
Iubirea de oameni se mai numește si 
filantropie, iar acest cuvânt a devenit 

acum două sute de ani numele primului 
spital pentru săraci din București, un 
spital construit din donațiile oamenilor, 
cu dorința de a opri epidemiile care se 
abăteau în acea vreme asupra orașului 
și pentru tratamentul cărora nu toți 
bucureștenii aveau bani de tratament. El 
există și astăzi: se află acolo una dintre cele 
mai cunoscute maternități din oraș, poate 
chiar și tu te-ai născut acolo! Pe vremea 
aceea însă, zona în care funcționează 
spitalul era chiar la marginea orașului, iar 
acum se află chiar în centru. Cum așa? 

Orașul crește mereu, iar pe locul Parcului 
Kiseleff de astăzi, vecin cu spitalul 
Filantropia, se afla una dintre mahalalele 
cele mai sărace ale orașului, Mahalaua 
Mavrogheni. Îi datorăm existența acestui 
spital doctorului Constantin Caracaș, 
medicul capitalei din acele timpuri. Se 
spune despre el că refuza de multe ori să 

primească bani pentru munca sa și îngrijea 
orice pacient, indiferent de naționalitate 
sau religie. Mai mult decât atât, datorită 
articolelor pe care le scria, astăzi putem 
afla foarte multe lucruri despre starea de 
sănătate a bucureștenilor din acea epocă. 

Spitalul Filantropia a fost și primul 
spital românesc care funcționa după un 
regulament strict respectat de medici, 
de asistenți, de pacienți și de vizitatori. 
Aceste reguli erau făcute pentru a stopa 
răspândirea bolilor și infecțiilor. 

În penultima sală a Muzeului Vârstelor 
poți vedea instrumente sanitare și 
aparate medicale mai vechi, inclusiv un 
incubator unde erau îngrijiți în primele zile 
de viață copiii care se nășteau prematur. 
Majoritatea acestor obiecte care ne pot 
speria la prima vedere nu se mai folosesc 
azi în spitale, ceea ce ne poate face să 
credem că suntem norocoși deoarece 
trăim în această epocă. 
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Desenează Bucureștiul de peste 
două sute de ani! Cum crezi că va 
arăta și ce se va întâmpla cu casa ta, 
de exemplu?
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