
Vă dorim sănătate,Vă dorim sănătate,
Realizări nenumărate,Realizări nenumărate,
Numai cer senin, Numai cer senin, 
Un an cât mai plinUn an cât mai plin
Și prosperitate. Și prosperitate. 

Mândri mai suntem, Mândri mai suntem, 
Să vă colindăm, Să vă colindăm, 
Sti mată comunitate!Sti mată comunitate!
O misiune avem,O misiune avem,
Să te promovăm,Să te promovăm,
Dragă Universitate!Dragă Universitate!
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EditorialEditorialOnorată comunitate universitară!

Încă un an… Încă un 
an a trecut şi ne determină 
să numărăm realizările şi să 
trasăm noi obiective. Dacă am 
fost sufi cient de buni, dacă 
ne-am descurcat cu brio sau 
mai puţin - posteritatea să ne 
judece, cert este că am avut 
un an plin! Am avut un an 
aniversar, plin de evenimen-

tele consacrate celor 70 de ani 
de activitate a Universităţii 
noastre, plin de emoţii trăite 
împreună...

Ţin să vă mulţumesc pen-
tru efortul depus în această 
perioadă, pentru dedicaţie şi 
devotament. Aveţi tot res-
pectul şi aprecierea pentru 
activitatea întreprinsă zi de 
zi - cadre profesoral-didac-
tice şi ştiinţifi ce, şefi  de sub-
diviziuni, angajaţi, studenţi, 
rezidenţi. Împreună suntem 
ceea ce numim cu atâta mân-
drie - Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” şi tre-
buie să continuăm în acelaşi 
ritm ascensiunea Alma Mater. 

Cu siguranţă a fost un an 
complicat pentru ţara noas-
tră, am simţit instabilitatea 
în toate domeniile, dar conti-
nuăm să sperăm că ne aşteap-
tă vremuri mai bune şi vom 
putea vorbi de progrese, nu 
doar în Universitatea noas-
tră, ci şi la nivel naţional, 
regional. Pentru aceasta este 
necesar să ne aducem fi ecare 
dintre noi aportul, să mişcăm 
lucrurile înainte. Împreună - 
se poate!

În Noul An, Vă îndemn 
să fi ţi perseverenţi şi consec-
venţi, să vă îndepliniţi misiu-
nea cu acelaşi profesionalism 
şi cu multă demnitate. Să fi ţi 
deschişi spre nou, spre progres, 

să creşteţi şi să vă simţiţi îm-
pliniţi!

Stimaţi membri ai comu-
nităţii universitare, cu ocazia 
frumoaselor sărbători de iarnă, 
Vă adresez cele mai calde urări 
de sănătate, împliniri şi prospe-
ritate, linişte şi pace în casele 
şi în inimile voastre. Fie ca cei 
dragi să vă fi e mereu aproape şi 
să vă susţină în toate proiectele 
pe care vi le-aţi propus pentru 
viitor! Cât mai multe forţe noi 
în Noul An! 

Crăciun Fericit 
şi La Mulţi Ani!

Ion Ababii, rector,
profesor universitar, 

dr. hab. şt. med., 
academician al AŞM

O ce veste minunată,O ce veste minunată,
La USMF se-arată,La USMF se-arată,
Astăzi ne-adunăm,Astăzi ne-adunăm,
Să vă colindăm, Să vă colindăm, 
Cu inima curată… Cu inima curată… 

În acest an aniversar,În acest an aniversar,
Am muncit toţi cu mult har,Am muncit toţi cu mult har,
Lauri să primim, Lauri să primim, 
Să sărbătorim,  Să sărbătorim,  
Septuagenarul… Septuagenarul… 

Un omagiu profesorilor,Un omagiu profesorilor,
De carte-dătătorilor,De carte-dătătorilor,
Cu  lumină multă,Cu  lumină multă,
Răbdători ascultăRăbdători ascultă
Perlele studenţilor…Perlele studenţilor…

Specialişti  avem de treabă,Specialişti  avem de treabă,
Care-ţi răspund şi te-ntreabă,Care-ţi răspund şi te-ntreabă,
Sincer te îndrumă,Sincer te îndrumă,
Pe calea cea bună.  Pe calea cea bună.  
Toţi să ne trăiască!Toţi să ne trăiască!

Iar studenţii noştri-anume,Iar studenţii noştri-anume,
Sunt cei mai buni din lume,Sunt cei mai buni din lume,
Medicina-nvaţăMedicina-nvaţă
Ori farmacişti  să crească,Ori farmacişti  să crească,
Să ne lecuiască… Să ne lecuiască… 

O, ce Universitate,O, ce Universitate,
Cea mai minunată!Cea mai minunată!
Cu mulţi oameni harnici,Cu mulţi oameni harnici,
Buni la sufl et, darnici.Buni la sufl et, darnici.
Suntem o comunitate!Suntem o comunitate!

Iar în anul care vine,Iar în anul care vine,
Vom munci la fel de bine,Vom munci la fel de bine,
Cu multă străduinţă,Cu multă străduinţă,
Şi făgăduinţă,Şi făgăduinţă,
Plini de dăruire!Plini de dăruire!

O, ce Universitate minunată! 
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La mai bine de o lună de 
la celebrarea celei de-a 70-a 
aniversări a Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, eco-
ul evenimentelor conti nuă 
să răsune… Pentru comu-
nitatea universitară, dar 
și cea medicală din ţară, 
manifestarea solemnă, or-
ganizată în data de 8 oc-
tombrie curent, la Palatul 
Naţional „Nicolae Sulac”, 
a fost una cu adevărat me-

morabilă. Au fost prezenţi 
ofi ciali, reprezentanţi ai 
Parlamentului, Președinţiei 
și Guvernului Republicii 
Moldova, ambasadori, par-
teneri internaţionali, con-
ducători de insti tuţii su-
perioare de învăţământ, 
cadre profesoral-didacti ce, 
studenţi, rezidenţi și alţi 
oaspeţi. În cadrul ceremo-
niei, Universitatea noastră 
a fost decorată cu Ordinul 
Republicii.

Rectorul Ion Ababii a fe-
licitat angajaţii Universităţii, 
ti neretul studios și absolven-
ţii insti tuţiei cu prilejul fru-
moasei aniversări. „Vă urăm, 
dragi colegi, sănătate, prospe-
rare, mari realizări în munca 
Dumneavoastră nobilă de men-
ţinere și forti fi care a celei mai 
preţioase bogăţii – sănătatea 
poporului… Tot ce s-a realizat 
în domeniul învăţământului su-
perior medical, pe parcursul a 
șapte decenii de acti vitate, este 
rezultatul unei munci asidue și 
perseverente și a spiritului de 
sacrifi ciu a mai multor gene-
raţii de angajaţi și studenţi ai 
Universităţii”, a menţionat aca-
demicianul Ababii.

Cu un cuvânt de felicitare 
pentru comunitatea universita-
ră a venit Valeriu Streleţ, care 
la acel moment deţinea funcţia 
de prim-ministru al Republicii 
Moldova. „Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie 
Nicolae Testemiţanu ocupă un 
loc aparte în topul insti tuţiilor 
de învăţământ din ţară și se 
bucură de recunoaștere în plan 
internaţional și regional. Astăzi, 
putem spune cu mândrie că 
USMF Nicolae Testemiţanu este 
o carte de vizită a ţării. Mii de 

Aniversarea 
USMF  „Nicolae Testemiţanu” 

Programul aniversar a inclus, ca și în anii precedenţi, o conferinţă 
ști inţifi că, structurată pe 13 secţii, care a întrunit peste 3200 de 
parti cipanţi (cadre profesoral- didacti ce, studenţi, rezidenţi ș.a.). Ast-
fel, specialiști i din diverse domenii au venit cu prezentări și rapoarte 
privind cele mai actuale probleme din: sănătate publică, medicină 
internă, chirurgie, ortopedie și traumatologie, obstetrică și gineco-
logie, neurologie și neurochirurgie, stomatologie, farmacie ș.a. Cele 
mai bune comunicări au fost apreciate cu diplome.  

O premieră a fost însă olimpiada de simulare SimOlympic, in-
spirată din practi ca internaţională, care s-a desfășurat la Centrul Uni-
versitar de Simulare în Instruirea Medicală. Competi ţia s-a dat între 
patru echipe, a câte 5 studenţi fi ecare,  afl aţi în anul VI de studii. 
Acești a au acţionat în situaţii de urgenţă, fi ind simulate pe manechi-
ne de fi delitate înaltă. Pe lângă faptul că au fost nevoiţi să ia cele mai 
bune decizii pentru a rezolva cazul, mediciniști i au demonstrat cât de 
bine pot lucra în echipă.

Tot în context aniversar s-a desfășurat și o ediţie a proiectului 
Basic Surgical Skills – cursuri teoreti ce și practi ce în domeniul chi-
rurgiei pentru studenţi și rezidenţi; precum și Spartachiada Nicolae 
Testemiţanu, la care au parti cipat atât ti neri de la Universitatea noas-
tră, cât și de la alte 8 insti tuţii de învăţământ superior din ţară. Prin 
parti cipare, ne-au onorat și studenţii de la Universitatea de Stat  de 
Medicină din Bucovina, Ucraina.

Menţionăm că în data de 5 octombrie curent, Departamentul 
Comunicare și Relaţii Publice a organizat o expoziţie permanentă de 
fotografi i cu genericul „Cunoaște istoria Alma Mater”. Imaginile au 
fost adunate de la membrii comunităţii universitare, din Arhiva Naţi-
onală a RM și din colecţia foto a insti tuţiei și vă invităm să le admiraţi 
pe holul Blocului didacti c central, et. 1.   

studenţi din diferite ţări ale lu-
mii, an de an, aleg insti tuţia 
Dumneavoastră, iar după mine 
explicaţia este simplă – ei aleg 
calitatea și bunul nume”, a decla-
rat prim-ministrul. Demnitarul a 
conferit diplome de onoare din 
partea Guvernului RM mai mul-
tor membri ai comunităţii acade-
mice.

Totodată, prin decre-
tul președintelui Republicii 
Moldova, pentru muncă îndelun-
gată și prodigioasă în domeniul 
ocroti rii sănătăţii, contribuţie la 

pregăti rea specialiști lor de înaltă 
califi care și acti vitate metodico-
ști inţifi că intensă, 15 persoane 
s-au învrednicit de disti ncţii de 
stat. 

„Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie Nicolae 
Testemiţanu rămâne a fi  cea 
mai respectată și onorabilă 
insti tuţie de învăţământ supe-
rior din Republica Moldova”, 
a menţionat în discursul său 

ministrul sănătăţii, Ruxanda 
Glavan. Potrivit ofi cialului, re-
sursele umane în sănătate, care 
au fost educate și crescute la 
Universitatea noastră, rămân 
tezaurul de bază al sistemului 
naţional de sănătate.  Atât pre-
mierul, cât și ministrul sănătăţii 
și-au asumat să contribuie, în cel 
mai scurt ti mp, la crearea spita-
lului universitar. 

Președintele comisiei par-
lamentare Cultură, educaţie, 
cercetare, ti neret, sport și mass-
media, Vladimir Hoti neanu, 
a menţionat că ”șaptezeci de 
ani ai Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” sunt 70 de ani de 
glorie și mândrie a întregului co-

lecti v, a celor care au muncit, au 
fondat, dar și conti nuă glorioa-
sele fi le ale acestei Universităţi. 
Aceasta este și asta a fost 
Universitatea de Medicină!”. 
Profesorul Hoti neanu a ţinut să 
aducă omagii celor care au stat 
la baza fondării și dezvoltării 
insti tuţiei, dar și administraţiei, 
care „a ști ut să asigure con-
ti nuitatea realizărilor acestei 
Universităţi”.

Ministrul educaţiei, Corina 
Fusu, fi ica unei absolvente a 
insti tuţiei noastre; viceministrul 
ti neretului și sportului, Andrei 
Spînu; președintele Academiei 
de Ști inţe a Moldovei – Gheorghe 
Duca; președintele Consiliului 
rectorilor, Grigore Belostecinic 
au venit, de asemenea, cu felici-
tări și aprecieri pentru comunita-
tea academică a USMF „Nicolae 
Testemiţanu” privind munca de-
pusă în instruirea generaţiilor de 
specialiști  în sănătate. 

La manifestare au fost 
prezenţi și foști i președinţi ai 
Republicii Moldova – Mircea 
Snegur și Vladimir Voronin; ac-
tualul prim-ministru interimar 
– Gheorghe Brega (viceprim-
ministru pe atunci); secretarul ge-
neral al Aparatului Președintelui 
– Ion Păduraru; președintele co-
misiei parlamentare Protecţie so-
cială, sănătate și familie – Oxana 
Domenti ; ministrul culturii – 
Monica Babuc ș.a.

Mediciniști i noștri au venit 
și ei cu un mesaj de felicitare, în 
care au adus mulţumiri rectoru-
lui și administraţiei Universităţii 
pentru condiţiile bune de studii 
și de trai, dascălilor pentru dărui-
re și abnegaţie, venind cu promi-
siunea că vor deveni urmașii lor 

demni și vor conti nua frumoase-
le tradiţii universitare.     

Prezenţa partenerilor inter-
naţionali a dat o valoare deosebi-
tă evenimentului. Secretarul de 
stat al statului Carolina de Nord, 
SUA, Elaine Marshall,  Doctor 
Honoris Causa al Universităţii 
noastre, a fost prima dintre 
invitaţii de peste hotare care 
a adresat un mesaj de felicita-
re. Ofi cialul american a ţinut să 
menţioneze că cei mai mulţi din-
tre locuitorii Republicii Moldova 
au fost născuţi, crescuţi, 
îngrijiţi și trataţi de medicii sau 
specialiști i în medicină, conectaţi 
direct sau indirect cu această 
Școală Medicală. „Munca celor 
70 de ani care au trecut este le-

gată direct de fi ecare clinică, de 
fi ecare echipă de medici,  de fi -
ecare medic. Este o istorie mare, 
care merită a fi  cinsti tă," a adău-
gat ofi cialul.

Printre oaspeţii veniţi de pes-
te hotare s-au regăsit și senatorul 
statului California, SUA, Richard 
Polanko, președintele Federaţiei 
Mondiale pentru Educaţie 
Medicală, David Gordon,  rec-
torul Universităţii de Medicină 
și Farmacie „Carol Davila” din 
București , Ioanel Sinescu, rec-
torul Universităţii Lituaniene de 
Ști inţe ale Sănătăţii,  Remigijus 
Zaliunas ș.a.

Au fost nelipsite momente-
le emoţionante, în special când 
mediciniști i au oferit veteranilor 
Universităţii noastre, în semn de 
recunoști nţă, buchete de crizan-
teme albe.   

Festi vitatea a integrat mai 
multe numere arti sti ce și evolu-
ări ale unor arti ști  recunoscuţi 
din ţară. O culoare aparte a dat 
evenimentului orchestra dirija-
tă de academicianul Gheorghe 
Mustea, prestaţia ti nerilor din 
formaţia Brio Sonores, ansam-
blul de acordeoniști  Concerti no 
și ansamblul de dansuri popula-
re Joc.
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Un eveniment semnifi cati v, plin de 
emoţii și momente de reculegere, care a 
avut un loc special în programul aniver-
sar, a fost inaugurarea Aleii savanţilor și 
medicilor iluștri prin care Universitatea 
a încercat să le aducă un omagiu unor 
nume notorii, care au pus bazele frumoa-
selor tradiţii ale învăţământului superior 
medical și farmaceuti c și au contribuit la 
prosperarea sistemului naţional de sănă-

tate din ţara noastră.  Astf el, sub sunete 
de bucium și strune de vioară, în semn de 
comemorare, zeci de mediciniști  au lăsat 
să-și ia zborul, din dreptul celor 34 de 
busturi, câte un balon alb, care purta cu 
sine spre înalturi – bucheţele de fl ori de 
Nu-mă-uita.

„Ajunși la culmea celor șapte decenii 
de acti vitate în domeniu, suntem mândri 
să constatăm că am reușit să realizăm o 
mai veche aspiraţie a comunităţii universi-
tare – cea de a cinsti  memoria înaintașilor 
noștri, a personalităţilor defi nitorii pen-
tru domeniul medicinei, a celor care s-au 
consacrat cu pasiune cercetării, învăţă-
mântului și serviciului în numele sănătăţii 
poporului”, a declarat rectorul Ion Ababii, 
care este și autorul ideii acestui proiect.

Prezentă la eveniment, ministrul 
sănătăţii, Ruxanda Glavan a ţinut să 
mulţumească personal rectorului Ion 
Ababii, în numele tuturor medicilor din 
Republica Moldova și a cetăţenilor care 
au trecut prin mâinile medicilor iluștri: „Vă 
mulţumim pentru idee, pentru conti nui-
tate, pentru faptul că aţi reușit să realizaţi 
acest proiect grandios pentru Chișinău și 
pentru Republica Moldova”. 

De asemenea, cu aprecieri în adresa 
Universităţii au venit Dorin Chirtoacă, pri-
marul municipiului Chișinău, și Gheorghe 
Posti că, viceministru al culturii. 

Aleea savanţilor și medicilor iluștri 
reprezintă un tezaur cultural, o carte de 
vizită a Universităţii noastre și a mun. 
Chișinău. Este amplasată în regiunea Mă-

lina Mică (str. Nicolae Testemiţanu, 27), 
în imediata apropiere a unui complex 
universitar socio-cultural, în care vor fi  
amplasate: Muzeul de Istorie a Medici-

nei și Farmaciei din RM, biblioteca, o sală 
de conferinţe, centrul de autoguverna-
re studenţească ș.a. În viitor, Aleea va fi  
completată și cu alte busturi.   

Reaminti m că, în luna septembrie 
curent, două busturi, care aparţin rec-
torului Leonid Cobâleanschi și ilustrului 

chirurg Anton Spânu, au fost inaugurate 
în localitatea lor de baști nă – s. Baraboi, 
r. Dondușeni. Iniţiati va aparţine Asociaţiei 
obștești  „Baraboienii”, fi ind realizată în 

parteneriat cu administraţia publică lo-
cală. Potrivit primarului satului Baraboi, 
Andrei Ţurcan, această acţiune vine să 
înveșnicească memoria acestor Oameni 
și să amintească noilor generaţii despre 
personalităţile care au dus faima satului 
în întreaga ţară și nu numai.                   

Aleea savanţilor şi medicilor iluştri - un obiectiv strategic realizat

„Dragă Universitate, îţi mul-
ţumesc că mi-ai deschis ușile. 
Te iubesc și La Mulţi Ani!”

„Aici se seamănă lumină! Aici se 
nasc oameni iluștri! Mult succes și 
performanţă!”

„Să creezi minuni. Să fi i recunos-
cută, faimoasă. Între pereţii tăi să 
crească cei mai buni specialiști . Fii 
mare, fi i cea mai tare!”

„Mulţumim pentru cadrele califi -
cate la cel mai înalt nivel. Trăiască 
Alma Mater! Să trăiești  cât bradul 
în munte!”

„Sunt mândru că sunt stu-
dentul tău, am să-ţi port nu-
mele pe tot parcursul vieţii. 
La Mulţi Ani, Alma Mater!”

„La mulţi ani, USMF Nicolae 
Testemiţanu! Mulţumim pentru o 
lume în alb.”

„Să-ţi fi e dus numele în întreaga 
lume și să fi e purtat cu mândrie. 
Te iubim!”

„Mulţumim pentru condiţiile acor-
date, pentru profesori minunaţi, 
pentru modul în care ne predau te-
mele!” M1512

„Dragă Universitate, te felicit cu 
ocazia aniversării și sunt mândră că, 
la cei 70 de ani împliniţi, ai putut 
cu ușurinţă să-ţi păstrezi ti nereţea, 
prosperitatea și presti giul tău într-un 
pas cu renumitele universităţi eu-
ropene sau chiar mondiale, plămâ-
dind în aulele tale zeci de generaţii 
de savanţi renumiţi. Îţi doresc 
prosperitate, noi iniţiati ve, ati tu-
dini, poziţii acti ve și progresive...” 
Ina Tabanschi, gr. 1429 

„La Mulţi Ani, Alma Mater! Noi, gr. 
1514, îţi mulţumim că ne-ai primit 
în această familie mare. Îţi promitem 
că vom lăsa în urma noastră numai 

momente frumoase, îţi vom duce 
faima în lumea întreagă, vom deveni 
oameni demni, oameni mari, oameni 
ce vor dori doar binele celor din jur 
și vom deveni veritabili specialiști . Te 
iubim, USMF Nicolae Testemiţanu!”

 „USMF, însemni mult pentru noi. 
Succes și progres în conti nuare!”

„Congratulati ons USMF! We 
enjoyed so much to study here. 
La Mulţi Ani!”

 „Dragă Alma Mater, îţi mulţumesc 
că m-ai crescut și am devenit medic 
cu ajutorul și datorită Ţie!”

 „Mulţi ani înainte, USMF! Cât mai 
multe proiecte noi pe viitor, pre-
găti rea cadrelor medicale cât mai 
înalt specializate și oameni valoroși 
cu care să se mândrească o lume.” 

 „Stomatologii din grupa S1403 vor 
să mulţumească acestei Universităţi 
pentru deschiderea ușilor către vi-
sele ce ti nd a fi  realizate! Te iubim!” 

 „Felicitări, USMF! Am petrecut cei 
mai interesanţi ani cu ti ne!”

 „La Mulţi Ani, Alma Mater! 
Felicitări, BȘM! Vă mulţumim pen-
tru munca, efortul și dăruinţa de 
sine pe care o depuneţi în edu-
carea și documentarea viitorilor 
specialiști . Adevăraţi profesioniști ! 
Vă mulţumim!”

 „Prosperitate și bun augur celor de 
aici! Mulţi ani plini de rădăcini sta-
tornice și frumoase!”

 „Vreau să adresez cuvinte de 
mulţumire pentru munca imensă 
pe care o depuneţi, pentru dăruire 
de sine, abnegaţie, rigoare și corec-
ti tudine. Pe parcursul a 70 de ani, 
USMF Nicolae Testemiţanu a deve-
nit o insti tuţie marcantă atât la nivel 
naţional, cât și internaţional datorită 
profesionalismului și devotamen-
tului angajaţilor. La Mulţi Ani, Alma 
Mater, succese, împliniri remarca-
bile, prosperitate, spirit practi c.” Cu 
profund respect, Olesea Dobrea, șef 
secţie ATB, BȘM

 ”La Mulţi Ani, USMF!!! Sunt mân-
dru de a fi  student în această 
insti tuţie!!! Uită de somn, mâncare 
și fericire;).”

„Cine dacă nu USMF?! E o mân-
drie!”   

 ”Congratulati ons on your 70th an-
niversary! It has been a personal 
pleasure to be related to the USMF 
university. Wish you all success!”  

 „La Mulţi Ani, Alma Mater. Îţi aduc 
sinceră recunoști nţă pentru instru-
irea pe care o poţi da ti nerilor și 
crești  medici adevăraţi.”

 ”Congratulati ons to USMF. Wish all 
the students all the success.” Best 
regards, Yara B. 

„Anii trec, anii vin, doar ampren-
tele lor rămân în analele Timpului. 
Cumpăna anilor, doresc din inimă, 
să încline pentru Universitate spre 
bine, sănătate, prosperare. Să trăim 
cât mai multe clipe de voie bună, de 
sati sfacţie a viselor împlinite în toate 
aspectele vieţii. Dragoste și armo-
nie.” 

Mesaje de felicitare 

Înalte disti ncţii de stat au fost 
conferite mai multor angajaţi 
ai USMF „Nicolae Testemiţanu” 
pentru muncă îndelungată și 
prodigioasă în domeniul ocroti -
rii sănătăţii, contribuţie în pre-
găti rea specialiști lor de înaltă 
califi care și acti vitate ști inţifi co-
metodică intensă. Evenimentul 
festi v s-a desfășurat în data de 
18 decembrie curent. 

Astf el, regretatului profesor 
Ion Marin i s-a conferit Ordinul 
de Onoare, iar prorectorului Emil 
Ceban și profesorului universitar 
Valeriu Revenco - Ordinul Gloria 
Muncii.

Cu Medalia Meritul Civic a 
fost decernat decanul Facultăţii 
de Farmacie, Nicolae Ciobanu și 
profesorul universitar Valenti n 
Topalo, iar cu Medalia Nicolae 
Testemiţanu au fost decoraţi: 
Oleg Galbur, șef departament 
Resurse Umane; profesorii uni-
versitari Veaceslav Gonciar, 
Tiberiu Holban, Anatolie Nacu și 
Vladimir Valica.

De ti tlul onorifi c Om Emerit 
s-au învrednicit Olga Cerneţchi, 
prorector pentru asigurarea ca-
lităţii și integrării în învăţământ, 
profesorii universitari Victor 
Botnaru și Stanislav Groppa, 
conferenţiarii universitari Evghenii 
Guţu și Aurelia Usti an. 

Decernarea a avut loc în ca-
drul unei ceremonii solemne, la 
care au parti cipat delegaţi din 
partea președinţiei, rectorul 
Ion Ababii, prorectori, șefi  de 
subdiviziuni, profesori universi-
tari, cadre profesoral-didacti ce, 
studenţi și rezidenţi. 

În cadrul aceluiași eveni-

ment, au fost înmânate și peste 
54 de diplome ale Guvernului 
Republicii Moldova de gradul 
I, II și III mai multor specialiști . 
Totodată, Ministerul Sănătăţii a 
acordat o serie de diplome de 
excelenţă mai multor angajaţi ai 
Universităţii.

De asemenea, trofee și pre-
mii au fost oferite celor mai buni 
studenţi ai Universităţii noastre, 
care au primit Bursa 70 de ani 
ai USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
cât și ti nerilor cercetători - pen-
tru performanţe în acti vitatea de 
cercetare. 

Disti ncţiile au fost acorda-
te prin Decretul Președintelui 
Republicii Moldova nr. 1780 
din 8 octombrie 2015 și au fost 
anunţate anterior în cadrul 
manifestării festi ve consacra-
te celei de-a 70-a aniversări a 
USMF ”Nicolae Testemiţanu”. În 
semn de înaltă apreciere a me-
ritelor deosebite în dezvoltarea 
învăţământului universitar, pen-
tru contribuţie substanţială la 
pregăti rea specialiști lor de înaltă 
califi care și implementarea no-
ilor metode de instruire, cerce-
tare, diagnosti c și asistenţă me-
dicală, Universităţii noastre i s-a 
conferit Ordinul Republicii. 

Totodată, USMF „Nicolae 
Testemiţanu” a fost decorată 
cu cea mai înaltă disti ncţie aca-
demică a Academiei de Ști inţe 
a Moldovei - Medalia Dimitrie 
Cantemir, iar rectorul Ion Ababii 
- cu Medalia Nicolae Milescu 
Spătarul, pentru contribuţie 
incontestabilă la dezvoltarea 
ști inţei, pentru capacităţile ma-
nageriale și calităţile alese.

Vivat, crescat, fl oreat!

Cele mai înalte distincţii de stat pentru 
cadrele profesoral-didactice 

ale USMF „Nicolae Testemiţanu”
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Alma Mater

În conformitate cu noul 
Cod al Educaţiei, USMF 
„Nicolae Testemiţanu” și-a 
creat Consiliul pentru dez-
voltare strategică insti tuţio-
nală. 

O ședinţă în acest sens a 
avut loc în data de 4 noiem-
brie, unde au fost prezentaţi 
cei nouă membri. Trei dintre 
acești a au fost desemnaţi de 
Ministerul Educaţiei, Mini-
sterul Finanţelor și, respecti v, 
Ministerul Sănătăţii: Andrei 
Grosu, Valenti na Badrajan, 
Ion Chicu. Alte două persoane 
sunt cadre didacti ce ti tulare 
la Universitatea noastră, care 
nu deţin funcţii de conducere 
și nu sunt membri ai Senatului 
- Ecaterina Stasii, profesor 
universitar, Departamentul 
Pediatrie și Eugen Tcaciuc, 
conferenţiar universitar, 
Departamentul Medicină 
Internă. Nicolae Sadovei și 
Vasilii Chirtoca au fost de-
legaţi din partea Senatului, 
ca experţi externi. Membru 

al Consiliului este și rec-
torul Ion Ababii, alături 
de Parascovia Becciev, 
contabil-șef. Președinte 
a fost ales Aurel Grosu, 
vicepreședinte - Valenti na 
Badrajan, iar secretar - 
Ecaterina Stasii.  

Consiliul pentru dezvolta-
re strategică insti tuţională va 
coordona elaborarea Planului 
de dezvoltare strategică in-
sti tuţională, va monitoriza și 
va evalua efi cienţa uti lizării 
resurselor fi nanciare și va 
prezenta Senatului pentru 
aprobare proiectul bugetu-
lui Universităţii. Totodată, 
Consiliul va asigura manage-
mentul insti tuţional privind 
drepturile de proprietate inte-
lectuală și de transfer tehno-
logic, va lua decizii, cu avizul 
favorabil al Senatului, privind 
dezvoltarea și consolidarea 
patrimoniului Universităţii, va 
iniţia și va închide programele 
de studii, va stabili metodolo-
gia de salarizare și sti mulare 

a personalului, acti vităţile de 
antreprenoriat, parteneriate-
le public-private, cooperarea 
cu mediul de afaceri ș.a.

La cea de-a doua ședinţă, 
desfășurată în data de 21 
decembrie curent, membrii 
Consiliului pentru dezvoltare 
strategică insti tuţională au 
pus în dezbatere mai multe 
aspecte, printre care: aproba-
rea proiectului de taxe privind 
organizarea studiilor supe-
rioare de doctorat, ciclul III, 
pentru anii 2015-2016; apro-
barea contractelor privind re-
alizarea studiilor; dezvoltarea 
conceptului Insti tutului de 
Medicină Clinică și crearea 
Spitalului Universitar.   

Ca importanţă, Consiliul 
este al doilea organ de con-
ducere a Universităţii, după 
Senat, care se va întruni o 
dată în trimestru sau ori de 
câte ori va fi  necesar, la iniţi-
ati va președintelui sau a cel 
puţin o treime din membri.

                                        

Proiectul CHRONEX-RD, prin 
intermediul căruia a fost creată 
reţeaua transfrontalieră pentru ma-
nagementul bolilor cronice, a ajuns 
la fi nal. O conferinţă în acest sens a 
fost desfășurată în data de 18 și 19 
decembrie, la Chișinău. 

Pe parcursul a doi ani, cât a du-
rat proiectul, cele trei insti tuţii par-
tenere: Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, 
Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din 
Republica Moldova și Universitatea 
Naţională Medicală din Odesa, au 
reușit să creeze oportunităţi de dez-
voltare pentru specialiști i din diver-
se domenii. 

Astf el, 30 de cercetători (câte 
10 pentru fi ecare regiune) au lucrat 
direct în proiecte de cercetare avan-
sată, coordonate de nucleul de cer-
cetare biomedicală CHRONEX-RD. 
Circa 60 de medici de familie (câte 
20 de practi cieni din fi ecare ţară) – 
au benefi ciat de formare în dome-
niul managementului cercetării în 
medicina primară și comunitară. În 
plus, dintre acești a, 20 de persoane 
au fost instruite și au devenit for-
matori în managementul cercetării, 
managementul bolilor cronice și asi-
gurarea calităţii în practi ca și cerce-
tarea în medicina primară și comuni-
tară. Alţi peste 300 de profesioniști  
în sănătate (doctori în diferite etape 
de formare sau domenii - rezidenţi, 
specialiști , doctoranzi) au benefi ciat 
de formare în domeniul manage-
mentului bolilor cronice. 

„Ideea dezvoltării unui astf el de 
proiect a venit ca urmare a unei pro-
bleme cu care se confruntă toate 
cele trei ţări, și anume bolile cronice. 
Suntem convinși că acest proiect va 
avea o fi nalitate sigură și un impact 
onorabil asupra stării de sănătate 
a populaţiei din regiunile noastre, 
a sistemului de asistenţă medica-
lă și, în special, pentru ști inţă”, a 
menţionat în ședinţa de deschidere 
a conferinţei, Olga Cerneţchi, pro-
rector pentru asigurarea calităţii 
și integrării în învăţământ al USMF 
„Nicolae Testemiţanu”. 

În Strategia „Sănătate 2020” a 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
un punct aparte îl consti tuie lup-
ta maladiilor nontransmisibile. În 
Republica Moldova, 87% din mor-
talitatea populaţiei este cauzată de 
bolile nontransmisibile, cele mai 
afectate fi ind persoanele în vârstă 
aptă de muncă. 

Potrivit viceministrului să-
nătăţii, Gheorghe Ţurcanu, 
Universitatea noastră este „pilonul 
de sprijin al Ministerului Sănătăţii”, 
în aplicarea cu succes a diferitor pro-
grame naţionale și internaţionale de 
forti fi care a sistemului de sănătate 
din ţară și a subliniat importanţa 
împărtășirii experienţelor medicale 
comune atât în combaterea mala-

diilor nontransmisibile, cât și a altor 
fenomene. 

Valeria Marichereda, manager 
de ţară al proiectului CHRONEX-RD 
de la Universitatea Naţională de 
Medicină din Odesa, a mulţumit 
partenerilor pentru iniţiati vă și 

conlucrare în acest proiect, care a 
fost primul de acest fel pentru ei 
și le-a deschis noi oportunităţi. În 
semn de apreciere pentru supor-
tul acordat în cadrul acestui parte-
neriat, reprezentanta Universităţii 
din Odesa a conferit rectorului 
Ion Ababii - Medalia „Професор 
В. В. Пiдвисоцьки” și o diplomă de 
onoare pentru Rodica Gramma, șefa 
Departamentului Relaţii Externe și 
Integrare Europeană.

Cele trei universităţi partene-
re au creat o fundaţie la Iași, bazată 
pe trei nuclee: domeniul biomedical 
(include persoane care fac cercetare 
de bază), cel clinic (format din spi-
talele din cele trei ţări) și asistenţa 
medicală primară și comunitară. 
„În viitor, intenţionăm să creăm, în 
cadrul fundaţiei, un centru privind 
medicina bazată pe dovezi, unde să 
dezvoltăm cursuri avansate privind 
bolile cronice. Un accent deosebit va 
fi  pus pe furnizarea datelor pentru 
crearea politi cilor transfrontaliere de 
sănătate, care nu există în prezent”, a 
menţionat Liviu Oprea, manager de 
proiect al Universităţii de Medicină și 
Farmacie „Gr. T. Popa”. Un alt aspect 
ce ţine de conti nuitatea proiectului 
este platf orma de e-learning creată, 
la care vor avea acces toţi medicii din 
cele trei ţări, de orice specialitate. 
În curând va fi  lansată invitaţia de a 
transmite cursuri si materiale pentru 
a fi  incluse în această platf ormă. 

Managerul de proiect din 
Republica Moldova, Mihail 
Gavriliuc, prorector pentru relaţii 
internaţionale al USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, a punctat principale-
le realizări obţinute în cadrul pro-
iectului, în special stabilirea parte-
neriatelor de lungă durată, ce au 
presupus semnarea a 7 acorduri 
de colaborare cu spitale de nivel 
republican și alte 6 cu insti tuţii de 
asistenţă medicală primară din ţară. 

Totodată, în cadrul manifestării 
ști inţifi ce s-a discutat despre dezvol-
tarea unei reţele de cercetare în bi-
omedicină și crearea unei infrastruc-
turi puternice de cercetare în toate 
ţările partenere. 

Proiectul CHRONEX-RD a fost 
iniţiat în anul 2014, iar acti vităţile 
s-au desfășurat în toate cele trei 
regiuni, cu parti ciparea insti tuţiilor 
partenere. Universitatea din Iași 
și-a asumat coordonarea reţelei și 
dezvoltarea nucleului de cerceta-
re, Universitatea de Medicină din 
Chișinău și cea din Odesa au imple-
mentat programele de formare în 
managementul integrati v al bolilor 
cronice pentru specialiști i din do-
meniul sănătăţii.                         

Mediciniști i ar putea în-
văţa despre metodele de tor-
tură fi zică și psihologică, con-
secinţele imediate și tardive 
ale actului de tortură, docu-
mentarea adecvată a semne-
lor și urmelor pentru a putea 
realiza o examinare cât mai 
precisă a persoanelor supuse 
torturii și relelor tratamen-
te. Se intenţionează ca, în 
scurt ti mp, la USMF „Nicolae 
Testemiţanu” să fi e introdus 
un curs opţional în acest sens. 
Acest fapt a devenit o nece-
sitate, deoarece de dovezile 
medicale legale depinde, de 
multe ori, efi cienţa unei an-
chete privind maltratarea.

Pentru realizarea obiec-
ti vului enunţat a fost realizat 
un Studiu de fezabilitate pri-
vind includerea prevederilor 
Protocolului de la Istanbul în 
Programul de studii al Uni-
versităţii noastre, discutat în 
cadrul unei mese rotunde, la 
care au parti cipat reprezen-
tanţi ai Programului Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD) Moldova, membri ai 
Consiliului de administraţie a 
Universităţii, ai catedrelor de 
Medicină legală și Filosofi e și 
bioeti că, cadre profesoral-di-
dacti ce, studenţi și rezidenţi. 

„Doctorii și specialiști i în 
medicină sunt persoane cheie 
în documentarea cazurilor de 
tortură, cele fi zice și psihologi-
ce, și, practi c, fără o descriere 
amănunţită a cazului - vinova-
tul pentru acest act nu poate fi  
pedepsit”, a menţionat invitatul 
special Evghenii Goloșceapov, 
coordonator programe Justi -
ţie și drepturile omului, PNUD 
Moldova. 

Olga Cerneţchi, prorec-
tor pentru asigurarea calităţii 
și integrării în învăţământ,   a 
menţionat despre necesitatea 
introducerii acestui curs, inclu-

siv în unele comparti mente ale 
programului la Medicina de fa-
milie, medicii de această spe-
cialitate fi ind cei care pot oferi 
suport în astf el de cazuri și în 
alte medii, cum ar fi  cel rural. 

Un raport referitor la 
Studiul de fezabilitate pri-
vind includerea prevederilor 
Protocolului de la Istanbul în 
Programul de studii al USMF 

„Nicolae Testemiţanu” a fost 
prezentat de Andrei Pădure, 
consultant PNUD, șef cate-
dră Medicină legală, care a 
subliniat rolul fundamental 
al medicului în aplicarea unei 
justi ţii echitabile în cazurile de 
tortură. „De calitatea și pleni-
tudinea efectuării examenelor 
medicale, dar și documentării 
de către personalul medical 
clinic al consecinţelor torturii, 
depinde întru totul capacita-
tea experti zei de a identi fi ca și 
proba existenţa urmărilor tor-
turii și de a le supune califi cării 
în calitate de vătămare cor-
porală, mai ales atunci când 
actele medicale servesc drept 
unica sursă de informaţii cu 
caracter medical vizavi de tra-
umele suportate de victi mă”. 

Potrivit Procuraturii 
Generale, cu toate că în scăde-
re, numărul plângerilor privind 
actele de tortură depășește 

anual 300 de cazuri, pe margi-
nea lor fi ind iniţiate 60-70 de 
cauze penale. 

Studenţii prezenţi la eve-
niment au salutat ideea de a 
introduce în programul de stu-
dii un astf el de curs, important 
este ca să fi e unul cât mai prac-
ti c. Acesta este recomandat 
să fi e elaborat și implemen-
tat în instruirea universitară 

(Facultatea de Medicină) și 
postuniversitară (Facultatea 
de Rezidenţiat și Secundariat 
Clinic, Facultatea de Educa-
ţie Conti nuă în Medicină și 
Farmacie) și instruirea prin si-
mulare a medicilor din cadrul 
USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

Menţionăm că studiul de 
fezabilitate s-a realizat în ca-
drul Proiectului „Consolida-
rea capacităţilor naţionale de 
protejare a celor mai vulne-
rabile persoane din Republica 
Moldova de tortură”, fi nan-
ţat de Uniunea Europeană, 
cofi nanţat și implementat de 
PNUD în Moldova, în partene-
riat cu Ofi ciul Înaltului Comisar 
ONU pentru Drepturile Omu-
lui, Fundaţia Est Europeană și 
Fundaţia Soros-Moldova. An-
terior, PNUD Moldova și UE, a 
investi t cca un milion de euro 
în modernizarea Centrului de 
Medicină Legală.                         

Avem un Consiliu pentru dezvoltare 
strategică instituţională

Tortura şi relele tratamente 
- luate în vizor

Proiectul CHRONEX-RD - 
o reuşită pe termen lung 



5Noiembrie-Decembrie 2015

www.usmf.md

Lauri merituoși

Interviu cu Ian TOMA, profesor la Universitatea
 „George Washington”, absolvent al USMF „Nicolae Testemiţanu”

Palmaresul Doctor Honoris 
Causa al Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” a fost completat 
cu încă un nume notoriu -  Ioanel 
Sinescu, rectorul Universităţii 
de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila” din București .   

Potrivit rectorului Ion Ababii, 
ti tlul onorifi c a fost conferit pentru 
merite deosebite în valorifi carea 

acti vităţii profesionale a recto-
rului Sinescu pe plan naţional şi 
internaţional, pentru aportul con-
siderabil la stabilirea şi promovarea 
relaţiilor de cooperare între USMF 
„Nicolae Testemiţanu” și UMF 
București , și pentru includerea ti n-
erilor în această misiune nobilă. 

Pe lângă faptul că este un 
manager iscusit, rectorul Sinescu 
este și un specialist renumit în 

domeniul urologiei. „Sunt impre-
sionat de acti vitatea impunătoare, 
care se desfășoară în Centrul de 
Urologie și Transplant Renal, din 
cadrul Insti tutului Clinic Fundeni 
din București , condus de profe-
sorul Sinescu, unde zilnic sunt 
efectuate câte 37 de intervenţii 
chirurgicale. Până în prezent, aici 
s-au realizat peste 1600 de trans-
planturi renale cu prelevarea or-
ganelor de la pacienţii în moarte 
cerebrală”, a declarat Adrian 
Tănase, șef catedră Urologie și nef-
rologie chirurgicală a Universităţii 
noastre. În plus, profesorul Ioanel 
Sinescu a fost primul referent ofi -
cial din România, care a parti cipat 
la susţinerea unei teze de doctor 
în ști inţe medicale în domeniul 
urologiei în ţara noastră.  

La rândul său, în cadrul 
manifestării solemne, Ioanel 
Sinescu a venit cu mulţumiri în 
adresa comunităţii universitare. 
“Vă asigur de tot ceea ce pot eu 
să fac în condiţiile în care sunt, de 
colaborare între insti tuţiile noas-
tre, de schimb de experienţă în-

tre cadrele profesoral-didacti ce, 
de schimb și ajutoare în ceea ce 
privește publicaţiile ști inţifi ce, de 
schimb de studenţi și rezidenţi, 
de schimb de curriculum în 
învăţământul postuniversitar, în 
așa fel încât această relaţie să 
fi e tot mai strânsă, să fi e validată 
prin colaborări profesionale care 
să asigure progresul insti tuţiilor 
noastre, pentru că fi ecare avem 
de învăţat unii de la alţii”, a de-
clarat rectorul Sinescu.

Pentru calităţile sale de 
ilustru savant, talentat peda-
gog şi educator, specialist chi-
rurg urolog și transplantolog, 
manager al ocroti rii sănătăţii şi 
învăţământului superior medi-
cal, profesorul Ioanel Sinescu 
este bine cunoscut atât în 
ţară, cât şi peste hotare. Graţie 
acti vităţii sale multi laterale a 
fost ales membru fondator și 
președinte al Societăţii Române 
de Urologie; membru fonda-
tor al Societăţii Romtransplant; 
președinte al Comisiei pentru 
transplant de organe și ţesuturi 

al Ministerului Sănătăţii din 
România; membru al Consiliului 
ști inţifi c al Agenţiei Române de 
Transplant; al Societăţii Române 
de Chirurgie; membru al Con-
siliului Asociaţiei Europene de 
Urologie; precum şi al Societăţii 
Internaţionale Francofone de 
Urodinamică ș.a.

Ioanel Sinescu - Doctor Honoris Causa 
al USMF ”Nicolae Testemiţanu”

Ști m deja că mulţi dintre 
absolvenţii Universităţii noas-
tre acti vează cu succes peste 
hotarele ţării, dar nu de multe 
ori am avut ocazia să-i cunoaș-
tem îndeaproape. Unul dintre 
absolvenţi, crescut și educat în 
spiritul Alma Mater, prin mun-
că și perseverenţă, a ajuns să 
se ocupe de cercetare în me-
dicina genomică la Universi-
tatea „George Washington”, 
SUA, unde și-a susţinut și teza 
de doctor în ști inţe medicale. 
În rândurile ce urmează, Vă 
îndemnăm să-l cunoașteţi pe 
Ian Toma, absolvent al USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, în pre-
zent – profesor la universitatea 
menţionată. 

Cum este să Vă număraţi 
printre absolvenţii Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”?

Ian Toma: Sunt mândru 
de a fi  absolventul acestei 
insti tuţii, întotdeauna m-am 
mândrit cu aceasta. Am mai fă-
cut și alte câteva Universităţi: 
rezidenţiatul – la Moscova, 
masteratul la Universitatea 
„George Washington”, dar USMF 
„Nicolae Testemiţanu” este Alma 
Mater. 

Ce v-a moti vat să alegeţi me-
dicina?

La mine mama este medic 
și nu mi-am închipuit să fac altă 
meserie. De mic copil mergeam 
cu mama la serviciu, pe la che-
mări. Am stat prin spitale toată 
viaţa mea.

Ce aminti re V-a marcat cel 
mai mult în anii studenţiei?

Studenţia pentru mine a 
fost o perioadă foarte fericită, 
interesantă și destul de acti vă. 
Am avut noroc de un mentor 
deosebit, care m-a condus toţi 
cei șase ani aici, la Universitate, 
Petru Roșca. Din anul doi am lucrat 
cu dumnealui în Centrul de gine-
cologie, inclusiv în aviaţia sanitară. 
Aici m-a învăţat tot ce a ști ut. 

Aţi luat specializarea în gi-
necologie?

Așa am fost reparti zat. 
Chiar dacă aveam și soţie, și 
copil la Chișinău, am fost re-
parti zat pentru specializare la 
Nisporeni. 

În afară de profesorul 
Roșca, care dintre dascăli V-a 
marcat cel mai mult?

Am învăţat de la majoritatea 
profesorilor mei. De la fi ecare 
am acumulat cunoști nţe, pe care 
le-am folosit mai târziu. Când 
ești  student, îţi trăiești  viaţa într-
o orbită diferită și nu prea atragi 
atenţia la multe detalii. 

Cum erau pe atunci relaţiile 
dintre profesori și studenţi?

Sper că acum sunt mai 
bune... Înainte era un fel de ido-
latrizare a profesorilor. Cu toate 
că am avut foarte mulţi profe-
sori de nivel foarte înalt, foarte 
ingenioși și sociabili, totuși era o 
ati tudine rezervată faţă de noi. 
Să nu mai vorbim de prietenie 
între profesor și student, care 
înainte practi c nu exista. Sper că 
această distanţă să se micșoreze 
treptat, pentru că ea nu trebuie 
să fi e așa de mare. 

Cum aţi ajuns să profesaţi la 
Universitatea „George Washin-
gton”? 

După ce am emigrat, am 
colaborat cu o companie, care 
se ocupa cu importul uti la-
jelor și echipamentelor me-
dicale pentru spitale în stră-
inătate. Acolo mi-am luat un 
studiu de master în cercetări 
clinice la Universitatea „George 
Washington”, iar peste vreo trei 
luni mi s-a propus funcţia de 
asistent de profesor. Peste ju-
mătate de an am înaintat o reco-
mandare privitor la introducerea 
a câtorva subiecte noi în cursu-
rile existente, care am văzut că 
lipseau. În fi nal, atunci când am 
solicitat o referinţă, pentru că 
doream să mă angajez în altă 

parte, mi s-a propus să acti vez 
la Catedra de medicină, unde lu-
crez până în prezent ca profesor, 
predau și fac cercetare ști inţifi că. 
Aș vrea să menţionez că respec-
ti va catedră de la Universitatea 
„George Washington”  e diferită 
de cea de la noi. Aceasta include 
mai multe departamente și se 
aseamănă cu un spital universi-
tar cu vreo 20 de subdiviziuni. 

Cât de mult V-au aju-
tat cunoști nţele acumulate 
la Alma Mater să Vă afi rmaţi 
ca cercetător și ca profesor 
la universitate?

Încă de când eram student la 
medicină, mulţi dintre profesori 
spuneau că medicina se schimbă 
o dată la 5 ani. În prezent, cred 
că medicina se schimbă o dată 
la 2-3 ani. Bazele teoreti ce m-au 
ajutat mult pentru că înţelegeam 
cum se petrec mecanismele, fi -
ziologia și  patologia la om, dar 
însuși nivelul de înţelegere a bo-
lilor s-a schimbat radical. A tre-
buit să învăţ multe lucruri sau să 
mi le aduc aminte, fi indcă atunci 
când am decis să pregătesc teza 
de doctor în ști inţe medicale, a 
fost necesar să fac suplimentar 
încă doi ani de studii.

Care este domeniul Dum-
neavoastră de cercetare? 

Mă ocup de vreo 6 ani de me-
dicina genomului, secvenţierea 
genomului uman, cunoașterea 
biomarkerilor bolilor în sânge, 
ADN-ului în urma bolilor, schim-
bărilor care au loc în organism.

În ce proiecte sunteţi impli-
cat la moment?

În prezent, unul dintre pro-
iectele care se află în faza finală 
este cel în care am descoperit 
markerii genetici la apendicită, 
la care în curând vom scoate și 
două articole. Ne-am ocupat și 
de identificarea microbiomu-
lui în plămânii omului - pneu-
monia spitalicească. Domeniul 
principal de cercetare a sub-

diviziunii noastre, în prezent, 
este cardiologia, cercetarea 
markerilor de ateroscleroză, a 
celor de insuficienţă cardiacă. 
Monitorizăm transplanturile 
la cei cu insuficienţă cardiacă 
prin intermediul unui meca-
nism care pompează sângele 
în inimă până se găsește un 
donator sau până se întăresc 
mușchii inimii. În această ordi-
ne de idei, noi facem anumite 
prognoze. Circa 50% dintre car-
diaci decedează în urma infarc-
tului, până a ajunge în spital, 
iar noi trebuie să avem grijă, să 
prevenim ca ei să nu ajungă în 
asemenea situaţie. 

Aveţi proiecte iniţiate cu 
USMF  „Nicolae Testemiţanu”, 
cu unele laboratoare de cerce-
tare poate?

Avem câteva proiecte, la 
care sper să avem ceva rezultate 
poate într-un an, poate în doi. În 
această ordine de idei, am apli-
cat pentru programul Fulbright 
și dacă reușim să-l câști găm o să 
mă vedeţi cel puţin șase luni în
Republica Moldova, pe parcursul 
a doi ani. 

În planurile Dumneavoas-
tră de viitor, Vă gândiţi sau, cel 
puţin, Vă imaginaţi să acti vaţi 
aici acasă?

Este o întrebare foarte inte-
resantă. Aș dori să revin aici, dar 
situaţia actuală nu-mi permite. 
De Moldova sunt legat spiritu-
al, aici e familia mea, prietenii 
și colegii mei. În SUA eu lucrez, 
în medie, câte 12 ore pe zi, cu o 
deosebită plăcere. Dacă exista și 
în Republica Moldova un labora-
tor de acest gen, veneam cu drag 
înapoi să acti vez aici. 

În SUA, noi avem patent pe 
genele de apendicită și acum am 
aplicat și la gene pentru cardio-
logie. Banii acești a vin de la uni-
versitate, fi indcă patentele sunt 
deţinute de aceasta și ele repre-
zintă o sursă de venit foarte mare 
pentru insti tuţie.  

Suntem în perioada aniver-
sării USMF “Nicolae Testemiţa-
nu”. Doriţi să le transmiteţi un 
mesaj profesorilor și studenţilor? 

Profesorilor le doresc numai 
sănătate și să-și realizeze planu-
rile pe care le au, iar studenţilor 
le-aș dori mai mult curaj. Ei se 
pot integra în diferite proiecte 
ști inţifi ce încă din primii ani de 
studenţie, care i-ar ajuta să-și 
dezvolte gândirea criti că și viziu-
nea la problema în cauză. 

Vă mulţumim și vă mai 
așteptăm la Alma Mater!

Interviu realizat de Silvia Ciubrei

Rectorului Ion Ababii i-a 
fost conferit titlu de cetăţean 
de onoare al raionului 
Drochia în semn de apreciere 
pentru activitatea profesiona-
lă și personalitatea Domniei 
Sale. Decizia aparţine Consi-
liului raional Drochia și a fost 
luată în contextul aniversării 
a 75 de ani de la fondarea 
raionului. Menţionăm că Ion 
Ababii este originar din aceas-
tă regiune, mai exact - din sa-
tul Ochiul Alb. 

Cetăţean 
de onoare
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Dintotdeauna, comunitatea 
universitară a ţinut să cinstească 
memoria înaintașilor săi, să-și pro-
moveze valorile și oamenii, astf el 
încât acești a să nu fi e uitaţi de gene-
raţiile viitoare. Unele nume notorii 
ajung să fi e descoperite abia acum, 
după ani lungi de anonimat. Cam 
acesta este și cazul regretatului me-
dic Daniel Ciugureanu, mare patriot 
și marti r al neamului, care a deţinut 
funcţii importante de-a lungul vieţii, 
dar ale cărui fapte au rămas uitate 
de paginile istoriei. 

Pentru a aduce mai multă lumi-
nă în datele cunoscute despre aceas-
tă personalitate, la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” a fost organizat un 
simpozion ști inţifi c cu genericul 
„Dimensiunea umană, naţională și 
europeană a personalităţii lui Daniel 
Ciugureanu”, care a fost o adevărată 
lecţie de demnitate și patrioti sm pen-
tru toţi parti cipanţii.

„Este pentru prima dată 
când cinsti m aminti rea acestei 
personalităţi marcante – Daniel 
Ciugureanu, medicul, compatriotul 
nostru de glorie, pe care, spre marele 
regret, îl redescoperim abia acum în 
toată măreţia sa umană și spirituală”, 
a menţionat în discursul de inaugu-
rare a simpozionului, academicianul 
Ion Ababii, rectorul USMF „Nicolae 
Testemiţanu”. Domnia Sa a subliniat 
că este foarte important ca numele 
și faptele acestei personalităţi să ser-
vească drept exemplu pentru fi ecare 
din discipolii școlii mediciniste din 

Republica Moldova.
„Amnezia ne poate provoca 

dureri sufl etești ” a spus în cuvântul 
său de salut, Nicolae Enciu, direc-
tor adjunct al Insti tutului de Istorie 

al Academiei de Șţiinţe a Moldovei, 
care a susţinut ideea de a înainta 
un demers către Guvernul Republicii 
Moldova în vederea înveșnicirii me-
moriei lui Daniel Ciugureanu.

O semnifi caţie aparte a avut 
această acţiune pentru Gheorghe 
Rojnoveanu, prorector pentru ac-
ti vitate ști inţifi că al USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, care pe lângă faptul 
că a organizat evenimentul, a cerce-
tat îndeaproape puţinele date care 
există despre Daniel Ciugureanu și 
a rămas impresionat de acti vitatea 
și soarta acestuia. Iată de ce a decis 

să prezinte audienţei lecţiile de viaţă 
și demnitate ale medicului Daniel 
Ciugureanu, subliniind și contribuţia 
esenţială a Domniei Sale la înfăp-
tuirea Unirii. Profesorul și-a expri-

mat dorinţa ca fi ecare membru al 
comunităţii academice să cunoască 
mai multe despre eroii și marti rii 
neamului. „Sunt convins că simpozi-
onul de astăzi și materialele expuse 
aici vor completa, cât de puţin, go-
lul istoriei românilor din Basarabia 
și a medicinei autohtone. Prin 
contribuţia fi ecăruia dintre noi, aces-
tea își vor putea găsi locul oportun 
într-o secţiune a Muzeului de Istorie 
a Medicinei din Republica Moldova 
ca mărturie pentru generaţiile viitoa-
re de studenţi și medici”, a afi rmat 
prorectorul Rojnoveanu.

 „Sunt înclinat a crede că din 
acest moment de omagiere festi vă 
va apărea un val de aminti ri și scoa-
tere din umbră a acestei fi guri pro-
eminente, de o largă complexitate”, 
a spus Efi m Tarlapan, scriitorul care 
s-a sti ns din viaţă la numai două zile 
după eveniment. Regretatul epigra-
mist a readus în atenţia invitaţilor 
vorba lui Ion Antonescu „Nu există 
răsti gnire fără înviere” și a venit cu 
îndemnul de a ne cunoaște înaintașii 
și a le cinsti  memoria.  

Despre un subiect actu-
al și astăzi – „Daniel Ciugureanu, 
prim-ministru al Independenţei 
Republicii Democrati ce Moldovenești  
și al Unirii Basarabiei cu România” – a 
vorbit audienţei Mihai Tașca, cerce-
tător ști inţifi c coordonator, Insti tutul 
de Ști inţe Juridice al AȘM. 

Alte aspecte interesante au 
fost elucidate de Ion Negrei, cerce-
tător ști inţifi c la Insti tutul de Istorie 
al AȘM; Ion Varta, director, Serviciul 
de Stat de Arhivă al RM; Veronica 
Beţișor, muzeograf, Muzeul Naţional 
de Literatură „Mihail Kogălniceanu”; 
rudele și pământenii lui Daniel 
Ciugureanu.

Printre invitaţi s-au regăsit și 
academicienii Gheorghe Ghidirim și 
Victor Ghicavîi, profesorii universi-
tari Viorel Prisacari și Aurel Dănilă, 
ex-ministrul culturii și cultelor Ion 
Ungureanu. Cu toţii au remarcat că 
astf el de întruniri sunt izvoare inepui-
zabile de cunoști nţe despre acei care 
au stat la bazele devenirii noastre 
ca naţiune și trebuie organizate mai 
frecvent pentru că încă mai sunt mul-
te personalităţi care zac în anonimat.

Menţionăm că manifestarea 

ști inţifi că s-a desfășurat în data 
de 7 decembrie curent, la USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, fi ind organi-
zată sub egida Insti tutului de Istorie 
al Academiei de Ști inţe a Moldovei, 
Uniunea Scriitorilor din Moldova, 
Asociaţia Istoricilor din Republica 
Moldova și Serviciul de Stat de Arhivă 
al RM. Programul evenimentului a in-
clus și o expoziţie de fotografi e, cărţi 
și publicaţii periodice, care a refl ectat 
momente din viaţa și acti vitatea re-
gretatului Dr. Daniel Ciugureanu.

Pentru că a salvat vieţi și s-a 
dedicat în totalitate poporului și oa-
menilor - este de datoria noastră să-i 
păstrăm vie aminti rea...  

Daniel Ciugureanu s-a născut la 
9 decembrie 1885 în satul Bălcăuţi, 
co muna Șirăuţi,  judeţul Hoti n. Pe 
parcursul vieţii a deţinut mai mul-
te funcţii, printre care cea de medic 
chirurg, deputat în Sfatul Ţării (1917-
1918), prim-ministru al Republicii 
Democrati ce Moldovenești  (19 ianu-
arie – 4 aprilie 1918). 

Daniel Ciugureanu a fost 
unul din principalii cti tori ai Unirii 
Basarabiei cu România (27 marti e 
1918), a fost ministru, deputat și se-
nator în România întregită.

Daniel Ciugureanu a avut o tra-
iectorie  impresionantă a vieţii,  dar 
cauzele decesului și locul înmormân-
tării încă nu sunt stabilite cu exacti -
tate. Totuși, se presupune că ose-
mintele marelui marti r al neamului, 
decedat în drum spre închisoarea din 
Sighetul Marmaţiei (6 mai 1950), s-ar 
regăsi în Cimiti rul fără de morminte 
din aceeași localitate.

Patru medalii de aur, două 
de argint și trei de bronz a obţinut 
Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
la Expoziţia Internaţională Spe-
cializată „InfoInvent 2015” pentru 
inovaţiile realizate în acest an de 
membrii comunităţii academice.

Astf el, printre cele mai apreci-
ate lucrări se numără: Metoda de 
profi laxie a apariţiei refl exelor pa-
tologice în manipulările operatorii a 
lui Victor Ghicavîi și Ianoș Coreţchi; 
Metoda de profi laxie a complicaţii-
lor radioterapiei organelor bazinului 
mic, care-i are ca autori pe Victor 
Ghicavîi, Vadim Gavriluţa și Vitalie 
Ghicavîi; Metode de plasti e vascu-
larizată a defectelor septi ce de ten-
don patelar, Grigore Verega, Rodica 
Iordachescu, Radu Bîrca, Vladimir 
Stratan; Dispoziti v și metode de tra-
tament a cataractei senile, prezen-
tat de Ion Jeru.  

Totodată, Diploma și Premiul 
AGEPI pentru Cea mai bună invenţie 
creată de un tânăr inventator a 
ajuns la Olga Macagonova, cercetă-
tor ști inţifi c în Laboratorul ști inţifi c 
de inginerie ti sulară și culturi celu-
lare al USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

Prestaţia insti tuţiei noastre 
la această expoziţie a fost apre-
ciată și cu Diploma de Excelenţă 
și Medalia de aur cu menţiune 

specială din partea Universităţii 
Tehnice din Cluj-Napoca, sub egida 
Ministerului Naţional al Educaţiei 
și Cercetării Ști inţifi ce al Academiei 
de Ști inţe Tehnice și Salonul PRO 
INVENT 2015 din România. De ase-
menea, Forumul Inventatorilor din 
România și Salonul Internaţional 

EUROINVENT au acordat Diplomă 
și Medalie de aur autorilor Aurelia 

Spinei și Iurie Spinei pentru ciclul 
de brevete Metodă de prevenire a 
cariei dentare la copiii cu dizabilităţi.

În sesiunea de deschidere a 
expoziţiei, directorul Agenţiei de 
Stat pentru Proprietate Intelectuală, 
Octavian Apostol a menţionat că  

„prin această platf ormă încercăm 
să informăm vizitatorii despre acti -
vitatea inovaţională din Republica 
Moldova și din străinătate, să creăm 
o legătură între mediul de afaceri 
și mediul de cercetare”. Directorul 
AGEPI a afi rmat că putem aduce 
un impuls dezvoltării Republicii 
Moldova prin acti vitatea de inovare, 
care stă la baza dezvoltării durabile 
a economiei naţionale.

La inaugurarea expoziţiei 
au fost prezenţi și reprezentanţi 
ai Organizaţiei Mondiale pentru 
Proprietate Intelectuală (OMPI) 
și cei ai Biroului European pen-
tru Brevete (BEB), care au acordat 
pentru cercetătorii din Moldova 
– Medalia de Aur și Trofeul OMPI. 
Din acest an, cercetătorii din ţara 
noastră au posibilitatea să înainteze 
cereri de brevetare la BEB, care anu-
al înregistrează peste 2700 de soli-
citări pentru eliberarea brevetelor.

 Expoziţia Internaţională 
Specializată  „InfoInvent 2015” s-a 
desfășurat la MOLDEXPO, în peri-
oada 25-28 noiembrie curent,  și s-a 
axat mai mult pe inovaţiile ce ţin de 
efi cienţa energeti că, spre deosebi-

re de anul trecut când în prim-plan 
au fost proiectele din medicină și 
farmacie. Menţionăm că USMF  
„Nicolae Testemiţanu” parti cipă la 
acest eveniment încă de la prima 
ediţie, din 1995.

Actualităţi în medicina sporti -
vă, probleme de diagnosti c și trata-
ment privind traumele sporti vilor, 
managementul asistenţei medicale 
în sport și nutriţia sporti vilor au fost 
doar câteva dintre subiectele discuta-
te la Conferinţa ști inţifi co-practi că cu 
parti cipare internaţională „Medicina 
sporti vă: provocări și perspecti ve”. 
Evenimentul, desfășurat în perioa-
da 12-13 noiembrie la Universitatea 
noastră, a întrunit medici și specialiști  
în domeniu. 

„Serviciul de medicină sporti vă, 
prin acti vităţile sale, reprezintă o ve-
rigă principală în promovarea unui 
sti l de viaţă sănătos printre sporti vi și 
în obţinerea rezultatelor performan-
te în sport”, a menţionat Gheorghe 
Ștefăneţ, directorul Centrului Naţional 
de Medicină Sporti vă Atletmed. 

Gheorghe Ţurcanu, viceminis-
trul sănătăţii, a declarat că medicina 
sporti vă reprezintă o prioritate pentru 
Ministerul Sănătăţii și a reaminti t des-
pre parteneriatul public-privat iniţiat 
acum un an, în urma căruia a fost emi-
să și o hotărâre de guvern privind con-
struirea unui nou centru de medicină 
sporti vă în Republica Moldova.

Potrivit prorectorului pentru 
asigurarea calităţii și integrării în 
învăţământ, Olga Cerneţchi, medici-
na sporti vă a fost inclusă în nomen-
clatorul specialităţilor în rezidenţiat 
la USMF „Nicolae Testemiţanu”, cu 
suportul Ministerului Sănătăţii. „Cu 
ajutorul partenerilor și experţilor din 
Estonia a fost elaborat programul de 
studii în rezidenţiat pentru trei ani, iar 
începând cu anul 2014 a fost organi-
zată și prima admitere”, a relatat Olga 
Cerneţchi. 

Reformele care s-au întreprins în 
ulti mii doi ani în medicina sporti vă se 
datorează, în mare parte, colaborării 
cu experţii de la Clinica de Medicină 
Sporti vă și Reabilitare Medicală a 
Universităţii din Tartu. Directorul cli-
nicii, Eve Unt, a precizat că Ministerul 
de Externe al Estoniei va conti nua să 
susţină Republica Moldova în dezvol-
tarea acestei specialităţi.

Menţionăm că medicina sporti vă 
este un domeniu orientat spre menţi-
nerea și forti fi carea sănătăţii, preveni-
rea și tratamentul patologiilor, precum 
și pe sporirea efi cacităţii procesului de 
antrenament al persoanelor care prac-
ti că sportul. 

In Memoriam Daniel Ciugureanu

USMF „Nicolae Testemiţanu” 
apreciată pentru inovaţii

Forum ştiinţific
 în domeniul medicinei 

sportive
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Cele mai stringente probleme ale morfologiei au fost discutate în zilele de 16 
și 17 octombrie curent, în cadrul unui forum știinţific desfășurat la Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

“Suntem deschiși spre o colaborare reciproc avantajoasă pentru fortifica-
rea știinţelor fundamentale, inclusiv în realizarea multor proiecte știinţifice și 
didactice. Sperăm că discuţiile dintre diferite școli de morfologie vor deschide 
noi oportunităţi în consolidarea serviciului și noi orizonturi de colaborare între 
participanţi”, a menţionat prorectorul pentru activitate știinţifică al Universităţii 
noastre, Gheorghe Rojnoveanu. Potrivit Domniei Sale, conferinţa, aflată la cea 
de-a doua ediţie, tinde să devină o tradiţie frumoasă pentru specialiștii din do-
meniu. 

Dat fiind faptul că manifestarea s-a desfășurat în contextul aniversării a 70-a 
a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Ilia Catereniuc, șef catedră Anatomia omului, a 
ţinut să menţioneze în deschiderea evenimentului și câteva repere din istoria 
Universităţii noastre: ”Este semnificativ faptul că, anume în aceste zile, în anul 

1945 a început oficial procesul de studii la Institutul de Stat de Medicină din 
Chișinău”.

 Mihail Kurbat, delegatul Universităţii de Stat din Hrodna, Belarus, pe lângă 
felicitările aduse instituţiei noastre cu ocazia aniversării, a venit și cu aprecieri 
pentru activitatea de colaborare, care se dezvoltă “cu pași mari” între instituţia 
pe care o reprezintă și USMF „Nicolae Testemiţanu”, mai ales că există semnat un 
acord bilateral de co-finanţare în domeniul știinţific.

 Profesorul Constantin Fătu de la Universitatea de Medicină „Grigore T. 
Popa” din Iași a venit cu felicitări în adresa conducerii instituţiei noastre, care 
“în vremuri vitrege, a reușit să creeze aici, în Moldova lui Ștefan cel Mare, o 
Universitate care, de-a lungul anilor s-a bucurat de un important prestigiu în 
lumea știinţifică a marii Uniuni Sovietice pe timpuri, a Europei și a României la 
ora actuală”.

Manifestarea știinţifică a fost organizată de catedrele de Anatomie a omu-
lui, Anatomie topografică și chirurgie operatorie, Histologie, citologie și embrio-
logie, în colaborare cu Asociaţia Știinţifică de Morfologie din Republica Moldova. 
În acest sens, a fost editată o culegere de lucrări, în care sunt publicate articole 
știinţifice recenzate, de o valoare fundamentală și aplicativă în domeniul mor-
fologiei, semnate de autori din ţară și de peste hotare. O parte din lucrările pu-
blicate au fost comunicate și în cadrul conferinţei știinţifice. Printre temele care 
au făcut subiectul prezentărilor se numără modificările morfofuncţionale ale or-
ganelor în diferite perioade ale ontogenezei, anatomia clinică și experimentală 
ș.a. La manifestare au participat mai mulţi invitaţi internaţionali, șefi de catedre, 
cadre profesoral-didactice, studenţi și rezidenţi. 

Specialiștii din Spaţiul Francofon de 
Pneumologie (EFP) și membrii Societăţii 
de Pneumologie de Limbă Franceză (SPLF) 
și-au dat întâlnire la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 
în cadrul unei reuniuni știinţifice. Manifestarea 
a întrunit specialiști pneumologi din ţară și de 
peste hotare, precum și studenţi și rezidenţi, 
oferindu-le oportunitatea de a fortifica co-
laborarea știinţifică în domeniul respirologi-
ei. Aici au fost abordate subiecte variate din 
pneumologia contemporană: patologia căilor 
respiratorii, pneumopatiile interstiţiale, som-
nologia, abordări noi endoscopice ș.a.

Evenimentul a ţinut două zile și s-a făcut 
remarcat prin prezenţa unor invitaţi de onoare, 
printre care: Jerome Petit, consilier cultural al 
Ambasadei Republicii Franceze în Republica 
Moldova, Philippe Delaval, președinte SPLF, Ali 
Benkheder, coordonator EFP, Bernard Pigearias, 
secretar general pentru relaţiile internaţionale 
ale SPLF, Florin Mihălţan și Joanna Domagala-
Kulawik, președinţii societăţilor membre din 
România și, respectiv, Polonia.

Despre potenţialul francofon al 
Universităţii noastre a vorbit audienţei 
Mihail Gavriliuc, prorector pentru relaţii 
internaţionale. Potrivit Domniei Sale, aces-
ta „este constituit din cei cca 98 de studenţi 
francofoni; 50 de profesori de discipline non 
lingvistice, care predau în limba franceză; 
studenţii francofoni din anul V de studii, care 

beneficiază anual de burse pentru stagii, cu 
durata de o lună, în instituţiile partenere din 

Franţa și Belgia; proiecte de interes comun 
între filierele francofone din RM; proiecte de 
formare, de cercetare și de guvernanţă cu 
instituţii partenere din regiune și din Europa 
Centrală și de Vest; participare activă la pro-

gramul de burse doctorale și postdoctorale 
Eugen Ionescu; trei teze susţinute în cotutelă 

cu universităţi din Franţa și Belgia; activităţi 
francofone de formare, dezvoltare și cerceta-
re în Centrul de Reușită Universitară - iar în 
toate acestea este utilizată limba franceză ca 
instrument de schimb de opinii și experienţă”. 

În acest fel, prorectorul a evidenţiat principa-
lele aspecte ce ţin de colaborarea cu spaţiul 
francofon, care prezintă și rezultate concrete.   

Metodele de studiere a medicinei în me-
diul francofon sunt foarte interesante, disci-
plinele fiind structurate și intercalate atât pe 
orizontală, cât și pe verticală, iar materialele 
predate studenţilor sunt foarte bine sistema-
tizate, a relatat profesorul universitar Victor 
Botnaru, șef disciplină Pneumologie și alergo-
logie, Departamentul Medicină Internă. 

 „Suntem foarte mândri de colaborarea 
între universităţi, în special ceea ce ţine de pro-
iecte comune, de schimbul de studenţi, rezidenţi 
precum și schimburile de experienţă în dome-
niul profesional dintre cadrele profesoral-didac-
tice. Sper ca seminarul de astăzi să deschidă noi 
oportunităţi de colaborare atât în domeniul pne-
umologiei, cât și al medicinei în general”, a afir-
mat Jerome Petit, consilier cultural al Ambasadei 
Republicii Franceze în Republica Moldova.

Reamintim că USMF „Nicolae 
Testemiţanu” este membru al Agenţiei 
Universitare a Francofoniei (AUF) din anul 
1997. Un an mai târziu, cu suportul AUF, la 
Universitatea noastră a fost inaugurată Filiera 
Francofonă de Medicină. În 2005, Facultatea 
de Medicină nr. 1 a fost evaluată cu succes 
de Conferinţa Internaţională a Decanilor 
Facultăţilor de Medicină de Expresie Franceză 
(CIDMEF) cu scopul alinierii la standardele eu-
ropene.

Cel de-al VI-lea Congres de Urologie, Dializă și 
Transplant Renal cu participare internaţională, desfă-
șurat în această toamnă la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, a adus în 
prim-plan actualităţile din domeniu.

Potrivit președintelui Congresului, profesorul 
Adrian Tănase, șef catedră Urologie și nefrologie me-
dicală, cele mai importante schimbări din ultima pe-
rioadă ţin de implementarea în practica urologică a 
unor noi metode de tratament chirurgical, cum ar fi 
intervenţiile endourologice și cele laparoscopice, care 
sunt folosite nu doar în Clinica de Urologie a Spitalului 
Clinic Republican, dar și în alte secţii de urologie din 
ţară. “Pe lângă aceasta, mai mulţi medici urologi au be-
neficiat de schimb de experienţă în spitalele de peste 
hotare, au fost reluate intervenţiile chirurgicale privind 

transplantul renal, iar rezultatele în acest domeniu sunt 
comparate cu cele europene”, a adăugat profesorul.

Prim-ministrul interimar Gheorghe Brega, speci-
alist urolog (care deţinea funcţia de viceprim-minis-
tru pe atunci), a ţinut să aducă mulţumiri medicilor 
urologi pentru activitatea lor de zi cu zi, în folosul 
pacientului, pentru răbdarea, curajul și dorinţa de a 
face bine, în ciuda crizei în care se află ţara noastră și 
sistemul de sănătate.

Un tablou general al serviciului de urologie și 
nefrologie din republică a fost prezentat de ministrul 
sănătăţii, Ruxanda Glavan: „Actualmente, în acest 
serviciu activează circa 170 de specialiști în urologie, 
30 în nefrologie și începând cu 2014, odată cu insti-
tuirea rezidenţiatului în nefrologie, cu siguranţă că 
numărul de specialiști va fi în creștere”. Oficialul a ţi-
nut să vorbească și despre lacunele din acest serviciu, 

care ţin de capacitatea autorităţilor publice de a pune 
la dispoziţia specialiștilor tot necesarul pentru acor-
darea serviciilor medicale de calitate pacienţilor. 

În cadrul forumului știinţific au fost puse în 
discuţie și subiecte legate de chirurgia reconstructi-
vă în urologie, diagnosticul și tratamentul urolitiazei 
la etapa contemporană, diagnosticul și tratamentul 
cancerului renal și a cancerului de prostată, tratamen-
tul modern al infecţiilor urogenitale și unele aspecte 
ale urologiei pediatrice. Totodată, experţii au exami-
nat și problema creării Registrului renal naţional al 
pacienţilor dializaţi.

 În cea de-a treia zi a Congresului, Școala 
Europeană de Urologie a desfășurat un curs pentru 
specialiștii în domeniu. Cei cca 120 de participanţi 
la forum au beneficiat de lecţii interactive ţinute de 

specialiști din Belgia, Austria, Germania și Grecia. În 
cadrul acestora, au fost puse în discuţie subiecte pre-
cum prevenirea și tratarea cancerului renal și al celui 
de prostată, rolul intervenţiilor laparoscopice în dia-
gnosticarea afecţiunilor urologice, urolitiaza, prosta-
tectomia și alte aspecte ale urologiei.

Manifestarea știinţifică și-a desfășurat lucrări-
le în perioada 21-23 octombrie la USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, fiind organizată de Societatea 
Urologilor din Republica Moldova, în colaborare cu 
Ministerul Sănătăţii, Universitatea noastră și Clinica 
de Urologie, Dializă și Transplant Renal a Spitalului 
Clinic Republican. La Congres au participat cca 200 
de medici urologi din ţară și 25 de invitaţi de peste 
hotare, savanţi și specialiști cu renume din Austria, 
Germania, Belgia, Grecia, Israel, România, Ucraina și 
Rusia.

Morfologia – 
subiect de dezbatere

Întrunirea pneumologilor francofoni

Actualităţi în domeniul urologiei
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Cooperare internaţională

Un acord de colaborare privind 
fortificarea capacităţilor Centrului de 
Medicină Tradiţională Chineză al instituţiei 
noastre a fost semnat între Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” și Universitatea de 
Medicină din provincia Gansu, Republica 
Populară Chineză.

Astfel, pe parcursul a doi ani de zile, pa-
tru medici specialiști în medicina chineză vor 
activa în cadrul Centrului și vor instrui me-

dicii și rezidenţii de la noi. În plus, va fi ofe-
rit echipament medical și vor fi importate 
plante medicinale din China. În acest sens, 
partea chineză oferă un ajutor nerambursa-
bil în valoare de 4 700 000 yuani (echivalen-
tul a cca 652 de mii de euro). 

”Trebuie să promovăm mai mult 
Centrul de Medicină Tradiţională Chineză, 
să fie cunoscut de comunitatea academică, 
de conducerea ţării și dumnealor o să ne 
sprijine în dezvoltarea acestuia”, a menţio-
nat rectorul Ion Ababii, în cadrul ședinţei de 
semnare a acordului. Potrivit Domniei Sale, 
proiectul prezintă un interes deosebit pen-
tru Universitatea noastră, în special aspec-
tele ce ţin de mobilitatea academică, cerce-
tarea știinţifică și elaborarea de inovaţii.  

Pentru a asigura schimbul de experienţă 
și dezvoltarea profesională de ambele părţi, 

cadrele profesoral-didactice ale USMF 
„Nicolae Testemiţanu” ar putea, în vii-
tor, să ţină cursuri pentru studenţii de la 
Universitatea de Medicină din provincia chi-
neză și viceversa. Totodată, partea chineză a 
venit cu propunerea de a dezvolta la USMF 
„Nicolae Testemiţanu” o universitate de me-
dicină tradiţională chineză cu perspectivă 
europeană, având drept bază Catedra de 
medicină alternativă și complementară.

Ulterior, la Centrul de Medicină 

Tradiţională Chineză a fost dezvelită o placă 
ce reflectă parteneriatul dintre cele două 
instituţii. În cadrul ceremoniei, vice-rectorul 
Li Yingdong s-a arătat plăcut surprins că, la 
moment, Republica Moldova este singura 
ţară din inima Europei în care se promo-
vează medicina tradiţională chineză.

 Noul acord, semnat în data de 12 oc-
tombrie curent, reprezintă o continuare a 
Acordului de cooperare în domeniul eco-
nomic și tehnic între Guvernul Republicii 
Moldova și Guvernul Republicii Populare 
Chineze, semnat la 24 iulie 2002, prin care 
ţara noastră a beneficiat de asistenţă fi-
nanciară nerambursabilă (cca 5 milioane 
de yuani), din aceste fonduri fiind creat și 
Centrul de Medicină Tradiţională Chineză. 
Desfășurarea proiectului nominalizat se pre-
conizează  pentru următorii doi ani.

Medicina tradiţională chineză – 
noi perspective de dezvoltare 

în Republica Moldova

Două traininguri privind maladiile 
respiratorii, ţinute de opt profesori din 
Germania, s-au desfășurat în luna noiem-
brie la Centrul Universitar de Simulare 
în Instruirea Medicală al Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”. 

Cursurile au fost organizate în cadrul 
Proiectului „REACH-4 Moldova” (Cercetare, 
Educare și Fortificare de Capacităţi în 
Sănătate pentru Moldova) și au inclus atât 
prezentări teoretice, cât și aplicaţii practice. 
În acest sens, cei de la cursul de infecţii res-
piratorii au evaluat un studiu randomizat 
sau un studiu de diagnostic, iar cei de la 
cursul de medicină respiratorie au învăţat 
cum să efectueze o bronhoscopie, o spiro-
grafie, o polisonografie. Antrenamentele 
s-au realizat pe simulatoare de fidelitate 
înaltă. Participanţii s-au pregătit timp de 
trei săptămâni pentru aceste lecţii, peri-
oadă în care, fiind ghidaţi de mentori, au 
realizat în grup câte o prezentare știinţifică. 

Dumitru Chesov, asistent universitar 
la Disciplina de pneumologie și alergolo-

gie din cadrul Departamentului Medicină 
Internă, a menţionat că scopul principal 
al instruirilor este să le trezească interesul 
studenţilor pentru acest domeniu, ară-
tându-le că medicina respiratorie nu este 
doar pneumonie și tuberculoză, ci este 
mult mai diversă de atât.

Cursurile „Maladiile infecţioase res-
piratorii și medicina bazată pe dovezi” și 
„Terapia intensivă în maladii respiratorii” 
s-au desfășurat pentru al doilea an con-
secutiv, în cadrul Proiectului „REACH-4 
Moldova”, dezvoltat în parteneriat cu 
Universitatea Lübeck, Germania și finanţat 
de Agenţia Germană pentru Mobilitate 
Academică DAAD. 

Cursuri inovative în cadrul 
Proiectului REACH-4 Moldova

Asemănările dintre sistemele de să-
nătate și limba de comunicare ar pu-
tea fi principalele atuuri de cooperare 
dintre USMF „Nicolae Testemiţanu” și 
Institutul de Cercetare în Reumatologie 
„V. A. Nasonova” al Academiei de Știinţe 
Medicale din Rusia. 

Un memorandum de înţelegere 
în acest sens a fost semnat în data de 
1 decembrie 2015 și prevede un schimb 
de experienţă între parteneri în domeniul 
educaţional și cel de cercetare în reumato-
logie. Reprezentanţii ambelor părţi – pro-
fesori, studenţi și rezidenţi – vor dezvolta 
activităţi de cercetare și dezvoltare profe-
sională în diagnosticarea și tratarea bolilor 
reumatice.

Despre necesitatea de a dezvolta rela-
ţiile profesionale între cele două instituţii a 
vorbit, în cadrul întrunirii, Mihail Gavriliuc, 
prorector pentru relaţii internaţionale. ”Ar 
fi bine ca experienţa și cunoștinţele de care 
dispuneţi să le puteţi implementa în mo-
torul acesta tânăr și de perspectivă”, le-a 

spus profesorul partenerilor ruși, făcând 
referire la domeniul reumatologiei din ţara 
noastră.

Delegaţia, formată din Shandor Erdes, 
vicedirector pentru activitate știinţifică 
la Universitatea de Stat de Medicină 
„I. M. Secenov” din Moscova, și Marina 

Sukhareva de la Institutul de Cercetare în 
Reumatologie ”V. A. Nasonova”, a apreciat 
pozitiv posibilitatea de a iniţia o conlucrare 
cu Universitatea noastră. În plus, oaspeţii 
au menţionat că, în ultima perioadă, în-
cearcă să reunească specialiștii din dome-
niul reumatologiei din spaţiul ex-sovietic 
prin intermediul congreselor de profil.

Partenerii au discutat și alte aspecte 
legate de activitatea de cercetare, cum 
ar fi necesitatea publicării lucrărilor în re-
viste cu factor de impact și problema pla-
giatului. Delegaţia rusă a vizitat Disciplina 
de reumatologie și nefrologie din cadrul 
Departamentului de Medicină Internă a 
Universităţii noastre și Secţia de reabilitare 
medicală.

Un parteneriat de colaborare privind 
schimbul de bune practici în cercetare, mo-
bilitate academică și realizarea tezelor în co-
tutelă va fi realizat cu Ministerul Sănătăţii și 
Serviciilor de Îngrijire și Spitalul Universitar 
Akershus din Oslo, Norvegia, începând cu 
noul an.

În direcţia dezvoltării relaţiilor moldo-
norvegiene partenerii trebuie să caute fon-
duri pentru realizarea activităţilor propuse. 
Acest fapt a fost stabilit în cadrul unei în-
truniri a reprezentanţilor USMF „Nicolae 
Testemiţanu” cu delegaţia norvegiană. 

„Am rămas foarte impresionată de ca-
litatea educaţiei medicale pe care o faceţi 
aici, la USMF „Nicolae Testemiţanu”, în spe-
cial cum faceţi simularea, și avem foarte 
multe de învăţat de la Dumneavoastră”, a 
afirmat Tone Ikdahl, vicedirector la Spitalul 
Universitar Akershus. În ultimii 10 ani, Spitalul 
Universitar din Oslo a pus un accent foarte 

mare pe dezvoltarea cercetării și echipa este 
gata să împărtășească din experienţa sa în 
ceea ce privește aplicarea cercetărilor în tra-
tamentul pacienţilor, dezvoltarea infrastruc-
turii laboratoarelor știinţifice, în special a 
băncii de ţesuturi.

Vidar Kårikstad, directorul 
Departamentului Proprietate de Spital, 
Ministerul Sănătăţii și Serviciilor de Îngrijire, 
a venit cu propunerea de a stabili o colabo-
rare între cele patru facultăţi de medicină 
din Norvegia și USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
prin care studenţii din Moldova vor avea po-
sibilitatea să facă un stagiu practic de 6 luni 
peste hotare. 

Rectorul le-a mulţumit oaspeţilor din 
Norvegia pentru iniţiativa de cooperare și a 
garantat că Universitatea manifestă respon-
sabilitate în proiectele la care participă și face 
totul la cel mai înalt nivel ca să asigure cali-
tatea.  

Delegaţia norvegiană a vizitat Republica 
Moldova în scopul participării la un atelier de 
discuţii privind patru platforme de dezvoltare 
a parteneriatului moldo-norvegian și anume: 
asistenţă medicală spitalicească; asistenţă 
medicală primară, urgentă și comunitară; să-
nătate publică; e-transformare și e-sănătate. 
Cea de-a cincea platformă de colaborare va fi 
cu Universitatea noastră.

Memorandum de înţelegere 
privind cooperarea în domeniul 

reumatologiei

Parteneriat moldo-norvegian 
în noul an
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Biblioteca 

Cum este să reveniţi în Moldova, pentru 
că nu sunteţi la prima vizită?

Donna Flake: Sunt la cea de-a patra 
vizită și mă simt foarte bine să mă întorc 
în Moldova din mai multe motive. Unul ar 
fi că sunt coordonatorul unui parteneriat 
interbibliotecar moldo-american, am pri-
eteni minunaţi aici și, în plus, e captivant 
să călătorești în Europa de Est. Sunt foarte 
bucuroasă că mă aflu aici.  

Povestiţi-ne despre experienţa trăită 
aici, a fost una memorabilă? 

A fost, cu siguranţă, una extraordi-
nară și cea mai diversă dintre toate câte 
le-am avut în Moldova. O parte a vizitei 
am lucrat cu bibliotecarii și beneficiarii: 
am organizat mai multe traininguri pri-
vind utilizarea bazelor de date la care am 
obţinut acces gratuit pentru Universitatea 
Dvs. De asemenea, am participat la eveni-
mentele dedicate celei de-a 70-a aniver-
sări a USMF „Nicolae Testemiţanu”. M-a 
impresionat inaugurarea Aleii savanţilor 
și medicilor iluștri. N-am văzut niciodată 
ceva la fel de spectaculos ca ceremonia 
festivă de la Palatul Naţional.

Ce v-a plăcut cel mai mult? 
De fapt, cel mai mult mi-a plăcut să 

lucrez cu oamenii. Celelalte lucruri au fost 
mai impresionante, mai captivante, dar 
trainingurile cu bibliotecarii și beneficiarii 
mi-au adus o satisfacţie deosebită. 

Povestiţi-ne despre instruirile pe care 
le-aţi organizat. Care a fost tematica 
și cât de utile credeţi că au fost pentru 
participanţi?

Am ţinut cinci cursuri de instru-
ire privind bazele de date electronice 
pe care le-am adus: unul pentru elevele 

de la Colegiul de Medicină din Chișinău, 
viitoare asistente medicale; două cur-
suri pentru bibliotecari; unul pentru 
mediciniștii din anul II și un atelier pentru 
rezidenţii de la neurologie. 

Bazele de date le-am obţinut de la 
compania Ovid, specializată în domeniul 
medical și farmaceutic. Un exemplu este 
OvidMD, o bază de date foarte bună, care 
conţine 116 cărţi/manuale, 96 de reviste 
full text, cuprinde o colecţie de imagini/
fotografii din medicină, cazuri ce ţin de 
medicina bazată pe dovezi și multe altele. 

Totodată, am venit și cu un grup de 
resurse informaţionale de la Stat!Ref, care 
includ un șir de instrumente utile, prin-
tre care: un program de calcul medical, un 
dicţionar englez medical, resurse axate pe 
evidenţe (EBM) și chiar noutăţi din dome-
niul medicinei la nivel mondial, un manual 
de chirurgie, unul de medicină internă și 
chiar unul privind comunicarea cu pacienţii. 
Toate resursele sunt în limba engleză. 

Baza de date care a stârnit interesul 
neurologilor este intitulată “Draw it to 
know it. Neuroanatomy” (Desenează ca 
să cunoști. Neuroanatomie), care îi ajută 
să înveţe această disciplină prin tutori-
ale, să-și evalueze cunoștinţele prin inter-
mediul testelor și să vizualizeze diferite 
nivele ale creierului prin imagini. Acesta 
reprezintă un instrument eficient de pre-
dare, învăţare, evaluare pentru catedrele 
de neurologie.  

Ce feedback aţi primit din partea 
participanţilor?

Feedback-ul a fost unul minunat. Toţi 
participanţii au completat un chestionar, 
unde au scris că resursele sunt extraordi-
nare, diverse și vor fi foarte utile în proce-
sul de studiu și în activitatea practică.

Cunoașteţi Biblioteca Știinţifică Medicală 
din anul 2006, când a fost iniţiat partene-
riatul moldo-american. Vedeţi o evoluţie în 
activitatea BȘM?

Când am vizitat în 2006 biblioteca am 
fost foarte surprinsă că fondul de manuale 
în limba engleză încăpea pe un singur ste-
laj, foarte mic, pe când surse în limba ro-
mână sau rusă erau foarte multe. Una din-
tre cele mai importante realizări în cadrul 
parteneriatului nostru a fost că 12 biblioteci 
medicale din Statul Carolina de Nord, SUA, 
au donat zeci de mii de reviste și manuale 
medicale. Astfel, colecţia de carte medi-
cală în limba engleză a crescut exponenţial. 
Alte schimbări ţin de infrastructură și clă-
diri. Am fost și în anul 2006 la Spitalul Clinic 
Republican, unde era amplasată o parte a 
bibliotecii universitare, iar pe atunci aceasta 
arăta învechită, demodată. Acum, însă, am 
văzut-o foarte modernă. Totul este foarte 
bine amenajat, sunt multe locuri pentru 
studenţi. Sala în care am ţinut cursurile este 
una foarte modernă, dotată cu cele mai noi 
tehnologii. Acestea constituie schimbări 
enorme.              

Alte evoluţii ţin de numeroasele baze 
de date medicale pe care le-am adus aici 
de-a lungul anilor, iar acum Universitatea 
dispune de un număr mare de resurse elec-
tronice și o bibliotecă digitală, pe care nu le 
avea când am iniţiat proiectul. 

Din câte cunoaștem, în America, biblioteca 
medicală pe care o conduceţi este un cen-
tru în care medicii și bibliotecarii se reunesc 
și discută într-o atmosferă relaxantă. Cum 
reușiţi, care este secretul?

Într-un centru medical, bibliotecarii 
trebuie să fie foarte vizibili. Trebuie să facă 
parte din comisii și să lucreze alături de me-

dici, în același mediu, chiar și în afara bibli-
otecii. Eu întreprind acţiuni de marketing. 
Pregătesc niște biscuiţi, îmi iau calculato-
rul, o masă și ies în holul spitalului. Alături 
plasez un indicator: ”Consultă bibliotecarul. 
Servește un biscuit” și încurajez oamenii 
să se apropie și să discutăm, le povestesc 
despre bibliotecă. De asemenea, edităm 
un buletin informativ, iar la începutul lunii 
noiembrie organizăm o recepţie la care in-
vităm specialiștii ca să cunoască mai bine 
biblioteca. Eu nu stau în birou să aștept 
până vine lumea, merg în afară și încerc să-i 
atrag. Sunt prietenoasă și discut foarte mult 
cu oamenii, le povestesc despre biblioteca 
tradiţională și cea electronică.  Încerc să fiu 
un bibliotecar vizibil și în afară, prin par-
ticiparea la diferite reuniuni profesionale 
internaţionale sau comisii de specialitate.

Vă mulţumim!

Interviu realizat de Alina Timotin 

In terviu cu Donna Flake, coordonatorul parteneriatului 
interbibliotecar moldo-american

Reprezentanţi ai Ministerului 
Sănătăţii, ai Bibliotecii Știinţifice Medi-
cale și ai Departamentului Știinţă de la 
Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu”, cercetători 
și specialiști din cadrul instituţiilor de cer-
cetare și centrelor de sănătate publică, 
bibliotecari din reţeaua bibliotecilor me-
dicale din ţară au participat la un atelier 
privind resursele informaţionale oferite 
de programele Research4Life, în special 
HINARI. 

„Informaţiile bazate pe dovezi ar tre-
bui să sprijine politicile de sănătate la 
toate etapele, de la proiectare și până la 
implementare. Prin urmare, accesul ope-
rativ la informaţiile bazate pe evidenţe 
este esenţial pentru a asigura această 
abordare coerentă”, a declarat, în cadrul 
ceremoniei de deschidere a atelierului, 
secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, 
Nicolae Jelamschi.

Cu un cuvânt de salut a venit și Rodica 
Munteanu, ofiţer de comunicare la Biroul 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de la 
Chișinău, care a prezentat auditoriului for-
matorul naţional și internaţional HINARI - 
Silvia Ciubrei, care a fost invitată să pregă-
tească noi traineri în acest program.

Programul a inclus prezentarea 
colecţiilor de reviste și cărţi accesibile prin 
HINARI, demonstrarea tehnicilor și a stra-
tegiilor de căutare în bazele de date (Pub-
Med, SCOPUS, Popline ș.a.) și în sursele de 

referinţă axate pe medicina bazată pe do-
vezi (Cochrane Library, Clinical Evidence, 
EBM Guidelines, BMJ Best Practice ș.a.), 
crearea și gestionarea contului MyNCBY 
etc.

Astfel, timp de două zile, participanţii 
și-au dezvoltat competenţele și abilităţile 
de căutare, evaluare și utilizare eficientă 
a resurselor informaţionale HINARI în pro-
cesul de cercetare știinţifică, la elaborarea 
ghidurilor, protocoalelor naţionale și a po-
liticilor în domeniul sănătăţii ș.a. 

Un accent aparte a fost pus pe pro-
movarea și aplicarea resurselor axate pe 

medicina bazată pe dovezi (evidenţe) în 
activitatea clinică, fapt ce va contribui 
la îmbunătăţirea sistemului naţional de 
asistenţă medicală urgentă și la spori-
rea calităţii serviciilor medicale prestate 
populaţiei. 

Cunoașterea și utilizarea eficientă a 
resurselor informaţionale internaţionale 
va contribui și la asigurarea calităţii în ac-
tivitatea de cercetare, la creșterea numă-
rului de publicaţii cu factor de impact și 
integrarea producţiei știinţifice autohtone 
în bazele de date mondiale.

În cadrul workshopului au fost formaţi 

26 de formatori HINARI, care, ulterior, vor 
merge în instituţiile de unde provin pen-
tru a transmite informaţiile acumulate și a 
instrui alţi utilizatori.

Workshopul HINARI: Cercetare pentru 
sănătate s-a desfășurat în perioada 27-28 
octombrie curent, la Biblioteca Știinţifică 
Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
fiind organizat de Ministerul Sănătăţii al 
Republicii Moldova și Biroul Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii de la Chișinău.

   Cercetare pentru sănătate

Peste 200 de exemplare de car-
te au fost adunate, până în prezent, 
în contextul campaniei „Dăruiește o 
carte bibliotecii tale”, organizată de 
Biblioteca Știinţifică Medicală. Printre 
cei mai receptivi se numără: V. Ghicavîi,  
M. Nechifor, S. Sârbu , D. Șcerbatiuc, N. 
Bacinschi, L. Ţurcan, Podgurschi L., care 
au oferit Bibliotecii 70 de exempla-
re, Veaceslav   (60 ex.), Ilia Catereniuc 
(33 ex.), Minodora Mazur (10 ex.), 
 S. Butorov (10 ex.) ș.a. 

Aducem mulţumiri tuturor celor 
care au contribuit la îmbogăţirea teza-
urului de carte medicală al BȘM și vă 
încurajăm să veniţi cu donaţii până în 
data de 31 ianuarie 2015. Este bine-
venit să lăsaţi și o dedicaţie pe cartea 
oferită în dar Bibliotecii, care va deveni, 
peste ani, o amintire frumoasă pentru 
generaţiile viitoare.  

Dăruiește o carte 
bibliotecii tale!
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Relaţii publice

Stimaţi colegi, 
Pentru că ne apropiem de sesiu-

nea de iarnă, unii dintre voi s-ar putea 
simţi tentaţi să-şi „rezolve cu brio” 
examenele… Emoţii în plus şi nopţi 
nedormite… Eu, însă, vă recomand 
un somn bun, o alimentaţie corectă, 
ore întregi petrecute în bibliotecă şi 
multă… carte. Nimic nou sub soare? 

Ei bine şi eu credeam că pot re-
inventa bicicleta… Am luat copiuţe 
la examen, indiferent dacă puteam 
să le utili zez sau nu. Recunosc, n-am 
fost niciodată un „as” la acest capi-
tol, dar pentru că sutele de noţiuni 
nu-şi găseau loc în modestul meu 
encefal - trebuia să risc. M-am ales 
cu şiroaie de transpiraţie, dureri de 
cap, palpitaţii… Atunci un prieten 
mi-a venit cu o soluţie mai „eficientă”, 
dar ceva mai costisitoare. Zicea că 
aranjează el treaba. 

Au urmat remuşcări, insomnii şi 
buzunare goale, dar fără niciun rezul-
tat. Şi dacă tot urmează să devin med-
ic, am înţeles că simptomele mele cer 
o rezolvare. Diagnoza? Sunt incorupt-
ibil... Asta este… Fac parte dintr-o altă 
generaţie, pentru care „a da” sau „a 
lua mită” e dincolo de necesitatea de 
„supravieţuire” a unui examen. Mi-a 
plăcut ideea de a fi altfel, chiar dacă 
nu iau nota cea mai mare. 

Poate ar fi cazul să fondăm o 

comunitate a corupţilor anonimi? 
Îţi împărtăşeşti povestea, urmezi un 
tratament corespunzător şi scăpăm 
o dată societatea asta de mizerie şi 
corupţie. Să facem cunoştinţă. Cine 
sunt eu? Un simplu student care a 
încercat să copieze şi să mituiască, 
dar m-am lăsat… Până a fi prins… Dar 
tu? 

P.S.: Recunosc că mai încerc să 
trag cu ochiul pe la vecini, câteodată. 
Rar. Mai deloc.  

Dacă ai nevoie de ajutor, sună la 
022 242 772 sau expediază un mesaj 
pe anticoruptie@usmf.md

Atenţie! Virusul Corupţia contami-
nează, dar se tratează! 
Fii imun şi acţionează!

„Iţi scriu ţie, tu care ești nemiloa-
să, care nu știi ce înseamnă un copil, o 
mamă sau un băiat tânăr și puternic, 
tu care obișnuiești  să fii numită SIDA. 
Astăzi, îndrăznesc să îţi spun că nu am 
de gând să îţi cedez nici măcar o oră 
din viaţa mea. Zero ore…” 

Așa își încheie eseul una din-
tre premiantele concursului Ţinta 
zero!, organizat de Departamenul 
Comunicare și Relaţii Publice al 
Universităţii noastre, în contextul Zilei 
mondiale de combatere HIV/SIDA. 
Solidaritate, îndemn la acceptare și 
condamnarea discriminării am regăsit 
în toate cele 28 de lucrări, care au par-
ticipat la concurs. În acest fel, tinerii 
au încurajat lupta împotriva HIV/SIDA 
și au venit cu idei și recomandări care 
ar contribui la reducerea ratei îmbol-
năvirilor la ”zero”. Totuși, cel mai im-

portant mesaj s-a axat pe ţinta “Zero 
Discriminări!”  

„Discriminarea nu poate face par-
te dintr-o societate modernă și tole-
rantă. Este de datoria noastră, a tinerei 
generaţii, și în calitate de viitori medici, 
să luptăm contra discriminării ca ea să 
nu facă parte din societatea noastră”, 
a afirmat Natalia Onică,  studentă în 
anul III la Facultatea de Medicină nr. 1.

Prorectorul pentru educaţie 
și probleme sociale, Emil Ceban, 
președintele juriului, a înmânat tutu-
ror concurenţilor certificate de partici-
pare și cadouri marca USMF „Nicolae 
Testemiţanu” și i-a îndemnat pe tineri 
să fie cât mai activi în viaţa extracur-
riculară, fapt care îi va ajuta nu doar 
în formarea lor ca specialiști, dar și ca 
personalităţi.

Pe primul loc s-a clasat Mihaela 
Gîlcă, studentă în anul I, gr. M1519, 

Facultatea de Medicină nr. 1, locul II 
i-a revenit Martei Tenchiu, absolventă 
a Universităţii noastre (2015), iar cel 
de-al treilea a fost ocupat de Elena 
Mării, studentă în anul I, gr. M1508, 
Facultatea de Medicină nr. 1.

Potrivit membrilor juriului, au fost 
evaluate cu punctaj maxim lucrările 
care au reușit să sensibilizeze mai mult. 
„Am apreciat eseurile care au reușit să 
îmi atingă cele mai profunde strune 
ale sufletului meu. E foarte bine că 
acest concurs s-a desfășurat în cadrul 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, pentru 
că un studiu recent demonstrează că 
doar un procent din toată populaţia cu 
studii medicale din Republica Moldova 
este tolerantă faţă de cei infectaţi cu 
această boală, iar voi, viitorii medici, 
sunteţi cei care trebuie să creaţi o ati-
tudine binevoitoare și să promovaţi 
toleranţa în societate”, a menţionat 

Luminiţa Guţu, conferenţiar universi-
tar la Catedra de epidemiologie, mem-
bru al juriului.

Menţionăm că Ziua mondială 
de combatere HIV/SIDA este marcată 
anual în data de 1 decembrie. DCRP 
aduce mulţumiri membrilor juriului 
pentru receptivitate și timpul acordat, 
precum și participanţilor, care au fost 
activi și participă la sensibilizarea po-
pulaţiei privind HIV/SIDA. 

În aceeași zi, studenţii de la 
Facultatea de Farmacie a Universităţii 
noastre și-au exprimat solidaritatea 
faţă de persoanele infectate cu vi-
rusul HIV prin panglici roșii prinse la 
piept, acţiuni de informare și baloane 
albe, care decorau holurile. O panglică 
din lumânări, care exprimă simbolul 
solidarităţii faţă de persoanele seropo-
zitive, a fost construită în faţa Blocului 
didactic nr. 2.

Bursele Erasmus Mundus 
oferă tinerilor noştri posibilităţi 
de a efectua stagii peste hotare, 
dar acest lucru înseamnă mai 
mult decât o călătorie şi posi-
bilitatea de a cunoaşte oameni 
noi. Bursierii obţin experienţă 
în afară ţării, îşi deschid ori-
zonturile şi se întorc acasă mai 
deschişi spre lucruri noi, cu 
viziuni interesante care pot fi 
implementate cu succes şi acasă. 
Asta am reuşit să aflăm de la 
două tinere - Victoria Botezatu, 
studentă în anul VI, şi Tatiana 
Pascaru, an. V, de la Facultatea 
de Medicină nr. 1 a Universităţii 
noastre, care au beneficiat de 
un stagiu în Franţa pentru 6 şi, 
respectiv, 10 luni.  

Ce v-a motivat să aplicaţi la 
bursele Erasmus Mundus? 

Victoria: Am fost motiva-
tă de practicitatea francezilor. 
Pentru că am făcut anterior cur-
suri de limbă franceză în cadrul 
Alianţei Franceze din RM, am 
avut ocazia să leg prietenii cu 
câţiva dintre francezi din dome-
niul medical, iar când a fost lan-
sat programul Erasmus Mundus, 
mi-am spus „De ce nu?”.  

Tatiana: Cred că propria 
iniţiativă, să văd cum se practică 
medicina în altă ţară. Mi-a fost 
interesant să văd Franţa. Demult 
visam să ajung acolo și asta a fost 
o ocazie.   

Cum aţi fost selectate?
Victoria: În bază de con-

curs. Dat fiind faptul că au fost 
minim cinci ţări din afara Uniunii 
Europene, cu foarte mulţi 
aplicanţi, selecţia a fost una foar-
te dificilă. 

Unde aţi realizat stagiul 
practic?

Tatiana: Stagiul l-am realizat 
în Tolouse, în sudul Franţei. Erau 
trei spitale: Spitalul Rangueil - 
acolo erau majoritatea stagiilor; 
Spitalul Purpan - specializat mai 
mult pe traumatologie, ginecolo-
gie, oftalmologie și ORL; cel de-al 
treilea - Larrey, unde am urmat 
stagii în dermatologie, pneumo-
logie, transplant renal. Cel mai 
mult m-a interesat ginecologia. 
Mi-au permis să fac chiar un sta-
giu de maxim 3 luni acolo.   

Victoria: Eu practica am 
făcut-o la două dintre aceste 
spitale. În perioada septembrie-
decembrie am fost la Spitalul 
Ambulance Rangueil, care este 
pentru maturi, iar următoarele 
trei luni le-am petrecut în Spitalul 
Purpan, care este un spital pen-
tru copii. 

Cum aţi descrie experienţa 
trăită în Franţa?

Victoria: A fost o experienţă 
fascinantă, extraordinară. 
Practică, teorie și multă armonie 
între ele. 

Tatiana: A fost o experienţă 

frumoasă, nu regret nici un minut 
că am fost acolo. În primul rând, 
mi-a plăcut foarte mult practica 
la ei. Teoria o învăţai de sine stă-
tător. 

Consideraţi că cele învăţate 
acolo o să vă ajute în procesul de 
studii și în activitatea practică? 
Ce abilităţi v-aţi dezvoltat?

Tatiana: Da, cred că cel 
mai mult în procesul de practică 
mă ajută. Mulţi colegi de-ai mei 
nu au învăţat în cinci ani câte 
am văzut şi am încercat eu într-
un an, în Franţa. Acolo ceea ce 
fac rezidenţii, fac împreună cu 
studenţii, timp de două luni, cât 
durează stagiul practic.  

Victoria: Acolo am obţi-
nut abilitatea de a comunica, 

de a interacţiona cu pacientul. 
Francezii sunt mai degajaţi și mai 
simpli în interacţiunea lor cu pa-
cientul și își aplică cunoștinţele 
foarte direct și foarte simplu. Am 
avut posibilitatea să lucrez cu 
aparataj și tehnică medicală de 
ultimă generaţie, care mi-a per-
mis să  învăţ multe lucruri noi. 

Care practici credeţi că tre-
buie implementate și la noi, în 
Republica Moldova. 

Tatiana: Cred că programul 
de studii trebuie implementat și 
aici. Atât stagiile, cât și cursurile 
teoretice nu sunt atât de obliga-
torii. Studentul răspunde de sine 
- vrei înveţi, vrei nu. Știi că trebu-
ie să fii prezent la examen. 

Victoria: Mi-a plăcut foarte 
mult faptul că fiecare student, 
după anul III, este repartizat la 
un medic, care este un foarte 
bun specialist, pregătit din punct 
de vedere teoretic, practic și 
pedagogic, și care are menirea 
de a transmite cunoștinţele lui 
generaţiilor din urmă. Fiind în 
contact permanent cu medicul 
specialist ai toată libertatea să-i 
pui întrebările pe care le ai și el îţi 
răspunde sau te ajută într-o anu-
mită problemă. Fiecare student 
are mentorul său, care e ca și un 
părinte. 

Pe parcurs aţi întâmpinat și 
careva dificultăţi? Cum aţi reușit 
să le depășiţi?

Victoria: Prima lună eram 
pierdută că nu prindeam bine 
accentul din acea zonă. Eu as-
cultam într-o limbă și gândeam 
în alta, iar procesul acesta mă 
dădea peste cap. Am avut mare 
noroc că mi-am făcut foarte mulţi 
prieteni francezi. În afara orelor 
de studii interacţionam mult și 
reușeam să studiem împreună, 
în grup, la care se mai alăturau și 
alţi studenţi veniţi prin Erasmus. 
Astfel, mi-a fost ușor să mă adap-
tez la sistemul lor de învăţământ.

Pe lângă învăţatul în grup, 
ce alte activităţi comune mai 
aveaţi cu colegii din Franţa?

Victoria:  Noi aveam o pasi-

une pentru muzee. În prima du-
minică a fiecărei luni era acces 
gratuit pentru studenţi în diferi-
te muzee și având în vedere că 
Toulouse este un oraș foarte bo-
gat cultural, l-am vizitat deseori 
împreună cu prietenii.

Studenţii francezi sunt mai 
diferiţi decât colegii voștri de 
acasă? 

Victoria: Studenţii din 
Franţa sunt mult mai liberi, iar 
cei din Republica Moldova sunt 
mult mai obosiţi pentru că noi 
avem un program de studii prea 
încărcat. Pot să spun că, la nivel 
teoretic, suntem mai buni. 

Cum este relaţia student-
profesor acolo?

Tatiana: Foarte bună, parcă 
erau prieteni. Profesorii te aju-
tau, erau mai deschiși decât stu-
denţii francezi. Am avut noroc de 
profesori foarte buni, mă luau cu 
ei în operaţii, peste tot. 

Ce diferenţe aţi remarcat în 
sistemul de instruire universita-
ră din Republica Moldova și cel 
din Franţa?

Tatiana: În primul rând, 
subiectele, modulele studiate 
acolo sunt mult mai puţine. Dacă 
în anul IV, când am fost plecată 
eu, în Moldova aveam 18 module 
pe care trebuia să le validez - în 
Franţa era imposibil. Un student 
are 4 stagii pe an şi face cca 8 
cursuri. Acolo se pune baza pe 
esenţial. Stagiile la ei durează 2 
luni, la noi - 2-3 săptămâni.    

Victoria: Elementul cel mai 
vizibil este controlul. La noi pro-
fesorul în fiecare zi îţi verifică 
cunoștinţele și pune notă, pe 
când acolo - acest lucru nu este. 
Sunt oarecum 2-3 probe, dar ac-
centul se pune pe examenul final. 
În timpul semestrului, se oferă 
libertatea de a te organiza după 
propriile tale idei. Mentorul nu te 
evaluează cu note, dar te verifică 
indirect, iar această metodă este 
mult mai eficientă pentru că îţi 
dezvoltă abilitatea organizatori-
că. La noi e pozitiv faptul că ești 
ajutat, acolo nu te ajută nimeni, 
faci totul de sine stătător. 

Ce mesaj aveţi pentru cei 
care doresc să aplice la bursele 
Erasmus Mundus?

Victoria: Îi încurajez pe toţi 
mediciniștii să aplice la acest 
program. Este o experienţă 
nouă, interesantă, este cealaltă 
jumătate a paharului care trebuie 
luată de acolo și pusă aici, acasă, 
ca să iasă ceva bun, ceva frumos. 
Garantez că nu o să regrete nicio 
clipă alegerea făcută!

Tatiana: Mult succes și baf-
tă! Merită pentru că este o expe-
rienţă nouă. Îţi faci o altă opinie, 
viziune privind medicina, te ajută 
să îţi alegi mai bine specialitatea 
care ţi se potrivește.  
Interviu realizat de Larisa Bratco

Manifest anticontaminare Experienţa bursierelor
Erasmus Mundus

USMF „Nicolae Testemiţanu” 
susţine Ţinta zero!
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Studenţii în acţiune

Mediciniști i își reconfi r-
mă ti tlul de donatori fi deli 
de sânge. Peste 230 de ti neri 
s-au prezentat în dimineaţa zi-
lei de 5 noiembrie  la Centrul 
„Ion și Doina” al USMF 
„Nicolae Testemiţanu” pen-
tru a face un bine celor afl aţi 
în suferinţă. Dintre acești a, 
195 au reușit să contribuie 
la îmbogăţirea băncii de sân-
ge din Republica Moldova, 
prin intermediul campaniei 
„Donează sânge! Fii erou!”, 
organizată de Universitatea 
noastră, Asociaţia Studenţilor 
și Rezidenţilor în Medicină și 
Centrul Naţional de Transfuzie 
a Sângelui. 

„Este îmbucurător faptul 
că în primul rând mediciniști i 
înti nd o mână de ajutor, fi -
ind foarte recepti vi la aceas-
tă acţiune”, a declarat Diana 
Bejenari, medic la Centrul 
Naţional de Transfuzie a 
Sângelui.

Dumitraș Batî r, student 
în anul I la Facultatea de 
Medicină nr. 1, a venit să do-
neze, pentru a patra oară, 
o picătură de viaţă oameni-
lor care au nevoie de sânge. 
Tânărul a ţinut să precizeze că 
donarea de sânge face bine 
pentru sănătate și, în plus, be-
nefi ciezi de o analiză gratuită 
a sângelui.

„Pentru mine a fost pri-
ma experienţă de acest gen. 
Am fost încurajată de colegi, 
care mi-au transmis că sunt 
niște senzaţii deosebite pe care 
am decis să le încerc și eu”, a 
menţionat Maria Ostalep, stu-
dentă în anul II la Medicina g 
enerală.

Ca și alţi ti neri, Ana 
Catană, studentă în anul IV, 
afl ată la ce-a de-a cincea do-
nare, a venit la acţiune cu 
gândul de a ajuta persoanele 
care au avut de suferit în urma 
tragediei din clubul Colecti v, 
București , România.  

Până la recoltarea sân-
gelui, potenţialii donatori au 
fost examinaţi în prealabil de 
către medici, iar ulterior a fost 
efectuată analiza generală a 
sângelui pentru fi ecare dintre 
ei. În acest an, au reușit să 
doneze și două ti nere, care 
anul trecut nu întruneau nu-
mărul necesar de kilograme. 
Toţi donatorii au primit din 
partea Centrului Naţional de 
Transfuzie a Sângelui câte 
un pacheţel cu alimente, iar 
mediciniști i au primit și un 
certi fi cat prin care au fost 
eliberaţi două zile de la ore.                           

În ulti ma perioadă, lim-
ba engleză a devenit mai 
mult decât un mijloc de co-
municare, este o oportunita-
te de a cunoaște lumea prin 
oameni, călătorii și lectură. 
Pentru a-și arăta aprecierea 
pentru orizonturile pe care 
le deschide, mediciniști i au 
decis să dedice o săptămâ-
nă limbii engleze. Astf el, 
Catedra de limbi moderne 
a desfășurat English Week – 
cinci zile pline de acti vităţi 
creati ve, în care ti nerii au 
jucat teatru, au cântat, au 
parti cipat la dezbateri, iar la 
fi nal s-au delectat la un Tea-
Party – o petrecere la ceai în 
sti l englezesc.

 Într-o atmosferă de-
gajantă, plină de umor și 
bună dipoziţie, mediciniști i 
din gr. M1404, alături de 
lectorul universitar superior 
O. Tumuruc, au promovat 
modul de viaţă sănătos prin 
mini-spectacolul “Winnie the 
Pooh learns how to diet”. Cei 
din grupa M1502, împreună 
cu lectorul universitar M. 
Simanschi,  au adus un oma-
giu marilor scriitori, poeţi și 
dramaturgi englezi, printre 
care William Shakespeare, 
Rudyard Kipling, Lewis 
Carroll, Charlott e Bronte, 
Virginia Woolf ș.a.

Nelipsită a fost și o 
acti vitate consacrată Zilei 

mondiale de combatere 
HIV/SIDA, desfășurată de gr. 
M1507 și lectorul universi-
tar L. Maxian, cu genericul 
”SIDA: Controversion issues”. 
Informaţii privind simptome-
le, metodele de tratament și 
consecinţele acestei maladii 
au fost redate prin scenete 
și cântece, ca să fi e astf el cât 
mai accesibile.  

O altă acti vitate, care 
a entuziasmat publicul, a 
fost un concert din reperto-
riul formaţiei britanice The 
Beatles, care a revoluţionat 
muzica anilor ’60 și a făcut ca 
o lume întreagă să cânte în 
limba engleză. Pe lângă renu-
mitele melodii, ti nerii din gr. 

M1402, alături de L. Panciuc, 
lector universitar superior, 
au prezentat și curiozităţi din 
viaţa și acti vitatea formaţiei.  

Studenţii grupei S1402 
(coordonator: N. Doronin, 
lector superior) ne-au de-
monstrat că engleza îţi oferă 
ocazia să cunoști  întreaga 
lume. Astf el, prin acti vita-
tea “Amazing places in the 
world”, ti nerii au vorbit des-
pre desti naţiile pe care ar 
dori să le viziteze. 

Săptămâna limbii en-
gleze s-a încheiat cu una 
dintre cele mai frumoase 
tradiţii britanice – “Tea-ti me 
party”, adică o petrecere la 
un ceai, care îmbină în sine 
o atmosferă relaxantă în sti l 
victorian, condimentată cu 
istorioare, jocuri distracti ve 

și de logică, scene de umor 
englezesc și melodii la chita-
ră. În calitate de gazde i-am 
avut pe mediciniști i din gr. 
M1405 și lectorul universitar 
V. Cazac.

”Aș vrea ca și în 
Republica Moldova să fi e 
preluată această tradiţie de 
la englezi, pentru că aceasta 
apropie membrii familiei, îi 

face mai deschiși, mai co-
municati vi”, ne-a mărturisit 
Valeria Stati , studentă în anul 
II la Facultatea de Medicină 
nr. 1.

Menţionăm că English 
Week s-a desfășurat în peri-
oada 1-5 decembrie 2015 și a 
devenit deja o tradiţie anuală 
pentru Catedra de limbi mo-
derne și pentru mediciniști .

În ulti ma perioa-
dă, Centrul de Reușită 
Universitară al USMF 
„Nicolae Testemiţanu” a 
devenit neîncăpător pen-
tru mulţimea de mediciniști  
francofoni, dornici să înveţe 
lucruri noi, să parti cipe la 
dezbateri și să se dezvolte 
multi lateral… Aici, pe par-
cursul ulti melor două luni, 
ti nerii au avut ocazia să des-
copere „Medicina de ieri și 
de mâine”, au învăţat cum 
să-și gesti oneze cât mai efi -
cient ti mpul, perfecţionân-
du-și prin discuţii și cunoș-
ti nţele de limba franceză. 

În cadrul unui ateli-
er de lucru, care a avut 
drept scop crearea unui 
dialog constructi v între 
generaţiile de mediciniști , 
Eugeniu Mîndrigan, stu-
dent în anul V la Medicină 
generală, a menţionat că 
„Viitorul medicinei nu este 
atât de sumbru, atât ti mp 
cât avem în spate niște pro-
fesori, tutori, care ne do-
nează în fi ecare zi energia, 
speranţele, forţele lor pen-
tru a vedea și a schimba lu-

crurile spre bine”. Tânărul 
este convins, că prin in-
termediul tehnologiilor și 
a metodelor moderne de 
tratament, putem aduce 
Europa aici, acasă.

Un alt training pe pla-
cul ti nerilor a fost cel care 
i-a învăţat cum să gesti one-
ze efi cient orele pe care le 
au la dispoziţie pentru înde-
plinirea unui anumit număr 
de sarcini, cum să ţină o 

agendă zilnică și să stabi-
lească corect priorităţile - 
adică ti me management. 

Din  necesitatea de a fi  
mai organizat, la acest curs 

de instruire a parti cipat  și 
Adrian Boghean, student în 
anul II. „Cel mai important 
lucru pe care l-am învăţat 
astăzi este că probleme-
le pot fi  clasifi cate după 
importanţă și urgenţă, iar 
astf el noi trebuie să iden-
ti fi căm problema cea mai 
stringentă și să o rezolvăm”, 
a menţionat tânărul.

Acti vităţile au fost 
desfășurate cu suportul 

Agenţiei Universitare a 
Francofoniei, la solicitarea 
studenţilor, care manifestă 
un interes sporit pentru a 
afl a lucruri noi și uti le. 

Ghidaţi de sloganul 
Sănătatea mediului este 
sănătatea ta, un grup de 
mediciniști , cu susţinerea 
Catedrei de igienă gene-
rală a Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie 
„Nicolae  Testemiţanu”, a 
încercat să promoveze să-
nătatea omului și cea a me-
diului în rândul copiilor de 

la mai multe grădiniţe din 
capitală. 

„Mediul”, „reciclarea”, 
„rezervele naturale”, „polua-
rea”, „depoluarea” sunt doar 
câţiva termeni noi pe care 
copiii din grupa pregăti toare 
i-au descoperit cu ajutorul 
studenţilor. 

Tinerii le-au prezentat 
copiilor diferite situaţii când 
omul distruge mediul în care 
trăiește prin poluarea apelor, 
defrișarea pădurilor, arun-
carea deșeurilor în natură. 
Totodată, micuţii s-au arătat 
curioși să afl e ce poate să facă 
fi ecare dintre ei pentru a pro-
teja mediul. Prin intermediul 
jocului, ei au fost învăţaţi să 

arunce deșeurile direct în coș, 
să păstreze curăţenia în jurul 
lor, să le spună celor care ad-
optă un comportament greșit 
că nu e bine ceea ce fac. Copiii 
au fost încurajaţi să parti cipe 
la acţiuni de curăţare a me-
diului, să nu polueze râurile, 
să ocrotească și să îngrijească 

plantele și spaţiile verzi din 
jurul lor, să economisească 
foile caietelor, să planteze îm-
preună cu părinţii un pom, să 
recicleze ambalajele, să ocro-
tească pădurea, să foloseas-
că raţional apa, să protejeze 
vietăţile ș.a. La fi nal, copiii au 
primit diplome de parti cipare 
și un desen de colorat ca temă 
pentru acasă. 

„Am încercat să le pre-
zentăm temele la un nivel de 
preșcolar, ca să le fi e intere-
sant și pe înţeles”, a menţionat 
Doina Certan, studentă în 
anul II la Medicină generală. 
Pentru a le atrage atenţia au 
uti lizat ilustrate, rebusuri, ghi-
citori ș.a. Tânăra ne-a relatat 
că acţiuni similare urmează să 
fi e desfășurate și pe parcursul 
lunii decembrie, iar unele sunt 
preconizate pentru anul viitor. 

Unul dintre organizatori, 
Laurita Gavril, studentă în 
anul II la Medicină generală, 
ne-a mărturisit că micuţii i-au 
întâmpinat foarte călduros, au 
fost acti vi și s-au simţit foarte 
bine în anturajul lor. Prin ast-
fel de acti vităţi, viitorii me-
dici încearcă să contribuie la 
menţinerea  și îmbunătăţirea 
sănătăţii populaţiei, încă de 
pe băncile facultăţii.       

                                       

Studenţii donează sânge pentru 
a salva noi vieţi

Mesageri în promovarea sănătăţii 
în rândul copiilor

O săptămână în stil englezesc

Mediciniştii francofoni în acţiune

Basic Surgical Skills 
(BSS), proiectul care dez-
voltă studenţilor și reziden-
ţilor abilităţi chirurgicale de 
bază, a ajuns la cea de-a 
VII-a ediţie. Ca de fi ecare 
dată, parti cipanţii au avut 
parte de cursuri teoreti -
ce și practi ce în domeniul 
chirurgiei, și-au format și 
perfecţionat abilităţile prac-
ti ce în uti lizarea instrumen-
telor chirurgicale de bază 
(încărcarea lamei, manipu-
larea foarfecii și a pensei 
ș.a.), fi ind monitorizaţi de 
profesori și traineri.

„Anul acesta a fost 
introdusă dezvoltarea mo-
toricii, care prezintă niște 
tehnici ce au drept scop de 
a dezvolta studentului niște 
mișcări abile în mânuirea 
instrumentarului microchi-
rurgical pe ţesuturile foarte 
fi ne. Totodată, a fost supli-
nit managementul plăgii 
cu o noţiune nouă – drena-
jul”, ne-a declarat Serghei 
Suman, conferenţiar uni-
versitar la Catedra de ana-
tomie topografi că și chirur-
gie operatorie.

Cei mai entuziasmaţi 
au fost studenţii, care au 
depus toate eforturile ca 
să înveţe cât mai multe la 
acest training. „Îmi place 
mult ati tudinea pe care o 
au formatorii faţă de noi și, 

în special, pentru că pun 
un accent foarte mare pe 
partea practi că. Aici avem 
posibilitatea de a lucra în 
echipă, să ne facem prie-
teni noi, dar și să dezvoltăm 
relaţii colegiale cu profesorii 
noștri”, a menţionat Andrei 
Fane, student în anul V la 
Facultatea de Stomatologie. 

O mare responsabili-
tate în cadrul proiectului 

Basic Surgical Skills o poartă 
trainerii, cei mai mulţi din-
tre ei sunt rezidenţi, care 
lucrează în diferite spitale. 
Victor Oprea este rezident 
la Catedra de anatomie to-
pografi că și chirurgie ope-
ratorie, acti vează în cadrul 
Insti tutului de Medicină 
Urgentă și parti cipă ca trai-
ner la BSS încă de la prima 
ediţie. Tânărul ne-a mărturi-

sit că se autoperfecţionează 
graţie faptului că îi instru-
iește pe alţii. „Scopul nostru 
principal este de a dezvolta 
abilităţile practi ce în mâ-
nuirea instrumentarului. 
Dorim ca parti cipanţii să 
se deprindă cu instrumen-
tele chirurgicale, să poată 
să facă un nod foarte ușor, 
astf el, încât atunci când vor 
intra la rezidenţiat să aibă 

deja cunoști nţe practi ce”, a 
mai adăugat tânărul.  

Menţionăm că ateli-
erul practi c BSS este orga-
nizat de Catedra de anato-
mie topografi că și chirurgie 
operatorie a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, în parteneri-
at cu Asociaţia Studenţilor 
și Rezidenţilor în Medicină.

Basic Surgical Skills 
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Univers sportiv

Oricât de încărcat ar fi  programul de studii, 
mediciniști i buni își dozează în așa fel ti mpul încât, pe 
lângă frecventarea orelor, reușesc să parti cipe la dife-
rite acti vităţii extracurriculare, –  în special, la antrena-
mente și competi ţii sporti ve. 

La fi nele lunii octombrie curent s-a desfășurat 
Universiada Naţională la Joc de dame.  Și-au dat concur-
sul  opt echipe: USM, UTM, USMF, USEFS, ASEM, USB, 
UASM, IRIM. Formaţia USMF „Nicolae Testemiţanu" s-a 
clasat pe locul III, avându-i în componenţă pe: Andrei 
Vatamaniuc, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1, spe-
cialitatea Sănătate publică; Alexandru Voloșin, anul IV, 
Facultatea de Farmacie; Daniel Ruban, anul II, Facultatea 
de Medicină nr. 1; Veronica Gâscă, anul V, Facultatea de 
Medicină nr. 1, specialitatea Sănătate publică. Echipa 
noastră a fost antrenată de Valenti na Sergheeva.

În data de 8 noiembrie a avut loc încă o probă din 
programul Universiadei Naţionale – Orientare asporti vă, 
fi ind organizată în parcul Valea Morilor. Au parti cipat 

patru echipe: UTM, USMF, USM, USEFS. În clasamentul 
general, echipa Universităţii noastre s-a situat pe locul 
II. La individual s-a evidenţiat Efi m Gobjilă și Ion Bondari 
de la Facultatea de Stomatologie, Andrei Matvievschi, 
Adrian Vîrlan, Facultatea de Farmacie, Ana Butucel, 
Laurita Gavril, Mirela Nederiţă, Facultatea de Medicină 
nr. 1, Anna Cristi oglo, Facultatea de Medicină nr. 1, spe-
cialitatea Sănătate publică. Antrenor - Svetlana Miron. 

Competi ţiile la Badminton s-au desfășurat în zile-
le de 16 și 17 noiembrie 2015. Au evaluat cinci echipe 
USEFS, UTM, USMF, UASM, ASEM. Echipei noastre i-a 
revenit locul III. Natalia Corduneanu, rezidentă, anul 
IV, Oft almologie, Alexandrina Timofeev, rezidentă, anul 
II, Oncologie, Mihail Guţuţui, secundar clinic, anul II, 
Stomatologie, Chiril Cernov, student, anul IV, Medicină, 
Andriana Rusu, anul III, Medicină, Sandu Druţă, 
Medicină, anul VI - au fost antrenaţi de Svetlana Miron. 

Sportul - parte integrantă  a vieţii universitare

Mediciniştii în Liga Superioară
        
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” evo-

luează în eșalonul superior al sportului din ţara noastră cu echipele de baschet 
masculin și volei feminin, alături de Universitatea de Stat de Educaţie Fizică și 
Sport, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Stat din Moldova. 
Formaţiile noastre au deocamdată o evoluţie modestă, situându-se la mijlocul 
clasamentului, dar este îmbucurător faptul că își dau concursul în rândul celor 
mai ti trate echipe din ţară.  

 Tenis de masă
Locul I   Tati ana Greadcenco,  studen-

tă, anul II, Sănătate publică; Adrian 
Vîrlan, anul III, Farmacie;

Locul II  Adriana Șaptefraţi, studentă, anul I, 
Farmacie; Igor Ivanes, anul II, Medicină;

Locul III  Laurita Gavril,  studentă, anul 
II, Medicină; Leonid Leucă, anul II, 
Medicină.
 

Şah
Locul I  Veronica Gâscă, studentă, anul V, 

Sănătate publică;  Denis Cravcenco, 
anul III, Stomatologie;

Locul II Anna Cristi oglo, studentă, anul III, 
Sănătate publică;  Iurie Noroc,  anul 
III, Medicină;

Locul III Olga Clipii, studentă, anul I, 
Medicină; Alexandru  Muradu, anul II, 
Medicină.

Joc de dame
Locul I   Veronica Gâscă, studentă, anul V, 

Sănătate publică;  Alexandru Voloșin, 
anul IV, Farmacie;

Locul II  Anna Cristi oglo, studentă, anul III, 
Sănătate publică;  Andrei Vatamaniuc, 
anul V, Sănătate publică;

Locul III  Doina Munteanu, studentă, anul 
I, Medicină; Daniel Ruban, anul II, 
Medicină.

 

Ridicarea greutăţii
Categoria + 75 kg:  

Locul I  Boris Galaţan, student, anul V, 
Medicină;

Locul II Andrei Ungurean, student, anul IV, 
Medicină;

Locul III Alexandru Barcari, rezident, 
anul II.

Categoria  75 kg:
Locul I Andrei Vascan, student, anul IV, 

Medicină;
Locul II   Daniel Procopciuc, student, anul 

III, Medicină;
Locul III Andrei Fanea, student, anul V, 

Stomatologie. 

Volei (mixt)
Campioană a devenit echipa forma-

tă din: Iurie Noroc, Alexandru Donica, 
Ștefan Iachim, Medicină, anul III; 
Vladimir Leiciuc, rezident, anul I; Victoria 
Neagu, Stomatologie, anul III;  Ecaterina 
Talasimova, rezident, anul I.

 
Badminton

Locul I  Mihaela Toșciuc,  Medicină,  
Roman Cobîleţchi, rezident, anul I;

Locul I   Daniela Catereniuc,  rezident, 
anul I;  Vadim Popovici,  Medicină;

Locul III    Ana Butucel, Sandu Druţă, 
Medicină. 

Futsal
 Locul I     echipa de studenţi străini – Hasan 

Dalasheh, anul III, Stomatologie, 
Hamzeh Dalasheh, anul IV, Facultatea 

de Medicină nr. 2, Abu Ras Muhamed, 
anul V, Medicină, Ionsef Sanalla, Asfor 
Mohammed, anul III, Medicină, Jihad 
Abu Ahmad, anul IV, Medicină;

Locul II   Ion Vacula, anul V, Medicină, 
Radu Bolun, doctorand, anul II, 
Stomatologie, Dumitru Romaniuc,  
doctorand, anul I, Stomatologie, 
Andrian Beţișor, Ștefan Ciorici, anul 
V, Medicină, Vasile Mihalcianu, doc-
torand, anul I, Stomatologie, Andrei 
Fanea, anul V, Stomatologie;

Locul III  Mihail Ababii, Igor Blohnin, 
Alexandru Ghicavîi, Sergiu Arnaut, 
Iurie Tarpan, anul II, Medicină, 
Alexandru Focșa, anul VI, Medicină, 
Ion Eșanu, anul IV, Stomatologie. 

Felicitări premianţilor!

Premianţii Campionatului Campusului  Studenţesc,
consacrat celei de-a 70-a aniversări 

a USMF "Nicolae Testemiţanu"
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