Doctor Alexandru Ioan Bucur,
Director al Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti

In ziua de 19 aprilie, in seara Invierii Domnului s-a stins din viata un om de exceptie, Dr Alexandru Ioan
Bucur. Nascut pe 12 februarie 1945 la Brasov, copilul, elevul si apoi studentul Alex Bucur a avut un parcurs
scolar de exceptie. Dotat cu o mare capacitate de munca, cu o memorie de exceptie, tanarul Alexandru
Bucur a acumulat o serie de cunostiinte care ulterior au facut sa se impuna ca o personalitate complexa.
A urmat facultatea de medicina generala pe care a absolvit-o in anul 1969, ca sef de promotie in cadrul
Institutului Medico-Militar, a parcurs toata ierarhia de la medic intern, apoi medic secundar al unui mare
chirurg Prof Dr Juvara, apoi medic specialist si mai tarziu medic primar chirurg, fiind in toate etapele
dezvoltarii sale profesionale clasificat pe primul loc.
In anul 1976 incepe paralel cu cariera medicala si pe cea de cadru didactic la UMF Carol Davila. Dotat cu un
talent didactic deosebit a indrumat numerosi studenti si medici tineri, carora le-a insuflat pasiunea
meseriei dar si iubirea fata de semenii lor aflati in suferinta. In activitatea sa didactica s-a remarcat in mod
cu totul deosebit datorita bogatiei de cunostiinte pe care le-a transmis prin gandirea sa clinica si prin
exemplul personal de comportare fata de bolnav si de personalul clinicii.
In 1981 reuseste pe primul loc la concursul de medic primar chirurg si devine sef de echipa de garda.
Serioasa sa pregatire, puterea mare de munca facuta cu daruire exemplara, l-au ajutat sa imbine in mod
fericit activitatea operatorie cu cea de atenta ingrijire perioperatorie a bolnavului.
Viata de chirurg s-a impletit strans cu cea administrativa, initial ca sef de sectie si ulterior, din anul 1992, ca
director al uneia dintre cele mai grele spitale din Bucuresti, Spitalul de Urgenta.
Muncind cu devotament si abnegatie, uneori pana la epuizare a reusit in cativa ani sa transforme spitalul
pe care-l preluase in 1992 intr-un spital modern, in care abordarea multidisciplinara a pacientului este
esentiala.
Dr Alexandru Bucur a fost un vizionar. Intelegand mai bine decat oricare dintre noi rolul medicului in
societate s-a implicat activ in introducerea si dezvoltarea specialitatii de medicina de urgenta. Totodata a
dezvoltat conceptul de sistem integrat de urgenta. Daca la nivelul anului 1995 toate acestea reprezentau
un pionerat, timpul a aratat ca medicina de urgenta este o ramura esentiala. Dr Alexandru Bucur s-a
preocupat si de perfectionarea personalului medical din spital implicandu-se in mod activ in programul de
parteneriat dintre Spitalul Clinic de Urgenta si Spitalul Universitar Zurich. In cadrul acestui program un
numar important de medici au beneficiat de stagii de pregatire in Elvetia.
A descrie in cateva cuvinte personalitatea complexa si coplesitoare a Dr Bucur este imposibil.
Golul lasat prin trecerea domniei sale in nefiinta nu va fi niciodata acoperit.

