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SÃPTÃMÂNA EUROPEANÃ A UROLOGIEI.

Încadrat de Prof. Dr. Viorel Bucuraş (stânga fotografiei) şi Prof. Dr. Dan 
Mischianu (dreapta), preşedintele Asociaţiei Române de Urologie, Prof. 
Dr. Ioanel Sinescu, marcheazã deschiderea ediţiei din 2011 a 
Sãptãmânii Europene a Urologiei. O prostatã cântãrind 600 de kg a 
fost expusã în Piaţa Unirii din Capitalã, dar şi la Iaşi şi Cluj-Napoca, 
într-un demers, susţinut de compania GSK, care şi-a propus sã ridice 
nivelul de conştientizare a patologiei urologice în rândul populaţiei 
din România.

Septembrie 2011  | 3



editorial

 | Septembrie 20114

Dr. Marius Geantă  
marius.geanta@kolmedia.ro

„De douã ori 
am rãmas 
închis în 
spital, la Paris. 
Uitau de mine 
în laborator, 
unde 
rãmâneam 
pentru a-mi 
face tema 
mea de 
cercetare. 
Pânã la urmã, 
mi-au dat o 
cheie [i 
puteam sã 
stau acolo cât 
doream“
AcAd. Prof. dr. 
constAntin PoPA, 
rememorând experienţa 
de la Paris, pentru acestã 
ediţie a revistei Hipocrate

Pentru copilul de lângã Horezu, venit la 
sora mai mare de la Bucure[ti în cãutarea 
destinului, Capitala a reprezentat pasul 

necesar, apãrut la momentul potrivit, pentru a 
face trecerea de la universul romantic, dar limi-
tat, al zonei vâlcene, la posibilitã]ile, doar apa-
rent intangibile, ale marelui ora[. De[i se afla la 
o vârstã fragedã, la care majoritatea tinerilor de 
astãzi se pierd chiar fãrã a-[i da seama, ei sau 
familiile lor, Constantin Popa avea limpede în 
minte traseul pe care dorea sã-l urmeze. 

Desigur cã, a[a cum afirmã în primele 
fraze ale materialului care începe peste 4 pa-
gini, nu [i-a propus niciodatã sã fie cineva, sã 
fie [ef. Dar cu siguran]ã [i-a propus sã fie se-

rios [i sã munceascã, pentru a ob]ine bursa 
care îi asigura continuarea studiilor, [i sã nu 
uite niciodatã de unde a plecat. Sã pãstreze 
modestia caracteristicã familiilor avute mai 
degrabã din punct de vedere afectiv decât 
material, care le oferã copiilor bogã]ia spiritualã 
a cãr]i    lor, a muzicii [i a credin]ei, în locul scli-
pirii efemere a unui confort care anihileazã 
prematur dorin]a de a evolua. 

Excelen]a adesea se na[te din 
neajunsuri. Ba chiar din sãrãcie. 

Atunci când con[tientizarea condi]iei ma-
teriale se întâlne[te cu capacitatea pãrin]ilor 
de a educa [i de a orienta via]a copiilor, cu 

Acad. Prof. Dr. Constantin Popa \n mijlocul colegilor
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aportul dezinteresat al dascãlilor din primii 
ani [i, evident, cu un cod genetic bine a[ezat, 
succesul este doar o chestiune de timp. Este 
cazul lui Constantin Popa, a cãrui carierã a 
crescut [i s-a consolidat treptat, în ]arã [i în 
afarã, definind profilul unuia dintre cei mai 
importan]i oameni din medicina româneascã 
a ultimelor decenii. Membru titular al Acade-
miei Române, Constantin Popa este fonda-
torul Institutului de Boli Cerebro-Vasculare 
din Bucure[ti, dar [i al unui curent de gândi-
re unic în neurologia româneascã. Profesorul 
combinã în mod fericit componenta clinicã, 
semiologicã, învã]atã de la marii profesori ro-
mâni [i rafinatã la Paris, cu cea imagisticã, do-
meniu în care a inovat atât în ]arã, cât [i în 
strãinãtate. 

Dincolo de medicinã, prof. dr. 
Constantin Popa este un promotor 
al academismului.

Aveam sã constat acel lucru, cu plãcutã 
surprindere, în urmã cu un an, când i-am tele-
fonat domnului academician pentru a-l invita 
la evenimentul pe care urma sã-l organizãm, 
„Nobel în România“, în prezen]a profesorului 
Harald zur Hausen, laureat al Premiului No-
bel pentru Medicinã. 

„Sigur, vin direct de la Academia 
Românã, unde avem o [edin]ã. {i le voi spu-

ne celor de la Academie sã vinã [i ei, trebu-
ie sã îi mobilizãm, este o onoare pentru medi-
cina românescã“. {i au fost destul de mul]i aca-
demicieni care au urmat sfatul lui Constan-
tin Popa [i au luat parte la Nobel în România, 
cea mai importantã reuniune a elitei medica-
le române[ti de anul trecut. Academicianul 
Constantin Popa a fost prezent pe tot parcur-
sul celor 6 ore ale manifestãrii, în salã, [i a au-
diat interven]iile, alãturi de al]i profesori din 
medicina româneascã, fiind real interesat de 
domenii aflate în aparen]ã la distan]ã de ne-
urologie, zona sa de interes imediat. Doar în 
aparen]ã, pentru cã [tiin]a adevãratã are un 
limbaj universal.

Trimful normalitã]ii, ca o formã 
de excelen]ã.

Limbajul universal al [tiin]ei este la fel 
de simplu ca [i limbajul universal al bunului 
sim], al modestiei, al normalitã]ii. Am titrat 
pe coperta acestui numãr „Trimful normalitã -
  ]ii“, pentru a marca o altfel de formã a ex-
celen]ei. Excelen]a definitã de cariera dom-
nului academician Constantin Popa. Un om 
care, dupã cum spune, [tie cu adevãrat ce 
înseamnã meseria [i cât de complica]i pot 
fi pa[ii pe care trebuie sã-i faci pentru a per-
forma. Este probabil cea mai sublimã formã 
de fericire.

LimbAjuL 
universAL
al [tiin]ei este la fel 
de simplu ca [i 
limbajul universal 
al bunului sim], al 
modestiei, al 
normalitã]ii

Al`turi de Acad. Prof. Dr. Constantin Popa
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De la colegi 
pentru 
colegi

Dând o înaltã apreciere activitã]ii pe care 
o desfã[ura]i, clinica noastrã a dezvoltat 
un program special pentru orice coleg me-
dic, constând într-un discount de 25% Din 
valoarea proceDurilor.

cu o solidã experien]ã de mai bine de 15 ani 
în clinici din Germania [i elve]ia, medicii 
no[tri oferã tratamente performante, având 
competente speciale în tratarea parodonto-
zei [i implantologie. 

cabinetele pentru copii sunt decorate spe-
cific vârstei, cu motive de basm, iar perso-
nalul este anume specializat în tratamente 
pentru copii. pentru cã nu se folose[te freza 
dentarã, copiii î[i vor dori sã revinã la noi. 
 
oferim garan]ie de 24 luni, avem orar fle-
xibil adaptat programului dumneavoastrã, 
rãspundem non-stop solicitãrilor prin asigu-
rarea urgen]elor.

vã a[teptãm la una dintre adresele:

 Unirea - Str. Ionescu Gion 4, Sector 3 
 Doroban]i - Calea Doroban]ilor 208, Sector 1

 Programãrile pot fi efectuate la numerele de 
telefon:
021 320 0151; 021 231 8856
0728 387 373; 0720 199 999

 sau pe site-ul: www.germandentist.ro
indicând codul „coleG la prima vizitã“

cu drag, 
echipa BB clinic Dr. Bader
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jurământul lui hipocrate

Acad. Prof. Dr. Constantin Popa

Domnul academician Constantin Popa 
[i-a câ[tigat locul în antologiile tipãrite cu 
cei mai importan]i medici români contem-
porani. Dar dacã ve]i cãuta cu aten    ]ie, îl ve]i 
descoperi chiar [i în dic]ionarul explica-
tiv al limbii române. Citi]i defini     ]ia ter-
menului „pasiune“ [i a[eza]i-o peste ima-
ginea domnului academician. Suprapune-
rea este aproape perfectã, explicând tra-

seul profesional al unui tânãr dintr-o fa-
milie numeroasã din zona Horezu, care 
a plecat la Bucure[ti sã devinã om mare. 
{i a reu[it mai mult de-atât. Sã devinã om 
mare, dar sã î[i pãstreze nota de norma-
litate [i doza de modestie specificã satu-
lui românesc, „în care triada esen]ialã era 
formatã din medic, profesor [i preot, iar 
primarul era [i el, undeva pe acolo“. 

„Ceea ce am fãcut eu nu este 
neobi[nuit. Trebuia sã facã oricine 
avea o oarecare atrac]ie cãtre un 
domeniu anume“


