
Revista Română de Urologie nr. 4 / 2014 • vol 1356

H
is

to
ry

 o
f R

o
m

an
ia

n
 U

ro
lo

g
y 80 de ani de la aparitia Revistei Române de Urologie

Prof. Univ. dr. Viorel Tode

Correspondence: Prof. Univ. dr. Viorel Tode 
CMI Dr. Viorel Tode 
Strada Lahovary nr. 41, Constanta, Judetul Constanta, Romania 
Tel.: 0241-69.09.84 
e-mail: vioreltode@yahoo.com

În anul 1909 sub imboldul dezvoltării știinţifice urologice, datorită prof.dr. Petre Herescu care conducea serviciul 
de boli genito-urinare, creat pentru el la Spitalul Colţea și din iniţiativa unor tineri urologi entuziaști, care înconjurau 
maestrul, a luat naștere ideea formării unei grupări medicale care să studieze problemele de urologie. Adevărata con-
stituire a avut loc la 14 octombrie 1909, zi istorică în dezvoltarea specialităţii noastre. Ca vechime Societatea Română 
de Urologie este a treia din europa, după cea franceză apărută în 1907 și cea italiană în 1908.

Petre Herescu care a studiat medicina la Paris, fiind elevul Prof. Guyon, președinte al Societăţii Franceze de Urol-
ogie i-a propus acestuia să fie și președinte de onoare al Societăţii Române de Urologie. Acesta i-a raspuns telegrafic 
imediat: ”Felicitations et souhaits tres honore presidence amities”.

Lucrările ședinţelor SRU au fost publicate în revista “Spitalul”, care a fost pentru un lung șir de ani oglinda fidelă 
a activităţii depuse. Unele din materialele știinţifice au fost publicate de Herescu în “Analele Genitourinare” din Paris.

În februarie 1934 a apărut numărul 1 al Revistei Române de Urologie.
“Într-un moment de impresionantă depresiune economică în care multe reviste au dispărut, majoritatea duc o 

viaţă anemică și numai câteva au o apariţiune regulată, Revista Română de Urologie își începe existenţa”, afirma com-
itetul de redacţie.
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Apariţia revistei într-un astfel de moment, este însă o mărturie a comandamentelor morale care au dus la realiza-
rea acestui organ de publicitate.

Dedicată aspectelor medico-chirurgicale ale urologiei, revista și-a propus un dublu rol:
- să difuzeze această specialitate pe baze mai știinţifice și mai întinse în ţară
- să facă cunoscut materialul românesc peste graniţe.
Publicată de urologi grupaţi în Societatea Română de Urologie, Revista Română de Urologie nu a fost organul nici 

unei școli, nici unei persoane, ci organul tuturor acelora care, practicând urologia au înţeles să îmbrăţișeze dublul rol 
ce l-a propus să-l realizeze. Apariţia acestei reviste în formatul și modul în care a conceput-o Herescu, întemeietorul 
urologiei știinţifice la noi, a arătat spiritul de tradiţie, care va domni în redacţie.

“Realizând ceea ce pentru el costituia un deziderat în1913 și o necesitate imperioasă pentru noi astăzi, nu fa-
cem decât să aducem un pios omagiu memoriei lui. Utilizând formele tradiţionale, în ceea ce patina timpului a lăsat 
nezdruncinat, nu înţelegem însă că trecutul cu avântul lui de energie și muncă creatoare să nu-și aibă larg deschise 
coloanele acestei reviste. Numai astfel colaboratorii de astăzi vor fi continuatorii de mâine asigurând permanentizarea 
operei începute, care corespunde nu numai unei necesităţi știinţifice pure, dar și unei manifestări naţionale”.

Primul redactor al revistei a fost dr. docent M. Popescu Buzeu, din colectivul de redacţie făcând parte dr. docent I. 
Anghel, dr. e. Cristian agregat, prof. dr. N. Hortolomei, dr. Ghe. Marinescu agregat, dr. I. Moscu agregat, dr. L. Stromin-
gel agregat, prof. dr. e. Țeposu.

Colaboratorii revistei erau toţi membrii Societăţii Române de Urologie, iar din străinătate iluștri urologi din Roma, 
Lisabona, Viena, New York, Marsilia, Cairo, Breslau, Budapesta, Belgrad, Paris, Lille, Berlin, Athena, Geneva, Bruxelles, 
Napoli.

Sumarul unei reviste cuprindea: memorii originale, fapte clinice, buletine ale societăţii, recenzii, informaţii, precum 
și o dare de seamă detaliată a SRU în limba franceză.

Revista Română de Urologie apărea din două în două luni.
Printre membrii onorifici și asociaţi români menţionăm pe profesorii Iacob Iacobovici, Theodor Firică, Z. Iagnov, Ion 

Bălăcescu, iar străini Felix Legueu, Georges Marion, edmond Papin, Fey Lepoutre, e. Chauvin, Illyes Geza, etc.
Activitatea revistei a fost fructuoasă până la declanșarea celui de-al doilea război mondial, în timpul căruia nu a 

mai fost editată.
Abia în 1954 a apărut Revista Chirurgia care a publicat în condiţii vitrege aspecte din activitatea tuturor disci-

plinelor chirurgicale.
Zeiţa Fortuna a făcut ca în conducerea revistei să fie academicienii prof. dr. Theodor Burghele și eugen Proca, cei 

care au avut un rol esenţial în dezvoltarea școlii de urologie din România.
După revoluţia din 1989, activitatea știinţifică a cunoscut un reviriment deosebit.
Asociaţia Română de Urologie s-a afiliat organizaţiilor similare europene și internaţionale:Asociaţia europeană de 

Urologie, Societatea Central europeană de Urologie, Societatea Internaţională de Urologie și multe altele.
Revista Română de Urologie a reapărut ca pasărea Phoenix având ca editor șef pe acad. prof. Ioanel Sinescu și edi-

tor fondator pe acad. prof. eugen Proca, se bucură de o largă colaborare a urologilor români si străini.
Comitetul editorial internaţional cuprinde profesori, mari specialiști din Canada, Olanda, Belgia, Germania, Franţa, 

Polonia, Ungaria, SUA, Austria, Suedia.
Revista Română de Urologie care a împlinit anul acesta 80 de ani de existenţă, este nu numai o revistă de speciali-

tate, ci și un act de cultură, care face parte din patrimoniul naţional.
La acest ceas aniversar, adresez Revistei Române de Urologie, tuturor urologilor din România, activitate rodnică 

pentru progresul și strălucirea Asociaţiei Române de Urologie, ca o recunoștinţă pentru cei care au fost, un îndreptar 
pentru cei care vor urma și mai presus de toate, ca o afirmare știinţifică a neamului nostru românesc.


