IN MEMORIAM
Pe 7 august 2017 s-a stins din viata, la Spitalul de Urgenta Floreasca Bucuresti, cel care a fost
Prof. Dr. Nicolae Ursea. Ca urmare unei colaborari care s-a intins pe cateva decenii, ne-am
propus sa asternem pe hartie cateva ganduri despre cel plecat dintre noi.
Prof. Dr. Nicolae Ursea s-a nascut la 13 mai 1931 la Leresti (Arges). Dupa absolvirea Facultatii
de Medicina Generala Bucuresti (1956), efectueaza rezidentiatul in Medicina Interna si
doctorantura in Nefrologie la Clinica Institutului de Medicina Interna – reputata scoala de
medicina care a contribuit la formarea profesionala a atator medici romani.
In 1970, primeste o bursa pentru un stagiu de perfectionare in Nefrologie la Spitalul Necker din
Paris, sub îndrumarea prof. J. Hamburger, urmata de inca una la Universitatea de Medicinadin
Freiburg.
Reintors in tara, pe baza experientei castigate, preocuparile sale se extind in mod firesc catre
specialitatea de Nefrologie, zona inca nedestelenita la noi. Rod al acestei preocupari constante si
energice, cat si datorita rezultatelor profesionale obtinute, devine profesor universitar la Clinica
medicală din Spitalul „Dr. Carol Davila”, iar mai apoi Şef de catedră şi al departamentului de
Nefrologie si Prorector ştiinţific din Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”,
Bucureşti.
Ulterior, a marcat decisiv aparitia si dezvoltarea in Romania a specialitatii de care si-a legat
practic toata viata – Nefrologia, fiind intemeietorul si preşedintele Societăţii Române de
Nefrologie, intemeietorul si preşedintele Fundaţiei Române a Rinichiului, intemeietorul si
redactorul şef al revistei periodice “Nefrologia”.
Acest scurt necrolog nu poate fi si nu se doreste a fi exhaustiv, caci simpla insiruire a celor 5
tratate, 6 monografii, nenumarate capitole de tratat sau articole publicate in reviste din tara si
strainatate nu poate fi decat amintita succinct. Nu vrem sa insistam nici asupra premiilor primite,
nici asupra participarilor sale la numeroase comitete de redactie sau societati stiintifice
internationale si nici macar asupra recunoasterilor prestigioase, nici acelea putine (membru al
New York Academy of Sciences, membru al Academiei Romane de Stiinte Medicale – ca sa nu
mentionam decat doua).
Am vrea insa sa scoatem in evidenta personalitatea sa deosebita. Prof. Dr. Nicolae Ursea a fost in
adevaratul sens al cuvantului un deschizator de drumuri, un cercetator si indrumator stiintific
innascut si cu instinct, care si-a legat numele si cariera de introducerea in Romania a unei
specialitati pana la el marginalizate. Este vorba despre Nefrologie, el legandu-si numele cu
perseverenta si energie de crearea unei adevarate scoli romanesti. Practic, nu exista astazi,
specialist important de la noi din tara care sa nu-i datoreze in mod direct sau indirect formarea si
dezvoltarea profesionala. El a fost cel care a introdus în terapia insuficienţei renale cronice
terminale două metode de substituţie a funcţiilor renale (hemodializa si dializa peritoenala),

graţie cărora supravieţuiesc astăzi în România circa 15000 bolnavi (număr care va continua să
crească), altminteri condamnaţi ireversibil la moarte.
Dotatcu spirit critic dar si cu un pragmatism remarcabil, a contribuit in calitate de indrumator al
specialitatii timp de peste 30 de ani.
In sfarsit, marturisim ca, personal, am pierdut un dascal si un conducator atat pe plan stiintific cat
si pe plan personal, care ne-a ajutat la nevoie si cu care am colaborat rodnic si eficient. A fost un
om integru pe toate planurile si un cercetator de o valoare cu totul deosebita, care, spre deosebire
de altii, lasa o mostenire ce va rodi si in viitor prin grija colaboratorilor sai.
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!
Prof. Dr. Mircea Penescu

OMAGIUL DISCIPOLILOR DIN SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE
Cu adâncă durere, vă anunţăm stingerea din viaţă (07 august 2017), a Profesorului
NICOLAE URSEA, creatorul şi întemeietorul Nefrologiei şi Dializei în România.
A fost unul din ultimii corifei a marii Şcoli de medicină românească, un om de ştiinţă de
mare suprafaţă, un organizator şi un creator de viziune. A creat o Şcoală şi a fondat o
Specialitate. A înfiinţat Societatea Română de Nefrologie, Revista Nefrologia, Fundaţia Română
a Rinichiului şi Registrul Renal Român. Şi-a dăruit 30 de ani din viaţă propăşirii Spitalului Carol
Davila, care la iniţiativa sa a devenit primul şi unicul Spital de Nefrologie din România.
A scris imens, într-un efort supraomenesc de cuprindere şi sinteză, realizând o operă care
va dăinui. A fost un Profesor desăvârşit de o dăruire şi abnegaţie pe care numai exigenţa sa
proverbială o depăşea. A fost mulţi ani Prorector ştiinţific al Universităţii de Medicină şi
Farmacie Carol Davila. A ştiut să găsească valoarea şi potenţialul în oameni şi să-i încurajeze şi
chiar să-i forţeze în a se desăvârşi. A muncit ca un Sisif, neprecupeţindu-şi eforturile până în
ultimile clipe când boala şi suferinţa l-au învins.
A fost un om rar de o mare demnitate, foarte moral, cu aparenţa de duritate, dar cu un
suflet cald, sensibil, chiar emotiv.
Şi-a iubit imens ţinutul natal (Muscelul), şi a fost un patriot autentic, suferind şi
revoltându-se pentru tot ce se întâmpla rău în această ţară şi evocându-i mereu trecutul de glorie.
A fost Profesorul generaţiei de pioneri ai Nefrologiei din România. Pe mulţi dintre noi
ne-a format într-o şcoală de o exigenţă până la duritate, în care nu a cruţat pe nimeni şi mai ales
nu s-a cruţat pe sine.
Medicina Românească îi datorează enorm. Va rămâne un nume de legendă care a marcat
prin personalitatea sa o jumătate de secol de istorie a medicinii româneşti.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Discipolii de la Spitalul Clinic de Nefrologie « Dr.Carol Davila »

