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Fondator : Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova

EditorialOnorată comunitate universitară!

Ziua de 31 august din acest an a fost 
o sărbătoare cu dublă semnificație pentru 
comunitatea Universității de Stat de Me-
dicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 
care a marcat atât Ziua Limbii Române, 
cât și festivitatea de inaugurare a noului 
an de studii.

Evenimentul a întrunit, în calitate de 
invitaţi, pe ministrul sănătăţii, Andrei Usatîi, 
președintele Comisiei parlamentare pen-
tru protecţie socială, sănătate și familie,  
Vladimir Hotineanu, rectorul Universităţii, Ion  
Ababii, prorectori, decani, profesori, studenţi 
și părinţi.

 Manifestarea a debutat cu depune-
rea Jurământului studentului la medicină 
și farmacie, prin care tinerii anului I și-au 
luat angajamentul de a respecta profe-
sorii și colegii, de a exercita profesiunea 
cu demnitate și conștiinţă, iar sănătatea 
pacienţilor să fie pentru ei – obligaţie sa-
cră. Emoţia, bucuria și nerăbdarea au fost 
sentimentele ce i-au încercat pe studenţii 
anului I, prezenţi la ceremonia festivă. 

Rectorul Ion Ababii i-a asigurat și încu-
rajat pe tinerii studenţi că au ales cea mai 
bună și prestigioasă Universitate, care pre-
gătește specialiștii celor mai nobile profe-
sii – cea de medic și farmacist. În toată ac-
tivitatea sa, Universitatea a instruit peste 
39 de mii de absolvenţi, care activează în 
peste 30 de ţări, devenind, astfel, „amba-
sadori ai sănătăţii” în întreaga lume. Rec-
torul a mai spus că învăţământul medical 
din Republica Moldova este recunoscut la 
nivel internaţional.

În numele Senatului Universităţii, rec-
torul a felicitat cordial studenţii anului I, 
dorindu-le mari succese în realizarea de-
zideratului de a deveni specialiști medici și 
farmaciști.

 Urări de bun venit le-au adresat noi-
lor mediciniști Minodora Mazur, profesor 
universitar la Departamentul Medicină 
Internă și Andrei Pădure, șef catedră Me-
dicina legală, care le-au înmânat tinerilor 

studenţi, în mod simbolic, halatul alb, 
fonendoscopul și bisturiul. Flacăra cu-
noștinţelor a fost înmânată studenţilor  
a. I de către cei din a. VI. Doamna profesor 
Mazur le-a vorbit despre istoria medicinei 
și a menţionat că, ”atunci, demult, preoţii 
medici ţineau în taină metodele de tra-
tament”, pe când medicina modernă, în 
special profesorii Universităţii sunt gata 

să ofere cu mare dăruire și cele mai mici 
detalii despre această știinţă complexă. 
Studenţii trebuie doar să înveţe și să mun-
cească, cu multă răbdare și rezistenţă, de-
oarece un student bun va fi, în viitor, un 
medic bun”.

Andrei Usatîi, ministrul sănătăţii, a 
sugerat tinerilor să depună multă pasiune 
în însușirea profesiei pe care și-au ales-o, 
să participe la activităţile extracurriculare 
și să înveţe limbile străine. ”Doar astfel 
veţi deveni personalităţi puternice, iar 
peste 72 de luni veţi fi absolvenţii acestei 
Universităţi”, a spus ministrul.

Deputatul Vladimir Hotineanu a spus 
că ţara noastră ”trăiește un timp al schim-
bărilor, iar generaţia tânără trebuie să in-
tre în această luptă și să facă faţă tranziţiei 
social-economice, fiind responsabili de să-
nătatea populaţiei”.

 Academiciana Eva Gudumac a ţinut 
să evidenţieze că „profesia de medic este 
o serioasă și nobilă îndeletnicire, care are 

scopul de a păzi și a păstra focul vieţii și a 
sănătăţii”.  

 Festivitatea de înmatriculare a 
studenţilor în anul I la USMF „Nicolae 
Testemiţanu” a culminat cu clinchetele pri-
mului clopoţel, care a anunţat inaugurarea 
noului an de studii 2014-2015, precum și cu 
depuneri de flori la bustul medicului ilustru 
Nicolae Testemiţanu. Ceremonia s-a desfă-
șurat la Palatul Naţional ”Nicolae Sulac” din 
capitală. 

Anul curent, la USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” au fost înmatriculaţi la studii 
700 de tineri.

Sărbătoare dublă pentru comunitatea  
USMF ”Nicolae Testemiţanu”

Este un prilej deose-
bit, ca în aceste zile, când 
Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie "Nicolae 
Testemițanu” consemnează 
69 de ani de la fondare, să vă 
adresez calde urări de bine și 
sănătate, dorindu-vă realizări 
frumoase și forțe nesecate. 

A mai trecut un an pe 
care l-am înscris cu demni-
tate în istoria Universității 
noastre. Am creat împreună 
lucruri frumoase, dar nu ne 
oprim aici. Continuăm să ne 

propunem noi obiective care, 
odată realizate, vor contribui 
la prosperarea Alma Mater.       

Se cunoaște deja, în în-
treaga țară, că USMF ”Nicolae 
Testemițanu” din Republica 
Moldova  a devenit, în aceste 
decenii, un prestigios centru 
educațional și științific, un 
izvor de specialiști reputați  
în domeniul medicinei și 
farmaciei, loc în care își 
exercită excelența un corp 
profesoral dedicat și consa-
crat activității academice și 
științifice.

În acești 69 de ani pe 
care  i-a străbătut Univer-
sitatea, drumul nu a fost 
ușor, dar fiecare dintre mem-
brii comunității noastre a 
contribuit prin entuziasm, 
competență și dăruire la 
înălțarea ei. Și iată că aici, 
efortul nostru comun este 
recunoscut de Federația 
Mondială pentru Educație 
Medicală, care menționează 
într-un raport de evaluare a 
instituției noastre: ”USMF 

"Nicolae Testemițanu" este un 
exemplu de bune practici pen-
tru țările din regiune, atât din 
fosta Uniune Sovietică, cât și 
din regiunea Mării Negre”.

Viitorul învățământului 
medical superior se arată 
destul de promițător, chiar 
dacă ar putea fi supus unor 
transformări odată cu apli-
carea noului Cod al Educației, 
în vederea modernizării și 
adaptării la stilul european 
de învățământ. 

În contextul vectorului 
vestic asumat de țara noastră, 
trebuie să ne concentrăm 
eforturile și întregul potențial 
spre alinierea cât mai fidelă la 
standardele UE. 

Anul care vine este unul 
jubiliar pentru USMF ”Nico-
lae Testemițanu”. Va fi un an 
plin de evenimente și acțiuni, 
în care vom continua să ne 
îndeplinim misiunea cu dem-
nitate și dăruire, pentru că 
avem această datorie față de 
înaintașii noștri, care au pus 
bazele unei Universități de 

care am ajuns să vorbim cu 
multă mândrie astăzi.  

Amintim că Facultatea 
de Farmacie aniversează, în 
curând, 50 de ani de activi-
tate. Cu această minunată 
ocazie, transmitem, în-
tregii echipe, sincere și 
meritate felicitări pentru 
performanțele educaționale 
și științifice atinse, dorin-
du-le să persevereze în 
cunoașterea științelor far-
maceutice. Menționăm că 
performanța și calitatea 
academică a unei instituții 
sunt dovada inițiativei, vi-
ziunii și dedicării. În această 
jumătate de secol, Facultatea 
s-a remarcat prin toate aceste 
atribute. 

 
La Mulți Ani, 

ALMA MATER!

Ion Ababii, rector,
profesor universitar, 

dr. hab. şt. med., 
academician al AŞM
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Agenda evenimentelor
Zilele Universităţii  
şi Conferinţa ştiinţifică anuală 
a colaboratorilor şi studenţilor 
USMF ”Nicolae Testemiţanu”

15 octombrie 2014
Şedinţa Senatului - Sala Senatului, ora 14:30

16 octombrie 2014
Şedinţe în secţii - 08:30
Expoziţii - 08:00-16:00
Manifestări cultural-sportive - 14:30

17 octombrie 2014
Şedinţa în plen - Sala Senatului, ora 14:30
Expoziţii - 14:00-16:00
Manifestări cultural-sportive - 14:00
  
Concert de muzică populară   
susţinut de Orchestra ”Folclor”  
şi interpreţi autohtoni
16 octombrie, ora 18:00
Filarmonica Naţională ”Serghei Lunchevici”
Invită Consiliul de administraţie 
şi Comitetul Sindical al Colaboratorilor 

Competiţii sportive
(studenţi, rezidenţi)
15 octombrie 2014
Complexul sportiv universitar (Mălina Mică)
Joc de dame (băieţi, fete) - 16:30
Împingerea greutăţii (băieţi) - 17:00

Sala sportivă, str. 31 august, 137 A
Baschet (băieţi), aruncarea la coş - 17:00

Proiectul ”REACH-4-Moldova”
12-14 noiembrie 
Cursuri tematice: 
”Respiratory and Critical Care Medicine”
 şi ”Infectious Diseases and Tuberculosis”

Mai multe detalii:  
http://usmf.md/events/events

Concluzia experţilor 
Federaţiei Mondiale 

pentru Educaţie 
Medicală

”Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie Nicolae Testemițanu este un exemplu 
de bune practici pentru țările din regiune, atât 
din fosta Uniune Sovietică, cât și din regiunea  
Mării Negre”. Aceasta a fost concluzia 
experților de la Federația Mondială pentru 
Educație Medicală în Raportul de evaluare a 
Universității noastre.

Astfel, potrivit evaluatorilor internaţionali, 
caracteristicile generale deosebit de puternice 
ale Universităţii sunt:

- echipa managerială bine consolidată, res-
pectată și orientată strategic;

- existenţa unei viziuni clare privind mi-
siunea și strategia Universităţii, îmbinate cu 
dorinţa de a acţiona spre o îmbunătăţire con-
tinuă;

- orientarea internaţională strategică, con-
centrată pe standarde internaţionale înalte. În 
același timp, sunt recunoscute responsabilităţile 
și rolul Universităţii la nivel naţional privind 
eforturile depuse și suportul oferit în reforma-
rea sistemului de sănătate din Moldova;

- relaţiile pozitive și armonioase între 
angajaţi, precum și în raport cu studenţii;   

- implementarea unui sistem de autoevalu-
are eficient și bine dezvoltat.

”Este binecunoscut faptul că USMF Nicolae 
Testemițanu activează în cadrul unei economii 
naţionale slabe, într-o ţară fără o bază puternică 
de cercetări știinţifice și într-o naţiune care con-
tinuă să se dezvolte rapid după independenţă. 
Acești factori fac să fie cu atât mai lăudabilă 
calitatea înaltă a Instituţiei Publice Universi-
tatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae 
Testemițanu”, se mai menţionează în raport.    

Concluzia oficialilor Federaţiei Mondiale 
pentru Educaţie Medicală privind activitatea 
USMF ”Nicolae Testemiţanu” a fost formulată în 
baza raportului de autoevaluare a Universităţii, 
realizat în conformitate cu standardele 
internaţionale ale FMEM, precum și în baza 
analizei experţilor Stefan Lindgren, președinte, 
și David Gordon, președinte ales al FMEM, care 
au vizitat instituţia noastră la începutul anului 
curent.

Membrii Senatului Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au 
încredințat un nou mandat, la postul de rector, 
academicianului Ion Ababii. 

La alegerea rectorului din 24 iulie 2014, au 
participat 90 din cei 101 membri ai Senatului, iar 
ședinţa a fost prezidată de academicianul Gheorghe 
Ghidirim, președintele Comisiei de concurs.

În prezentarea făcută în faţa Senatului, pro-
fesorul universitar Ion Ababii nu a vorbit despre 
realizările de până acum, dar a prezentat un pro-
gram managerial pe care intenţionează să-l apli-
ce în următorii 5 ani de guvernare universitară.  
Ion Ababii a menţionat că, în următorul mandat, 
va continua să promoveze „un sistem de manage-
ment performant, participativ, transparent, bazat 
pe rezultate, adaptabil la necesităţile comunităţii 
universitare și societăţii”. Pentru realizarea aces-
tui deziderat va insista asupra dezvoltării meca-

nismelor de autonomie universitară cu descen-
tralizarea managementului instituţional, prin spo-
rirea competenţelor și responsabilităţilor tuturor 
subdiviziunilor universitare.

Printre direcţiile prioritare se numără acti-
vitatea didactică, de cercetare și cea clinică. Un 
deziderat, pe care și l-a propus acad. Ion Ababii 
în programul său de management instituţional, 
este îmbunătăţirea condiţiilor de studii și de trai 
a studenţilor și rezidenţilor, crearea condiţiilor 
optime de activitate pentru angajaţi, precum și 
majorarea salariilor.

 Referindu-se la candidatura profesorului 
Ion Ababii, șeful catedrei Igienă generală, Ion 
Bahnarel, a remarcat că ”Graţie calităţilor  profe-
sionale înalte și eforturilor Domniei Sale, USMF 
„Nicolae Testemiţanu” a ajuns cea mai  academi-
că, elegantă, frumoasă și atractivă instituţie de 
formare a specialiștilor în medicină și farmacie, 
dar și cea mai valoroasă și prestigioasă instituţie 
știinţifică medicală”.

 La ședinţă au fost prezenţi și Vladimir  
Hotineanu, președintele Comisiei parlamentare 
protecţie socială, sănătate și familie și Gheorghe 
Duca, președintele Academiei de Știinţe a Moldo-
vei, care au susţinut candidatura domnului Ababii.  

Senatul Universităţii a acordat vot de încrede-
re pentru următorii 5 ani profesorului universitar 
Ion Ababii, doctor habilitat în știinţe medicale, 
academician al AȘM.

În data de 8 octombrie curent, profesorul 
universitar Ion Ababii a fost confirmat în funcţia 
de rector de Guvernul Republicii Moldova. 

Membrii Senatului Univer-
sității de Stat de Medicină și Far-
macie  „Nicolae Testemițanu” 
s-au întrunit, la finele lunii au-
gust, în ședință plenară pentru 
a discuta și fixa programul de 
activități pentru anul de studii 
2014-2015, care urmează să fie 
realizat în conformitate cu Stra-
tegia de dezvoltare a Univer-
sității (2011-2020) și Strategia 
de informatizare a Universității 
(2012-2015).

Reformarea curriculum-
ului conform standardelor 
educaţionale europene, infor-
matizarea procesului didactic, 
crearea unei subdiviziuni uni-

versitare responsabilă de evalu-
area cunoștinţelor și atribuţiilor 
practice ale studenţilor, pre-
cum și instituirea unui serviciu 
de asistenţă psihologică pen-
tru studenţi și cadre didactice 
– sunt doar câteva dintre di-
recţiile prioritare de activitate 
și obiectivele USMF „Nicolae 
Testemiţanu” pentru anul de 
studii 2014-2015.

Potrivit rectorului Ion  
Ababii, în acest an, se va insista 
pe sporirea calităţii procesului 
de instruire. Actuale rămân ce-
rinţele de utilizare a formelor 
moderne de instruire și evaluare 
a competenţelor, inclusiv a teh-
nologiilor informaţionale avan-
sate pentru asigurarea trans-
parenţei și obiectivităţii acestui 
proces.

Olga Cerneţchi, prorec-
tor pentru asigurarea calităţii 
și integrării în învăţământ, în 
prezentarea sa, a menţionat 
că Universitatea noastră este 
un centru universitar medical 
de performanţă cu un mare 
potenţial de dezvoltare – fapt 
declarat de experţii Federaţiei 
Mondiale pentru Educaţie Me-
dicală. Eforturile comunităţii 
universitare în instruirea viitori-
lor medici și farmaciști sunt înalt 
apreciate, totuși, sunt câteva 
momente asupra cărora se cere 
mai multă atenţie și muncă. 
Astfel, prioritară în noul an de 
studii a devenit refoma curricu-
lum-ului, adaptat la standardele 
europene, în ceea ce privește 
numărul de ore, disciplinele, 
componentele, durata etc.

Prorectorul pentru relaţii 
internaţionale, Mihail Gavriliuc, 
s-a referit la necesitatea de ex-
tindere a internaţionalizării pro-
cesului de studii. ”Acesta este un 
domeniu important pentru in-
tegrarea Universităţii în spaţiul 

european de educaţie medicală, 
pentru preluarea celor mai bune  
practici și experienţe în realiza-
rea reformelor în procesul di-
dactic”, a spus prorectorul.

Printre priorităţile stabilite 
pentru anul curent de Direcţia 
știinţă, prorectorul Gheorghe 
Rojnoveanu a menţionat efi-
cientizarea managementului 
cercetării știinţifice, sporirea 
calităţii și competitivităţii cerce-
tării știinţifice, precum și moti-
varea, susţinerea și dezvoltarea 
potenţialului uman în cerceta-
rea știinţifică.

Referitor la direcţiile de 
activitate în domeniul dezvol-
tării strategice și implementării 

tehnologiilor informaţionale, 
a vorbit  membrilor Senatului, 
prorectorul Oleg Lozan, care a  
menţionat că  prevederile Stra-
tegiei de informatizare 2012-
2015 sunt realizate în proporţie 
de 70%, iar până la finele anului 
documentul va fi revizuit și actu-
alizat, conform necesităţilor. 

De asemenea, în anul cu-
rent de studii, se preconizează 
implementarea Modulului Di-
dactic la facultăţile de Medi-
cină nr. 1, Medicină nr. 2 și de 
Stomatologie. Pentru campusul 
studenţesc, va fi dezvoltat un 
sistem electronic de monitoriza-
re a înlesnirilor pentru studenţi 
în cantinele universitare, iar în 
cadrul Modului Comunicare și 
fluxuri de documente vor fi im-
plementate noi tipuri de docu-
mente.

Emil Ceban, prorector pen-
tru educaţie și probleme soci-
ale, a evidenţiat rolul autogu-
vernării studenţești. Asociaţia 
Studenţilor și Rezidenţilor în 
Medicină participă la toate 
activităţile curriculare și extra-
curriculare. De aceea, unul din-
tre obiectivele principale vizea-
ză crearea unui centru modern 
de autoguvernare studenţească, 
ca o subdiviziune responsabilă 
de agrement, ce va răspunde 
necesităţilor socio-culturale ale 
mediciniștilor.

În cadrul aceleiași ședinţe, 
Nicolae Ciobanu, secretar res-
ponsabil al Comisiei de admitere 
a prezentat rezultatele admiterii 
din acest an la USMF „Nicolae 
Testemiţanu”.

În linii mari, acestea au 
fost priorităţile stabilite de Se-
nat pentru anul de studii 2014-
2015, la realizarea cărora trebu-
ie să contribuie fiecare membru 
al comunităţii universitare.

Noi obiective 
stabilite de Senat

Un nou mandat de încredere 
pentru Ion Ababii
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Devine deja o tradiție, ca fieca-
re început de an de studii, Universita-
tea noastră să-l marcheze și prin inau-
gurarea unui bloc didactic, a unei săli 
de studii sau a unei clinici universitare 
etc. Cu o noutate în acest sens a venit 
și 1 septembrie 2014. 

Blocul didactic nr. 2, în care este 
amplasată Facultatea de Farmacie, a 
fost reparat capital, oferind studenţilor 
condiţii optime de studii, noi posibili-
tăţi de realizare și oportunităţi în studi-
erea știinţelor farmaceutice.

Modernizarea Blocului a constat 
în reabilitarea reţelelor de termificare, 
de apeduct, canalizare și a celor elec-
trice, a pardoselii și a zugrăvelii, înlo-
cuirea geamurilor și a ușilor, și reface-
rea sistemului termoizolant al clădirii, 
precum și consolidarea scării de rezer-
vă. Toate încăperile blocului de studii, 
inclusiv Cantina nr. 2, au fost renovate 
și dotate cu mobilier și utilaj modern, 
iar teritoriul adiacent a fost amenajat 
cu un havuz.

În cadrul inaugurării oficiale a 
edificiului, rectorul Universităţii, Ion  
Ababii a ţinut să mulţumească, minis-

trului și Ministerului Sănătăţii pentru 
suportul oferit în general în menţine-
rea și dezvoltarea infrastructurii Uni-
versităţii. ”Suntem convinși că specia-
liștii pe care-i formează Facultatea de 

Farmacie  corespund celor mai stricte 
cerinţe ale structurilor internaţionale”, 
a mai adăugat Ion Ababii. 

Ministrul sănătăţii, Andrei Usatîi, 

prezent la eveniment, a menţionat că 
Blocul didactic nr. 2 este unul dintre 
numeroasele obiecte, inaugurate în ul-
tima perioadă de Universitate, fapt ce 
contribuie la creșterea calităţii proce-

selor de instruire și de cercetare me-
dicală. Printre acestea se numără și 
Centrul Universitar de Simulare în In-
struirea Medicală, Clinica stomatolo-

gică, Complexul universitar sportiv ș.a.
Studenţii au fost cei mai nerăb-

dători, dar și cei mai entuziasmaţi de 
renovarea și modernizarea edificiu-
lui. Alina Hadîrcă, studentă la Farma-
cie, membru al Senatului Universitar, 
deţinătoarea bursei președintelui RM, 
a menţionat că la Facultate, studen-
ţii dispun de toate condiţiile necesare 
pentru a se forma ca specialiști în do-
meniul farmaciei. 

Decanul Facultăţii de Farmacie, 
Nicolae Ciobanu a mulţumit adminis-
traţiei Universităţii pentru suportul 
acordat și a menţionat că inaugurarea 

blocului este actuală, întrucât acest an 
este unul jubiliar – 50 de ani de la fon-
darea Facultăţii de Farmacie. Potrivit 
decanului, pe parcursul a jumătate de 
secol, Facultatea a instruit peste 4 mii 
de specialiști în cele 45 de promoţii de 
farmaciști.      

Lucrările de renovare a Blocului 
didactic nr. 2 au fost realizate pe par-
cursul a doi ani, fără a fi perturbat pro-
cesul de studii. Acestea au fost finan-
ţate din sursele financiare ale USMF 
”Nicolae Testemiţanu”, în valoare tota-
lă de cca 13 milioane de lei.

Facultatea de Farmacie în bloc renovat

”Aveţi un sistem de management 
al calităţii care funcţionează foarte bine 
în toate subdiviziunile, iar personalul 
universitar înţelege cum se gestionează 
acesta”. Declaraţia aparţine lui Cristian 
Vlad Lupa, auditor șef al echipei de eva-
luatori externi. Potrivit expertului, siste-
mul de management al calităţii la USMF 
”Nicolae Testemiţanu” este funcţional 
și asigură un control al calităţii pentru 
serviciile oferite, fapt ce reprezintă un 
efort mare pentru persoanele care îl 
gestionează. ”Aveţi un sistem foarte bun 
de stabilire a obiectivelor și de urmărire 

a realizării acestora, or, monitorizarea 
realizării obiectivelor este un element 
principal al Sistemului de Management 
al Calităţii”, a precizat auditorul șef.

În concluziile generale, reprezentanţii 
CERTIND SA au menţionat că i-au impre-
sionat, în mod deosebit, Centrul Univer-
sitar de Simulare în Instruirea Medicală, 
Catedra de fiziologia omului și biofizică, 
Catedra de otorinolaringologie, Serviciul 
comunicare și relaţii publice – discuţiile 
cu personalul acestor subdiviziuni, în 
special, ”modul în care acești oameni 
gestionează SMC și cum l-au înţeles”. 

Echipa de supraveghere a apreciat 
înalt eforturile Secţiei audit intern în co-
ordonarea sistemului de management 
al calităţii, menţionând că ”la USMF  
”Nicolae Testemiţanu” calitatea a crescut 
și s-a îmbunătăţit”. 

De asemenea, experţii au calificat 
drept impresionantă activitatea Servi-

ciului comunicare și relaţii publice  - mo-
dul în care acesta promovează imaginea 
Universităţii.

Olga Cerneţchi, prorector pentru 
asigurarea calităţii și integrării în în-
văţământ, a afirmat că Universitatea 
depune eforturi considerabile pentru 
menţinerea SMC, iar dovadă a acestui 
fapt este menţinerea și nerenunţarea la 
sistemul de calitate instituţional. Prorec-
torul a asigurat că toate recomandările 
auditorilor externi vor fi respectate în 
scopul eficientizării sistemului.

Olga Iurco, șef secţie Audit intern, 

a mulţumit întregii echipe de auditori 
externi pentru sugestiile și viziunile lor 
privind implementarea standardului de 
calitate, menţionând că ”perfecţiunea 
nu are limite și întotdeauna este loc pen-
tru îmbunătăţire”.    

Auditul de supraveghere se efec-
tuează anual și urmărește menţinerea 
sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu cerinţele ISO 9001:2008.

Reconfirmarea 
certificatului de calitate

În perioada 24-25 septembrie curent, Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a fost supusă unui audit extern privind 
funcționarea sistemului de management al calității. Evaluarea de supraveghe-
re a fost efectuată, în conformitate cu cerințele standardului de calitate ISO 
9001:2008, de către CERTIND SA, România, organism de certificare acreditat.

La ceremonia de înmânare a diplome-
lor au participat Mihai Ciocan, viceministru al 
sănătăţii, Mircea Buga, director general Com-
pania Naţională de Asigurări în Medicină, Olga 
Cerneţchi, prorector pentru asigurarea calităţii 
și integrării în învăţământ, Oleg Lozan, prorector 
pentru implementarea tehnologiilor informaţio-
nale și dezvoltare strategică, director Școala de 

Management în Sănătate Publică, cadre profeso-
ral-didactice, șefi de subdiviziuni și alţi oaspeţi.

Prorectorul Oleg Lozan, director ȘMSP, a 
ţinut să menţioneze rezultatele remarcabile ale 
Școlii pe parcursul ultimilor ani, obţinute atât 
în planul relaţiilor interne, cât și externe, în do-
meniile de instruire și de cercetare, la care și-au 
adus aportul și actualii absolvenţi. În context, a 
fost menţionat Acordul de colaborare semnat cu 
Școala de Medicină din Virginia de Est, Norfolk, 
SUA, și parteneriatul cu Institutul Karolinska din 
Suedia. Referitor la procesul de instruire, în ulti-
mii doi ani, Școala a realizat cca 2000 de instruiri, 
80 la sută dintre cursuri fiind finanţate cu supor-
tul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii și a altor 
instituţii din sistemul sănătăţii, ceea ce confirmă 
calitatea înaltă a instruirii și recunoașterea de că-
tre structurile internaţionale.

”Suntem foarte mândri de rezultatele pe 
care le-aţi obţinut pe parcursul acestei perioade 
și suntem siguri că veţi contribui la reformarea 
sistemului de sănătate și a învăţământului medi-
cal superior”, a afirmat directorul Școlii, dorindu-
le absolvenţilor mari succese și realizări frumoa-
se în viitor.

Eugeniu Bendelic, decan Facultatea de 

Educaţie Continuă în Medicină și Farmacie, unul 
dintre absolvenţii din acest an, a menţionat că 
studiile desfășurate aici sunt absolut necesare în  
activitatea cotidiană, pentru a realiza un mana-
gement eficient.

Printre absolvenţi se numără și Sergiu 
Berliba, președinte al Comitetului Sindical al cola-
boratorilor, conferenţiar universitar la Catedra de  

chirurgie nr. 1 ”Nicolae Anestiadi”, care a decis să 
urmeze cursurile la Școala de Management în Să-
nătate Publică după ce a remarcat rezultatele co-
legilor ”mai mari”, care au trecut aceste instruiri. 
”Activând în diferite funcţii manageriale, din 1994 
până în prezent, am simţit nevoia să fac aceste 
studii pe care le aplic cu succes în activităţile coti-
diene”, a menţionat Sergiu Berliba.

Stela Adauji, conferenţiar universitar, Ca-
tedra de farmacie socială ”Vasile Procopișin”, 
a ales să-și facă studiile la ȘMSP pentru că pro-
fesorii de aici sunt de o calificare foarte înaltă, 
profesioniști în domeniu, recunoscuţi la nivel 
mondial și cu o bogată experienţă în domeniul 
sănătăţii publice. ”Este un imperativ al timpu-
lui să ne perfecţionăm continuu, nu doar în ac-
tivitatea profesională, ci și în managementul 
sănătăţii publice. Sperăm că studiile, obţinute 
în cadrul acestei Școli, le vom implementa 
reușit în activitatea practică”, a declarat Stela  
Adauji. 

Școala de Management în Sănătate Publică 
a USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost fondată în 
2003. Până în prezent, aceasta a conferit 184 de 
titluri de master în managementul sănătăţii pu-
blice.                                                                     

Masteri în managementul 
sănătăţii publice

Școala de Management în Sănătate Publică din cadrul Universității de Stat de Medi-
cină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a lansat, la finele lunii trecute, o nouă promoție 
de masteri. Doi ani de studii îmbinați cu activitatea didactică, managerială și cercetare 
s-au încununat cu succes pentru 29 de absolvenți, care au obținut titlul de master în ma-
nagementul sănătății publice.

Activitatea Secţiei audit intern a 
Universităţii de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemiţanu” a fost 
apreciată de Ministerul Finanţelor. O 
confirmare în acest sens este conferirea 
Certificatului de excelenţă pentru rezul-
tate remarcabile în anul 2013.Secţia a 
acumulat punctaj maxim la cele 76 de în-
trebări, ceea ce denotă că se conformea-
ză în totalitate standardelor naţionale și 
normelor metodologice de audit intern 
în sectorul public.
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Cercetare

Cele mai valoroase cărți din colecția Bi-
bliotecii Științifice Medicale a Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu” sunt prezentate la Muzeul 
Național de Etnografie și Istorie Naturală din 
capitală, în cadrul expoziției ”Carte rară din 
Europa”.  

Nona Șoroc, șef secţie Colecţii speciale, Bi-
blioteca Știinţifică Medicală, a spus că ”această 
expoziţie reflectă cele mai vechi publicaţii din 
colecţia de carte rară a omului de știinţă, me-
dicului și bibliofilului german, Richard Koch. 
Aici sunt expuse operele adevăratelor somi-
tăţi în medicină, de o valoare incontestabilă:  
-Hippocrates, Paracelsus, Caelius, Hoffmann, 
Haller ș.a., editate în sec. XVI-XIX”. Fiind siste-

matizată după principiul cronologic, expoziţia 
cuprinde 50 dintre cele mai vechi cărţi din do-
meniul medicinei. Lucrările expuse constituie 
doar o mică parte din Colecţia Koch, care nu-
mără, în total, peste 2700 de volume în limbile 
germană, latină, franceză ș.a., din domeniile: 
medicină, biologie, filosofie, istorie. Cărţile sunt 
înzestrate cu Ex-libris Richard Koch și se impun 

printr-o prezentare grafică deosebită. Coperta, 
în majoritatea cazurilor, este executată în piele 
sau pergament, cotorul – cu imprimări, foile de 
titlu – în stil gotic.

Mihai Ursu, directorul Muzeului Naţional 
de Etnografie și Istorie Naturală, a menţionat, 
în cadrul ceremoniei de inaugurare a expoziţiei, 
că această colecţie de cărţi medicale este una 
extraordinară și unică nu doar în spaţiul pruto-
nistrean, ci și la nivel european, deoarece face 
parte din patrimoniul cultural european. Direc-
torul și-a exprimat speranţa că expoziţia  ”Carte 
rară din Europa” va trezi interesul publicului 
vizitator.

”Expunerea publică a acestei Colecţii dă un 
plus de vizibilitate Universităţii de Medicină și 

Bibliotecii Știinţifice Medicale”, a afirmat Sergiu 
Ciocanu, reprezentantul Ministerului Culturii, 
prezent la eveniment.

Expoziţia ”Carte rară din Europa” este or-
ganizată sub egida Ministerului Culturii al Repu-
blicii Moldova, în contextul Zilelor Europene ale 
Patrimoniului, și va fi deschisă pentru publicul 
larg până în data de 16 noiembrie curent. 

Medici specialiști și experți în dome-
niul medicinei legale din mai multe sta-
te din Europa de Est s-au reunit recent la 
Chișinău, în cadrul celui de-al VI-lea Simpo-
zion Internațional al Asociației Osteuropa-
verein din Germania. Evenimentul științific 
a fost organizat de Catedra de medicină le-
gală a Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemițanu” și Centrul 
de Medicină Legală, și a avut loc în incinta 
instituției noastre.

 Participanţii la forum s-au întrunit pen-
tru a discuta și analiza cele mai neobișnuite 
cazuri din practica medico-legală, precum 
și cele mai noi și importante rezultate 

știinţifice obţinute în ultimii ani în domeniul 
respectiv, la nivel de regiune.

Gheorghe Rojnoveanu, prorector pen-
tru activitate știinţifică, prezent la inaugura-
rea evenimentului, a menţionat că succese-
le obţinute în domeniul medicinei teoretice 
și clinice, inclusiv în medicina legală, pe 
parcursul multor decenii, se datorează rela-
ţiilor fructuoase de colaborare și de ajutor 
reciproc cu școlile medicale și alte instituţii 
de profil din ţările spaţiului CSI și al Uniunii 
Europene. ”Sperăm, că schimbul de expe-
rienţă între medicii legiști va deschide noi 

orizonturi și oportunităţi, va contribui vădit 
la avansarea știinţei medicale, la formarea 
specialiștilor de înaltă calificare, competi-
tivi nu numai în ţară, dar și peste hotare”, a  
spus prorectorul.

Andrei Pădure, șef catedră Medicină  
legală, a menţionat că evenimentul respec-
tiv a  reprezentat o oportunitate unică pen-
tru participanţi de a asista la prezentarea 
unor cazuri neobișnuite din practica medici-
lor legiști din mai multe ţări, ”cazuri ce pre-
zintă dificultăţi în gestionarea lor corectă și 
calitativă”.

 La simpozion a participat și Kurt  
Trübner, medic legist, președintele 
Asociaţiei Osteuropaverein, Germania, 

care a apreciat nivelul înalt de organizare 
a Simpozionului. Expertul german s-a aflat 
pentru prima dată în Republica Moldova și 
a manifestat multă admiraţie pentru ţara 
noastră.

Asociaţia Osteuropaverein a fost fon-
dată în Germania, având drept scop pro-
movarea cercetărilor știinţifice și schimbul 
de experienţă între medicii legiști și cerce-
tătorii din ţările Europei de Est. Catedra de 
medicină legală a Universităţii noastre este 
membru al acestei Asociaţii, de trei ani. 

Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemițanu” a fost apreciată 
cu Diploma pentru suport substanțial în orga-
nizarea Expoziției Internaționale Specializate 
MoldMedizin&MoldDent, ce a avut loc în pe-
rioada 9-12 septembrie curent. 

Instituţia noastră a participat cu cele mai 
noi și mai importante invenţii obţinute de ca-
tedrele și laboratoarele știinţifice universitare 
pe parcursul ultimului an de activitate, printre  
acestea fiind: preparate farmaceutice create de 
Catedra de farmacologie și farmacologie clini-
că; elemente de implanturi ale Catedrei de or-
topedie și traumatologie; sisteme de lucru ale 
laboratoarelor etc. Biblioteca Știinţifică Medi-
cală a prezentat peste 70 de publicaţii, elabo-
rate și editate de corpul profesoral-didactic al 
USMF ”Nicolae Testemiţanu” - manuale, lucrări 
metodice, anale știinţifice, strategii și progra-
me ce vizează ocrotirea sănătăţii, profilaxia și 
tratamentul maladiilor etc. Multe dintre sub-
diviziunile universitare au participat la această 
importantă expoziţie cu postere.

Noutatea ediţiei din acest an la 
„MoldMedizin&MoldDent” a fost prezenţa 
Centrului Universitar de Simulare în Instrui-
rea Medicală, care în fiecare zi de expoziţie a 
desfășurat scenarii speciale de acordare a aju-
torului medical pe un simulator de fidelitate 

înaltă - un manechin performant. Prezentările 
au fost demonstrate pentru publicul larg, în 
special, pentru cei care nu știu ce reprezintă și 
nu au vizitat până acum CUSIM. 

 Universitatea noastră participă la această 
expoziţie de la primele ediţii și, de fiecare dată, 
reușește să obţină aprecieri, diplome și meda-
lii, deoarece se prezintă la nivel înalt, a spus 
Gheorghe Rojnoveanu, prorector pentru activi-
tatea știinţifică la USMF ”Nicolae Testemiţanu”.

„Moldmedizin&MoldDent” este o expozi-
ţie internaţională specializată de echipamente 
medicale, preparate farmaceutice și stomatolo-
gice. În anul curent, aici s-au reunit circa 100 de 
companii din Belarus, Bulgaria, Republica Mol-
dova, România, Rusia, Turcia și Ucraina.

 Știinţa cardiologică a progresat în ultima 
perioadă, în special, în ceea ce ţine de diagnos-
ticul și tratamentul bolilor cardiace. Cu toate 
acestea, datele statistice demonstrează că mor-
talitatea cardiacă este în continuă creștere atât 
în ţara noastră, cât și în lumea întreagă.  Iată 
de ce, medicii din acest domeniu de cerceta-
re se întrunesc periodic pentru a discuta și a 
analiza cele mai recente actualităţi în diagnos-
ticul și tratamentul pacienţilor cu hipertensi-

une arterială și insuficienţă cardiacă cronică.
O conferinţă pe acest subiect a fost organi-

zată, în vara curentă, de către Societatea Medi-
cilor Interniști din Republica Moldova. Acţiunea 
s-a desfășurat la Universitatea de Stat de Medi-
cină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” , în data 
de 27 iunie curent, și a întrunit medici interniști 
și medici de familie din toată ţară.

Profesorul universitar Livi Grib a vorbit 
despre complianţa joasă a pacientului privind 
tratamentul și modalitatea medicului de a con-

tribui la ridicarea acesteia. Complianţa ar în-
semna ca pacientul să respecte toate recoman-
dările medicului, atât din punct de vedere far-
macologic, cât și nonfarmacologic. În ţările înalt 
dezvoltate, mai mult de 30% dintre pacienţi 
sunt foarte disciplinaţi în ceea ce privește ur-
marea tratamentului prescris de medic, a spus 
profesorul.  

În cadrul întrunirii au fost abordate și pro-
blemele cheie în tratamentul insuficienţei car-

diace cronice, rolul antagoniștilor de calciu de 
generaţia a III-a în tratamentul hipertensiunii 
arteriale.

Hipertensiunea arterială (HTA), cunoscută 
de asemenea sub numele de tensiune arterială 
crescută sau hipertensiune, este o boală cro-
nică caracterizată prin valori crescute ale pre-
siunii arteriale. Valoarea ridicată face ca inima 
să pompeze într-un ritm mai accelerat faţă de 
cel normal pentru a propulsa sângele în vasele 
sangvine.  

Aprecieri meritorii 
la ”MoldMedizin&MoldDent”

Carte rară din Europa

Simpozionul Internaţional 
al Asociaţiei Osteuropaverein

Hipertensiunea arterială –
subiect de discuţie
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La doar un an de activitate, Cen-
trul Universitar de Simulare în Instru-
irea Medicală (CUSIM) al Universi-
tății de Stat de Medicină și Farmacie  
”Nicolae Testemițanu” prezintă nume-
roase realizări, multiple proiecte în de-
rulare și acțiuni de viitor. În această pe-
rioadă, relativ scurtă de timp, Centrul 

și-a demonstrat cu adevărat utilitatea 
și și-a justificat investițiile, devenind 
cea mai bine dotată și mai modernă 
instituție de simulare din regiune. 

Centrul oferă studenţilor, rezi-
denţilor și medicilor posibilitatea de a 
învăţa practic. Astfel, sunt evitate ris-
curile pentru pacienţi, se reduc erorile 
medicale, iar, în final, are loc îmbună-
tăţirea calitativă a asistenţei medicale 
prestate populaţiei.

Andrei Romancenco, director  
CUSIM, a menţionat că pe parcursul 
primului an de activitate, la Centru 
universitar de simulare, au fost instrui-
te circa 4200 de persoane la discipline-
le Comunicare și îngrijirea pacientului; 
Medicina internă-semiologie; Pneu-
mologie; Anestezie și reanimatologie; 
Medicina de familie; Chirurgie laparo-
scopică; Endoscopie  digestivă etc.  

O parte dintre echipamentele 
Centrului au fost repartizate direct la 
catedre pentru a spori accesul studen-
ţilor la ele. Astfel, CUSIM și-a extins ca-
pacităţile prin echiparea cu materiale 
didactice pentru instruirea prin simu-
lare la catedrele de Chirurgie generală 
semiologie; Anatomia omului; Histolo-
gie, citologie și embriologie; Fiziologia 
omului și biofizică; Fiziopatologie și 
fiziopatologie clinică; Morfopatolo-
gie; Otorinolaringologie etc. La aces-

te catedre au fost distribuite mulaje 
de părţi de corp, organe, sisteme de 
organe, soft-uri virtuale de instruire. 
Aplicarea acestor metode a devenit o 
parte componentă a programului de 
instruire a studenţilor din anii I-VI.

Andrei Romancenco a accentuat 
despre CUSIM că este unic în regiunea 

Europei de Est, de aceea aici se oferă 
instruire și pentru partenerii de peste 
hotare. Din ianuarie 2014, în cadrul 
Proiectului „Reţeaua est-europeană 
de excelenţă în cercetare și dezvol-
tare în domeniul maladiilor cronice -  

CHRONEX-RD”, a fost iniţiat un pro-
gram special ce prevede instruirea a 
peste 360 de medici din România, Mol-
dova și Ucraina. Instruirile au început 
în mai curent și vor continua până în 
iunie 2015. 

Utilizarea eficientă a resurselor 
de instruire CUSIM este unul din-
tre obiectivele proiectului ”REACH 
for Moldova”, care prevede perfec-
ţionarea medicinei respiratorii prin 
dezvoltarea curriculum-ului, schim-
bul de studenţi, transferul de cu-
noștinţe și abilităţi, consolidarea 
capacităţilor de colaborare în cerce-
tare. Proiectul este realizat de USMF  
”Nicolae Testemiţanu” în parteneriat 
cu Universitatea din Lubeck, Germa-
nia și are drept componentă majoră 
cooperarea cu Centrul de Simulare din 
Lubeck.

CUSIM a devenit membru al Socie-
tăţii Europene de Simulare Aplicată în 
Medicină (SESAM), participând activ la 
evenimentele și instruirile organizate 
de aceasta. Recent, Universitatea din 
Varna, Bulgaria s-a arătat interesată de 
iniţierea unei colaborări în domeniul 
instruirii prin simulare, iar Universita-
tea de Medicină din Târgu Mureș, Ro-
mânia intenţionează să organizeze, în 
parteneriat cu CUSIM, primul Congres 
Naţional de Simulare în Medicină, pro-
gramat pentru anul 2015, în România.

Centrul Universitar de Simula-
re în Instruirea Medicală al USMF  
”Nicolae Testemiţanu” a fost inaugurat 
în data de 29 august 2013, fiind creat 
în conformitate cu Programul de dez-
voltare a învăţământului medical și 
farmaceutic în Republica Moldova, anii 

2011-2020, cu suportul financiar al 
Uniunii Europene, în vederea edificării 
unui spaţiu european al cunoașterii și 
asigurării calităţii educaţiei și practicii 
medicale moderne.                        

CUSIM – la un an de inaugurare
Instruiri  
în domeniul 
managementului 
maladiilor cronice

Medici de familie, cardiologi, endocrinologi și alţi medici 
specialiști din România, Ucraina și Republica Moldova au parti-
cipat la un șir de instruiri privind dezvoltarea abilităţilor practi-
ce în managementul maladiilor cronice. Instruirile au fost orga-
nizate de Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală 
(CUSIM) al Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae  
Testemiţanu” în cadrul Proiectului Reţeaua est-europeană de 
excelenţă pentru cercetare și dezvoltare în domeniul maladiilor 
cronice – CHRONEX-RD. Proiectul dat, presupune instruirea a 360 
de medici de familie din cele trei ţări.

Am rugat câţiva participanţi la sesiuni să ne împărtășească 
impresiile și părerile lor despre utilitatea acestor instruiri, cât și 
despre proiectul CHRONEX-RD,  în general.

Gabriela Emandi, medic de familie din Iaşi, România: “Tot ce 
am învățat şi am văzut aici este foarte util pentru practica noastră 
de zi cu zi. Felicitări conducerii Universității că a pus pe picioare 
un astfel de Centru. Este interesant pentru medici, dar mai util 
este pentru rezidenți şi medicii tineri. Prin acele simulatoare de 
laparoscopie, endoscopie pot învăța chestii practice, care nu au 
cum să le facă în sala de operații, pentru că, efectiv, trebuie să 
lucreze chirurgul. Plecăm acasă cu o părere foarte bună despre 
tot. Proiectul, per ansamblu, este extraordinar de bun şi cred că 
trebuia de mai mult timp inițiat aşa ceva”.

Mihaela Ciongreadi, medic de familie din Iaşi: “Ideea în 
sine a programului CHRONEX-RD este una foarte bună, ce oferă o 
abordare nouă şi profundă a problemei bolilor cronice. Noutatea 
instruirilor respective este metoda prin care un coleg te analizea-
ză, apoi tu analizezi, ai un feedback şi atunci ştii unde trebuie să 
aprofundezi nişte paşi. Este foarte util. Felicitări pentru Centru, 
este ceva nemaipomenit. Cred ca dacă aş fi avut asemenea centru 
în România, cât am fost studentă, rezidentă, ar fi ajutat foarte 
mult”. 

Adreea Szalontay, șef de lucrări la Catedra de psihiatrie 
a Universității de Medicină şi Farmacie ”Gr. T. Popa” din Iaşi: 
“Aceste sesiuni sunt extrem de utile, deoarece ne reamintim unele 
lucruri pe care poate le-am omis în activitatea noastră medicală. 
În acelaşi timp, facem schimb de experiență atât cu colegii noştri 
din România, cât şi cu cei din Republica Moldova în ceea ce priveş-
te managementul unui pacient. Cât despre Centrul de simulare 
- este un lucru extraordinar şi o investiție fabuloasă, care aduce 
beneficii învățământului medical”.

Victoria Ternova, medic de familie, Odesa, a constatat că 
dotările din cadrul CUSIM sunt de un nivel foarte înalt, iar organi-
zarea instruirilor a fost foarte bună.

Mariana Ulinici, asistent universitar la Catedra de microbio-
logie, USMF “Nicolae Testemițanu”: “Ca şi utilitate, aceste instru-
iri sunt foarte interesante. Prin aceste cursuri, putem să simulăm 
cazurile reale şi să învățăm prin greşeli cum să acționăm atunci 
când vom avea un caz real”. 

Irina Cabac-Pogorevici, medic rezident, anul III, Catedra de 
cardiologie, USMF “Nicolae Testemițanu”: “Simulările pe pacien-
ții standardizați şi manechine au fost cele mai impresionante. Am 
fost puşi în situații reale cu care ne întâlnim, practic, în activitatea 
noastră de zi cu zi.  Mi-a părut interesantă abordarea medicilor 
de familie din România în cadrul programului pacienți standardi-
zați. Vizita primară la medicul de familie din România este mult 
mai detaliată şi profundă. Am avut ce învăța de la colegii noştri 
de peste Prut” .                                                                                

În perioada 6-12 septem-
brie 2014, s-a desfășurat un 
eveniment inedit atât pentru 
Republica Moldova, cât și pen-
tru comunitatea internațională: 
cursurile de instruire interprofe-
sională în domeniul evaluării și 
tratamentului durerii cronice în 
practica medicinei de familie.

Cursul a fost organizat de 
către Societatea pentru Stu-
diul și Combaterea Durerii din  
Moldova, în parteneriat cu Uni-
versitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 
Centrul Universitar de Simulare 
în Instruirea Medicală (CUSIM) 
și Asociaţia Internaţională pen-
tru Studiul Durerii (IASP). La curs 
au participat medici de familie, 
pediatri, anesteziologi-reanima-
tologi, chirurgi, traumatologi, 
asistente medicale și asistente 
sociale – în total 267 de persoa-
ne din 56 de instituţii medicale 

din republică (centre de sănăta-
te, asociaţii medicale teritoriale, 
spitale de stat și private etc.).

Cursul a constat din trei 
părţi: prima - bazele teoretice, 
compuse din 13 prelegeri, cea 
de-a doua a cuprins cinci ateli-
ere practice (utilizarea pompei 
PCA de auto-analgezie, utilizarea 
pompelor elastomerice, tehnica 
titrării intravenoase de morfi-
nă, instrumente de evaluare și 
cuantificare a durerii, analgezia 
inhalatorie cu penthrox în cazul 
urgenţelor medico-chirurgicale). 

Partea cea mai interesantă și 
mai atractivă a cursului (atât din 
punctul de vedere al participan-
ţilor, cât și din cel al organizato-
rilor) a avut loc la CUSIM. Aici, 
participanţii, în mod  individual, 
au avut ocazia unică să consulte 
cazuri clinice pe pacienţi stan-
dardizaţi, în condiţii reale, utili-
zând tehnologiile de simulare. 
„Pacienţii”, de fapt – actori iscu-

siţi, bine instruiţi înainte de curs 
de către echipa de instructori, 
au reprezentat patru scenarii cli-
nice: durerea cronică de spate, 
neuropatia diabetică dureroa-

să, durerea musculo-scheletală 
și durerea asociată cancerului. 
Ulterior, a urmat debriefing-ul 
„consultaţiei”, unde participan-
ţii au avut ocazia să se privească 

dintr-o parte, iar instructorii au 
accentuat succesele obţinute și 
erorile comise. Validarea cursu-
lui a fost efectuată prin pretesta-
re și post-testare (în acest sens, 
fiind utilizată tehnica MCQ), 
participanţii primind, la final , 
materiale instructive și un certi-
ficat de participare cu 30 de cre-
dite EMC, acordate de Ministerul  
Sănătăţii al Republicii Moldova.

Participarea la eveniment a 
fost gratuită, datorită suportului 
oferit de către Asociaţia Inter-
naţională pentru Studiul Dure-
rii (IASP), în cadrul proiectului 
internaţional, obţinut prin con-
curs, „IASP Developing Countries 
Project: Initiative for Improving 
Pain Education - 2014”.

Adrian Belîi, 
dr. hab. șt. med., conf. univ.,

Catedra de anesteziologie 
și reanimatologie nr. 1

 „Valeriu Ghereg” 

În premieră: instruiri în domeniul medicinei de familie
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O delegație din California, SUA, reprezentată de 
dr. Dominicis, membru al Comitetului Executiv Sto-
matologie (Dental Board) și Richard Polanco, sena-
tor, Josef Mamaliger, președintele companiei ”Uni-
versity of Moldova” (UMUSA), s-a aflat într-o vizită 
de documentare la Universitatea de Stat de Medici-
nă și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. 

Acţiunea se înscrie în obiectivele unui Acord de 
colaborare și are drept scop familiarizarea cu toate 
aspectele structurale ale Universităţii, în special cele 
de la Facultatea de Stomatologie, care urmează să fie 
acreditată de Consiliul Stomatologilor din California, 
iar, ca rezultat, mai mulţi tineri americani vor putea 
studia la USMF ”Nicolae Testemiţanu”.

Rectorul Ion Ababii a menţionat că Universitatea 
este interesată de a dezvolta un  parteneriat viabil 
cu instituţiile americane, colaborarea internaţională 
fiind o politică prioritară în activitatea instituţiei. În 
context, rectorul a asigurat că Universitatea dispune 
de condiţii optime de instruire și de cercetare pentru 
studenţi și rezidenţi, mai ales că studiile se desfășoară 
în 4 limbi. Cadrele didactice, de asemenea, sunt bine 
pregătite pentru instruirea studenţilor, iar programe-

le de studii se conformează treptat la standardele 
internaţionale.

Pe parcursul vizitei (23-26 septembrie), oaspeţii 
au vizitat Facultatea de Stomatologie, Centrul Univer-
sitar de Simulare în Instruirea Medicală, clinicile sto-
matologice, Biblioteca Știinţifică Medicală, Complexul 
sportiv universitar, Campusul studenţesc și alte sub-
diviziuni universitare. Delegaţii americani și-au expri-
mat admiraţia pentru condiţiile de formare a medici-
lor specialiști la Universitatea noastră. Totuși, pentru 
instruirea studenţilor americani, sunt necesare anu-
mite ajustări la standardele americane, dat fiind fap-
tul că, după absolvire, aceștia se vor întoarce în ţara 
lor pentru a-și desfășura activitatea. Partenerii și-au 
arătat disponibilitatea de a oferi modele de instruire 
specifice, dar și de a contribui la renovarea sălilor de 
studii din cadrul Facultăţii de Stomatologie și dotarea 
acestora cu utilaj modern.

 Colaborarea dintre USMF ”Nicolae Testemiţanu” 
și instituţiile americane are loc în baza unui acord, 
semnat în data de 26 martie 2014. Odată cu obţinerea 
acreditării din partea Consiliului Stomatologilor din 
California, în toamna anului viitor, la Universitatea 
noastră ar putea fi înmatriculaţi cca 30 de studenţi 
americani.                                                                    

Medicii rezidenți vor putea, din 
acest an, să aplice pentru o nouă spe-
cialitate – medicina sportivă, paralel 
cu cea de reabilitare medicală. În acest 
sens, a fost elaborat un nou curriculum 
de studii, în conformitate cu standar-
dele europene, apropiat modelului es-
tonian. 

Reintroducerea acestei specializări 
devine posibilă în urma implementării, 

în perioada 2013-2015, a proiectului 
”Cooperarea moldo-estoniană în medi-
cina sportivă pentru promovarea stan-
dardelor europene în învăţământul me-
dical”, de către Universitatea noastră și 
cea din Tartu, Estonia. Partenerii aces-
tui proiect sunt Ministerul Sănătăţii al 
Republicii Moldova și Centrul naţional 
de medicină sportivă ”Atletmed”.

Președintele grupului de lucru în 
implementarea acestui proiect, Ser-
giu Ciobanu, reprezentant al Departa-
mentului Relaţii Externe și Integrare 
Europeană din cadrul USMF ”Nicolae 
Testemiţanu”, a menţionat că medici-
na sportivă nu este o noutate pentru 

Universitatea noastră. Acum mulţi ani, 
aici se instruiau specialiști în acest do-
meniu, dar sub un format mai învechit. 
Deocamdată, a fost elaborat un curri-
culum pentru studiile prin rezidenţiat, 
dar se preconizează și iniţierea unor 
cursuri pentru perfecţionarea medicilor 
specialiști. La moment, nu există astfel 
de posibilităţi la noi în ţară.

Sergiu Ciobanu a mai menţionat 
că, în prezent, ţara noastră se confrun-

tă cu un deficit total de medici pentru 
sportivi, iar consecinţa acestei carenţe 
este pregătirea superficială a sportivi-
lor, care doresc să facă performanţă.

Dr. Eve Unt, șef clinică Medicină 
sportivă și reabilitare medicală, Estonia, 
coordonator de proiect, a menţionat 
că Universitatea noastră poate prelua 
experienţa estoniană în acest sens, dar 
este necesar de a desfășura cât mai des 
training-uri pentru personalul acade-
mic, iar cursurile respective să fie cât 
mai flexibile. De asemenea, expertul 
estonian a sugerat ca această specia-
lizare să fie introdusă și în studiile de 
doctorat.                                              

Ministerul Sănătății din Germania apre-
ciază la un nivel foarte înalt cooperarea cu 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”, în  special aportul per-
sonal al rectorului Ion Ababii în consolidarea 
relațiilor bilaterale. 

Lutz Stroppe, Secretar de Stat al Minis-

terului Sănătăţii german, aflat într-o vizită la 
instituţia noastră a mulţumit comunităţii uni-
versitare pentru încrederea acordată părţii 
germane și a declarat că rectorul Ion Ababii 
este ”un părinte” al relaţiilor prietenoase în 
domeniul medical dintre Germania și Repu-
blica Moldova. ”Pentru că ceea ce aţi realizat, 
atât ca ministru al sănătăţii, cât și ca rector este 
incomparabil cu sprijinul acordat de Germania 
Republicii Moldova”, a spus reprezentantul 
german. De asemenea, oficialul a dat asigurări 
că reușitele comune vor continua, pentru că 
mai sunt lucruri frumoase care pot fi realizate 
împreună.

La rândul său, rectorul a ţinut să 
evidenţieze aportul adus de partea germană 
la crearea Centrului Universitar de Simulare 

în Instruirea Medicală. ”Pentru prima dată am 
văzut astfel de centre în Germania. Totodată, 
colegii din München ne-au susţinut în elabo-
rarea planului de realizare a Centrului și la se-
lectarea echipamentului”. De asemenea, rec-
torul a vorbit despre cooperarea cu un șir de 
instituţii germane, printre care: Universitatea 

din Leipzig și cea din Lübeck, Școala Medicală 
din Hanover etc., exprimându-și dorinţa de a 
aduce și la noi în ţară standardele europene 
privind învăţământul medical.  Ion Ababii a mai 
spus că, de-a lungul anilor, între aceste două 
ţări s-au creat frumoase relaţii de colaborare în 
domeniul sănătăţii.

Lutz Stroppe s-a aflat la Chișinău în pe-
rioada 25-27 august curent, fiind însoţit de 
Peter Pompe, șef de protocol; Ingo Behnel, 
șef Directorat general de planificare a politicii 
europene și internaţionale; Ortwin Schulte, 
șef Departament politici bilaterale în sănăta-
te; Galina Manthei, referent politici bilaterale 
în sănătate, Petra Brakel, asistent personal al 
Secretarului de Stat. 

           

Delegaţie din California Medicina sportivă – o nouă 
specializare pentru rezidenţi

Cooperare prosperă 
moldo-germană

Școala de Manage-
ment în Sănătate Publi-
că a Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie  
”Nicolae Testemițanu” a 
fost selectată ca partener, 
reprezentant al Republicii 
Moldova, într-un proiect 
de anvergură privind dez-
voltarea cercetărilor în do-
meniul managementului 
sănătății publice. 

Proiectul este iniţiat 
de Institutul Karolinska din 
Suedia și va fi unul regio-
nal implementat în cinci 
ţări – Suedia, Finlanda, Po-
lonia, Ucraina și Republica 
Moldova. Reprezentanţii 
celor cinci ţări partenere 
s-au întrunit, în data de 12 
septembrie, într-un work-
shop pentru a stabili și a 
identifica următorii pași ce 
urmează a fi implementaţi.  

Myroslava Protsiv, re-
prezentanta Institutului 
Karolinska, a menţionat 
că principalele aspecte 
ale acestui proiect ţin de 
dezvoltarea unei reţele de 
cercetare în sănătatea pu-
blică și integrarea rezulta-
telor știinţifice în sistemele 
de sănătate. Va fi analizată 
fiecare ţară în parte, se vor 
organiza diferite activităţi, 
vizite de documentare și 
măsuri de planificare a poli-
ticilor de sănătate. Expertul 

suedez a accentuat că este 
important să existe un dia-
log constructiv cu principa-
lii actori în formarea politi-
cilor de sănătate.

Prorectorul Oleg Lozan, 
director Școala de Ma-
nagement în Sănătate 
Publică a USMF ”Nicolae 
Testemiţanu”, a exprimat 
gratitudinea pentru faptul 
că ţara noastră a fost inclu-

să în acest proiect. ”Acum, 
că au fost identificaţi par-
tenerii, este important să 
ne concentrăm eforturile în 
vederea realizării dezidera-
telor propuse”, a declarat 
prorectorul.

Boris Gîlcă, reprezen-
tantul adjunct al Fondului 
Naţiunilor Unite pentru 

Populaţie în Republica Mol-
dova, prezent la atelierul de 
lucru, a menţionat că refor-
mele Ministerului Sănătăţii, 
realizate până acum, sunt 
pentru a racorda Republi-
ca Moldova la standardele 
Uniunii Europene. ”Este 
foarte important să creăm 
o platformă pentru dez-
voltarea resurselor umane 
aici, în ţară, pentru a ne ali-

nia la standardele europe-
ne la care tinde Republica 
Moldova”, a conchis exper-
tul UNFPA.   

Proiectul de dezvoltare 
a cercetărilor în domeniul 
managementului sănătăţii 
publice a fost lansat în luna 
mai curent și va dura până 
în aprilie 2015.                      

Şcoala de Management 
în Sănătate Publică  – 

partener într-un proiect 
al Institutului Karolinska
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Un bursier Erasmus Mun-

dus din Suedia s-a aflat, în pe-
rioada 1-23 septembrie curent,  
la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”, Secția achiziții și 
marketing, pentru un schimb 
de experiență. Violeta Gama-
lan, originară din România, 
este expert în achiziții la Uni-
versitatea din Malmo, Suedia, 
și a venit la noi pentru a-și 
împărtăși experiența sa în do-
meniu, precum și de a prelua 
anumite practici ale instituției 
noastre la capitolul achiziții.

Alina Timotin: Sunteți pri-
mul bursier venit la Universita-
tea noastră în cadrul Progra-
mului Erasmus Mundus. Ce v-a 
determinat să aplicați? 

Violeta Gamalan: Mi-am 
dorit foarte mult să călătoresc 
cu Erasmus. Sunt moldoveancă 
din Galaţi, dar sunt stabilită în 
Suedia de 25 de ani. A fost un vis 
să merg la Chișinău.   

AT: Cum v-ați simțit la 
Chişinău?

VG: Ca acasă. Galaţiul nu 
mai este așa de frumos ca și 
Chișinăul. Încă mai aveţi multe 
clădiri vechi, păstrate. Pentru 
mine e ca o nostalgie. 

AT: Cum v-a părut Universi-
tatea noastră?

VG: Mă impresionează is-
toria Dvs. Aveţi multă istorie în 
pereţii aceștia.

În ceea ce privește procesul 
de achiziţii - este foarte greoi și 
birocratic. 

AT: Cum credeți, care ar fi 
cauza? Legislația noastră?

VG: Legislaţia este asemă-

nătoare cu cea suedeză, doar că 
este aplicată într-un mod mult 
mai birocratic. Cred că furnizorii 
Dumneavoastră (agenţii econo-
mici) manifestă lipsă de serio-
zitate, fapt pentru care trebuie 
verificaţi foarte mult, iar con-
trolul acesta cere multă muncă 
de la achizitori. În afară de asta, 
totul se cumpără o singură dată 
pe an.    

 
AT: La noi demersuri-

le de achiziție se înaintează 
până în data de 31 mai pentru 
necesitățile din anul următor. Ur-
mează procesul de analiză şi pla-
nificare financiară. Cum decurge 
acest proces în Suedia?   

VG: Noi nu lucrăm deloc așa. 
Nu avem niciodată o dată limită. 
Pe măsură ce apare necesitatea, 
facem procedura de achiziţie. 
Suntem 3 achizitori pe o univer-
sitate cu 23 de mii de studenţi și 
suntem parte integrată din Ser-
viciul economic. De multe ori, 
cumpărăm ceea ce ne trebuie și 
apoi ne uităm la preţ. În afară de 
asta, noi nu facem în fiecare an 
același lucru. Avem așa numite-
le ”contracte ramă”: organizăm 
o licitaţie care rezultă într-un 
contract valabil timp de 2 ani, cu 
posibilitatea de a-l prelungi până 
la 4 ani, perioadă în care ne obli-
găm să cumpărăm de la acest 
furnizor anumite lucruri. 

AT: Cum reuşiți să faceți față 
volumului de muncă fiind atât de 
puțini achizitori?  

VG: Noi achizitorii nu cum-
părăm nimic, facem doar con-
tractele, organizăm licitaţiile 
care costă mai mult de 55 de mii 
de euro pe an. În general, toată 
organizaţia are voie să cumpere, 
ceea ce nu este foarte bine. 

AT: Există universități care 
oferă o mai mare autonomie 
financiară subdiviziunilor. Cum 
este în Suedia? 

VG: Universitatea noastră 
are 5 facultăţi și fiecare are bu-
getul ei. Păstrăm o parte din 
buget pentru cheltuielile de 
administraţie, generale.

AT: În țara noastră, există un 
stereotip - atunci când se face o 
achiziție publică se alege prețul 
cel mai mic şi asta implică, nea-
părat, un nivel scăzut de calitate. 
Ce ne puteți spune în acest sens?

VG: Conform serviciului Dvs. 
de achiziţii, legea este scrisă așa 
- trebuie să selectaţi ofertele nu-
mai după preţ. Noi, însă, punem 
cerinţe de calitate, care sunt pri-
oritare. 

AT: Cu ce probleme credeți 
că se confruntă colegii noştri din 
Secția achiziții şi marketing?

VG: Volumul foarte mare 
de muncă și birocraţia. Legea ar 
trebui pusă puţin la punct ca să 
le ușureze munca și să le dea po-
sibilitatea să pună cerinţe de ca-
litate, pentru că ei sunt frustraţi 
de neputinţa de a cumpăra lu-
crurile necesare.  Dar așa este 

legea și ei sunt foarte bravi. Fac 
o muncă extraordinară acolo. Jos 
pălăria, colegii mei (așa îi consi-
der eu).

AT: Ați petrecut aici mai mult 
de 3 săptămâni. Cu ce impresii 
plecați?

VG: Sunt multe impresii… 
Aveţi o viaţă culturală foarte bo-
gată la Chișinău. Am prins Festi-
valul ”Invită Maria Bieșu” și am 
văzut două spectacole de operă 
și unul de balet. ”Lacul Lebe-
delor” a fost de calitate ”Bolșoi 
Teatr”.   

AT: Ce mesaj aveți pentru 
comunitatea USMF ”Nicolae 
Testemițanu”?

VG: Călătoriţi. Profitaţi de 
această ocazie și vedeţi cum lu-

crează și alţi oameni. Eu am vă-
zut aici lucruri pe care vreau să le 
povestesc și acasă. De exemplu, 
la noi ofertele sunt secrete până 
în momentul deciziei. Este mult 
mai corect la Dvs.: ofertele se 
deschid direct, de faţă cu toată 
lumea. Am învăţat lucruri, care 
mă vor ajuta în munca mea. Am 
cunoscut mulţi oameni frumoși 
și calzi, și cred că am mulţi pri-
eteni aici. 

Vreau să le mulţumesc 
foarte mult doamnelor Viorica  
Macovei și Snejana Bălan pentru 
toată susţinerea oferită pe par-
cursul stagiului.   

Vă mulţumesc și vă doresc 
mult succes în continuare. 

AT: Vă mulțumim şi vă mai 
aşteptăm!

  Proiectul REACH-4-Moldova 
cu genericul „Sănătatea respi-
ratorie în Republica Moldova” 
a fost lansat oficial, vara trecu-
tă, la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu”. 

La eveniment au partici-
pat specialiști din Germania și 
din Republica Moldova, care, 
în acest context, au abordat 
probleme precum starea cu-
rentă a sănătăţii respiratorii în 
ţara noastră, cauzele creșterii 
incidenţei maladiilor respira-
torii, modalităţi de instruire a 

studenţilor și rezidenţilor în do-
meniul urgenţelor respiratorii, 
bronhopneumopatia obstructi-
vă cronică, cancerul pulmonar, 
infecţiile bacteriene, parazitare, 
virale, fungice etc.

Olga Cerneţchi, prorec-
tor pentru asigurarea calită-
ţii și integrării în învăţământ 
a menţionat că, pe parcursul 

mai multor ani, Universitatea 
noastră și sistemul de sănăta-
te din întreaga ţară beneficia-
ză de ajutor necondiţionat din 
partea Ministerului Federal al 
Sănătăţii din Germania, care 
are un impact enorm asupra 
reformelor în domeniu. Refe-
rindu-se la Proiectul REACH-4- 
Moldova, prorectorul a men-
ţionat că acesta are menirea de 
a prelua experienţa europeană 
în ceea ce privește instruirea 
specialiștilor în domeniul medi-
cinei respiratorii, de a fortifica 
capacităţile de instruire și de 

cercetare și de a răspunde la 
necesităţile vitale ale sistemului 
nostru de sănătate.

”Dat fiind faptul că medi-
cina astăzi este foarte tehno-
logizată, iar doctorii europeni 
au acces la cele mai sofisticate 
metode de diagnostic și trata-
ment, va trebui ca noi, treptat, 
să ne apropiem de aceste meto-

de avansate”, a declarat Victor 
Botnaru, profesor universitar, 
Disciplina de pneumologie și 
alergologie.

De fapt, REACH-4-Moldova 
este o oportunitate pentru Uni-
versitate și pentru sistemul de 
sănătate din RM, a remarcat 
Cristophe Lange, directorul Cli-
nicii de Boli Infecţioase, Centrul 
de Cercetare Borstel, Lübeck, 
Germania. Prin implementarea 
acestuia se va crea o platformă 
de schimb academic și de cerce-
tare știinţifică.

Proiectul REACH-4- 
Moldova are drept scop facili-
tarea cooperării multilaterale 
între instituţiile partenere, în 
vederea perfecţionării medici-
nei respiratorii prin dezvoltarea 
curriculum-ului, schimbul de 
studenţi, transferul de cunoș-
tinţe și abilităţi, consolidarea 
capacităţilor de colaborare în 
cercetare.

Proiectul REACH-4-Moldova 
a fost iniţiat în anul 2011, în 
cadrul unui parteneriat între 
USMF ”Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova și Uni-
versitatea din Lübeck, Germa-
nia, și este finanţat de către Ser-
viciul German de Schimb Acade-
mic (DAAD-PAGEL).  

Cursuri de instruire 
în cadrul Proiectului 
REACH-4-Moldova

O primă acţiune în 
desfășurarea Proiectului ”REACH-
4-Moldova” sunt  cursurile tema-
tice ”Respiratory and Critical Care 
Medicine” și ”Infectious Diseases 
and Tuberculosis”, care se vor 
desfășura în perioada 12-14 no-
iembrie curent. 

Potrivit organizatorilor, in-
struirile se vor desfășura într-
un format interactiv și vor 

avea drept scop îmbunătăţirea 
cunoștinţelor și deprinderilor 
practice în domeniul medici-
nei respiratorii. Cursurile vor fi 
ţinute în limba engleză de către 
specialiștii din Lübeck, Germania, 
și de la Universitatea noastră.

Doritorii de a se înscrie tre-
buie să expedieze CV-ul și o scri-
soare de intenţie în limba engle-
ză (max. 1500 de caractere), pe 
adresa de e-mail: 
relatiiexterne@usmf.md.

Pentru mai multe detalii 
accesaţi: www.usmf.md. 

Bursier Erasmus Mundus la USMF ”Nicolae Testemiţanu”
v Schimb de bune practici în cadrul Secţiei achiziţii şi marketing v

 

O nouă abordare a bolilor respiratorii

Apel pentru Proiectul MEDEA
În data de 15 octombrie curent, va fi lansat apelul pentru Proiectul MEDEA, ce va fi valabil 

până în data de 15 decembrie 2014.
MEDEA este un proiect al Programului Erasmus Mundus, ce presupune un program de 

mobilitate şi schimb de experienţă cu ţările din Europa pentru studenţi, rezidenţi, doctoranzi, 
postdoctoranzi, personal academic şi administrativ. Bursele vor fi acordate doar cetăţenilor 
din ţările partenere ale proiectului. 

Pentru mai multe detalii accesaţi http://dreie.usmf.md/lansarea-proiectului-medea/ 
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Relaţii publice

În perioada 21 iulie-25 august curent, tinerii care au dorit, în acest an, să devină 
medicinişti, au avut ocazia să participe la concursul ”Vreau să fiu student la USMF 
Nicolae Testemițanu”, organizat pe pagina de Facebook (www.facebook.com/usmf.
md) a Universității noastre. Condițiile au fost simple: faci o poză lângă bannerul 
”Vreau să fiu student USMF  Nicolae Testemițanu”, indici specialitatea pentru care 
optezi şi aduni Like-uri de la prieteni. 

De Ziua Mondială a Inimii, marcată 
anual în data de 29 septembrie, Univer-
sitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu” a organizat un 
Marș pentru Inimă. Acțiunea a întrunit 
peste 150 de persoane – studenți, medici 
rezidenți, profesori și trecători, care au 
parcurs traseul de la Blocul didactic cen-
tral al Universității până în Grădina Pu-
blică Ștefan cel Mare pentru a demonstra 
că ”O sută de pași pe zi asigură o inimă 
sănătoasă pe viață”.

În timpul marșului, participanţii au 
distribuit pliante și diverse materiale in-
formative cu privire la alimentaţia sănă-
toasă, hipertensiunea arterială, activita-
tea fizică și sănătate. Tot atunci, studenţii 
au împărţit trecătorilor mere cu mesajul 
”Un măr pe zi – O inimă sănătoasă pe via-
ţă”. Cei care fumau pe stradă nu au trecut 
neobservaţi, mediciniștii îndemnându-i 
să renunţe la acest viciu, deoarece ”Nici 
o ţigară pe zi – O inimă sănătoasă pe via-
ţă”.

 ”De Ziua Mondială a Inimii, noi, ca vii-
tori medici, vrem să promovăm un mod de 
viaţă sănătos”, a menţionat Vadim Popo-
vici, student anul II, Medicină generală. Tâ-
nărul a mai spus că el mănâncă, în medie, 
câte două mere pe zi și a îndemnat popu-
laţia să consume aceste fructe pentru că 
au un conţinut bogat în vitamine și mine-
rale, și au un efect pozitiv asupra inimii.

Punctul culminant al evenimentului 
s-a desfășurat în scuarul Catedralei ”Naș-

terea Domnului”, unde participanţii au 
format o inimă mare și au lansat în aer 
baloane-inimioare.  

Marșul pentru Inimă  a fost iniţiat de 
Secţia relaţii publice a Serviciului comuni-
care și relaţii publice, USMF ”Nicolae Tes-
temiţanu”, cu suportul prorectorului Emil 
Ceban, în colaborare cu Asociaţia Studen-
ţilor și Rezidenţilor în Medicină, Biroul Or-
ganizaţiei Mondiale a Sănătăţii din Repu-
blica Moldova și Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină.

Circa 200 de fundiţe au fost create de 
echipa Secţiei relaţii publice a Serviciului Co-
municare și relaţii publice și oferite colegilor 
din Blocul didactic central, în contextul unei 
acţiuni de sensibilizare cu privire la preveni-
rea cancerului. 

Rectorul, prorectorii, angajaţii din dife-
rite subdiviziuni, dar și studenţi și rezidenţi 
s-au arătat binedispuși și deschiși să poarte 

fundiţele roz, fapt ce confirmă sentimentul 
de solidarizare cu persoanele care suferă de 
această maladie.

Mulţumim tuturor pentru receptivitate 
și dorinţa de a participa la astfel de acţiuni 
sociale. Sperăm ca gândurile bune transmise 
de Dumneavoastră să ajungă la persoanele, 
care acum au nevoie de mult sprijin și încu-
rajare.  

Statisticile demonstrează că fenome-
nul corupţiei, în ţara noastră, ia amploa-
re, reușind să pătrundă în orice instituţie 
de stat sau cu capital străin, printre cetă-
ţeni simpli sau oficiali. Pentru a contribui 
la lupta împotriva acestui flagel, Universi-
tatea noastră, prin intermediul Serviciului 
comunicare și relaţii publice, a iniţiat cam-
pania Corupţia contaminează!  

”Principala cale de transmitere a viru-
sului Corupția este - mita. Odată intrat în 
contact, virusul pătrunde direct în sistemul 
sangvin al persoanei, provocând stare de 
stres, transpiraţie abundentă, mustrări de 
conștiinţă și umilinţă. 

La contactul direct sau în cazul în care 
depistaţi una din simptome la membrii co-
munităţii universitare, Vă rugăm să apelaţi 
la nr. de tel. 022 242 772 sau să expediaţi 
un mesaj pe anticoruptie@usmf.md. De 
asemenea, puteţi să lăsaţi un mesaj în boxa 
de la intrarea în Blocul didactic central (bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).  Adresarea la 
timp evită complicaţiile și contaminarea în 
masă! Dat fiind caracterul rușinos al mala-
diei, confidenţialitatea va fi garantată!”

Astfel, echipa Serviciului comunicare și 
relaţii publice a întreprins o serie de acţi-
uni, menite să combată fenomenul corup-
ţiei. Pe portalul universitar www.usmf.md a 
fost creat un sondaj de opinie. La întreba-
rea Ai curajul de a descoperi cazurile de co-
rupție au răspuns 478 de persoane. Dintre 
acestea - 62% (294 persoane) au afirmat că 
au curajul de a demasca cazurile de corup-

ţie, iar 38% (184 de persoane) consideră că 
nu ar îndrăzni.

Campania anticorupţie a fost iniţiată 
în data de 25 iulie curent și are drept scop 
sensibilizarea comunităţii universitare pri-
vind problema și consecinţele fenomenului 
corupţia, precum și încurajarea demascării 
cazurilor de corupţie, dacă acestea au loc 
în  Universitate.

Pentru a combate fenomenul corupţiei 
în Universitate, a fost emis Ordinul rectoru-
lui nr. 224 A din 04.06.2014 și au fost cre-
ate mai multe instrumente permanente de 
sesizare a cazurilor de corupţie (numărul 
de telefon 022 242 772; adresa  electronică  
anticoruptie@usmf.md; o boxă pentru 
mesaje). 

Astfel, timp de cinci săptămâni, parti-
cipanţii, mai exact participantele, au accep-
tat provocarea și s-au întrecut în ”Like-uri” și 
aprecieri, distribuind pozele nu doar pe Fa-
cebook, dar și pe alte reţele de socializare.

În ajun de 1 septembrie, am desem-
nat învingătorii concursului, câștigătoa-
re devenind Virginia Vrânceanu cu peste 
2000 de Like-uri, adunate în mai puţin de 
2 săptămâni de participare. Ana Rabacu a 
obţinut cca 1400 Like-uri, plasându-se pe 
locul II, iar Natalia Peredelcu și Victoria 
Ciorici, de asemenea, se numără printre 
premianţi, chiar dacă au acumulat doar 
191 și, respectiv, 100 de Like-uri.  Premi-
ile oferite au fost câteva obiecte marca 
USMF (mape, carnete, pixuri, tricouri, că-
ni termos, stick ș.a.), dar și câte un mag-
net cu poza din concurs, surpriza promisă 
iniţial. Trei dintre premiante au ajuns, în 
final, după cum și-au dorit - studente la 
USMF ”Nicolae Testemiţanu”. 

Organizarea concursului pe Facebook 
a fost una dintre multiplele acţivităţi ini-
ţiate, în anul curent, de echipa Secţiei re-
laţii publice, Serviciul comunicare și relaţii 
publice, cu scopul de a promova Univer-
sitatea noastră printre tineri, în special 
prin intermediul reţelelor de socializare. 
Bannerul ”Vreau să fiu student la USMF 
Nicolae Testemițanu” s-a bucurat de popu-
laritate în rândul tinerilor. Ei au avut ocazia 
să facă poze pe fundalul acestuia din  luna 
mai până în septembrie curent.

O inimă sănătoasă 
pe viaţă!

Vreau să fiu student 
la USMF Nicolae Testemiţanu

 Solidari cu suferinţa 
bolnavelor de cancer mamar

Corupţia contaminează!

Comunitatea Universității de Stat de Medicină și Farmacie  ”Nicolae Testemițanu” a 
marcat Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului la sân, purtând la piept fundițe roz.  
Fundițele reprezintă simbolul cauzei care unește oamenii din întreaga lume în lupta împo-
triva unuia dintre cei mai mari dușmani ai femeilor - cancerul la sân.
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Concurs pentru catedrele 
USMF ”Nicolae Testemiţanu”!

Modulul Didactic, parte 
componentă a Sistemului In-
formațional de Management 
Universitar (SIMU) va fi im-
plementat, începând cu anul 
curent de studii, la facultățile 
de Medicină nr. 1, Medicină 
nr. 2 și de Stomatologie ale 
Universității de Stat de Me-
dicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”. Inițial, Modu-
lul a fost testat la Facultatea 
de Farmacie, iar rezultatele 
obținute  au demonstrat că 
poate și trebuie aplicat și la 
celelalte facultăți.

În perioada septembrie-
noiembrie curent, decanii, 
șefii de catedre și șefii de stu-
dii ale acestor trei facultăţi 
participă la instruiri practice 
de utilizare a Modului Didac-
tic. Profesorii învaţă să creeze 
orare pentru cursurile teoreti-
ce și practice, să completeze  
registrele electronice, să in-
troducă notele studenţilor în 
sistem etc. 

Lilian Șaptefraţi, șef sec-
ţie Didactică, a menţionat 

că, ”dacă vom reuși să imple-
mentăm acest modul, vom 
revoluţiona procesul didac-
tic în Universitate”. Sistemul 

nu există în altă instituţie de 
învăţământ superior din ţară 
și nici chiar din România. Aces-
ta presupune transparenţă, 
disciplinarea profesorilor și a 
studenţilor, comoditate etc. 
”Sistemul vine să faciliteze 
munca profesorilor, dar nici-

decum să o facă mai dificilă. 
Toate raportările, care sunt 
necesare și dificile în așa 
instituţie mare, pot fi efectua-

te în câteva clipe, având toate 
datele la îndemână. Mai mult 
ca atât, Modulul Didactic fur-
nizează date importante pen-

tru celelalte module: Social 
-  cazarea studenţilor în cămin 
se face în funcţie de reușita 
academică; Economic - stabi-
lirea burselor studenţilor”, a 
opinat Lilian Șaptefraţi.

Tatiana Globa, șef de stu-
dii la Catedra de histologie, 

citologie și embriologie, parti-
cipantă la cursurile de instrui-
re, a apreciat  sistemul ca fiind 
”foarte interesant și util, de-
oarece atât șeful de catedră, 
cât și cel de studii poate mo-
nitoriza activitatea profesoru-
lui  și întregul proces didactic. 
De asemenea, acesta oferă o 
transparenţă a datelor pentru 
studenţi, ei pot oricând să-și 
verifice situaţia academică”, a 
spus Tatiana Globa.  Referitor 
la însușirea procesului de lu-
cru în acest program, șeful de 
studii a menţionat că este des-
tul de ușor de asimilat, simplu 
și ușor de configurat.

Conform ordinului recto-
rului, Modulul Didactic se va 
pune în aplicare din 3 noiem-
brie curent la facultăţile de Me-
dicină nr. 1 și nr. 2, Stomatolo-
gie, pentru studenţii din primii 
3 ani de studii.                       

Pe parcursul lunii septembrie, 
prin intermediul conturilor de  
e-mail @usmf.md au fost expedia-
te peste 55 de mii de scrisori. 

Printre cele mai active 
catedre,la capitolul utilizare e-mail-
uri personalizate, se numără: Far-
macie socială, Endocrinologie, Me-
dicină alternativă și complementa-
ră, Igienă generală, Biologie mole-
culară și genetică umană, Filosofie 
și bioetică. Astfel, cel puţin 6 din 
10 membri ai acestor subdiviziuni 
accesează conturile personalizate 
de tip prenume.nume@usmf.md, 
adică citesc sau expediază scrisori 
electronice.  

Mai puţin active la acest capitol 
au fost catedrele Neurochirurgie;  

Chirurgie, ortopedie și anesteziolo-
gie pediatrică - aici rata de utilizare 
a adreselor de e-mail este minimă 
(până la 5 %).   

Menţionăm că adresele de e-
mail @usmf.md sunt găzduite de 
Google și, pe lângă un nivel înalt de 
securitate, oferă un șir de instru-
mente utile: posibilitatea de a ges-
tiona o agendă electronică (Google 
Calendar), stocarea și editarea de 
fișiere în comun (Google Drive) ș.a.  

Reamintim că, prin interme-
diul acestor adrese se realizează 
comunicarea internă și este re-
comandabil să le utilizaţi pentru 
corespondenţa de serviciu, precum 
și la furnizarea datelor de contact 
(în prezentări, cărţi de vizită, site-
uri web ș.a.). 

Prin utilizarea conturilor de  
e-mail de tip @usmf.md Dvs. vă 
identificaţi drept parte a marii 
comunităţi universitare și contribuiţi 
la promovarea imaginii USMF  
”Nicolae Testemiţanu”.     
Dacă aveți nevoie de consultații 
sau suport în utilizarea contului de 
e-mail personalizat instituțional 
contactați Serviciul tehnologia 
informației şi comunicațiilor 
la 022 205 217.         

Modulul Didactic implementat
 la toate facultăţile

Adresele de e-mail @usmf.md – 
tot mai utilizate Reţelele de socializare au de-

venit, în ultimul timp, un important 
canal de comunicare nu doar pen-
tru tineri, dar și pentru întreaga 
societate. Instituţiile de învăţământ 
sunt și ele prezente on-line, pentru 
a informa publicul și a-și promova 
activitatea.

Și pentru Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu” prezenţa pe reţele de 
socializare a devenit un imperativ 
al timpului. Acordăm o atenţie de-
osebită imaginii pe care o avem în 
mediul virtual și dorim să fim cât 
mai aproape de - studenţi, angajaţi, 
membrii comunităţii. Iată de ce, 
avem grijă ca pagina oficială de Fa-
cebook a instituţiei (https://www.
facebook.com/usmf.md) să pre-
zinte cele mai actuale informaţii. 
Aici anunţăm concursuri, lansăm 
evenimente și răspundem la între-
bări - deoarece comunicarea este 
primordială. 

Pagina de Facebook a 
Universităţii a fost lansată în luna 
iulie a anului trecut, iar până în pre-
zent a adunat aprecierile a cca 4 mii 
de persoane.

Fii și tu membru al grupului 
nostru, accesează pagina https://
www.facebook.com/usmf.md și 
oferă un Like pentru a fi mai aproa-
pe de USMF ”Nicolae Testemiţanu”!      

Pe lângă pagina de Facebook, 
Universitatea are un canal YouTube 
și un cont pe Twitter.  

USMF ”Nicolae Testemiţanu” 
pe reţele de socializare 

Pentru că doar împreună putem dezvolta portalul informațional 
universitar www.usmf.md, astfel încât să fie cât mai util și mai atractiv 
pentru vizitatori, am decis să lansăm o provocare pentru toate catedrele 
USMF ”Nicolae Testemițanu”. 

În perioada 15 octombrie-15 decembrie, Serviciul comunicare și relaţii 
publice va desfășura concursul Cel mai bun subsite al catedrei, competiţie 
în care se vor înscrie, în mod automat, toate subdiviziunile didactice ale 
Universităţii. 

În cadrul concursului, subsite-urile catedrelor vor fi evaluate după ur-
mătoarele criterii: calitatea, plenitudinea și relevanţa conţinutului, numă-
rul de vizite, opiniile studenţilor (sondaj).  

Ce trebuie să faceţi pentru a obţine un punctaj maxim în cadrul 
concursului? Trebuie să actualizaţi, cu regularitate, conţinutul plasat 
și să faceţi pagina catedrei cât mai atractivă și mai utilă pentru utiliza-
tori (publicaţi orarul, cursuri, prezentări ș.a.). De asemenea, ar fi bine să 
promovaţi adresa subdiviziunii de tipul catedra.usmf.md și să îndemnaţi 
studenţii să acceseze subsite-ul.     

 Și așa cum fiecare concurs presupune neapărat un premiu pentru 
învingător, vă anunţăm că vom scrie un articol amplu despre catedra 
câștigătoare în numărul următor al ziarului Medicus și pe www.usmf.md, 
dar pregătim și o surpriză marca USMF ”Nicolae Testemiţanu”!
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Lauri merituoşi

 
Distinsul savant poate să consta-

te cu satisfacție bucuria împlinirilor 
personale conjugate cu cele profesi-
onale, are tot temeiul să fie împăcat 
cu sine și mândru de toate cele obți-
nute, de anii trăiți cu sens. Stimatul 
nostru coleg, Victor Ghicavîi, profe-
sor universitar, doctor habilitat în 
științe medicale, șef catedră Farma-
cologie și farmacologie clinică a USMF  
,,Nicolae Testemițanu”, membru co-
respondent al AȘM, a împlinit frumoa-
sa vârstă de 70 de ani. 

S-a născut în data de  11 august 
1944, în comuna Mărcăuţi, de prin păr-
ţile Bricenilor. După absolvirea Institu-
tului de Stat de Medicină din Chișinău 
a fost angajat în funcţia de asistent 
universitar la Catedra de farmacolo-
gie. A reușit să intercaleze armonios 
munca didactică cu cea de cerceta-
re, des fășurată în scopul de a elabora 
medicamente noi, autoh tone, necesa-
re sistemului de sănătate. Un rezultat 
al perseverenţei sale a fost susţinerea 
tezei de doctor în știinţe medicale, la 
doar 26 de ani.

În anul 1978, primește titlul 
știinţifico-didactic de conferenţiar uni-
versitar. Peste 2 ani se formează Cursul 
de farmacologie clinică, care, în scurt 
timp, a fost transformat în Catedra 
de farmacologie clinică, la organiza-
rea și funcţionarea căreia a contribu-
it domnul Victor Ghicavîi. Ulterior, în 
urma unor reorganizări instituţionale, 
s-a fondat Catedra de farmacologie și 
far macologie clinică, la timona căre-
ia, până în prezent, se află profesorul  
Ghicavîi.

În cadrul Consiliului știinţific speci-
alizat al Institutului de Cercetări Știinţi-
fice în domeniul Medicinei Experimen-
tale al Academiei de Știinţe din Sankt 
Petersburg, în 1987 susţine teza de 
doctor habilitat. Acest moment i-a dat 

undă verde în avansarea de mai de-
parte. Mai întâi este numit prorector 
pentru activita tea didactică și, timp de 
8 ani, a îndrumat cu iscusinţă și tact co-
lectivul universitar în procesul didac-
tic. În anul 1989, dlui Victor Ghicavîi i 
se conferă titlul știinţifico-didactic de 
profesor uni ver si tar. 

Studiile realizate pe parcursul ani-
lor s-au soldat cu elaborarea a 15 me-
dicamente autohtone, altele 7 se află 
la etapa de elaborare, remedii medi-
camentoase eficiente în tratamentul 
pa cienţilor care suferă de boli și stări 
patologice, cum sunt cele antihipo ten-
sive, hepatoprotectoare, imunomodu-
latoare, regeneratoare și cito pro tec-
toare.

Graţie tenacităţii, profesionalis-
mului și spiritului organi za toric a rea-
lizat reforme eficiente în procesul de 
instruire, care au stat la baza activităţii 
catedrelor mai mulţi ani. A fost promo-
torul organizării și funcţio nă rii re zi den-
ţiatului în Universitate. Victor Ghicavîi 
a pledat pentru transformarea Institu-
tului în Uni versitate și pentru utilizarea 
limbii române în instruirea studenţilor 
de la medicină. Profesorul Ghicavîi a 
fost cel care a iniţiat și a susţinut orga-
nizarea Secţiei Medicale la Academia 
de Știinţe a Moldovei. 

Timp de 48 de ani, activităţile 
Domniei Sale se axează pe trei direc-
ţii: didactică, știinţifică și clinică. Cele 
circa 500 de lucrări știinţifice, inclusiv 
7 mo no grafii, mai multe articole în re-
viste cu factor de impact, numeroase 
manuale, în dr umare, ghiduri și reco-
mandări metodice,  prezintă o utilitate 
și o importanţă deosebită în formarea 
specialiștilor de înaltă calificare.

Profesorul univer sitar Victor Ghica-
vîi este fondatorul Școlii știinţifice a far-
macologiei na ţionale. Sub îndrumarea 
Domniei Sale au fost susţinute 6 teze 
de doc tor habilitat și 20 de doctor în 
știinţe medicale.

În urma susţinerii unui concurs ri-
guros, în 2012, savantul Victor Ghicavîi  
devine membru corespondent al Aca-
demiei de Știinţe a Moldo vei. Pentru 
realizările în știinţă, în instruirea și edu-
carea cadre lor medicale, profesorului 
Victor Ghicavîi i s-a conferit titlul onori-
fic „Om Emerit” al Republicii Moldova, 
a devenit dublu Laureat al Premiului 
Naţional și de 2 ori Laureat al Premiului 
AȘM. Este „Eminent al Ocrotirii Sănătă-
ţii”, Cavaler al Ordinului „Gloria Mun-
cii”, al medaliei „Pentru Muncă Emi-
nentă”. A fost distins cu ”Diplo ma de 
re cu noștinţă” a AȘM. E posesor al me-
daliei OMPI „Inventator re mar cabil”.

Profesorul universitar, stimata Lucia 
Andrieș, doctor habilitat în științe medica-
le, a venit în medicină cu multă dragoste 
și pasiune. Competența, talentul, vasta 
experiență acumulată de-a lungul anilor 
creează imaginea unui reputat specialist 
în imunologie, iscusit cercetător și talentat 
pedagog, care se consacră domeniului pro-
fesat.

Descinde dintr-o familie numeroasă de 
oameni gospo dari din satul Cubolta, judeţul 
Bălţi (astăzi raionul Sângerei).

Încă din școală se remarca prin succe-
se deo sebite la învăţătură și visa să devină 
medic. După absolvirea școlii me dii, Lucia 
Podlisnic este înmatriculată la Facultatea de 
Medicină Gene rală a Institu tului de Stat de 
Medicină din Chișinău, pe care o absolveș-
te cu menţiune, în 1967. S-a evidenţiat prin 
sârguinţă, talent și memorie de invidiat, 
dorind să cunoască cât mai profund proble-
mele de studii.

Pregătirea temeinică a studentei Lucia 
Andrieș a deter mi nat decizia Comisiei de 
repartizare din cadrul Institutului (rector pe 
atunci – acad. Vasile Anestiadi) de a-i propu-
ne să urmeze studiile de doctorat în dome-
niul imunologiei. Norocul i-a surâs să-l aibă 
drept conducător și îndrumător pe savantul 
cu renume mondial, profesorul Eli Șleahov. 
A fă cut studii angajate cu realizarea unui 
spectru larg de cercetări în baza laboratoru-
lui de bruceloză al Institutului de Epidemi-
ologie și Microbio logie „N. F. Gamaleia” al 
Academiei de Știinţe Medicale din URSS. În 
anul 1970, finalizează doctoratul și susţine 
teza de doctor în știinţe medi cale.

Pentru a se aprofunda în domeniul imu-
nologiei, Lucia Andrieș preferă calea căută-
rilor insistente și a muncii asidue, urcând 
trep tele ierar hice de la cercetător știinţific 
inferior, la cer ce    tă tor știin ţi fic superior, apoi 
șef interimar al Labora to rului de diag nos tic 
imunologic al Institutului de Cercetări Ști-
inţifice în Microbiolo gie, Epidemiologie și 
Igienă al Ministerului Sănătăţii. A exercitat 
și funcţia de secretar știinţific al Consiliului 
Știinţific din cadrul aceluiași minister.

Ulterior este invitată pentru a deţine 
postul de lector superior la Catedra de epi-
demiologie și imunologie a ISMC, pentru 
organizarea cursului de perfecţionare a me -
dicilor în domeniul imunologiei. În această 
funcţie ma ni festă veritabila vocaţie peda-
gogică, demonstrând un spirit energic și o 
gân dire profundă.

În 1986, dna Lucia Andrieș a obţinut o 
finanţare suplimentară de la Co mitetul de 
Stat pentru Planificare al fostei USSR, sur-
se din care fon dea ză un laborator știinţific 
pentru studii în domeniul alergologiei și 
imu nologiei. Astăzi, laboratorul este baza 
de instruire postuniversitară a medicilor și 
rezidenţilor, și reprezintă un centru organi-
zator-metodic al serviciului imunologic din 
republică.

În cadrul Universităţii de Stat de Me-
dicină din Moscova susţine teza de doctor 
habilitat în știinţe me di cale, iar în 1995 i se 
con feră titlul știinţifico-didactic de profesor 
universitar.

Domeniile de activitate știinţifică a pro-
fesorului Lucia Andrieș sunt vaste și multi-
ple: alergologie, hepatologie, gastroentero-
logie, neurolo gie, pulmonologie, dermato-
logie etc. Foarte valoroase sunt lucrările ce 
ţin de modelarea unor alergeni inediţi din 
flora regională, crearea test-sistemelor imu-
noenzimatice în baza acestora și implemen-
tarea reme diilor imunotrope în terapia mai 
multor afecţiuni.

Rezultatele obţinute au fost prezentate 
la diverse forumuri știinţifice in ternaţionale 
(Moscova, Sankt-Petersburg, Baku, Sa-
markand, Paris, Lon dra, Kyoto, Tenerife, Du-
bai etc.) și naţionale, apreciate prin di plo me 
de gradul I. Fructuoasă este activitatea pro-
fesorului universitar Lucia Andrieș în edita-
rea, în coautorat, a 3 monografii, 14 com-
pendii, 33 de mate riale metodice și 235 de 
articole pe probleme actuale în imunologie.

Timp de două decenii a fost specialist 
principal netitular în imunologie la Ministe-
rul Sănătăţii.

Lucia Andrieș este un specialist recu-
noscut și înalt apreciat. O dovadă, în acest 
sens, sunt funcţiile de președinte al consili-
ilor specializate pentru conferirea gradelor 
știinţifice, membru al seminarelor știinţifice 
de profil, al comisiilor de experţi pentru 
acreditarea instituţiilor medico-sanitare 
publice, Comisiei de atestare a medicilor de 
laborator al Ministerului Sănătăţii.

În acest context aniversar, în numele 
comunității universitare, aducem sincere 
urări de bine şi sănătate omagiaților noştri, 
dorindu-le să activeze şi în continuare cu 
aceeaşi dragoste şi devotament față de 
profesie. Viață îndelungată, linişte sufle-
tească şi bucurii alături de cei dragi.

La Mulți Ani!

OMAGIAȚII NOȘTRI SEPTUAGENARI

În data de 29 octombrie 2014, se îm-
plinesc 75 de ani de la nașterea regreta-
tului Leonid Cobâleanschi, fost rector al 
Universităţii de Stat de Medicină și Farma-
cie ”Nicolae Testemiţanu”, profesor uni-
versitar, Om Emerit, laureat al Premiului 
de Stat în domeniul știinţei și tehnicii din 
Republica Moldova, membru de onoare 
al Academiei de Știinţe din România. 

Leonid Cobâleanschi s-a născut la 
29 octombrie 1939 în comuna Baraboi, 
raionul Râșcani. A absolvit Școala Medie 
din satul natal, a urmat studiile la Școala 
Medicală din Soroca, iar în 1969 
absolvește cu menţiune Institutul de Me-
dicină. Trei ani mai târziu, susţine cu suc-
ces teza de doctor în știinţe medicale. În 
perioada 1980-1982, își face studiile de 
doctorat la Moscova. În 1986, susţine cu 
brio teza de doctor habilitat în știinţe me-
dicale. 

Calităţile de savant și pedagog 
însușite de la predecesorii săi, precum și 
cele de bun organizator, le-a manifestat, 
din plin, pe parcursul ascensiunii profesi-
onale - de la asistent universitar, lector su-
perior până la șef catedră Fiziopatologie. 

 Cea mai mare perioadă din activita-
tea Domniei Sale (1986-1994)  este dedi-
cată, cu mare responsabilitate și exigenţă, 
funcţiei de rector al USMF ”Nicolae 
Testemiţanu”. Graţie profesionalismului, 
gândirii chibzuite și atitudinii binevoitoa-
re, a rămas ca un părinte în memoria dis-
cipolilor săi. 

Spiritul analitic, perseverenţa și 
abilităţile deosebite de cercetător ale lui Le-
onid Cobâleanschi i-au permis să desfășoare 
o prodigioasă activitate știinţifică în dome-
niul șocului traumatic. Astfel, rezultatele 
știinţifice obţinute au contribuit la elucidarea 
unor noi aspecte patogenice ale bolii trau-

matice și la elaborarea concepţiilor moderne 
în tratamentul acestei complicate maladii.

Este autor a mai multor lucrări de o 
incontestabilă valoare știinţifică și practi-
că, publicate atât în ţară, cât și peste ho-
tare. 

Leonid Cobâleanschi a fost iniţiatorul 
și organizatorul mai multor forumuri 
știinţifice prestigioase printre care și pri-
mul Congres al Fiziopatologilor, în 1986.

Un rol aparte regretatul manager l-a 
avut în restructurarea patrimoniului uni-
versitar, contribuind la construcţia unui 
bloc didactic modern și a căminelor pen-
tru studenţi, doctoranzi și colaboratori ai 
USMF ”Nicolae Testemiţanu”.

Regretăm pierderea talentatului sa-
vant, care a fost și rămâne un model neo-
bosit de muncă, un Om de o calitate rară 
și un exemplu demn de urmat. 

Ne închinăm memoriei lui. 

In memoriam Leonid Cobâleanschi
”Responsabilitatea civică, devotamentul, personal, spiritul 

de sacrificiu al rectorului Leonid Cobâleanschi au asigurat, în 
vremuri de restrişte, continuitatea şi progresul Alma Mater”.   

Vasile Anestiadi 
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Un grup de pacienţi, internaţi vara trecu-
tă în Spitalul Clinic Municipal nr. 4 din capitală, 
exprimă mulţumiri și înalte aprecieri studentu-
lui Universităţii de Stat de Medicină și Farma-
cie ”Nicolae Testemiţanu”, Purcel Vasile, anul 
VI. O scrisoare în acest sens, a venit pe adre-
sa Universităţii, fiind semnată de  E. Boaghi,  
Vizovschi, M. Lefter, E. Efros, A. Boincean,  în nu-
mele tuturor bolnavilor din Secţia nr. 2 a Spitalu-
lui Clinic Municipal nr. 4. 

Grupul de pacienţi își manifestă admiraţia 
pentru ”educaţia și comportamentul studentului 
în raport cu bolnavii”, fapt pentru care adresea-
ză felicitări, în mod special, părinţilor lui. ”Este 
harnic, dibaci și stăruitor, posedă cunoștinţe pro-
funde și manifestă o atitudine deosebită pentru 
persoanele de vârsta a treia. Va fi un medic ade-
vărat!”, spun pacienţii. 

De asemenea, grupul de persoane îi dorește 
tânărului student ”să rămână neschimbat chiar și 
atunci când va avansa în funcţie și să nu uite de 
Jurământul lui Hippocrates”.

Un grup de studenţi din anii III-VI de stu-
dii, precum și rezidenţi ai Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” 
au participat la o Școală de vară în domeniul 
neuroștiinţei. Activitatea a fost organizată, în 
premieră, de Catedra de neurologie a Facultăţii 
de Medicină nr. 1, cu scopul de a implementa la 
Universitatea noastră un nou sistem de educaţie 
medicală – cel modular.  Mihail Gavriliuc, șef ca-
tedră Neurologie, a menţionat că participanţii la 
Școala de vară au asistat zilnic la cursuri teore-
tice, recapitulând într-un fel, subiectele din anii 
I-VI de studii – segmentul neuroștiinţă, ulteri-
or au mers în laboratoare, clinici, catedre și au 
aplicat cunoștinţele lor în practică, examinând 

pacienţi și cercetând diferite metode de diagnos-
tic și tratament.

Veronica Gudumac, medic rezident la speci-
alizarea Neurologie, a afirmat că programul de 
instruire în neuroștiinţe a venit să reamintească 
medicilor rezidenţi despre  sistemul nervos și pa-
tologia acestuia în toate domeniile – anatomie, 

histologie, anatomie patologică, histologie pato-
logică, iar pentru studenţi a fost un proiect pilot, 
care în perspectivă s-ar putea transforma într-un 
modul facultativ. 

Maxim Dulgher, absolvent anul VI, USMF 
”Nicolae Testemiţanu” a spus că pentru el per-
sonal acest curs a fost foarte util, mai ales că din 
toamna curentă urmează să-și continue studiile 
prin rezidenţiat la specializarea Neurologie.

Școala de vară în neuroștiinţe a fost organi-
zată de Catedra de neurologie și susţinută de ca-
tedrele: Anatomia omului, Histologie, citologie 
și embriologie, Fiziologia omului și biofizică, Bi-
ochimie și biochimie clinică, Morfopatologie, Fi-
ziopatologie și fiziopatologie clinică, Radiologie 

și imagistică, Psihiatrie, narcologie și psihologie 
medicală. La finele acţiunii, toţi participanţii au 
fost evaluaţi și au primit certificate de participa-
re.

Modelul acestei școli de vară a fost prelu-
at de la Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Victor Babeș” din Timișoara, România.

Patru studenți ai 
Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie  
”Nicolae Testemițanu” au de-
venit deținătorii celor mai pre-
stigioase burse de stat.  Alina 
Macari, studentă la anul IV, Fa-
cultatea de Farmacie, a primit 
Bursa Președintelui Republicii 
Moldova; Victoria Ababii, anul 
V, Facultatea de  Stomatologie, 
a obținut Bursa Republicii, iar 
Alexandru Manea, anul VI și 
Sergiu Ursachi, anul V, Facul-
tatea de Medicină nr. 1 - Bursa 
Guvernului.

Alina Macari a spus că 
munca asiduă, perseverenţa, 
curiozitatea și dăruirea de sine 
sunt atributele succesului. ”Este 
foarte plăcut să obții o astfel de 
victorie, mai ales că, pe parcur-
sul acestor ani de studii, eu am 
fost mereu motivată de dorința 
de a deveni un specialist de va-
loare în domeniul farmaciei”, a 
afirmat studenta.

”Obținerea acestei burse 
este rezultatul unei  activități in-
tense pe parcursul anilor de stu-
dii”, a declarat Victoria Ababii. 
Studenta a îmbinat învăţarea 
zilnică cu participarea la diferi-

te conferinţe și congrese ce au 
avut loc atât în cadrul Univer-
sităţii, cât și în afara acesteia. 
Tânăra s-a încadrat activ în pro-
iectele de promovare a sănătă-
ţii orale, în organizarea actelor 
de voluntariat. Toate acestea, 
îmbinate cu o dorinţă perma-
nentă de cunoaștere și o puter-
nică ambiţie, au constituit cheia 
succesului.

Sergiu Ursachi a menţionat 
că ”reuşeşti tot ce-ți propui, 
dacă depui suflet şi iubeşti ceea 
ce faci”. Tânărul a menţionat 
aportul considerabil pe care îl 
au profesorii săi în obţinerea 
acestui premiu, anume ei l-au 
făcut să înţeleagă medicina ca o 
artă și să manifeste respect faţă 
de Om.

Cu banii câștigaţi din bursă, 
tinerii intenţionează să inves-
tească în dezvoltarea lor profe-
sională: să cumpere manuale, 
materiale și instrumente nece-
sare în procesul de studiu, să 
însușească limbile de circulaţie 
internaţională, iar cu resursele 
rămase vor încerca să facă faţă 
provocărilor vieţii de student.

Felicităm căştigătorii şi le 
dorim mari succese, realizări 
frumoase şi noi performanțe!

Deţinătorii 
celor mai prestigioase 
burse de stat 

Aprecieri pentru medicinistul 
Vasile Purcel

Prima şcoală de vară 
în domeniul neuroştiinței

Balul 
Bobocilor 2014

În data de 16 octombrie, 
va avea loc Balul Bobocilor USMF 

”Nicolae Testemiţanu”, ediţia 2014. În cadrul acestui eveniment, 
studenţii anului I își vor demonstra talentele, încercând să 
impresioneze atât colegii mai mari, cât și profesorii. Zece perechi 
de tineri, de la diferite facultăţi, vor participa la trei probe ale 
concursului: Prezentarea, Tema de acasă, Proba de ingeniozitate.

Evenimentul, devenit deja tradiţional pentru Universitatea 
noastră, reprezintă un ”ritual” de intrare a învăţăceilor din anul I în 
rândurile studenţilor și, în general, în marea familie a Universităţii. 

La manifestarea, care se va desfășura într-un club de noapte 
din capitală, vor fi invitaţi interpreţii Guz, Doiniţa Gherman și Lilian 
Dobîndă.

Pentru mai multe detalii accesaţi: http://asr.usmf.md/.  
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Univers sportiv

”Sport, armonie, sănătate”, 
acesta a fost genericul celei de-a 
29-a Spartachiade a lucrătorilor 
din do me niul ocrotirii sănătății, 
ediția 2014. Ma ni fe starea, care 
s-a desfășurat timp de 3 zile la 
Vadul lui Vodă, a întrunit cca 
600 de angajați din instituții 
medico-sanitare publice (centre 
de sănătate, spitale, instituții 
de învățământ  medical). Me-
dicii sunt cei mai conștienți 
de importanța exercițiului fi-
zic în viața cotidiană, care, de 
fapt, este un izvor permanent 
de vigoare, energie creatoare, 
dispoziție. 

La festivitatea de totalizare, 
Victor Benu, președintele Sin-
dicatului „Sănătatea”, a adresat 
cordiale felicitări participanţilor 
care au reprezentat colectivele 
de medici, asistenţi medicali și 
profesori, sosiţi atât din Chișinău, 
cât și din alte localităţi ale repu-
blicii. Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, a fost reprezenta-
tă de echipa de volei masculin, 

multiplă campioană a spartachi-
adelor din anii trecuţi. 

Spre deosebire de alte echi-
pe, profesorii noștri au contat în 
exclusivitate pe forţele proprii, 
n-au recurs la jucători perfor-
meri de împrumut.

”Am plecat cu un gust amar 
de la Spartachiadă”, a spus Do-
rin Tănase, căpitanul formaţiei  
USMF, ”pentru că în echipele din 
fruntea clasamentului au fost 
incluși sportivi de valoare, care 
nu au nimic cu medicina. Unii 
dintre ei nu sunt nici lucrători 
medicali, nici membri ai sindica-
tului de ramură.” Totuși, trecând 

peste aceste impedimente de 
ordin organizatoric, echipa uni-
versitară a demonstrat că are un 
potenţial tehnic bun și a învins 
fără dificultate partenera de în-
trecere în partida pentru locul III, 
echipa municipiului Chișinău, cu 
2– 0, astfel, rămânând pe podiu-
mul de premiere.

”Pentru USMF prestigiul e 
mai presus de toate și ar fi bine 
ca și alţii să ţină cont de aceasta. 

Doar că spartachiadele consti-
tuie nu doar o competiţie pro-
priu-zisă, dar și cultivă onestita-
tea, consolidează relaţiile dintre 
oameni. Oricum, locul 3 este un 
succes, dar noi am meritat mai 
mult. Sperăm că la Spartachiada 
a 30-a a Sindicatului „Sănătatea” 
nu se vor mai admite asemenea 
cazuri ce compromit concursul”, 
s-a resemnat Dorin Tănase.

Demnă de menţionat este 
evoluţia reușită a rezidentelor 
USMF ”Nicolae Testemiţanu” 
Eugenia Covtun și Olga Neamţu, 
cele mai active jucătoare în echi-
pa feminină de volei a munici-
piului Chișinău, care s-a situat pe 
primul loc.

Pe scurt 
despre rezultatele finale:

Așadar, campioni ai Spar-
tachiadei au devenit: la volei 
masculin – Institutul de Medi-
cină de Urgenţă; volei feminin 
– municipiul Chișinău; tenis de 
masă bărbați – Alecu Garaba, 
Spitalul Clinic Republican; tenis 
de masă femei – Angela Railean 
din Orhei; mini-fotbal – Asociaţia 

farmaciștilor;  jocul de dame fe-
mei – Ada Odajiu, Soroca; bărbați 
– Dumitru Tornea, Vulcănești; 
şah femei – Silvia Babin, mun. 
Chișinău; bărbați – Tudor Arnaut, 
Basarabeasca; darț femei – Cristi-
na Pintilii, Spitalul Clinic de Psihia-
trie; bărbați - Alexandru Digolean, 
Bălţi; tragerea otgonului - Institu-
tul de Medicină de Urgenţă.

Reflecții:
Nadejda Țurcan, doctor în 

filologie, conferențiar universitar 
la USMF „Nicolae Testemițanu”. 

Asemenea manifestări sporti-
ve de masă ca spartachiadele sunt 
foarte binevenite din mai multe 
puncte de vedere. În primul rând, 
constituie un test de apreciere a 
nivelului de măiestrie, un schimb 
de experienţă între sportivi. Jocul 

de dame, care este proba mea 
preferată, relaxează, restabilește 
puterea in te le ctuală a omului. 
Revin la Universitate cu multe 
impresii, cu noi forţe de muncă, 
pentru a mă încadra și mai activ în 
procesul de studii.

Olga Neamțu, voleibalistă.
Pentru prima dată particip 

la asemenea competiţii de am-
ploare. Cu toate că au un carac-
ter de masă, nu se urmărește 
performanţa. Totuși  am observat 
multe fete care  practică un volei 
de valoare și ceea ce e mai impor-
tant, se consacră genului preferat. 
Ne-au fost create condiţii bune 
pentru antrenament și întreceri. 
Echipa de arbitri a fost obiecti-
vă pe par cu r sul Spartachiadei și 
aceasta mult înseamnă.

Victor Benu, preşedintele 
Sindicatului „Sănătatea”.

Mai întâi de toate  aș spune 
că Spartachiada este un instru-
ment de selectare a celor mai 
buni sportivi. Înainte de a se ca-
lifica la Spa rt a chiadă, par ti ci p anţii 
au trecut prin etapa preliminară, 
desfășurată în raioane, în urma 
căreia au fost desemnaţi delegaţii 
la acest forum sportiv de anver-
gură.

Spartachiada este un bun 
remediu de promovare a culturii 
fizice și a spo rtului pretutindeni. 
Medicii, prin ţinuta atletică, sunt 
exemplu concludent în practica-
rea sistematică a sportului pentru 
un mod sănătos de viaţă.

Spartachiada angajaţilor 
în sistemul de ocrotire  
al sănătăţii, ediţia 2014

În perioada 7–9 octombrie curent a avut loc Cam-
pionatul Naţional Universitar la joc de dame. Din 
componenţa echipei Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” au făcut parte următorii 

studenţi: Andrei Vatamaniuc, Sănătate publică, anul 
IV; Alexandru Voloșin, Farmacie, anul III; Daniel Ruban, 
Medicină generală, anul I, și Lilia Moisei de la Sănătate 
publică, anul VI, care s-a clasat pe locul III în finală. 

***
În contexul Zilelor Universităţii, marcate anual în 

luna octombrie, paralel cu alte acţiuni știinţifice, di-
dactice, culturale, sunt organizate și manifestări spor-
tive. La competiţii participă atât studenţii, rezidenţii, 
cât și cadrele profesoral-didactice. În complexurile 
sportive universitare răsună fluierele arbitrilor, care 
apreciază obiectiv măiestria jucătorilor la diferite 
probe. Cele mai multe meciuri au fost disputate de 
echipele de tineret.

La volei feminin, învingătoare a ieșit Ecaterina 
Talisimova, Angela Covtun și Ariadna Cenușă. În 
confruntările masculine, mai puternici s-au arătat a 
fi Tudor Crivoi, Victor Ursachi și Iurie Noroc. La tenis 
de masă câștigătorii au fost Tatiana Doroșenco și 
Adrian Vârlan. La proba de badminton, învingători 

au ieșit Chiril Cernov și Alexandrina Timofeev.
La un nivel înalt au fost și competiţiile desfășurate 

între colaboratorii Universităţii. Astfel, jocul de dame a 
fost câștigat de Nadejda Țurcan și Vasile Oineagră. La 
tenis de masă o prestaţie mai reușită au demonstrat  
Angela Ermurachi și Vasile Oineagră. La proba de bad-
minton învingători au ieșit  acad. Gheorghe Ghidirim, 
Alexei Bojoncă și Svetlana Miron.

Competiţiile la celelalte probe sportive  se vor 
desfășura până în data de 17 octombrie.

Competiţii sportive dedicate 
Zilelor Universităţii


