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SERVICIILE CHIRURGICALE DE URGENŢĂ DIN 

BUCUREŞTI 

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011 

Mircea Beuran, Benone Duţescu 

 

La Editura 

Academiei Române a 

apărut monografia 

Serviciile chirurgicale 

de urgenţă din 

Bucureşti, semnată de 

Prof. Dr. M. Beuran şi 

Prof. Dr. B. Duţescu, 

renumiţi profesori de 

chirurgie şi istorie a 

medicinii de la 

Universitatea de Medicină şi Farmacie  

„Carol Davila” din Bucureşti.  

În monografie se analizează etapele 

istorice pe durata a mai bine de un secol de 

dezvoltare a serviciilor chirurgicale de 

urgenţă din Bucureşti, de la modesta birjă 

trasă de cai şi sanitarul de urgenţă pe 

bicicletă, la modernele ambulanţe şi 

elicopterele de astăzi ale Serviciului Mobil 

de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare 

(S.M.U.R.D.), de la spitalul de urgenţă cu 50 

de paturi, amenajat în localul propriu al 

Salvării, la modernele clinici ale Spitalului 

de Urgenţă Floreasca.  

Aşa cum se menţionează în postfaţă, 

este o distanţă istorică ce încorporează 

munca anonimă sau personalizată a celor 

care s-au dedicat cu folos activităţilor 

urgenţelor chirurgicale pentru adulţi şi copii. 

În capitolul 1 se menţionează primele 

iniţiative ale asistenţei medicale de urgenţă 

din Bucureşti privită ca o acţiune umanitară, 

iniţiată chiar de Carol Davila, Alexandru 

Obrejia, Victor Gomoiu. Capitolul 2 

analizează etapa de început a asistenţei 

chirurgicale de urgenţă, prin înfiinţarea în 

1906, din iniţiativa Prof. N. Minovici, a 

Societăţii de Salvare din Bucureşti. În 

capitolele 3, 4 şi 5 se descrie etapa de primă 

împlinire şi anume înfiinţarea Spitalului de 

Urgenţă în 1933, al treilea spital de urgenţă 

din lume, al cărui prim director a fost  

Prof. I. Iacobovici, elev al maestrului Thoma 

Ionescu, venit de la Cluj, care pune aici 

bazele unei puternice şcoli de chirurgie. Încă 

de la început aici au lucrat ca tineri chirurgi 

nume celebre ale chirurgiei româneşti:  

C. Andreoiu, D. Bagdasar, C. Arseni.  

În 1944, spitalul este bombardat şi 

obligat, pentru a-şi continua activitatea, să se 

mute în sanatoriul particular „Dr. Antoniu”. 

Urmează o perioada de revitalizare şi 

modernizare ca urmare a activităţii 

excepţionale asigurate de Prof. Dr. Th. Firică, 

cel care a fost director în această perioadă. 

Aici începe să se contureze o veritabilă 

şcoală de chirurgie de urgenţă, spitalul 

dublându-şi capacitatea ca număr de paturi şi 

fiind dotat cu aparatură modernă, 

consolidându-se această nouă ramură a 

medicinii. 

După 1948 Spitalul Floreasca devine 

spital de stat asigurând asistenţă de urgenţă 

în domeniul chirurgical, ortopedic, medicină 

internă, chirurgie plastică, toxicologie pentru 

Bucureşti şi judeţele limitrofe. Din 1961 se 

transformă în spital de traumatologie, 

chirurgie plastică, reparatorie şi arşi,  

aici constituindu-se, sub îndrumarea  

Prof. Dr. Agripa Ionescu, şcoală de chirurgie 

plastică şi arsuri.  

La Spitalul de Urgenţă Floreasca se 

organizează şi primul serviciu independent 

de anestezie şi terapie intensivă, în 1955, sub 

îndrumarea Dr. Zorel Filipescu. Confruntat 

cu o bogată patologie de urgenţă, ca o 

veritabilă uzină de chirurgie de urgenţă, cu 

foc continuu, sub coordonarea unor mari 

profesori ai chirurgiei româneşti, ca I. Ţurai 



316   
Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2012, Vol. 8, Nr. 3 

şi I. Şuteu, unitatea devine un spital de elită, 

cu bogată activitate de cercetare în domeniul 

şocului traumatic, a politraumatismelor, a 

traumatismelor abdominale şi toracice, 

hemoragiilor digestive superioare. Această 

bogată activitate, cu rezultate remarcabile, 

este valorificată la congrese naţionale şi 

internaţionale şi se materializează în diverse 

monografii în domeniile amintite.  

Clinica de chirurgie şi cea de ortopedie 

realizează o excelentă colaborare în 

îndeplinirea atribuţiilor de for metodologic 

pentru reţelele de specialitate din  

teritoriu şi publică, în 1975, un îndreptar de 

urgenţe traumatologice, în care semnează 

Prof. Dr. I. Şuteu, Prof. Dr. O. Troienescu,  

Dr. A. Bucur, Dr. M. Ciurel, Dr. Z. Filipescu, 

Dr. A. Firică, Conf. Dr. M. Soare. Se emite 

un nou concept modern al primului ajutor în 

etapa de pre-spital punându-se bazele 

organizării primei verigi a lanţului asigurării 

asistenţei chirurgicale de urgenţă.  

Lucrarea consacră un capitol separat 

(capitolul 8) activităţii Spitalului de Copii 

„Gr. Alexandrescu”, spital complex de 

pediatrie care asigură servicii 

interdisciplinare în domeniul medicinii de 

urgenţă pentru copii.  

Regăsim activitatea de pionierat a 

medicilor care vor dezvolta această 

specialitate: Prof. I. Bălăcescu, Prof. Al. 

Cosăcescu, Prof. D. Vereanu, Prof. D. 

Enescu. 

Ultimul capitol al lucrării abordează 

etapa actuală, de după 1990, în care 

serviciile chirurgicale de urgenţă se află într-

o situaţie cu totul nouă de progres, etapa 

organizării moderne  a asistenţei medico-

chirurgicale de urgenţă. Spitalul Clinic de 

Urgenţă Floreasca devine, astfel, cel mai 

important centru de asistenţă medicală de 

urgenţă, centru de referinţă cu înalte 

competenţe în urgenţele medicale, 

chirurgicale, ortopedice, în toxicologie, 

neurochirurgie, chirurgie reparatorie, 

chirurgie cardiacă, clinici sprijinite de 

servicii de reanimare şi terapie intensivă 

înalt calificate şi de o platformă imagistică 

performantă. Problema urgenţelor medico-

chirurgicale este actualmente reglementată 

în mod european, modern, în sistemul 

naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi 

de prim-ajutor calificat, care cuprinde două 

servicii noi, Unitatea Primire Urgenţe 

(U.P.U.) şi S.M.U.R.D. 

În lucrare se subliniază că în ultimii 

ani asistenţa medicală de urgenţă s-a 

perfecţionat multiplicându-şi unităţile sale 

spitaliceşti; în 2009 funcţionau în Bucureşti 

6 spitale de adulţi şi 2 spitale de copii. 

În ansamblu, monografia, prima de 

acest fel în literatură românească, a analizat 

activitatea unităţilor tradiţionale care au 

asigurat asistenţa chirurgicală de urgenţă: 

Salvarea, Spitalul de Urgenţă al Salvării, 

Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, 

Spitalul Clinic de Urgenţă de Copii „Gr. 

Alexandrescu”, organizate de la început ca 

unităţi sanitare de urgenţă.  

Lucrarea se bazează pe numeroase 

documente extrase din arhive, care sunt 

adăugate în cele 21 de anexe de la sfârşitul 

cărţii. 

Condiţiile grafice deosebite ale 

Editurii Academiei Române fac lectura 

agreabilă. Stilul concis şi clar, deşi abundă 

de numeroase date, este plăcut cititorului, 

medic de orice specialitate, care îşi caută 

modele de devotament şi sacrificiu în una 

din cele mai frumoase specialităţi medicale, 

asistenţa medico-chirurgicală de urgenţă. 

Merită toată lauda colectivul coordonat 

de Prof. Dr. M. Beuran, care ne-a creat 

posibilitatea de a urmări firul palpitant al 

evoluţiei chirurgiei de urgenţă din 

principalul centru medical al ţării. Este vorba 

de o tradiţie, de o şcoală puternică şi de un 

spirit al SPITALULUI DE URGENŢĂ. 
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