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Dmitri Starostin, rezident în anul III la specialitatea Neurologie, angajat la Institutul de 

Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău, a fost acuzat de comportament neprofesionist și a 

ajuns în vizorul Ministerului Sănătăţii. 

Evenimentul a fost reflectat de mai multe instituţii media: 
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Denumirea canalului media: www.sputnik.md  

Titlul știrii: Ministrul sănătăţii a exmatriculat un student rezident de la Medicină 

Data publicării:  11.03.2016 

Categoria: societate 

Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ  

Rezumat: Ministrul sănătății, Ruxanda Glavan, a cerut exmatricularea unui medic-rezident de la 

USMF „Nicolae Testemițanu” şi concedierea lui de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. 

La cererea ministrului Sănătății, pe 14 martie va fi convocată o ședință cu reprezentanții 

Universităţii și ai Asociației Studenţilor şi Rezidenților în Medicină, în vederea examinării 

acestui caz și prevenirii incidentelor de acest fel. 

Link: http://sputnik.md/moldova/20160314/5200938.html  

 

 

http://sputnik.md/moldova/20160314/5200938.html
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Denumirea canalului media: www.zugo.md  

Titlul știrii: Ministerul Sănătăţii s-a autosesizat în cazul Cristinei Cernenchi: medicul a fost concediat 

Data publicării:  11.03.2016 

Categoria: actual 

Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ 

Rezumat: Ministerul Sănătății s-a autosesizat în cazul tinerei Cristina Cernenchi, care a avut de 

suferit în urma neglijenței și neprofesionalismului unui medic-rezident, angajat al Institutului de 

Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău. În contextul celor întâmplate, ministrul sănătății, 

Ruxanda Glavan, a cerut atât exmatricularea medicului-rezident din USMF „Nicolae 

Testemițanu”, cât și concedierea acestuia de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. 

Totodată, Ministerul Sănătății condamnă lipsa de profesionalism și conduita iresponsabilă a 

medicului respectiv față de pacientă. În vederea examinării acestui caz și prevenirii incidentelor 

de acest fel, pe 14 martie, va fi convocată o ședință cu reprezentanții USMF „Nicolae 

Testemițanu” și ai Asociației Studenţilor şi Rezidenților în Medicină. 

Link: http://zugo.md/article/ministerul-sanatatii-s-a-autosesizat-in-cazul-cristinei-cernenchi--

medicul-a-fost-concediat.htm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zugo.md/article/ministerul-sanatatii-s-a-autosesizat-in-cazul-cristinei-cernenchi--medicul-a-fost-concediat.htm
http://zugo.md/article/ministerul-sanatatii-s-a-autosesizat-in-cazul-cristinei-cernenchi--medicul-a-fost-concediat.htm
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Denumirea canalului media: www.diez.md  

Titlul știrii: O studentă a trecut printr-un calvar după ce a fost tratată cu nepăsare de un medic 

rezident 

Data publicării: 11.03.2016 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ 

Rezumat: Cristina Cernenchi, o tânără de 18 ani, a avut de suferit în urma neglijenței și 

neprofesionalismului unui medic-rezident, angajat al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie 

din Chișinău. În contextul celor întâmplate, ministrul sănătății, Ruxanda Glavan, a cerut atât 

exmatricularea medicului-rezident din USMF „Nicolae Testemițanu”, cât și concedierea acestuia 

din Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Totodată, Ministerul Sănătății condamnă lipsa de 

profesionalism și conduita iresponsabilă a medicului respectiv față de pacientă. În acest sens, în 

data de 14 martie, va fi convocată o ședință cu reprezentanții Universităţii și ai Asociației 

Studenţilor şi Rezidenților în Medicină, în vederea examinării acestui caz și prevenirii 

incidentelor de acest fel. 

Link: http://diez.md/2016/03/11/o-studenta-trecut-printr-un-calvar-dupa-ce-fost-tratata-cu-

nepasare-de-un-medic-rezident/  

 

 
 

 

http://diez.md/2016/03/11/o-studenta-trecut-printr-un-calvar-dupa-ce-fost-tratata-cu-nepasare-de-un-medic-rezident/
http://diez.md/2016/03/11/o-studenta-trecut-printr-un-calvar-dupa-ce-fost-tratata-cu-nepasare-de-un-medic-rezident/
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Denumirea canalului media: www.e-sanatate.md  

Titlul știrii: Un medic rezident din Moldova îşi riscă cariera, pentru că a fost arogant şi a 

consultat neglijent o pacientă 

Data publicării:  11.03.2016 

Categoria: ştiri interne 

Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru 

Rezumat: O tânăra în vârstă de 18 ani, din Chișinău, a fost la un pas de deces pentru că medicul 

rezident care a consultat-o i-a dat un tratament greșit, a vorbit arogant și a trimis-o acasă în stare 

gravă. Ministrul sănătății, Ruxanda Glavan, a cerut exmatricularea rezidentului și concedierea lui 

de la instituția medicală. Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calității și integrării în 

învățământ la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a declarat că este 

pentru prima dată când există o solicitare de exmatriculare a unui rezident și crede că medicul nu 

ar trebui dat afară de la Universitate, pentru că nu a încălcat ceva legat de studii.   

Link: http://e-sanatate.md/News/5557/un-medic-rezident-din-moldova-isi-risca-cariera-pentru-

ca-a-fost-arogant-si-a-consultat-neglijent-o-pacienta  

 

 

 

 

http://e-sanatate.md/News/5557/un-medic-rezident-din-moldova-isi-risca-cariera-pentru-ca-a-fost-arogant-si-a-consultat-neglijent-o-pacienta
http://e-sanatate.md/News/5557/un-medic-rezident-din-moldova-isi-risca-cariera-pentru-ca-a-fost-arogant-si-a-consultat-neglijent-o-pacienta
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Denumirea canalului media: www.stirilocale.md  

Titlul știrii: Un medic rezident din Moldova îşi riscă cariera, pentru că a fost arogant şi a 

consultat neglijent o pacientă 

Data publicării:  11.03.2016 

Categoria: actualitate 

Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru 

Rezumat: Cristina Cernenchi, tânăra studentă la ASEM care a avut de suferit în urma neglijenței 

și neprofesionalismului unui medic rezident, angajat la Institutul de Neurologie și 

Neurochirurgie din Chișinău, a publicat un mesaj pe internet în care a descris situația în care s-a 

aflat. După ce acest caz a ajuns în atenția opiniei publice, ministrul sănătății, Ruxanda Glavan, a 

cerut atât exmatricularea medicului-rezident de la USMF „Nicolae Testemițanu”, cât și 

concedierea acestuia de la INN.  

Link: http://stirilocale.md/ce-a-patit-tanara-studenta-la-asem-in-noaptea-cand-a-fost-dusa-cu-

salvarea-la-spital.html  
 

 

 

http://stirilocale.md/reactia-ministerului-sanatatii-la-cazul-cristinei-cernenchi-cum-va-fi-pedepsit-medicul-vinovat.html
http://stirilocale.md/ce-a-patit-tanara-studenta-la-asem-in-noaptea-cand-a-fost-dusa-cu-salvarea-la-spital.html
http://stirilocale.md/ce-a-patit-tanara-studenta-la-asem-in-noaptea-cand-a-fost-dusa-cu-salvarea-la-spital.html
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Denumirea canalului media: www.curaj.tv  

Titlul știrii: E şocată de comportamentul medicului rezident  

Data publicării:  12.03.2016 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ 

Rezumat: Interviu cu Cristina Cernenchi. 

Link: http://curaj.tv/sesizare/e-socata-de-comportamentul-medicului-rezident/   

 

 

  

http://curaj.tv/sesizare/e-socata-de-comportamentul-medicului-rezident/
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Denumirea canalului media: www.diez.md  

Titlul știrii: Cazul studentei care a fost tratată cu nepăsare de un rezident. Va fi eliberat din 

funcţia de medic de spital 

Data publicării:  15.03.2016 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru 

Rezumat: La inițiativa ministrului sănătății, Ruxanda Glavan, a avut loc o ședință cu toți 

responsabilii implicați în cazul pacientei, care s-a plâns pe comportamentul neprofesionist al 

medicului de gardă de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău. Se prevede ca 

reprezentanții USMF „Nicolae Testemițanu” să examineze cazul și să aplice sancțiuni până la 

exmatriculare pentru încălcarea regulamentelor interne. De asemenea, s-a recomandat revizuirea 

modalității de instruire a studenților și medicilor-rezidenți privind Deontologia medicală. 

Link: http://diez.md/2016/03/15/cazul-studentei-care-fost-tratata-cu-nepasare-de-un-rezident-va-

fi-eliberat-din-functia-de-medic-din-spital/   

  

http://diez.md/2016/03/15/cazul-studentei-care-fost-tratata-cu-nepasare-de-un-rezident-va-fi-eliberat-din-functia-de-medic-din-spital/
http://diez.md/2016/03/15/cazul-studentei-care-fost-tratata-cu-nepasare-de-un-rezident-va-fi-eliberat-din-functia-de-medic-din-spital/
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Denumirea canalului media: www.e-sanatate.md  

Titlul știrii: S-a decis în privinţa pedepsei medicului rezident, care a consultat neglijent o 

pacientă 

Data publicării:  15.03.2016 

Categoria: ştiri interne 

Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ 

Rezumat: Ministerul Sănătății a decis în privința pedepsei medicului rezident de la Institutul de 

Neurologie și Neurochirurgie, care de curând s-a pomenit în mijlocul unui scandal, după ce a fost 

arogant și a consultat neglijent o pacientă. Astfel, în urma unor discuții cu comunitatea medicală, 

autoritatea a decis că rezidentul trebuie demis din funcția de medic, el rămânând angajat doar în 

calitate de rezident. Exmatricularea rămâne pe seama USMF „Nicolae Testemițanu”, unde 

repsonsabilii încă nu au analizat cazul și nici nu au decis ce pedeapsă vor aplica în cazul 

rezidentului.  

Link: http://e-sanatate.md/News/5568/s-a-decis-in-privinta-pedepsei-medicului-rezident-care-a-

consultat-neglijent-o-pacienta  

 

  

http://e-sanatate.md/News/5568/s-a-decis-in-privinta-pedepsei-medicului-rezident-care-a-consultat-neglijent-o-pacienta
http://e-sanatate.md/News/5568/s-a-decis-in-privinta-pedepsei-medicului-rezident-care-a-consultat-neglijent-o-pacienta
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Denumirea canalului media: www.e-sanatate.md  

Titlul știrii: Rezidentul care a consultat neglijent o pacientă, pedepsit şi de către 

Universitatea de Medicină 

Data publicării:  17.03.2016 

Categoria: ştiri interne 

Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru 

Rezumat: Rezidentul de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, care a fost arogant și a 

consultat neglijent o pacientă, a fost pedepsit și de către Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Potrivit reprezentanților instituției de învățământ, ieri Comisia 

de etică a Universității a decis să-i aplice tânărului medic o sancțiune disciplinară sub formă de 

mustrare.  

Link: http://e-sanatate.md/News/5579/rezidentul-care-a-consultat-neglijent-o-pacienta-pedepsit-

si-de-catre-universitatea-de-medicina  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://e-sanatate.md/News/5579/rezidentul-care-a-consultat-neglijent-o-pacienta-pedepsit-si-de-catre-universitatea-de-medicina
http://e-sanatate.md/News/5579/rezidentul-care-a-consultat-neglijent-o-pacienta-pedepsit-si-de-catre-universitatea-de-medicina
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Denumirea canalului media: www.diez.md  

Titlul știrii: Medicul rezident care a tratat cu nepăsare o studentă de la ASEM s-a ales cu 

mustrare din partea USMF 

Data publicării:  17.03.2016 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru 

Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” s-a sesizat în 

cazul pacientei Cristina Cernenchi, care a depus o plângere la Ministerul Sănătății privind 

comportamentul medicului Dmitrii Starostin, rezident în anul III la specialitatea Neurologie. În 

data de 16 martie, Comisia de etică a Universității a examinat toate circumstanțele, a analizat 

acțiunile și comportamentul medicului rezident. Ca urmare, Comisia a constatat anumite carențe 

de ordin etic și deontologic în comportamentul medicului rezident și a recomandat aplicarea 

sancțiunii disciplinare – mustrare. 

Link: http://diez.md/2016/03/17/medicul-rezident-care-tratat-cu-nepasare-o-studenta-de-la-asem-

s-ales-cu-mustrare-din-partea-usmf/    
 

  

http://diez.md/2016/03/17/medicul-rezident-care-tratat-cu-nepasare-o-studenta-de-la-asem-s-ales-cu-mustrare-din-partea-usmf/
http://diez.md/2016/03/17/medicul-rezident-care-tratat-cu-nepasare-o-studenta-de-la-asem-s-ales-cu-mustrare-din-partea-usmf/
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Denumirea canalului media: www.mednews.md  

Titlul știrii: Medicul rezident Dmitrii Starostin s-a ales cu mustrare din partea USMF 

„Nicolae Testemiţanu” 

Data publicării:  17.03.2016 

Categoria: comunicate 

Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru 

Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” s-a sesizat în 

cazul pacientei Cristina Cernenchi, care a depus o plângere la Ministerul Sănătății privind 

comportamentul medicului Dmitrii Starostin, rezident în anul III, specialitatea Neurologie. La 16 

martie, Comisia de etică a Universității a examinat toate circumstanțele, a analizat acțiunile și 

comportamentul medicului rezident. Ca urmare, Comisia a constatat anumite carențe de ordin 

etic și deontologic în comportamentul medicului rezident și a recomandat aplicarea sancțiunii 

disciplinare – mustrare. 

Link: http://mednews.md/medicul-rezident-dmitrii-starostin-s-a-ales-cu-mustrare-din-partea-

usmf-nicolae-testemitanu/  

 

 

 

  

http://mednews.md/medicul-rezident-dmitrii-starostin-s-a-ales-cu-mustrare-din-partea-usmf-nicolae-testemitanu/
http://mednews.md/medicul-rezident-dmitrii-starostin-s-a-ales-cu-mustrare-din-partea-usmf-nicolae-testemitanu/
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Denumirea canalului media: www.25.md  

Titlul știrii: Medicul rezident care a tratat cu nepăsare o studentă de la ASEM s-a ales cu 

mustrare din partea USMF „Nicolae Testemițanu” 

Data publicării:  17.03.2016 

Categoria: diez 

Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru 

Link: http://www.25.md/stire-diez-medicul-rezident-care-a-tratat-cu-nepasare-o-studenta-de-la-

asem-s-a-ales-cu-mustrare-din-partea-usmf  

 

 

http://www.25.md/stire-diez-medicul-rezident-care-a-tratat-cu-nepasare-o-studenta-de-la-asem-s-a-ales-cu-mustrare-din-partea-usmf
http://www.25.md/stire-diez-medicul-rezident-care-a-tratat-cu-nepasare-o-studenta-de-la-asem-s-a-ales-cu-mustrare-din-partea-usmf
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Denumirea canalului media: www.ziarulnational.md  

Titlul știrii: Pedeapsa cu care s-a ales medicul rezident care a trimis acasă o bolnavă. NU s-a 

întâmplat ce a cerut ministrul 

Data publicării: 17.03.2016 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ 

Rezumat: Cazul medicului rezident, angajat la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din 

Chișinău, acuzat de comportament neprofesionist, a fost discutat și la Univestitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Iniţial, ministrul sănătății a cerut exmatricularea 

medicului rezident de la USMF „Nicolae Testemițanu”. Acest caz a fost discutat și la Comisia de 

etică a Universității, care a decis să-i aplice tânărului doar o sancțiune disciplinară – mustrare. 

Link: http://www.ziarulnational.md/pedeapsa-cu-care-s-a-ales-medicul-rezident-care-a-trimis-

acasa-o-bolnava-nu-s-a-intamplat-ce-a-cerut-ministrul/  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ziarulnational.md/pedeapsa-cu-care-s-a-ales-medicul-rezident-care-a-trimis-acasa-o-bolnava-nu-s-a-intamplat-ce-a-cerut-ministrul/
http://www.ziarulnational.md/pedeapsa-cu-care-s-a-ales-medicul-rezident-care-a-trimis-acasa-o-bolnava-nu-s-a-intamplat-ce-a-cerut-ministrul/

