ îndeajuns spiritul de tradiflie care
va ræmâne în redacflie. Dedicatæ aspectelor medico-
chirurgicale ale urologiei, revista îøi propunea difuza-
rea acestei specialitæfli pe baze øtiinflifice în flaræ øi cu-
noaøterea activitæflii româneøti în stræinætate.

Colaboratori ai revistei au fost pe lângæ tofli membrii
Societæflii Române de Urologie øi urmætorii urologi din
stræinætate R. Alessandri (Roma), H. Bastos (Lisabona), V.
Blum (Viena), J. McCarthy (New York), E. Chauvin (Mar-
sillia), Diamantis (Cairo), G. Gottstein (Breslau), Illyes
(Budapesta), Ed. Keyes (Belgrad), F. Lequeu (Paris),
Lepoutre (Lille), V. Lichtenberg (Berlin), R. Lichtenstern
(Viena), S. P. Oeconomas (Atena), Ed. Papin (Paris), Ch.
Perrier (Geneva), S. Reynoldo (Lisabona), Rinoleb (Ber-
lin), J. De Smith (Bruxelles), M. Sorrentino (Neapole).

Revista Românæ de Urologie a cæpætat o reputaflie
internaflionalæ øi a reunit urologi de primæ mærime din
Europa øi nu numai, care øi-au trimis lucrærile spre
publicare. Revista cuprindea memorii originale, fapte
clinice øi buletine ale Societæflii Române de Urologie,
referate generale, recenzii, informaflii, precum øi o dare
de seamæ a øedinflelor societæflii. În primul numær al
revistei memoriile originale au fost prezentate de Prof.
N. Hortolomei Th. Burghele øi Iagnov „Contribuflii la
studiul tumorilor renale”, Prof. fieposu øi Danicico
„Hidronefroza prin vas anormal”, Prof. Dr. Docent M.
Popescu – Buzeu „Terapeutica antigonococicæ”. Re-
marcæm faptul cæ urologii români øi-au publicat

propriile lucræri în limba francezæ øi cæ revista menfliona
cu regularitate rezumate ale lucrærilor stræine, majori-
tatea franfluzeøti.

În programele pentru studenflii mediciniøti au fost
introduse cursuri de urologie împreunæ cu cele de
chirurgie generalæ în perioada 1934-1940, iar din 1945
urologia devine specialitate independentæ în facultæ-
flile de medicinæ din România. 

În România s-a ridicat o generaflie strælucitæ de uro-
logi dintre care remarcæm pe Prof. Th. Burghele – înte-
meietor de øcoalæ, Prof. Gh. Olænescu, Prof. Oscar
Franke, Prof. Bulbuca, Prof. fieposu, Prof. Bruda, Prof.
Gh. Marinescu etc. S-a fæcut un salt îndræznefl înainte:
cistectomii radicale øi prostatectomii, chirurgie repa-
ratorie pentru hidronefroze, reimplæntæri ureterale,
enterocistoplastii, studii metabolice ale insuficienflei
renale, derivaflii urinare sigmoidiene, chiar øi studii
urodinamice ale funcfliei ureterale, lucræri care s-au
publicat în Revista Românæ de Urologie øi în publicaflii
stræine de specialitate. Mulfli urologi s-au specializat în
stræinætate, de exemplu Theodor Burghele a studiat un
an cu von Lichenberg la Viena, iar O. Franke cu Marion
la Paris.

Declanøarea celui de-Al Doilea Ræzboi Mondial a
creat mari dificultæfli activitæflii øtiinflifice. N. Hortolomei
a publicat un studiu aprofundat asupra „Leziunilor
uretrale în timp de ræzboi” studiu care a fost publicat în
1942, iar secretarul general al Societæflii, prof. dr. Popes-
cu-Buzeu a solicitat Ministerului Sænætæflii centre spe-
ciale pentru tratarea soldaflilor grav rænifli care aveau
fistule urinare de ræzboi.

Legæturile cu urologia din vest au fost mult dimi-
nuate publicându-se mai rar lucræri cum a fost de
exemplu expozeul asupra tuberculozei genito-urinare
din 1942 a lui Puigvert Gorro din Barcelona (Revista
Românæ de Urologie Nr. IX din 5 august 1942).

Dupæ 1945 Societatea Românæ de Urologie a fost
integratæ împreunæ cu Ortopedia, Chirurgia Toracicæ,
Chirurgia Cardio-vascularæ, în Societatea de Chirurgie.
Relafliile cu lumea urologicæ din vest au fost interzise,
iar publicarea Revistei Române de Urologie, suspenda-
tæ. Din fericire, profesorul Burghele a devenit preøedin-
tele Societæflii de Chirurgie øi redactor øef al revistei
”Chirurgia”, iar treptat s-a concentrat numai asupra
urologiei, corpul urologilor români supraviefluind øi
progresând încet dar sigur.

La Panduri, sub conducerea profesorului Th.
Burghele s-a dezvoltat o adeværatæ øcoalæ de urologie
unde s-au format profesorii V. Neagu, E. Proca, P.
Simici, D. Nicolescu, P. Georgescu, N. Angelescu, C.
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ll Blaja, P.C. Ioanid, Ichim, D. Bocancea, Dimitriu, Noica
etc, øi mai târziu Boja, Tode, Bænæ, Manta, Grigorescu,
Persu, Bumbu, Iliescu, Ambert. Acolo s-au instruit
majoritatea urologilor din România. Renumifli urologi
din Panduri sunt øi Cezar Vlad, Dragoø Momiceanu,
Mihai Alexandrescu, Mihai Gælæøanu, Mihai Neagoe,
Ion Drægan. Pe lângæ cei menflionafli mai sus se numæræ
øi numeroase personalitæfli formate la Panduri care au
dus numele României în lume: Mircea Golimbu –
profesor de urologie la New York, Harry Ioachim –
profesor de anatomie la New York, Ion Albescu –
profesor asociat de urologie în Germania, Dinu Dimi-
triu – urolog în Canada, Erwin Walter Rugendorf – pro-
fesor asociat de urologie în Germania, Ovidiu Marina –
profesor de chirurgie generalæ, Alexandru Placa –
specializat la Paris, Ion Temeliescu – mare radiolog etc.

Øcoalæ de urologie a fost øi este Spitalul Fundeni
condus iniflial de Olænescu, ulterior de Proca, de unde
s-au lansat profesorii Eugen Popescu, Sinescu, Geavle-
te, Ioiart, Gluck, Calomfirescu, Manu, Hârza. Centru na-
flional de perfecflionare øi specializare a medicilor, Spi-
talul Fundeni este locul unde øi-au desævârøit educaflia
medicalæ majoritatea celor ce au fost øi sunt medici
primari, medici specialiøti, doctori în medicinæ.

În perioada postbelicæ erau foarte pufline legæturi
cu lumea urologiei din flærile vestice, în afara
contactelor personale ale profesorului Burghele cu
profesorul Couvelaire de la Paris, cu Puigvert Gorro øi
Jose Maria Gilvernet de la Barcelona, cu Willy Gregoir
de la Bruxelles øi cu alfli câfliva care au vizitat flara
noastræ. În flaræ s-au dezvoltat câteva centre de
urologie: Timiøoara – Bulbuca, Øtefanovici, Drægan,
Cluj-Napoca - fieposu, Bruda, Petriøor, la Iaøi – O.
Franke, Niculescu, Vexler, Filimon, Mânecan. Prof. Bur-
ghele i-a promovat øefi de clinici pe D. Niculescu la Târ-
gu Mureø, P. Georgescu la Craiova, E. Proca la Fundeni,
Blaja la CFR Bucureøti, Bocancea la Sf. Ioan etc.

Ca ministru al sænætæflii, profesorul Burghele a trimis
la speciælizæri în stræinætate mulfli urologi: la Institutul
de Urologie din Leeds (E. Proca), spitalul Necker din
Paris (Angelescu, Neagoe), Øcoala Medicalæ Howard
din Boston, Los Angeles (Drægan) unde aceøtia au
cunoscut somitæfli ale urologiei mondiale ca D. Innes-
Williams, R. Turner-Warwick, Leslie Pyrah, F. Raper,
John Blandy, Ph. Smith, Ph. Clarck, G. Chisholm, Jean
Hamburger, Roger Couvelaire, John Merril, Goodwin
sau Hartwell Harrison.

Graflie acestor specializæri s-a putut realiza un
progres evident în dezvoltarea urologiei. În 1959,
România a fost prima flaræ est-europeanæ care s-a

angajat în hemodializæ, iar mai multe clinici de urologie
øi-au început propriile programe de endourologie
joasæ. În 1990 a luat fiinflæ la Constanfla secflia de
urologie condusæ de dr. Andrei Deleanu, graflie
Ministrului Sænætæflii.

În 1980 s-a realizat primul transplant renal cu uti-
lizarea rinichilor de la donatori în viaflæ de cætre Proca la
Spitalul Fundeni. În acelaøi an Prof. Petre Drægan a
efectuat la Timiøoara douæ transplante renale. Spital de
excelenflæ în România, Institutul de Urologie Fundeni a
devenit portdrapelul urologiei româneøti. Aici s-a
abordat chirurgia extensivæ pentru tumori maligne
urinare, cistoprostatoveziculectomii totale cu multiple
procedee de cistoplastie, chirurgie paratiroidianæ øi
adrenalæ, tratamentul chirurgical al hipertensiunii
arteriale, ESWL (litotriflie extracorporealæ), NLP (nefro-
litectomie percutanantæ), etc.

La Tg. Mureø s-a creat un centru de instruire în
endourologie joasæ (Niculescu) øi înaltæ (Boja) øi centrul
ESWL – Oøan Virgil. Aproape tofli urologii care fac
nefrolitectomii percutanate sunt elevii profesorului
Boja. În Bucureøti a luat fiinflæ o secflie de chirurgie
urologicæ pediatricæ. Dotarea cu tomograf øi angiograf
au mærit posibilitæflile de investigare în urologie. 

În aprilie 1989 urologia s-a separat de chirurgie øi
au reapærut Societatea Românæ de Urologie împreunæ
cu Revista Românæ de Urologie. 

Dupæ Revoluflia din decembrie 1989 s-au înfiinflat
facultæfli de medicinæ noi cu clinici de urologie la Arad
(I. Jojart), Braøov (Odobescu), Constanfla (Tode), Oradea
(Bumbu), Sibiu (I. Cræciun) ceea ce a dus la ridicarea
nivelului de asistenflæ medicalæ urologicæ øi la apariflia
unor specialiøti urologi foarte bine pregætifli.

Deschiderea postdecembristæ a flærii cætre occident
a dus la o fructuoasæ colaborare cu diverse clinici øi
specialiøti care au venit la noi în flaræ sau au primit uro-
logi români pentru instrucflie profesionalæ. Societatea
Românæ de Urologie s-a afiliat organizafliilor similare
europene øi internaflionale: Asociaflia Europeanæ de
Urologie, Societatea Central Europeanæ de Urologie,
Societatea Internaflionalæ de Urologie, etc. La Bucureøti
a avut loc una dintre cele mai reuøite manifestæri
øtiinflifice a Societæflii Central Europene de Urologie.
Øcoala Europeanæ de Urologie îøi desfæøoaræ cu
regularitate cursurile în fiecare an la Bucureøti. 

Anual Asociaflia Românæ de Urologie organizeazæ
congrese cu tema „Aspecte clinico-terapeutice ale pa-
tologiei urologice” dând posibilitatea tuturor medicilor
urologi sæ expunæ lucræri bazate pe experienfla lor per-
sonalæ. În iunie 2008 a avut loc al XXIV-lea Congres
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Pentru tânæra generaflie se manifestæ o grijæ deose-

bitæ, medicii rezidenfli având o societate a lor, contribu-
ind cu lucræri øtiinflifice la toate manifestærile naflionale
øi internaflionale. Anual la Praga se fline un curs interna-
flional pentru medicii rezidenfli urologi, România având
reprezentanfli de fiecare datæ. 

Cadrele medii ce îøi desfæøoaræ activitatea în clinici-
le de urologie sunt de asemenea angajate în activitatea
øtiinflificæ prin organizarea de manifestæri øtiinflifice
care au loc simultan cu congresele anuale ale Asocia-
fliei Române de Urologie.

Revista Românæ de Urologie care împlineøte 74 de
ani de la apariflia sa în februarie 1934 a primului numær,
este astæzi editatæ cu regularitate în condiflii tehnice
deosebite, bucurându-se de o largæ colaborare din
partea specialiøtilor români øi stræini. 

Literatura medicalæ româneascæ a acordat øi acordæ
o atenflie deosebitæ urologiei. În 1955 sub redacflia Prof.
N. Hortolomei în cadrul tratatelor „Chirurgia”, volumul
V sub redacflia Prof. Ghe. Olænescu a fost dedicat
urologiei. Ulterior „Patologia chirurgicalæ” sub redacflia
Th. Burghele a dedicat un volum patologiei urologice.
Tratatul de patologie chirurgicalæ din 1984 sub
redacflia prof. E. Proca volumul VIII partea I si a II-a a
cuprins de asemenea urologia. 

În anul 2001 s-a publicat „Tratatul de patologie
chirurgicalæ” sub redacflia Prof. Dr. Nicolae Angelescula
care au participat urologi români de frunte. 

Anul 2008 încununeazæ apariflia monumentalului
tratat de urologie în 4 volume cu peste 3500 de pagini
în condiflii tehnice excelente, sub redacflia I. Sinescu, G.
Gluck menflionând cæ acest tratat este rod al unei
munci intelectuale titanice la care au participat toate
clinicile de urologie din România, un adeværat
Campbell românesc.

Menflionæm alte multe lucræri editate sub conduce-
rea øtiinflificæ Proca, Olænescu, Niculescu, Ioanid, Fili-
mon, Drægan, Bænæ, Novac, Persu, Sinescu, Iliescu, To-
de, Colfloiu, Bumbu, Coman, Boja, Miclea, Bucuraø, Mis-
cheanu.

Clinicile de Urologie au editat manuale de urologie,
semiologie urologicæ, lucræri practice pentru instruirea
studenflilor øi a medicilor rezidenfli.

În ultimii ani s-au publicat tratate la un nivel
øtiinflific deosebit: „Transplantul renal” – Sinescu,
Manu, Hârza, „Derivafliile urinare” – Sinescu, Gluck, „At-
las de endourologie” – sub redacflia Geavlete, „Oncolo-
gie urologicæ” – sub redacflia Sinescu, øi altele.

Din 1997, Asociaflia Românæ de Urologie este

condusæ de o nouæ generaflie de urologi care au
propulsat urologia româneascæ la nivel european. Uro-
logii români au devenit cunoscufli pe plan internaflional
prin lucræri øtiinflifice fiind aleøi membri în conducerile
multor societæfli øtiinflifice urologice.

Creind un climat colegial øi de lucru care antrenea-
zæ toate clinicile øi serviciile de urologie, conducerea
Asociafliei Române de Urologie prezidatæ de profesorul
Ioanel Sinescu a reuøit coagularea tuturor celor care
studiazæ øi practicæ urologia, într-o societate øtiinflificæ
de înaltæ valoare în România.

Portdrapelul urologiei româneøti la ora actualæ este
Centrul de Urologie Fundeni ale cærui realizæri sunt
elocvente. Reorganizarea Departamentului de Trans-
plant Renal, singurul autonom din flaræ a permis reali-
zarea a peste 900 de transplante cu rinichi recoltafli de
la cadavre în condiflii diagnostice de moarte cerebralæ,
în 1998 primul transplant renal cu receptor diabetic, în
acelaøi an primul transplant la un receptor cu insufi-
cienflæ renalæ cronicæ prin neoplasm pelvian operat øi
iradiat, în 1999 primul transplant renal la un copil
devenit anefric prin neoplasm renal bilateral.

Institutul Fundeni a sprijinit øi apariflia centrelor de
transplant de la Iaøi (prof. Novac) øi Oradea (prof.
Bumbu).

Centrul de Urologie Fundeni abordeazæ chirurgia
oncologicæ complexæ, chirurgia vascularæ renalæ,
tratamentul multimodal al litiazei urinare, brahiterapia
în cancerul de prostatæ, chirurgia plasticæ a uretrei etc.

Sunt de remarcat meritele deosebite øi ale altor
clinici: Ministerul de Interne Clinica „Dimitrie Gerota” –
Mæræøescu,  Calomfirescu, Spitalul „Sf. Ioan” – Geavlete,
Clinica „Th. Burghele” – Ambert, Oradea – Bumbu, Arad
– Jojart, Iaøi – Novac, Timiøoara – Bucuraø øi Miclea, Cluj
– Coman, Spitalul Militar Central Bucureøti – Bænæ øi
Mischeanu, Constanfla – Tode, Sibiu, Craiova, Braøov øi
a unor secflii: Suceava – Dobromir; Ploieøti – Mertl, Lu-
chian; Reøifla – Secæøan etc. Au luat fiinflæ centre de lito-
triflie extracorporealæ: Fundeni, Tg. Mureø, Constanfla
(primul centru din flaræ înfiinflat în 2000), Timiøoara,
Oradea, Cluj, Iaøi. Nefrolitectomia peercutanatæ se
practicæ în tot mai multe clinici de urologie.

Intervenfliile laparoscopice inifliate la Cluj de cætre I.
Coman øi S. Duca capætæ tot mai mulfli adepfli pe mæsu-
ra instruirii urologilor øi dotærii cu aparaturæ a clinicilor.

Urodinamica cæilor urinare promovatæ iniflial la
Fundeni de L. Iliescu se extinde prin tineri urologi
valoroøi încercând sæ rezolve delicatele probleme
legate de tulburærile funcflionale ale vezicii urinare, iar
problemelor de disfuncflie sexualæ erectilæ, Asociaflia
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ll Românæ de Urologie le acordæ atenflie prin Secflia de
Andrologie reprezentatæ de Geavlete øi Voinea.

La ora actualæ urologia româneascæ este capabilæ sæ
rezolve toate problemele de patologie ale aparatului

urogenital al bærbatului, ale aparatului urinar la femeie
precum øi patologia urinaræ a copilului avându-øi
viitorul asigurat prin generafliile tinere ce se pot
specializa în marile centre urologice ale lumii.

LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT!  Este deviza Asociafliei Române de Urologie.


