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Valoarea şi prestigiul unei universităţi sunt conferite de profesorii şi în egală măsură
de elevii acesteia, realizând împreună ŞCOALA MEDICALĂ cu performanţele diagnostice şi
terapeutice dar şi cercetările, publicaţiile şi manifestările ştiinţifice de răsunet, titlurile şi
premiile câştigate. În primul rând însă rămân oamenii ...
Astfel numeroşi profesori şi absolventi ai universităţii noastre au contribuit plenar la
dezvoltarea şi gloria unor institute surori din ţară: Bucureşti şi Timişoara iar în ultimii ani
Craiova şi Constanţa. Pentru mulţi dintre aceştia însă perioada de formare şi chiar de apogeu
profesional s-a desfăşurat pentru mulţi ani la Iaşi. Migraţia în sens invers, deşi valoroasă, este
mult redusă numeric, puţini absolvenţi de valoare ai altor şcoli medicale stabilindu-se şi
făcând carieră la Iaşi.
Pentru a restabili unele adevăruri şi ierarhii inaugurăm prezentarea unor elemente
biografice, date profesionale sau realizări deosebite ale unor chirurgi ieşeni de seamă ajunşi în
culmea gloriei profesionale nu neaparat pe alte „meleaguri universitare”, unii dintre ei uitaţi
chiar de noi ...
Profesorul Dr. Theodor Burghele s-a născut la Iaşi la 12 februarie
1905, într-o veche familie de boieri moldoveni; a fost absolvent al
Liceului Internat şi al Facultăţii de Medicină din Iaşi, promoţia
1929, cu teza de doctorat în medicină şi chirurgie intitulată
„Splenomegalia micotică” pe care a efectuat-o ca „preparator al
Clinicei I Chirurgie (actuala a III-a Chirurgie) sub conducerea
maestrului său profesorul N. Hortolomei şi a prezentat-o în iunie
1929 în faţa unui juriu format din profesorii N. Leon, M. Ciucă şi
conferenţiarul docent I. Bălteanu”.
Lucrarea se citeşte cu interes şi astazi deşi tema aleasă se
referă la un singur caz, o femeie în vârstă de 33 de ani din Tighina
(!), pacientă a profesorului N. Hortolomei, spitalizată în Clinica I-a
Chirurgicală la data de 26 martie 1928, prezentând „o tumoare în hipocondrul stâng şi o stare
subicterică”. În continuare sunt expuse pe larg observaţia clinică, datele de laborator şi
operaţia (efectuată magistral de profesorul Hortolomei), evoluţia postoperatorie, studiul
histologic („făcut de domnul doctor Balan, şef de lucrări al laboratorului de anatomie
patologică”) şi cel bacteriologic („efectuat de doamna doctor Maria Franche”).
Impresionează extinsa şi meticuloasa prezentare a cazului specifică vremii, din păcate
uitată în prezent şi de asemenea bogata documentare însumând 130 titluri (cu siguranţă
parcurse!) din care autorul face o cuprinzătoare analiză a cazuisticii asemănătoare, discutând
etiologia şi circumstantele patogenice în splenomicoze (Nanta, Pinoy, Gruny) dar şi aspectele
morfologice susţinute de propria observaţie: splenomegalie cu noduli scleropigmentari Gandy
– Gamna, recunoscând însă onest că îi lipsesc culturile pozitive şi inoculările la cobai.
În capitolul dedicat tratamentului comentează pe baza experienţei autorilor consacraţi
posibilităţile terapiei medicale cu preparate iodate, dar mai ales rolul şi efectele
simptomatologice ale splenectomiei în aceste afecţiuni.
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În afara documentării (cred că aproape exhaustivă în epocă) este de menţionat şi stilul
extrem de atrăgător şi fluent, prevestind excepţionalele lucrări ulterioare, presărat de formulări
ca „descripţie”, „frequent”, „observaţiune”, care adaugă savoare lucrării.

Teza de doctorat a Prof. Dr. Th. Burghele
Splenomegalia micotică - 1929

Aş vrea să subliniez corectitudinea şi respectul cu care autorul menţionează numele
celor care au contribuit la diagnosticul şi tratamentul acestui caz şi implicit în realizarea
lucrǎrii. Mulţumirile se adreseaza unor profesori şi colegi care au contribuit la formarea sa, în
frunte cu Nicolae Hortolomei „profesorul şi omul la a cărei ştiinţă a apelat de atâtea ori”, lista
continuând cu nume celebre în epocă sau mai târziu – profesorii M. Ciucă,
N. Leon, Gr.T. Popa, I. Bălteanu dar şi cu doamna şi doctorul Buţureanu, doctorii Balan,
Franche, Aburel, Falcoianu, Râbacov şi Gracosky – pe toţi asigurându-i de preţuirea sa.
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