
Rezumat
Autorii prezintã evoluåia chirurgiei, timp de trei secole, 
la Spitalul Colåea. Dupã o scurtã istorie a spitalului şi a 
personalitãåilor care au ilustrat chirurgia, de la Colåea, sunt
prezentate preocupãrile pentru dotarea serviciului şi tehnicile
chirurgicale practicate, de maeştri, care au constituit prioritãåi
naåionale şi mondiale.
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Abstract

Three centuries of surgery al Colåea Hospital

The authors present the evolution of surgery at Colåea Hospital
during the last three centuries. After a brief history of the
Colåea hospital and its masters surgeons, the attention is drawn
on the masters efforts to optimize the care, equipment and 
surgery techniques, things that became of national and word-
wide importance.
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IntroducereIntroducere

Chirurgia este cunoscutã şi practicatã din preistorie. Dovada
o constituie sãpãturile arheologice din diverse locuri pe
mapamond şi din åara noastrã care au evidenåiat prezenåa 

de instrumente chirurgicale, cranii trepanate şi vindecate,
fracturi consolidate, etc..

Practicarea chirurgiei, pe baze ştiinåifice, presupune 
existenåa unui local, personal specializat şi dotarea 
corespunzãtoare.

La Spitalul Colåea, apariåia şi evoluåia chirurgiei au
urmat toate etapele dezvoltãrii sale, pe plan mondial.

LocalulLocalul

În 1704, Stolnicul Mihail Cantacuzino a construit un spital
(primul din Åara Româneascã şi din România) cu 24 paturi (12
pentru bãrbaåi şi 12 pentru femei), cu profil chirurgical şi 
dermatologic, unde se internau şi bolnavi cu alte afecåiuni.

În jurul spitalului, Stolnicul a mai construit o bisericã
(1702), un paraclis, un han, o spiåerie, o casã pentru chirurg,
o şcoalã slavo-românã cu câteva odãi pentru dascãli, o casã
pentru epitrop şi econom, o casã pentru un arhiereu strãin şi
un turn, constituind “Complexul de la Colåea”.

Datoritã incediilor şi cutremurelor, spitalul a fost 
reconstruit de mai multe ori, penultima datã între 1877-
1888, iar din 2004 se aflã în consolidare şi modernizare, fiind
inclus între clãdirile de patrimoniu naåional.

PersonalulPersonalul

Între 1704-1824, chirurgia a fost practicatã de bãrbieri 
chirurgi şi gerahi (firigi), cei mai mulåi veniåi din alte åãri care
lucraserã şi la Curåile domneşti, fãrã o pregãtire specialã, fãrã
anestezie (foloseau infuzii de opium şi de mãsãlariåã) şi fãrã
asepsie-antisepsie. Activitatea lor se rezumã la incizii de abcese
şi flegmoane, imobilizarea de fracturi în atele, flebotomii,
extracåii dentare, cataplasme, etc..

Fãrã a avea date precise, amintim numele unora dintre
ei: Grigore, Ştefan Sixt, Ştefan şi Petru (Braşov), Sentier
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(Franåa), Kollmayer (Austria), Christian Mayerling
(Brandenburg).

Spre mijlocul perioadei, apar şi unii chirurgi strãini, cu
pregãtire la şcoli din Europa, despre care nu avem date 
suficiente care au lucrat, în diverse perioade, la Colåea,
cunoscuåi sub numele de: Ianache, Iosif Betca şi Andreus
Mayer, ce practicau mici intervenåii.

Primul chirurg strãin despre care avem date, a fost
Apostol Arsachi, din Epir, cu studii medicale la Halle care
lucreazã, la Colåea, între 1824-1833, fiind ajutat de gerahul
Kollmayer. Din 1834, intrã în politicã, ajungând ministru şi
prim-ministru şi reconstruieşte spitalul, cu un etaj, saloane şi
sãli de operaåie.

Dupã plecarea lui, în spital au mai lucrat şi alåi chirurgi: C.
Filitti (1834-1837) cunoscut ca un bun chirurg, Demetrius
Warthiades (1834-1847) care a introdus anestezia cu eter, pe
mascã, împreunã cu gerahul Rissdörfer, N. Gusi (1842-1847),
Alphonse Grünau (1841-1851) şi I. Augustin (1849-1852).

Primul chirurg român a fost Nicolae Kretzulescu (1812-
1900), cu studii la Paris, numit la Colåea în 1842, unde 
înfiinåeazã “Şcoala de micã chirurgie” (1842), prima formã de
învãåãmânt chirurgical, din åarã. În 1844, pãrãseşte spitalul,
merge la Paris pentru reîmprospãtarea cunoştiinåelor, participã
la Revoluåia din 1844 dupã care este exilat şi este readus, la
Colåea, de B. Ştirbey, unde lucreazã între 1851-1854 dupã care
ajunge ministru (de mai multe ori) şi prim-ministru, elaborând
legi şi reforme sanitare şi sociale şi îl sprijinã pe Carol Davila
la înfiinåarea „Şcolii Naåionale de Medicinã şi Farmacie”
(1857).

În 1853, este adus, în åarã, C. Davila (1828-1890), de cãtre
B. Ştirbey pentru organizarea Serviciului sanitar militar dar
organizeazã şi învãåãmântul medical, prin transformarea Şcolii
naåionale de medicinã şi farmacie, în “Facultatea de Medicinã
şi Farmacie (1869).

În 1854, este numit secundar, la Chirurgie Colåea, Nicolae
Turnescu (1819-1890), cu studii la Paris, unde funcåioneazã
pânã la pensionare (1884), practicând intervenåii operatorii din
toate domeniile chirurgiei - de la amigdalectomii, cataractã,
reducere şi imobilizare de fracturi în aparate gipsate, amputaåii
de membre, etc., cuprinzând aproape toate ramurile chirurgiei.
Ca intervenåii mari, a operat un elefantiazis gigant al scrotului,
un anevrism de arterã poplitee, trepanaåii craniene pentru
hidrocefalie şi un cancer de pleoapã inferioarã, cu plastie.

Dupã înfiinåarea Şcolii naåionale de medicinã şi farmacie,
spitalul Colåea devine bazã clinicã cu 3 specialitãåi: medicalã,
chirurgie şi oftalmologie şi se înfiinåeazã laboratoare de
Anatomie (1857) şi Anatomie patologicã (1860), o farmacie
(1857), un ambulator (1860) şi servicii de ORL (1860), stoma-
tologie (1861) şi urologie (1904).

Dupã apariåia Facultãåii de Medicinã (primul Decan
fiind N. Turnescu), spitalul devine clinic, înfiinåându-se alte
clinici şi laboratoare: Dermatologie (1892), Radiologie şi
Radioterapie (1897), ORL (1896), Urologie (1911),
Ginecologie (1920), Oncologie (1923) şi ATI (1950).

Chirurgia începe evoluåia sa, pe baze ştiinåifice, fiind
ilustratã de mari maeştri: Constantin Dimitrescu Severeanu,
George Assaky, Thoma Ionescu, Constantin Angelescu (viitor

ministru şi prim-ministru) suplinit de Ion (Iancu) Jianu, Amza
Jianu, Nicolae Hortolomei – care au creat şcoli chirurgicale în
care s-au format viitori profesori şi şefi de secåii ale cãror
biografii au fost prezentate în Revista Chirurgia şi au apãrut,
deasemeni, reviste şi societãåi ştiinåifice (Chirurgia 1897 şi
Societatea de Chirurgie 1898).

Dacã, la început, se opera din toate domeniile chirurgicale,
dupã 1896 încep sã aparã specialitãåile chirurgicale indepen-
dente, desprinse din trunchiul chirurgiei generale, ilustrate de
alåi maeştri, fãuritori de şcoli: Nicolae Manolescu, Eugen Felix,
Petre Herescu, Constantin Daniel, Gheorghe Litarczeck şi alåii.

În 1887, G. Assaky iniåiazã chirurgia experimentalã prin
înfiinåarea “Institutului de chirurgie”, continuatã de I. Jianu,
N. Hortolomei şi Tiberiu Ghiåescu.

Dotare - MetodeDotare - Metode

Pentru dezvoltarea chirurgiei era necesarã o dotare corespunzã-
toare, anestezie şi aplicarea asepsiei-antisepsiei.

Astfel, în 1870, C.D. Severeanu înfiinåeazã, la Colåea, un
atelier de instrumente chirurgicale unde s-au perfecåionat cele
existente şi s-au creat altele (pensa vascularã “Satinsky” de I.
Jianu în 1908) şi unde s-a construit şi un aparat Roentgen
(1896), de cãtre C.D. Severeanu şi colaboratorii sãi (asistentul
Eisenacher şi mecanicul Brohem).

Tot C.D. Severeanu introduce, în practica medicalã, micros-
copul, termometrizarea bolnavilor, banda Esmarch şi radio-
terapia tumorilor canceroase în centrul înfiinåat şi condus de el,
pânã în 1899 şi apoi de cãtre Dimitrie Gerota, Amza Jianu şi
Dumitru Severeanu.

În afarã de acestea, s-a extins anestezia şi s-a introdus
asepsia-antisepsia.

Anestezia introdusã, iniåial de D. Warthiades şi Rissdörfer,
prin administrarea eterului, pe mascã (1847), a fost extinsã şi
perfecåionatã de C.D. Severeanu prin introducerea clorofor-
mului (1864) şi rahianesteziei cu clorhidrat de cocainã (1877)
(la care a renunåat pe parcurs), de Th. Ionescu – rahianestezia
cu stovainã (1908) care a urcat-o pânã în regiunea cervicalã ce
l-a facut cunoscut pe plan mondial, de Gheorghe Litarczeck
prin anestezia generalã cu intubaåie oro-trahealã (1950) şi mai
apoi de Nicolae Mircea care a aplicat anestezia intratecalã cu
petidinã (1981) şi inducåia ultrarapidã (1983);

Antisepsia a fost introdusã iniåial de G. Assaky prin
folosirea tincturii de iod (1891), a mãştii şi mãnuşilor de aåã
(1897). În 1870, C.D. Severeanu aplicã desinfecåia plãgilor cu
glicerinã fenicatã şi a instrumentelor şi sãlilor cu acid fenic;

Asepsia s-a introdus de Th. Ionescu, prin fierberea instru-
mentelor şi sterilizarea materialelor la etuvã cu aer cald (1897),
iar C. Angelescu introduce mãnuşile de cauciuc (1911).

Tehnici operatorii (1869-1989)Tehnici operatorii (1869-1989)

Având, la îndemânã, metodele de mai sus, tehnicile operatorii
s-au dezvoltat rapid, abordând o paletã largã de intervenåii, la
început, din toate specialitãåile, unele dintre ele constituind
prioritãåi naåionale şi mondiale.
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Prioritãåi chirurgicale naåionale

În afara intervenåiilor practicate de N. Turnescu, se concep
şi se aplicã diverse incizii şi suturi parietale, rezecåii pe tub
digestiv (stomac, intestin, colon), prima splenectomie
(C.D.S.-1881), esofagoplastii (I. Jianu, A. Jianu), suturi
digestive (termino-terminale) şi rezecåii hepatice reglate (N.
Hortolomei).

În chirurgia TBC pulmonare, G. Assaky introduce 
pneumotoraxul şi frenicectomia (1887).

Chirurgia cordului şi vaselor mari este ilustratã de prima
stenozã mitralã operatã (N. Hortolomei-1953), defecte 
septale operate, cateterisme cardiace (B. Fotiade-1953), plastii
(I. Jianu) şi transplante vasculare (T. Ghiåescu).

În ortopedie s-a aplicat primul aparat gipsat (N. Turnescu-
1855), reducere fracturilor cu scripeåi (Severeanu) şi tratarea
osteomielitelor.

Neurochirurgia se dezvoltã prin C.D. Severeanu, Th.
Ionescu şi A. Jianu ce practicau trepanaåii craniene, 
craniotomii, rezecåii de cortex, simpatectomii cervicale cu
rezecåii de gg. stelat, neurotomie retrogasserianã şi ablaåie de
tumorã supraselarã.

În chirurgia ORL s-au facut primele amigdalectomii, 
vegetaåii adenoide, traheostomii (C.D.S.-1896) şi s-a început
cofochirurgia (Costiniu).

Chirurgia oftalmologicã ilustratã de N. Manolescu şi şcoala
sa înregistreazã intervenåii pentru cataractã, glaucom, strabism,
deslipiri de retinã, introducerea ortopticii şi descrierea
“Sindromului alternativ optico-piramidal (Radovici-Lascu).

Petre Herescu executã primele ileocistoplastii ortoptice şi
prostatectomi, iar A. Jianu realizeazã mionefropexia cu 
lambouri aponevrotice.

În ginecologie şi obstetricã se introduce frotiul Babeş-
Papanicolau (A. Babeş şi C. Daniel-1927) în diagnosticul
cancerului de col uterin, se opereazã prolapsul genital (Cr.
Grigoriu) şi se înfiinåeazã prima maternitate (M. Georgescu).

C.D. Severeanu şi Th. Ionescu realizeazã primele rezecåii
de maxilar (1892) şi mandibulã (1896).

În afara plastiilor vasculare cu lambou peritoneal, I. Jianu
efectueazã plastii auriculare şi rinoplastii prin procedeu digital,
iar N. Hortolomei şi T. Ghiåescu aplicã primele grefe cu 
åesuturi conservate.

Prioritãåi chirurgicale mondiale

Dintre prioritãåile chirurgicale mondiale amintim:
- G. Assaky: sutura nervilor la distanåã (1891) cunoscutã

ca “procedeu Assaky”;
- C.D. Severeanu: cateterism arterial cu dezobstrucåie

(1873); sutura abdomenului în straturi anatomice
(1873); decapitarea femurului în luxaåiile ireductibile
de şold (1877); procedeu personal în „buza de iepure”
(1891);

- Th. Ionescu: amputaåie de rect cu evidarea gg. obturatori
(Moscova-1897); limfadenocolpohisterectomia largitã în
cancerul de col uterin (Roma-1902)-atribuitã lui
Wertheimer; rezecåia gastricã în tumori necanceroase

(1905); rahianestezia cu stovainã (Berlin-1908) pe care o
urcã pânã în regiunea cervico-dorsalã;

- N. Manolescu: procedeu original pentru cataractã
(1895); iritotomie cu extracåia capsulei senile (1911);

- I. Jianu: transplant renal experimental ortoptic şi 
heterotopic, la câine (1902); pensa vascularã (1908)
atribuitã lui Satinsky;

- A. Jianu: transplant de maseter în paralizia facialã
(1934 - “procedeu Lexer-Jianu”);

- D. Gerota: descrie fascia pararenalã; elaboreazã mono-
grafia “Apendicita şi celelalte maladii ale apendicelui
vermiform (1929) - apreciatã pe plan mondial; tehnica
limfografiei (1896) - în timp ce lucra la Berlin.

Dupã 1989 şi reluarea relaåiilor cu occidentul în chirurgia de
la Colåea s-au introdus noi metode de diagnostic şi tratament.

În vara anului 1989 se introduce ecografia fãcutã de
chirurg, iar în 1991 endoscopia digestivã diagnosticã practicatã
de chirurg.

În 1993 se începe chirurgia laparoscopicã (printre primele
din åarã) apoi chirurgia endoscopicã digestivã efectuatã de
chirurg şi anestezia periduralã cervicalã continuã (N. Mircea -
1996).

Spitalul Colåea, primul spital din Åara Româneascã şi
printre cele mai vechi din Europa, în funcåiune, este prima
bazã de învãåãmânt medico-chirurgical superior, locul primelor
şcoli medico-chirurgicale şi apariåiei specialitãåilor de sine
stãtãtoare, fiind considerat, pe drept, “ALMA MATER” a
medicinei şi chirurgiei româneşti.
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