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IN MEMORIAM – PROF. DR. VALERIU POPESCU

(04.11.1924 – 16.01.2013)
In memoriam – Valeriu Popescu, MD, PhD 

(04.11.1924 – 16.01.2013)

Prof. Dr. C. Arion
În numele elevilor Profesorului Dr. Valeriu Popescu

Recent, cea mai 
proeminentă 

fi gură a Pediatriei 
române contem po-
rane s-a stins, după 
o lungă şi nedreap-
tă suferinţă – Pro-
fe sorul Doctor Va-
leriu Popescu.

Absolvent me rituos al Facultăţii de Medicină 
din Bucureşti în 1951, Domnia Sa şi-a început 
extraordinara şi îndelungata sa carieră profesională 
ca preparator universitar în Clinica de Neurologie a 
Institutului de Neurologie al Academiei Române, 
sub conducerea a doi dascăli de frunte ai Neurologiei 
autohtone – Prof. Dr. Arthur Kreindler şi Prof. Dr. 
Vlad Voiculescu, care i-au inculcat pasiunea pentru 
neurologia pediatrică, o constantă binecunoscută a 
activităţii Prof. Dr. Valeriu Popescu. Din 1952, şi-a 
început activitatea în Clinica de Pediatrie „E. Irsa“ 
din Bucureşti, unde s-a produs întâlnirea cu o altă 
fi gură marcantă a medicinei româneşti, Prof. Dr. 
Alfred Rusescu şi, din acest moment, a început 
afi rmarea Domniei Sale ca pediatru. A urcat – pe 
rând şi după importante acumulări profesionale – 
treptele ierarhiei universitare în Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Bucureşti: şef de lucrări, 
conferenţiar universitar şi, din 1978, profesor 
universitar titular. Din anul 1977 devine Şeful 
Clinicii de Pediatrie din Spitalul „Dr. V. Gomoiu“, 
reuşind să crească considerabil prestigiul acestei 
unităţi medicale bucureştene, unde a întemeiat o 
adevărată şcoală de Pediatrie, în care s-au format 
profesorii actuali de Pediatrie din Bucureşti, ca şi o 

întreagă pleiadă de pediatri care lucrează sau au 
lucrat în întreaga ţară.

Extraordinara activitate profesională a Profe-
sorului Valeriu Popescu a îmbrăţişat aproape toate 
domeniile Pediatriei, cu un accent suplimentar pe 
Neurologia pediatrică, Hepatologie, Boli meta bo-
lice, Hematologie şi Oncologie pediatrică. Cunoş-
tin ţele şi experienţa Domniei Sale s-au perfecţionat 
şi în cursul unor burse şi stagii în prestigioase centre 
pediatrice din străinătate: Varşovia, Lublin, Pozman, 
Stockholm (sub patronajul celebrului Prof. Dr. Rolf 
Zetterström), Columbus – Ohio (SUA), Washington, 
Amsterdam. Cu aceste ocazii, a reprezentat cu 
cinste şi a afi rmat cu tărie calităţile medicinei româ-
neşti şi ale Şcolii de Pediatrie bucureştene.

Prof. Dr. Valeriu Popescu a avut şi o remarcabilă 
activitate de cercetare, rezultatul unei deosebite pa-
siuni pentru nou şi al unei extraordinare capacităţi 
de efort intelectual, care rămâne în sutele de lucrări 
publicate alături de colaboratori, multe dintre ele de 
referinţă şi în prezent.

O altă latură în cariera Domniei Sale a fost re-
prezentată de activitatea didactică desfăşurată în 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila“ din Bucureşti, domeniu în care, pe lângă 
miile de studenţi şi sutele de rezidenţi ce şi-au în-
ceput drumul profesional sub îndrumarea Prof. Dr. 
Valeriu Popescu, a rămas o monumentală operă 
scrisă, din rândul căreia amintesc doar cunoscuta 
colecţie „Diagnostic şi tratament în Pediatrie“; 
„Diagnosticul clinic şi radiologic în pediatrie“ 
(1968), volumul III al Tratatului de Pediatrie (sub 
redacţia Prof. Dr. Valeriu Popescu, 1985), „Algoritm 
diagnostic şi terapeutic în pediatrie“, „Patologia 
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aparatului respirator la copil“ (2 volume), „Neuro-
logia pediatrică“ (2 volume) şi „Activităţi în pe-
diatrie“ (ultima lucrare publicată în 2 volume, 
2008), ca şi cursurile litografi ate (15 volume) – 
baza teoretică a pregătirii a numeroase generaţii de 
studenţi şi tineri medici din întreaga ţară. Trei dintre 
cele mai valoroase lucrări ale sale. „Electroence-
falografi a pediatrică“, rezultând din Teza de Doc-
torat, „Diagnostic clinic şi radiologic în pediatrie“ 
şi „Icterele copilului cu hiperbilirubinemie conju-
gată“ au fost distinse cu înalte premii ale Academiei 
Române.

Domnia Sa a îndeplinit sarcini de prestigiu şi în 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila“ din Bucureşti, ca o refl ectare a calităţilor 
sale de conducător şi a meritelor profesionale de-
ose bite: Decan al Facultăţii de Pediatrie (1980-
1989), Secretar ştiinţifi c al Senatului Universitar şi 
Prorector didactic (1990-1993).

Numeroase recunoaşteri ale meritelor îndelun-
gatei cariere medicale, didactice şi ştiinţifi ce ale 
Domniei Sale au venit din partea multor societăţi 
profesionale şi sectoare ale activităţii medicale din 
România şi din întreaga lume: membru titular al 
Academiei de Ştiinţe Medicale încă de la înfi inţarea 
acesteia (1990), Preşedinte al Asociaţiei Medicale 
Române (1997-2005), Preşedinte titular şi apoi 
onorifi c al Societăţii Române de Pediatrie, Redactor-
şef al revistei „Pediatria“, membru al Societăţii In-
ternaţionale de Neurologie Pediatrică, Preşedinte al 
Congreselor Naţionale de Pediatrie cu participare 
internaţională din 1995, 1998, 2001 şi 2003, Doctor 
Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iaşi şi al Universităţii 
„Ovidius“ din Constanţa.

În 2009, Sănătatea Media Group a acordat pre-
miul pentru întreaga carieră medicală de peste 55 
ani Profesorului Doctor Valeriu Popescu, în cadrul 

unei emoţionante manifestări găzduite – emblematic 
– de Ateneul Român.

Trecerea în revistă a excepţionalei vieţi profe-
sionale a Prof. Dr. Valeriu Popescu nu trebuie să 
oco lească nici reamintirea deosebitelor calităţi 
umane ale Domniei Sale. Lumea pediatrică l-a 
perceput dintotdeauna ca pe un om muncitor, dârz 
luptător pentru adevăr şi dreptate, cu un deosebit 
simţ al echilibrului moral, de o rară sensibilitate şi 
o impresionantă şi nobilă modestie. Sufl et deschis, 
apropiat de micii pacienţi şi de familiile deseori 
disperate ale acestora, Prof. Dr. Valeriu Popescu a 
ştiut să aprindă licărul speranţei întru vindecare, 
întru ieşire din impas.

Faţă de colegii şi elevii Domniei Sale a reuşit să 
fi e întotdeauna drept, dar nu aspru, un puternic 
sprijin profesional, fără a sufoca parcursul cuiva, în 
funcţie de calităţile sale. Noi, elevii Domniei Sale, 
l-am simţit ca pe un părinte drag şi – în ultimii ani 
luminoşi ai vieţii – ca pe un adevărat Patriarh al 
nobilei noastre profesii – Pediatria. 

Lumea pediatrică română, şi nu numai ea, va 
rămâne mai searbădă şi mai tristă prin plecarea 
Domniei Sale. Preluând însă preţiosul exemplu al 
Prof. Dr. Valeriu Popescu, noi, toţi elevii Domniei 
Sale, ne angajăm să ducem mai departe focul sacru 
al Pediatriei pe care Profesorul nostru l-a preluat la 
rândul său de la iluştrii săi maeştri.

„Copilul este purtătorul de lumină şi speranţă al 
omenirii“ ne spunea adeseori, utilizând un citat din 
Victor Hugo şi preluat de la Prof. Dr. Alfred Ru-
sescu, profesorul respectat al Domniei Sale! Cu 
ocazia tristei despărţiri de mentorul nostru iubit şi 
respectat, vom medita şi mai profund la acest adevăr 
care este de natură să ne însufl eţească eforturile 
viitoare!

Bucureşti, martie 2013


