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Vineri-Duminicã, 4-6 iulie 2008
... Principiul meu de viaþã?!... Unul pe care l-am furat, doamnã, l-am furat! Dar l-am furat
de la Brâncuºi, care este ºi un uriaº filosof al artei: <Sã creezi ca un Demiurg, sã porunceºti
ca un Rege, sã munceºti ca un Sclav!>. E afiºat cu litere mari în cabinetul meu. Doar cã ar trebui
aplicat începând cu sfârºitul. Am furat meseria, cã n-am avut încotro... Ceea ce în orice profesie este
umilitor, iar în cea de medic poate fi ºi primejdios. De asta trebuie sã ai un maestru care sã te
îndrume ºi de asta am încercat sã-i apãr cât s-a putut pe mai tinerii mei colegi de umilinþe ºi
primejdii. Nu gratis, ci cu preþul implicãrii lor totale. Ar putea fi explicaþia alãturãrii clinicii de radiologie din Târgu-Mureº celorlalte cinci clinici universitare prestigioase în domeniu: Bucureºti,
Cluj, Iaºi, Craiova ºi Timiºoara...

_

Interviu

_

PROF. MIRCEA BURUIAN:

Îmbarcat pe o corabie cu numele Suferinþa
Interviu realizat de Irina AIRINEI
ºi Dorin SUCIU

Nãscut la 1 februarie
1949, în comuna Crãieºti,
judeþul Mureº, este absolvent
al Facultãþii de Medicinã ºi
Farmacie din Târgu Mureº
(1967-1973). Din 1999 este
Profesor la Clinica de
Radiologie din Târgu Mureº

- Ce mai faceþi, domnule profesor
Mircea Buruian?
- Unii construiesc cu entuziasm,
abnegaþie ºi angajare totalã capitalismul multilateral dezvoltat. Eu încerc
sã-i dau faþã umanã.
- Grea treabã! De unde vi se
trage?
- Mai þineþi minte cã, imediat dupã
marea înghesuialã din decembrie ’89 –
sã-i ierte Dumnezeu pe nevinovaþii
care au murit atunci – unele persoane
care ieºiserã în faþã erau întrebate: ce
aþi fãcut dumneavoastrã în ultimii cinci
ani? Pe mine nu m-au întrebat, cã nu
ieºisem din rând, dar m-am întrebat
singur. ªi m-am îngrozit. Nu în ultimii
cinci ani, ci în ultimii 15, în cei care ar
fi trebuit sã fie cea mai bunã parte a
tinereþii mele, nu fãcusem decât sã fiu
slugã la stãpân. Drama mea, ºi nu
numai a mea, ca om ºi ca medic, a fost
cã, spre deosebire de generaþiile anterioare, nu am prea avut parte de modele. Sistemul nu încuraja aºa ceva. Te
antrena doar cum sã supravieþuieºti. ªi,
dacã aveai ghinion sã ai un “mentor”
bine adaptat, sã înveþi de la el cum sã
nu faci ºi sã nu-i laºi nici pe alþii sã
facã. Ca sã nu riºti nimic, ca sã nu þi-o ia
înainte...
- Cred cã exageraþi!
- Deloc! Fãcându-mi socotelile, am
constatat cã, în afarã de perioada în care
mã formasem ca medic într-un dispensar
rural, la Vânãtori Neamþ, nu departe de
Humuleºtii lui Creangã, o etapã de
împlinire umanã ºi satisfacþii profesionale, în urma mea se cãsca un mare gol.
Aproape 15 ani fusesem asistent la
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie
din Târgu-Mureº. Þinut în frâu în privinþa aspiraþiilor profesionale, limitat de
aparaturã, fãrã nicio posibilitate de a
avansa în cariera universitarã pentru cã
nu ni se admisese - mie ºi colegilor mei
- înscrierea la doctorat. Þineam lucrarea
în sertar. Nici nu vã puteþi închipui cât
de chinuitoare poate fi frustrarea, dar ºi
ce motor formidabil poate sã fie. Dupã
ce s-a rupt zãgazul, în cinci ani îmi
dãdusem doctoratul în domeniul neuroradiologiei, unul de vârf, dificil ºi foarte
important.
- Profesional vorbind, aþi construit în acei ani pe un teren viran.
Care consideraþi cã a fost realizarea dumneavoastrã cea mai
importantã?
- Am parcurs toate treptele în cariera
universitarã, de la asistent la profesor
universitar, dar nu asta mi se pare
esenþial, ci faptul cã am reuºit sã transformãm o clinicã radiologicã învechitã,
cu aparate a cãror vârstã se mãsura cu
deceniile, într-una modernã, de referinþã,
cu aparaturã performantã, demnã de un
centru clinic ºi universitar prestigios, în
care, pe lângã stabilirea unor diagnostice
precise, se face ºi cercetare ºtiinþificã. ªi,
pentru cã rana stagnãrii profesionale
mi-a sângerat ani îndelungaþi, am încercat sã-i feresc pe colegii mai tineri din
jurul meu de aceastã durere ºi sã le ofer
posibilitatea de a evolua profesional.

Este autorul a douã
monografii de specialitate ºi
a Tratatului de Tomografie
Computerizatã, a 45 de lucrãri
ºtiinþifice de specialitate publicate in extenso în þarã, precum
ºi autor sau coautor a peste
260 lucrãri ºtiinþifice publicate
în þarã ºi în strãinãtate
Este preºedinte ºi
organizator al Congresului
Naþional de RadiologieImagisticã Medicalã, ediþia a
XV-a, Târgu-Mureº, din
23-25 septembrie 2004 ºi
vicepreºedinte al Societãþii
Române de Radiologie ºi
Imagisticã Medicalã din 2004

- Care este principiul dumneavoastrã de viaþã?
- Unul pe care l-am furat, doamnã,
l-am furat! Dar l-am furat de la
Brâncuºi, care este ºi un uriaº filosof al
artei: “Sã creezi ca un Demiurg, sã
porunceºti ca un Rege, sã munceºti ca
un Sclav!” E afiºat cu litere mari în
cabinetul meu. Doar cã ar trebui aplicat
începând cu sfârºitul.
- Aþi mai furat ceva în viaþa dumneavoastrã?
- Am furat meseria, cã n-am avut
încotro... Ceea ce în orice profesie este
umilitor, iar în cea de medic poate fi ºi
primejdios. De asta trebuie sã ai un maestru care sã te îndrume ºi de asta am
încercat sã-i apãr cât s-a putut pe mai
tinerii mei colegi de umilinþe ºi primejdii. Nu gratis, ci cu preþul implicãrii lor
totale. Ar putea fi explicaþia alãturãrii
clinicii de radiologie din Târgu-Mureº
celorlalte cinci clinici universitare prestigioase în domeniu: Bucureºti, Cluj,
Iaºi, Craiova ºi Timiºoara.
- Sunteþi un om dificil?
- Da ºi nu. Da, pentru cã am un temperament vulcanic care izbucneºte, fãrã
menajamente ºi uneori poate chiar fãrã
tact, în faþa lipsei de profesionalism,
imposturã ºi nedreptate. Nu, pentru cã
sunt un sentimental incurabil, ferit de
tentaþia ranchiunei ºi rãzbunãrii, pentru
cã am simþit aceste rele pe pielea mea.
Nu-þi poþi permite luxul de a fi un om cu
adevãrat dificil atunci când eºti îmbarcat, împreunã cu pacienþi ºi colegi, pe o
corabie al cãrei nume este Suferinþa.
- Dumneavoastrã, medicii, trãiþi
într-o lume aparte. Care este cel
mai mare defect al acestei lumi?
- “Invidia medicorum pessima”,
se zice în latinã. Cã ne invidiem între

noi nu este neapãrat o catastrofã.
Invidia poate fi un motor, ca ºi frustrarea. Dar ce vinã au bolnavii cã
noi ne “carotãm” reciproc? În domeniul ãsta, v-aº putea povesti foarte multe...
- V-aþi gândit vreodatã sã scrieþi o carte autobiograficã?
- Nu. Din simplul motiv cã deocamdatã am de umplut golul lãsat de
acel deceniu ºi jumãtate de pustiu ºi
de cenuºã. Pentru asta am scris ºi
scriu cãrþi în domeniul medical. Mai
interesant ºi oricum mai important
decât sã scriu despre mine mi se pare
terminarea unui ciclu de trei volume
privind explorarea corpului uman
prin tomografie computerizatã. Primul tratat de acest gen din România.
Deocamdatã lucrez la terminarea
celui de al doilea volum.
- Aþi fost vreodatã tentat sã vã
socotiþi de neînlocuit?
- Cu toþii ne credem unici ºi
indispensabili. Nu fac excepþie, dar
din când în când mã silesc sã îmi
amintesc acea vorbã care spune cã
cimitirele sunt pline de oameni de
neînlocuit.
- Aþi avut eºecuri în carierã, aþi
fãcut greºeli?
- Bineînþeles cã am avut, unele
dureroase, chiar dacã nu au murit
oameni din cauza mea. Toþi medicii
fac greºeli, mai mici sau mai mari.
Din pãcate, e inevitabil. Important
însã mi se pare sã înveþi nu numai
din corectarea propriilor greºeli, ci
ºi din greºelile celorlalþi. Este ceea
ce deosebeºte un om inteligent de
unul mai puþin inteligent. Dar un om
cu inteligenþã cu adevãrat superioarã învaþã ºi din succesele altora,

ºtie sã le recunoascã ºi nu sã le
invidieze.
- Care este cel mai mare succes al
dumneavoastrã?
- Unul care abia urmeazã sã se
nascã în urma faptului cã am reuºit sã
conving un întreprinzãtor occidental
sau, dacã vreþi, un occidental întreprinzãtor, cã având în vedere tradiþia
medicalã a Târgu-Mureºului aici se
poate înfiinþa cel mai important centru privat de excelenþã din România
privind diagnosticul de înaltã performanþã în domeniul radiologiei ºi
imagisticii medicale.
- Adicã, mai concret...
- Cam într-o lunã vom inaugura un
centru medical complex, extins pe
circa 1.000 metri pãtraþi, cu aparaturã
de ultimã generaþie, extrem de performantã în domeniile radiologiei standard, computer-tomografiei, rezonanþei magnetice, ecografiei ºi cel al
studiului metabolismului celular.
Centrul va avea filiale la Oradea, Baia
Mare, Satu-Mare, Cluj, Bistriþa,
Sfântu Gheorghe ºi Miercurea Ciuc.
Dotarea de excelenþã nu numai cã ne
va permite, ci ne va ºi obliga la studii
de cercetare fundamentalã ºi aplicativã privind patologia corpului uman.
E o ºansã unicã pentru mine ºi colaboratorii mei de a contribui la alinarea,
pe cât se poate, a imensei suferinþe
care le-a fost datã oamenilor sã o
îndure.
- Aceasta este pentru medic ºi
profesor responsabilitatea supremã?
- Aceasta ºi încã una: aceea de a
mã strãdui sã devin un mentor, de a
merita sã am discipoli ºi de a putea,
aºa cum spune Poetul, “sã-mi pot privi
ºi trupul ºi gândul nescârbit”.

Este membru al Societãþii Internaþionale de
Rezonanþã Magneticã în
Medicinã (ISMRM), al
Asociaþiei Europene de
Radiologie, al Societãþii
Americane de Radiologie
(ARRS).
De asemenea, este
membru fondator al Societãþii
Române de Rezonanþã
Magneticã în Medicinã ºi
al Societãþii Române de
Neuroradiologie ºi Radiologie
Intervenþionalã.
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