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IN MEMORIAM

Cuvântul domnului Prof. Dr. Laurenţiu Şorodoc, 
şef al Clinicii Medicină Internă II Spitalul Urgenţe 
Iaşi, coordonator în specialitatea de medicină in-
ternă, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Gr. T. Popa“, Iaşi

Atotputernicul a decis să ne despărţim astăzi – 
pentru un timp – de doamna doctor Valeria Hurjui.

Resimţim cu toţii durerea acestei pierderi. Prin 
cuvântul meu vă aduc mărturia unui om care a be-
nefi ciat multiplu de distinsa doamnă doctor, perso-
nalitate accentuată a medicinei româneşti, forma-
toare de şcoală medicală la Iaşi în domeniul, uitat 
în alte părţi, al toxicologiei clinice, parte a medicinei 
interne.

Exponentă de prestigiu a şcolii clasice de me-
dicină internă temeinică, care se potrivea fericit 
unei personalităţi analitice şi minuţioase, doamna 
doctor Valeria Hurjui a avut bucuria formării unui 
buchet de discipoli care astăzi se simt părăsiţi de 
mai mult decât un maestru, lipsiţi fi ind şi de un tu-
tore cu sufl et de aur.

Caracteristică de nobleţe a profesioniştilor cu 
valoare evidentă, doamna doctor nu a căutat recu-
noaşterea formală a titlurilor academice sau funcţii 
de conducere, preferând să creeze o şcoală de me-
dici care să-i continue viziunea medicală şi umană. 
Pentru aceştia, doamna doctor este cu mult mai 
mult decât un profesor universitar. În medicina in-
ternă şi toxicologie se cer cunoştinţe, abilitate şi 
ati tudini empatice, dar şi curaj, energie şi optimism. 
În toate aceste domenii doamna doctor Valeria 
Hurjui a excelat, dar le-a şi transmis.

Dragostea de bolnav, dorinţa de a face bine 
omu lui în suferinţă, tenacitatea în aprofundarea 

diag nosticului şi urmărirea tratamentului au de-
monstrat o reală vocaţie medicală, întărită decisiv 
de o credinţă ortodoxă sinceră şi profundă. A fost o 
fericită îmbinare între perceptele Jurământului Hi-
pocratic şi exemplul sfi nţilor Cosma şi Damian.

Omul Valeria Hurjui ne-a fost aproape şi sufl e-
teşte în toate etapele devenirii noastre. Am simţit 
cum trăia intens şi domnia sa emoţiile noastre şi 
sunt convins că Bunul Creator i-a ascultat rugă ciu-
nile pentru noi. Altruismul este mantia celor prea-
înţelepţi şi credincioşi. Doamna doctor le-a oferit 
pa cienţilor şi discipolilor un exemplu greu de egalat.

Bunătatea, toleranţa, cumpătarea deciziilor nu 
au însemnat acceptare a compromisului nedemn. 
Se transformau într-o furtunoasă energie în faţa im-
posturii, răutăţii, prostiei şi proastei creşteri.

Am întâlnit-o ultima oară pe doamna doctor în 
urmă cu aproximativ o lună, când, cu demnitate, 
eleganţă şi mişcătoare dragoste ne-a vizitat. A fost 
momentul – pe care l-am înţeles mai târziu – de 
rămas bun de la elevii domniei sale, ales înainte ca 
boala să-i altereze imaginea şi demnitatea personală.

S-a retras cu multă suferinţă, dar cu capul sus, 
cu eleganţă, nobleţe şi mulţumită de ce a realizat, 
ca o doamnă a medicinei ieşene, continuând până la 
fi nal demnitatea şi bunătatea care au defi nit-o în 
viaţă.

Rămas bun, doamnă doctor!
Rog pe Bunul Dumnezeu să vă judece după fap-

tele bune şi multe pe care le mărturisesc eu astăzi.
Dumnezeu să o ierte!

4 iulie 2015
(în numele colectivului Clinicii Urgenţe 

Medicale, Spitalul de Urgenţe Iaşi)


