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Această insti tuţie oferă acces 
la informaţie pentru toate cate-
goriile de colaboratori medicali 
din republică. E de notat că re-
construcţia Bibliotecii Ști inţifi ce 
Medicale, care totodată este și 
Biblioteca Medicală Republicană, 
dislocată în incinta Spitalului Clinic 

Republican, a devenit posibilă da-
torită Hotărârii Guvernului  nr. 847 
din 21.09.2010 ”Cu privire la dez-
voltarea infrastructurii Universită-
ţii de Stat de Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemiţanu”. 

În urma unui concurs inves-
ti ţional a fost încheiat contractul 
de colaborare cu Compania de 

construcţii SRL ”Dansincons”, care 
pe parcursul lunilor de vară, în 
comun cu Serviciul Administrarea 
Patrimoniului al USMF au efectu-
at lucrările de reparaţie capitală a 
bibliotecii: s-a reparat acoperișul; 
s-a instalat un sistem nou de ven-
ti lare; au fost schimbate ferestrele 
și reţelele inginerești ; pardoselile; 

s-a renovat interiorul pe o suprafa-
ţă de 2100 m2. 

Cu un suport considerabil și 
bunăvoinţă au venit mai multe 
insti tuţii ști inţifi ce și medico-sani-
tare publice din Chișinău, care au 
achiziţionat mobilier și tehnică de 
calcul, și anume: 

Biblioteca – 
izvor 
de cunoști nţe 
și sănătate 
pentru 
sufl et
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Ion ABABII,Ion ABABII,
Rectorul USMF Rectorul USMF 
„Nicolae Testemiţanu” „Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova, din Republica Moldova, 
d.h.ș.m., prof. univ.,d.h.ș.m., prof. univ.,
academician al AȘMacademician al AȘM

Mesaj de felicitare  
 ■ În data de 19 decembrie 2011, în incinta Teatrului 

Naţional “Mihai Eminescu” a avut loc decernarea premi-
ilor “Burse de Merit 2011”. Ediţia curentă a concursului, a 
șaisprezecea la număr, s-a desfășurat sub egida Consiliului 
Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul fi nanciar al 
BC Moldova Agroindbank SA și al Companiei Orange Mol-
dova.

 Cei mai buni studenţi şi masteranzi din ţară vor be-
nefi cia de 50 de burse anuale a cîte 12000 lei. În cadrul 
concursului au fost depuse 245 dosare de la 18 insti tuţii 
universitare din Republica Moldova, iar în rezultatul eva-
luării acestor dosare și a prestaţiei candidaţilor la interviu, 
organizat într-o limbă străină, 35 de studenţi din ulti mul 
an de studiu, ciclul licenţă, de la 8 insti tuţii universitare 
și 15 masteranzi de la 10 insti tuţii universitare din ţară au 
primit Burse de Merit. Cei 50 de învingători în concurs au 

fost selectaţi de o Comisie de Experţi independentă, con-
sti tuită din reprezentanţi ai comunităţii academice. 

În acest an cele mai multe diplome au fost înmânate 
studenţilor de la USMF "Nicolae Testemiţanu", 16 la 
număr. Premianţii sunt: SIDORENKO Svetlana, COSTRU 
Elena, TODIRAȘ Nadejda, OINEAGRA Rodica, BOBEICA 
Maria,  CHIRIAC Ecaterina, DOGOTARI Anastasia, LISNIC 
Alexandru, COCEANJI Irina, LAZĂR Florin, FRUMUSACHI 
Victor, PREGUZA Ion, BALAN Irina, NEDERIŢA Ion, COLIBA 
Mihaela, ARNAUT Natalia.

Le aducem cele mai cordiale felicitări, urându-le suc-
cese în conti nuare.

Vivat, studenţime!

STIMAŢI COLEGI,STIMAŢI COLEGI,

DRAGI STUDENŢI,DRAGI STUDENŢI,

Vine Anul Nou, vin sărbă-Vine Anul Nou, vin sărbă-
torile de Crăciun, ce reaprind întorile de Crăciun, ce reaprind în

sufletele noastre speranţa și încrede-sufletele noastre speranţa și încrede-
rea într-un viitor mai fericit. Cu ocaziarea într-un viitor mai fericit. Cu ocazia
acestor fermecătoare sărbători, Vă aduc acestor fermecătoare sărbători, Vă aduc 
sincere urări de sănătate, forţe creative,sincere urări de sănătate, forţe creative,
voie bună, noroc și fericire, dorindu-văvoie bună, noroc și fericire, dorindu-vă
pace și multă lumină în casele Domniilorpace și multă lumină în casele Domniilor
voastre.voastre.

Magia clipelor unice să Vă lumineze ca-Magia clipelor unice să Vă lumineze ca-
lea lea spre armonie, spre armonie, belșug și fericire, alături belșug și fericire, alături 
de cei dragi. Anul Nou să vă inspire curajde cei dragi. Anul Nou să vă inspire curaj
și încredere, să fie unul mai bogat în împli-și încredere, să fie unul mai bogat în împli-
niri, mai înalt în aspiraţii, cu experienţe re-niri, mai înalt în aspiraţii, cu experienţe re-

marcabile și memorabile în activitateamarcabile și memorabile în activitatea
ce o desfășuraţi. Fie ca dragostea,ce o desfășuraţi. Fie ca dragostea,

înţelepciunea, încrederea și ge-înţelepciunea, încrederea și ge-
nerozitatea să Vă călăuzeas-nerozitatea să Vă călăuzeas-

că pașii în noul an 2012!că pașii în noul an 2012!

LA MULŢI ANI!!!LA MULŢI ANI!!!

■ Un eveniment important, 
care a avut loc curent, pentru Uni-
versitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 
insti tutele de cercetări ști inţifi ce 
în domeniul medicinei, insti tuţiile 
medico-sanitare publice, pentru 
întreaga comunitate medicală din 
ţară a fost redeschiderea festi vă 
după renovare a Bibliotecii Ști inţi-
fi ce Medicale.
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■ În data de 19 decembrie 2011, 
a avut loc ședinţa comună a administra-
ţiei și a studenţilor USMF “Nicolae Tes-
temiţanu” cu  temati ca “Modalitatea de 
desfășurare a sesiunii de iarnă a anului 
universitar 2010-2011”. 

Studenţilor le-a fost explicată moda-
litatea de verifi care a testelor prin “test 
editor”, cum este calculat punctajul pen-

tru răspunsurile oferite la complimentul 
simplu și la cel multi plu. Această prezen-

tare a fost realizată pentru a demonstra 
că în procesul de verifi care este practi c 
exclus  factorul uman, deci rezultatele nu 
pot fi  infl uenţate. Pentru a mări gradul de 
transparenţă, studenţii își pot delega re-
prezentanţi, care să asiste la procesul de 
verifi care a testelor.  

În cadrul acestei reuniuni repre-
zentanţii studenţimii universitare s-au 

arătat nemulţumiţi de calitatea între-
bărilor la unele teste, care sunt alcă-

tuite cu răspunsuri duplicitare. Pentru 
a exclude aceste obiecţii, s-a accentu-
at că fi ecare test trebuie să fi e discu-

tat și perfecţionat în cadrul catedrelor. 
În această sesiune, cunoști nţele la 

disciplinele Biostati sti că și metodologia 
cercetării ști inţifi ce, Radiologie, Biochi-
mie, Fiziologia omului, Histologie, Fiziopa-
tologie, Morfopatologie, Igiena farmace-

uti că, vor fi  evaluate doar prin test-grilă, 
în conformitate cu orarul de examinare. 
Nota fi nală de la examenele la disciplinele 

respecti ve va fi  apreciată prin suma pon-
derată a două forme de evaluare: 0,5 din 
media rezultatelor evaluărilor curente pe 
parcursul anului de învăţământ, care cu-
prind totalul materialului studiat + 0,5 din 
nota test-grilă. 

Discuţii constructive: sesiunea de iarnă

Acti vitatea editorială
Pe parcursul perioadei men-

ţionate de către colaboratorii 
USMF “Nicolae Testemiţanu” au 
fost publicate 29508 de lucrări 
ști inţifi ce, inclusiv 296 monogra-
fi i, 347 manuale și ghiduri prac-
ti ce, 11928 arti cole și 13205 teze 
ști inţifi ce în diverse reviste și cu-
legeri ști inţifi ce.

O performanţă deosebită 
privind publicarea materialelor 
ști inţifi ce pe parcursul anilor de 
independenţă poate fi  considera-
tă trecerea la scrierea și editarea 
materialelor în limba română, 
cu grafi e lati nă. În ulti mii 10 ani 
o parte din materialele didacti ce 
au fost editate și în engleză.

Începând cu anul 2000, la 
USMF «Nicolae Testemiţanu» 
începe editarea revistei univer-
sitare «Anale Ști inţifi ce» în mai 
multe volume, care, de aseme-
nea, include în exclusivitate arti -
cole ști inţifi ce recenzate, majori-
tatea lor scrise în limba română 
cu rezumate în engleză. În acest 
an aniversar suntem la cea de-a 
XII-a ediţie a revistei «Anale ști in-
ţifi ce», care conţine 5 volume de 
lucrări ști inţifi ce.

Acti vitatea inovaţională
Acti vitatea de brevetare și 

promovare a invenţiilor de către 
colaboratorii Universităţii, atât 
la nivel naţional, cât și la nivel 
internaţional, poate servi drept 
exemplu de schimbări poziti ve în 
cei 20 de ani de independenţă. În 
decursul acestor două decenii au 
fost elaborate și implementate 
în practi ca medicală și ști inţifi că 
circa 4000 de noi metode de di-
agnosti c, tratament și profi laxie. 
În baza elaborărilor menţionate 
au fost obţinute 361 de brevete 

Realizări ştiinţifi ce sub fl amura independenţei statale 
Acum 20 de ani, la 27 august 1991, primul Parlament 

al Republicii Moldova, ales în mod democrati c, a proclamat 
independenţa statului Republica Moldova. Datorită acestei 
declaraţii de independenţă, cursul de dezvoltare a Republicii 
Moldova s-a schimbat radical, inclusiv în promovarea valorilor 
naţionale şi internaţionale. În acest arti col ne-am propus scopul 
de a analiza evoluţia acti vităţii de cercetare ştiinţifi că în cei 20 
de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova pe 
modelul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae 
Testemiţanu».

de invenţie și 2761 certi fi cate de 
raţionalizare.

Începând cu 1994, colabo-
ratorii USMF «Nicolae Testemi-
ţanu» anual parti cipă tot mai 
acti v la diverse expoziţii interna-
ţionale de inventi că: în perioada 
1991-1995 – la 3 expoziţii inter-
naţionale de inventi că, iar în ulti -
mii 5 ani (2006-2010) – la 57 de 
expoziţii internaţionale.

Parti ciparea la foruri
ști inţifi ce internaţionale

Dacă în primii 5 ani de la pro-
clamarea independenţei (1991-
1995) colaboratorii Universită-
ţii au parti cipat la 54 de foruri 
ști inţifi ce internaţionale, apoi 
în anii ce urmează parti ciparea 
reprezentanţilor USMF la ase-
menea foruri ști inţifi ce este tot 
mai evidentă (1996-2000 – 395, 
2001-2005 – 455, 2006-2010 – la 
491 foruri ști inţifi ce). Totodată, a 
crescut și numărul de rapoarte 
prezentate la asemenea foruri 
de la 71 în  perioada 1991-1995 
până la 917 în anii 2006-2010.

Impresionează și geografi a 
parti cipării la forurile ști inţifi ce 
internaţionale peste hotarele 
republicii. Deja în primii 5 ani de 
la proclamarea independenţei 
(1991-1995), colaboratorii Uni-
versităţii au prezentat rezultate-

le cercetărilor ști inţifi ce la foruri 
ști inţifi ce în 22 de ţări: SUA, Fran-
ţa, România, Germania, Spania, 
Italia, Olanda, Canada, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehia, Grecia, 
Turcia, Polonia, Portugalia, Isra-
el, Ungaria, Rusia, Ucraina, Belo-
rusia, Uzbekistan.

Tot în această perioadă de 
ti mp s-a lărgit mult și geografi a 
colaborărilor USMF «Nicolae 
Testemiţanu» cu centrele univer-
sitare și de cercetare din toată 
lumea. La ora actuală, catedre-
le și laboratoarele ști inţifi ce din 
Universitate întreţin relaţii de 
colaborare cu circa 85 de centre 
universitare și ști inţifi ce din 18 
ţări ale lumii.

An de an sporește și numă-
rul de colaboratori ce desfășoară 
stagieri de cercetare sau perfec-
ţionare în diverse centre ști inţi-
fi ce și universitare din lume. De 
exemplu, în perioada 2001-2005 
asemenea stagieri în străinătate, 
cu termene de la o lună până la 
un an, au petrecut 136 de per-
soane, iar în ulti mii 5 ani (2006-
2010) 180 de colaboratori ai Uni-
versităţii s-au bucurat de burse 
de cercetare și perfecţionare 
peste hotare.

O problemă de importanţă 
primordială pentru Universitate, 

în perioada de tranziţie, a fost 
menţinerea potenţialului ști inţi-
fi co-didacti c. Pregăti rea rezerve-
lor de cadre în această perioadă 
a decurs, tradiţional, prin docto-
rantură și postdoctorantură, iar 
începând cu 1996 și prin maste-
rat, ca formă nouă de pregăti re 
a rezervelor de cadre în ști in-
ţele fundamentale. În total, pe 
parcursul a 20 ani (1991-2011), 
în doctorantură au fost admise 
1118 persoane.

O parti cularitate a acestei 
acti vităţi, începând cu anul 1991, 
este pregăti rea cadrelor prin 
doctorantură cu desti naţie spe-
cială în România. Pe parcursul 
anilor 1991-2000 în doctorantu-
ră, cu desti naţie specială în cen-
trele universitare din România, 
au  fost trimise 143 de persoane. 
Din 2001, această formă de pre-
găti re a doctoranzilor, cu regret, 
este întreruptă.

O altă parti cularitate a aces-
tei acti vităţi de pregăti re a doc-
toranzilor, care apare pe par-
cursul anilor de independenţă, 
este instruirea prin doctorat a 
cetăţenilor străini. Începând cu 
anul 1996 până în prezent, în 
USMF „Nicolae Testemiţanu” au 
fost admiși în doctorantură 87 de 
cetăţeni străini, inclusiv 29 din 
România și 58 din alte ţări (Siria, 
Israel, Yemen, Palesti na, Sudan, 
Iordania, Liban etc.) Au absolvit 
doctorantura  844 de persoane, 
inclusiv 46 cetăţeni străini. Au  
susţinut tezele de doctor în ști in-
ţe 578 persoane, inclusiv 27 ce-
tăţeni străini. Totodată, 105 cola-
boratori ai Universităţii în aceas-
tă perioadă au susţinut teza de 
doctor habilitat  în medicină.

Menţionăm și faptul că  cir-

ca 95% din cele 465 de doctora-
te, susţinute pe parcursul anilor 
1991-2005, au fost susţinute 
în consiliile ști inţifi ce naţiona-
le, create pentru prima dată în 
Republica Moldova în 1993 în 
legătură cu înfi inţarea Comisiei 
Superioare de Atestare a Repu-
blicii Moldova (1992), azi Consi-
liul Naţional pentru Acreditare și 
Atestare a Republicii Moldova.

În 1993, în USMF „Nicolae 
Testemiţanu” au fost deschise de 
către C.S.A. a RM 4 consilii ști in-
ţifi ce specializate de susţinere a 
doctoratelor: DH 14.92.05 – Me-
dicina preventi vă (președinte V. 
Prisacari); DH 14.92.06 – Medico-
biologic (președinte – V. Ghicavîi); 
DH 14.93.32 – Medicina internă 
(președinte – Zinaida Anesti adi); 
DH 14.93.33 – Medicina chirurgi-
cală (președinte – E. Maloman). 
În 1998, a fost deschis cel de al 
5-lea Consiliu Ști inţifi c Specializat  
DH  15.99.62. –  Farmacie (preșe-
dinte – V. Procopișin).

Din 2004, conform noului 
Regulament cu privire la func-
ţionarea consiliilor ști inţifi ce 
specializate și conferirea grade-
lor ști inţifi ce, în USMF „Nicolae 
Testemiţanu” au fost deschise 
17, iar în 2008 – 13 consilii ști -
inţifi ce specializate în susţinerea 
doctoratelor în medicină, consilii 
ști inţifi ce naţionale, care au ju-
cat și joacă în conti nuare un rol 
important în evaluarea și men-
ţinerea potenţialului ști inţifi c în 
Universitate.

Ion ABABII, 
rector, prof. univ., 
academician AȘM
Viorel PRISACARI, 

prorector 
pentru acti vitate ști inţifi că
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În perioada 6-7 decembrie curent, 
la USMF „Nicolae Testemiţanu” s-a afl at 
într-o scurtă vizită domnul Caramella 
Davide, Profesor  asociat al Departa-
mentului de Oncologie, Transplant și Noi 
Tehnologii în Medicină a Universităţii din 
Pisa, Italia. 

Scopul vizitei a fost de a se familiari-
za cu acti vitatea universităţii, de a ţine un 
curs pentru rezidenţii în radiologie, dar și 
de a lua cunoști nţă de catedrele de profi l 
ale Universităţii.  

În perioada 13 noiembrie-3 de-
cembrie curent în Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” a acti vat expertul Servi-
ciului de Experţi Superiori (Fondaţie a 
Industriei Germane pentru Cooperare 
Internaţională),  dl Hartmut Matzart, 
profesor universitar. 

Expertul german a fost invitat în 
cadrul proiectului comun MD-KIMED/ 
7290-10-741 în vederea implementării 
acti vităţilor preconizate în Planul de ac-

Reușita proiectului moldo-german Perspective Perspective 
de parteneriatde parteneriat

În data de 14 decembrie 2011, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testamiţanu” a semnat un acord 
de colaborare cu Centrul de Cercetare Borstel (Germania) și 
Insti tutul de Fti ziopneumologie „Chiril Draganiuc", ce prevede 
realizarea schimbului de experienţă la nivel de facultăţi, 
a schimbului de studenţi, în domeniul cercetării, asistenţă 
tehnică și training-uri. 

„Acest memorandum ne deschide noi oportunităţi de 
colaborare cu Insti tutul din Leiptzig. Omenirea este foarte 
îngrijorată de nivelul mare al indicatorilor de  îmbolnăvire cu 
tuberculoză. Pentru diminuarea lor se întreprind acţiuni atât 
la nivel naţional, cât și internaţional prin intermediul Fondului 
Global, OMS. Un aport  deosebit  îl au Ministerul Sănătăţii al 
Republicii Moldova și ministerul de resort al Republicii Federale 
Germania”, a menţionat rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
profesorul Ion Ababii.

Domnul Timo Ulrich, reprezentantul Ministerului Federal al 
Sănătăţii și a ONG-ului Forumul Koch-Meschnikov a precizat că 
„acţiunile întreprinse în domeniul combaterii tuberculozei sunt 
sprijinite de Ministerul Federal German. Am dori să conti nuăm 
colaborarea și în alte sfere precum Comitetul de eti că și 
racordarea curriculei universitare la cea europeană. Ministerul 
crede că includerea centrului Borstel ca parte componentă 
a acordului, este binevenită. Din partea Forumului, această 
colaborare este bazată pe ceea ce s-a convenit în 2008. Avem 
drept arii comune de acti vitate microbiologia, însă dorim să 
exti ndem colaborarea până la realizarea schimbului de studenţi”. 

Domnul Christoph Lange, profesor, șeful Clinicii de Boli 
Infecţioase și Centrului de studii clinice în domeniul tuberculozei 
din Borstel  /Germania/ susţine că „interesul nostru este de a 
sprijini procesul de diagnosti care și tratament al tuberculozei, 
de a integra partenerii noștri în marea familie europeană. De 
curând, am fost numit președintele Societăţii Europene de 
Maladii Respiratorii și voi face tot ce e posibil pentru a sprijini rolul 
Moldovei în lupta împotriva tuberculozei. Aș fi  foarte fericit dacă 
ti nerii medici ar putea parti cipa la conferinţele internaţionale 
în domeniu, la schimbul de studenţi. Aș fi  foarte recunoscător 
dacă studenţii noștri ar avea posibilitatea de a vizita Chișinăul, 
pentru a vedea problemele locale ale pacienţilor, diferite de cele 
din Germania. Astf el vom construi un parteneriat puternic și 
de durată. Suntem bucuroși să ne afl ăm aici și să mergem pe 
această cale împreună”.

Colaborare internaþionalã

ţiuni al Strategiei de dezvoltare a USMF 
„Nicolae Testemiţanu” pentru perioada 
2011-2020, la capitolul Resurse Umane 
și Managementul insti tuţional. 

Pe perioada acti vităţii, profesorul 
universitar din Germania a ţinut un șir 

de prelegeri publice ce au vizat urmă-
toarele teme: Lucrul în echipă și leaders-
hip; Soluţionarea problemelor, luarea 
de decizii și managementul confl ictelor; 

Obiecti vele generale ale învăţămân-
tului superior; Predare/învăţare, 
proces, progres, performanţă.

Obiecti vul training-ului a fost 
de a acorda asistenţă în domeniul 
îndeplinirii sarcinilor într-o perioa-

dă determinată de ti mp, însuşirea 
aptitudinilor de a opri un confl ict, 
de a putea evalua performanţele 
procesului de predare/învăţare.

""Omenirea este foarte îngrijorată Omenirea este foarte îngrijorată 
de nivelul mare al indicatorilor de nivelul mare al indicatorilor 
de  îmbolnăvire cu tuberculoză"de  îmbolnăvire cu tuberculoză"
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■  În data de 25 noiembrie 
2011, în incinta Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu” a avut loc Conferinţa Naţională cu 
Participare Internaţională cu genericul 
„Fibroza chistică”. Conferinţa a reunit 
un număr important de participanţi din 
lumea medicală din ţară și străinătate, 
profesori, pediatri, medici de familie și 
specialiști ce activează în domeniul fi-
brozei chistice, chinetoterapiei.

Medici din Republica Moldova, Fran-
ţa și Germania s-au întrunit în cadrul 
conferinţei, având drept scop efectuarea 
unui schimb de informaţii actuale despre 
maladia dată, pentru a majora nivelul de 
cunoaștere a bolii, a simptomelor caracte-
ristice și tratamentului acestora.

Cu informaţii de ulti mă oră în faţa 
asistenţei s-au prezentat specialiști i din 
ţările parti cipante, și anume:  Prof. Dr. 
med. Joachim Bargon - Directorul Clinicii 
de Pneumologie și Alergologie, Centrul 
de Fibroză Chisti că pentru adulţi, Depar-
tamentul de Medicină Internă “Sf. Elisa-
bethen Krankenhaus” (Germania); Corin-
na Moos-Thiele – Magistru în sport  Aso-
ciaţia “Mukoviszidose e.V.”  (Germania); 
Dr. med. H.-G. Posselt  – Director  emerit,  
Centrul Pediatric de Gastroenterologie 
și Fibroză Chisti că, Universitatea Johann 
Wolfgang Goethe, Clinica de Pediatrie 
(Germania); Annett e Simon, nutriţionist, 
Centrul de Pediatrie și Medicină a Ado-
lescentului, Clinica de Pneumologie și 

Alergologie, Centrul de Fibroză Chisti -
că al Clinicii Universitare Giessen GmbH 
(Germania); Profesor Dr. med. Brigitt e 
Stöver - Director emerit, Clinica de Radi-
ologie Pediatrică Charité (Germania); Pro-
fesor  Burkhard Tümmler - Clinica de Pne-
umologie, Alergologie și Neonatologie, 
Universitatea de Medicină din Hannover 
(Germania); Manager în sănătate Birgit 
Dembski - Asociaţia “Mukoviszidose e.V.” 
(Germania); Dr. med. Richard Barbier - 
Medic pediatru, Asociaţia „Farmaciști  fără 
Fronti ere” (Franţa); Dr. med. Dominique 
Bondeux - Medic pediatru, Asociaţia 
„Farmaciști  fără Fronti ere” (Franţa); Naik 
Christofl our - Chinetoterapeut, Centrul 
Pediatric de Referinţă în Fibroză Chisti -
că, Spitalul de copii „Pellegrin“ (Franţa); 
Sonia Hauchecorne - Asistentă medicală 
coordonatoare, Centru Pediatric de Refe-
rinţă în Fibroză Chisti că, Spitalul de copii 

„Pellegrin“ (Franţa); prof.univ., dr. hab.
med. Svetlana Șciuca - Directorul Clinicii 
de Pneumologie Pediatrică, Departamen-
tul de Pediatrie a USMF “Nicolae Testemi-
ţanu”, Republica Moldova.

Săptămâna de combatere 
a Fibrozei Chisti ce 

în Republica Moldova

Fibroza chisti că (mucoviscidoza) este 
cea mai frecventă maladie metabolică 
ereditară a populaţiei europene. Această 
patologie afectează în principal plămânii 
și pancreasul. Mucusul vâscos obturează 
căile respiratorii, ceea ce condiţionează 
infecţii pulmonare cronice și recurente. 
Secreţiile dense din căile pancreati ce blo-

chează secreţia enzimelor digesti ve. Paci-
enţii cu fi broză chisti că prezintă un adaos 
ponderal insufi cient și malnutriţie.

Incidenţa esti mată a fi brozei chisti ce 
în Republica Moldova este de 1:2500 nou-
născuţi vii. La momentul actual, nu există 
un tratament defi niti v pentru fi broza chis-
ti că, dar manifestările clinice ale acestei 
maladii pot fi  tratate cu succes, iar medi-
camente noi sunt în curs de elaborare. În 
prezent, în Republica Moldova sunt dia-

gnosti caţi 51 pacienţi, care sunt monitori-
zaţi sistemati c la Clinica de Pneumologie, 
Centrul Mamei și Copilului din Chișinău. Cu 
toate acestea, se poate presupune că mulţi 
pacienţi cu fi broză chisti că  în Moldova nu 
sunt identi fi caţi și decedează în copilăria 
precoce. Astf el, speranţa de viaţă a paci-
enţilor cu fi broză chisti că este prezisă a fi  
mult mai scăzută decât media de 35-40 
de ani în ţările din Europa de Vest. Des-
chiderea ofi cială a unui Centru de Fibroză 
Chisti că la Chișinău este un pas important 
pentru ameliorarea calităţii asistenţei me-
dicale a acestor pacienţi.

În luptă contra fi brozei chisti ceÎn luptă contra fi brozei chisti ce
Agenda activitãþii ştiinþifice

Acesta a fost laitmoti vul Con-
ferinţei specialiști lor în domeniu, 
care a avut loc la 22 decembrie 
în Sala Senatului a USMF „Nico-
lae Testemiţanu”. Au parti cipat 
conducători ai Direcţiei sănătăţii, 
ai Consiliului municipal Chișinău, 
secţiei Sănătate a Primăriei mu-
nicipiului Bălţi, secţiei Sănătate și 
protecţie socială UTA Găgăuzia, 
IMSP spitale republicane, muni-

cipale, raionale, asociaţii-
lor medicale teritoriale ale 
mun. Chișinău, centrele 
medicinei de familie raio-
nale, Centrului Naţional 
de sănătate publică, Cen-
trului Naţional de mana-
gement în sănătate, cen-
trelor de sănătate publică 
municipale și raionale, 
coordonatorii programelor teri-
toriale de control a tuberculozei, 
medici epidemiologi.

În cuvântul de salut al vice-
ministrului sănătăţii Viorel Soltan 
s-a menţionat incidenţa cres-
cândă a acestei maladii sociale.  
Republica Moldova în acest sens 
este considerată o ţară cu povară 
extrem de mare. Situaţia creată 
impune necesitatea adoptării a 

unei strategii de tranziţie, creării 
unei echipe pentru controlul și 

combaterea tuberculozei. Insti -
tuţiile medicale împreună cu alte 
structuri ale comunităţii trebuie 
să conlucreze în parteneriat pen-
tru a soluţiona această problemă 
majoră. 

Dl Valeriu Chicu, prorector 
pentru relaţii internaţionale, a 
spus că orice eveniment, care are 
loc în incinta Universităţii, este și 
un prilej de a parti cipa acti v în 

îndeplinirea sarcinilor primordi-
ale care stau în faţa sistemului 

de sănătate. Condiţiile de astăzi 
impun o abordare actualizată a 
problemei în cauză, cer imperios 
conlucrarea  actorilor antrenaţi 
în sistemul ocroti rii sănătăţii, 
coordonarea tuturor acti vităţi-
lor privind combaterea acestei 
maladii. Universitatea este întot-
deauna gata să acorde ajutorul 
necesar prin intermediul specia-
liști lor, pe care îi formează, mo-

bilizarea cadrelor didacti ce, stu-
denţilor și rezidenţilor în aceas-

tă campanie importantă.
Agenda conferinţei a 

avut mai multe comunicări 
la tema pusă în discuţie, bu-
năoară:

- Realizări în implicarea 
comunităţii în controlul tu-
berculozei (raportor Liliana 
Domente, director IMSP 
IFP „Chiril Draganiuc”);

- Îmbunătăţirea con-
trolului tuberculozei la nivel 

de AMP (raportor Ala Nemeren-
co, director Clinica Universitară 
AMP);

- Aspecte de colaborare în 
contextul de supraveghere epi-
demiologică a tuberculozei (ra-
portor – Stella Gheorghiţă, vice-
director CNSP);

- Implicarea organizaţiilor 
non-guvernamentale în suportul 
pacienţilor cu tuberculoză (ra-

portor – Feodora Rodiucova, Pre-
ședinte ONG „Speranţa Terrei”);

- Asistenţa socială – factor 
determinant în aderenţa la trata-
mentul anti tuberculos (raportor 
– Lilian Severin, director CAR-
LUX).

În cadrul conferinţei s-a sub-
liniat că în Republica Moldova 
tuberculoza, în pofi da eforturilor 
orientate spre combaterea ei, a 
înregistrat o dinamică alarmantă 
pe parcursul ulti melor două de-
cenii. Un indice descurajant al re-
zultatelor acti vităţilor de control 
al TB este rata foarte joasă a suc-
cesului terapeuti c printre cazuri-
le noi de tuberculoză pulmonară 
cu microscopie poziti vă. Situaţia 
criti că privind controlul TB în re-
publică este marcată și de rata 
înaltă a cazurilor de TB rezistente 
la medicamente.

În perioada ianuarie-octom-
brie 2011 la fi ecare două zile au 
decedat câte trei persoane din 
cauza progresării tuberculozei. 
Un subiect aparte este prevalen-
ţa HIV în rândurile pacienţilor noi 
afectaţi de TB, care depășește 
prevalenţa HIV în populaţia ge-
nerală de 42 de ori.

Acti vitatea serviciului de ft i-
ziopneumologie trebuie și în con-
ti nuare cu mai multă insistenţă 
să fi e orientată spre reducerea 
poverii tuberculozei în Republi-
ca Moldova în conformitate cu 
Obiecti vele de Dezvoltare ale Mi-
leniului și Obiecti vele Parteneria-
tului „Stop TB”, spre stabilizarea 
situaţiei epidemice a tuberculo-
zei, reducerea răspândirii infecţi-
ei în societate.

Conlucrare ]n controlul tuberculozeiConlucrare ]n controlul tuberculozei
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...Pe 25 decembrie curent profesorul 
universitar Ion Marin rotunjește onorabila 
vârstă de 80 de ani. Este unul dintre chi-
rurgii cu renume în republică, colegii din 
serviciul de Ortopedie și Traumatologie 
considerându-l drept patriarh în domeniul 
de referinţă. De 60 de ani și-a legat desti -
nul de cel al USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
A fost student exemplar la facultate, obţi-
nând prin rezultate la învăţătură și acti vita-
te obștească bursă nominală. A acti vat cu 
mult zel după absolvire trei ani, în calita-
te de chirurg și medic-șef al spitalului de 
circumscripţie Danu, raionul Glodeni, de-
venind mult apreciat de ţăranii din partea 
locului, care și după 50 de ani îl tot caută, 
când au probleme de sănătate. A susţinut 
prima teză ști inţifi că  în cadrul Alma Mater, 
pe cea de a doua –  la Insti tutul Central de 
Traumatologie și Ortopedie „N. N. Priorov” 
din Moscova. 

Din 1962, își leagă desti nul de cate-
dra Ortopedie și Traumatologie, fondată 
atunci de către tânărul și promiţătorul 
rector al ISMC Nicolae Testemiţanu. De 
aproape 50 de ani acti vează în același co-
lecti v, afl ându-se mereu, până în prezent, 
la masa de operaţii. A acti vat ca decan la 
Facultatea Medicina generală, ca șef cate-
dră, membru și președinte al multor comi-
sii de profi l. 

„Domnia sa devine și rămâne a fi  un 

specialist de primă mărime în patologiile 
tumorale ale aparatului locomotor, dispu-
nând de o experienţă unică de diagnosti -
care și tratament a acestor patologii. Este 
unicul chirurg din RM, care dispune de ma-
rea experienţă în tratamentul chirurgical 
al bolnavilor cu coaste cervicale, procese 
patologice (preponderent pseudotumo-
rale) al I coaste. Originală s-a dovedit a fi  
și metoda propusă și aplicată de prof. Ion 
Marin de fi xare a protezei de șold cu alo-
grete” – sunt concluziile expuse recent în 
Analele Ști inţifi ce ale Universităţii de către 
profesorul Filip Gornea, actualul șef al ca-
tedrei respecti ve. Faima prof. Ion Marin de 
savant, cadru didacti c și clinician în rândul 
specialiști lor de profi l rămâne constantă, 
prin aceasta și se explică alegerea dum-
nealui în funcţia de Președinte de Onoare 
al Asociaţiei traumatologilor-ortopezi din 
Republica Moldova.

Acum trei ani, Domniei Sale îi este 
consacrată o pagină întreagă în Dicţiona-
rul Chirurgilor Români, chesti une foarte 
importantă, deoarece puţini chirurgi din 
Basarabia s-au învrednicit de o asemenea 
apreciere. Într-o formulă extrem de con-
centrată, în sti l pur academic, în Dicţionar  
sunt înșiruite realizările acestui merituos 
fecior al plaiului moldav. „Este autor a 339 
de lucrări ști inţifi ce publicate (și coautor a 
27); are în palmares o monografi e, câteva 
manuale, mai multe lucrări traduse pe te-
mati ca de profi l. A parti cipat cu rapoarte 
și comunicări la simpozioane, conferinţe și 
congrese ale traumatologilor și ortopezilor 
din Chișinău, Moscova, Kiev, Minsk, Sankt-
Petersburg, Riga, București , Iași, Timișoara 
etc.” – citi m în valoroasa operă apărută la 
București  sub auspiciile Academiei Româ-
ne și ale Academiei de Medicină Române. 

Îl am vizavi, discutăm, îl consimt ca pe 
un om împlinit, de o bunătate aparte, de o 
conti nuă verti calitate, adevărat patriot al 
neamului, cu faimă meritată în comunita-
tea medicală, cu dragoste adâncă din par-
tea a miilor de foști  și actuali pacienţi. Nu-i 
dai 80, nici un semn  de amurg biologic nu 
observ pe chipu-i luminat parcă din interior. 
E onest și sfătos, de peste jumătate de se-
col mereu la datorie! Observ că-i umezesc 
ochii, când îmi vorbește de taică-său: acesta 
cu trei clase de liceu fu numit de sovieti ci, în 
1940, director al școlii primare din sat, dar  
peste trei luni fu arestat direct din cancela-
rie și dus într-o direcţie necunoscută, lipsin-
du-i urma până azi. Peste câteva zile aceiași 
enchevediști  l-au arestat și pe fratele tatei, 
Alexei Marin, mândria familiei, om cu două 
facultăţi făcute la Universitatea „Alexandru  
Ioan  Cuza” din Iași, care nu reușise să se 
refugieze la ti mpul oportun. 

Rămas fără tată la doar nouă ani, Ionel 
Marin devine „cap de familie”, nevoit fi ind 
să are, să  semene pe pământul moștenit 
din strămoși. Purta un scăunel în căruţă, 
pe care urca când trebuia să înhame caii. 
Era harnic și la carte. Ca să vezi, ulterior din 
acea bursă nominală de student o ajuta 
regulat  pe maică-sa să lege tei de curmei 
acasă, căci din colhoz abia de vedea la sfâr-
șit de an câteva „capicele”. Toate acestea 
l-au călit, l-au făcut să ști e a se folosi raţi-
onal de acea robusteţe ereditară de sănă-
tate lăsată de părinţi. Și astăzi este un om 
cumpănit, prietenos cu toată lumea, mai 
ales pe fondul valorilor de neam și credin-
ţă, de patrioti sm universitar, naţional, de 
dragoste faţă de limba strămoșilor. 

L-a cunoscut îndeaproape pe acade-
micianul  Nicolae Testemiţanu, a lucrat 
alături de acesta, un ti mp chiar sub con-
ducerea marelui înaintaș. Prin aceasta și 
se explică prezenţa temati cii testemiţene 
în preocupările sale coti diene: are scrise 
pe parcursul anilor mai multe  eseuri, ar-
ti cole, luări de ati tudine publicate în cărţi, 
reviste și ziare de profi l din Republica Mol-
dova, România, Rusia, Ucraina. A ţinut ne-
apărat să arate ce a reușit să facă acad. N. 

Testemiţanu în domeniul traumatologiei și 
ortopediei – lucru care i-a reușit! Prof. Ion 
Marin  a optat pentru fi xarea pe unul din-
tre blocurile din centrul Chișinăului, unde 
a trăit un ti mp N. Testemiţanu,  a tablei 
comemorati ve  cu chipul savantului, mar-
ti rului neamului nostru.  A făcut totul ca în 
sălile de studii, în sala de festi vităţi de la 
spitalul unde lucrează din centrul orașului 
să fi e prezent portretul acestuia.  Dumnea-
lui pentru prima dată în literatura medicală 
de la noi, în una dintre cărţile sale, în 2000, 
afi rma că prin tot ce a realizat în frămân-
tata sa viaţă marele Testemiţanu poartă 
pecetea genialităţii. Moment semnifi cati v, 
deoarece  afi rmaţia a fost observată, mai 
apoi reafi rmată de la diverse tribune de 
acad. Gh. Ghidirim și de alte ilustre perso-
nalităţi din medicină și nu numai. 

  Afl area pe durata a peste 50 de ani 
printre studenţi, rezidenţi, îndrumarea și 
instruirea acestora, consti tuie sursa prin-
cipală de energie, care îl menţine pe linia 
avansată a vieţii. A te molipsi de ti nereţe, 
înseamnă a uita de oboseală, a te ști  me-
reu pe linia depășirii de sine. Sfatul său 
este căutat, ascultat, gestul său e mereu 
apreciat. Ajuns pe pisc octogenar, profeso-
rul universitar Ion Marin se simte destul de 
comod. S-a născut în capitalism,  temeiuri-
le vieţii și le-a afl at în socialism, ca amurgul 
anilor să-l găsească iarăși în capitalism – un 
capitalism sălbati c, învălmășit de păcate 
mari și mici, după concluziile și eti chetările 
făcute de contemporani... 

În pofi da acestor aspre realităţi, dom-
nul profesor stă dârz ca un gorun în vâltoa-
rea ti mpului. Conti nuă să pătrundă tot mai 
profund în specialitate (medicul adevărat 
veșnic învaţă, e crezul său), să se consacre 
acti vităţii didacti ce, să adune fapte și date 
în acti vitatea-i de cercetare, să consulte 
bolnavi, să se întreţină cu savanţii ti neri, 
discipolii săi, să scrie arti cole ști inţifi ce și 
publicisti ce, să presteze cu regularitate di-
verse servicii în aspect universitar și social. 

E ritmul vieţii sale și în el își vede ros-
tul! La mulţi ani cu sănătate, domnule pro-
fesor!

                              Ion STICI, publicist 

Dubla sărbătoare a profesorului Ion Marin Panoul de Onoare

S-a născut în noaptea de Crăciun. Atunci, 
când copiii satului Heciul-Nou, judeţul Bălţi, ca 
și toţi semenii lor din Ţara Românească, umblau 
pe la casele oamenilor colindând întru nașterea 
Domnului:                                    
Nu ști m, soarele a răsărit / Ori luna s-a ivit – / 

Astăzi Domnu s-a născut.

Moti vaţia majoră a Conferinţei 
a fost de a discuta despre variabilita-
tea curriculei medicale, difi cultăţile 
de aplicare a curriculei universita-
re non-liniare, discordanţele ma-
jore dintre sistemele de evaluare, 
difi cultăţile de aplicare a procesului 
Bologna la învăţământul medical 
(durata lungă a studiilor în medicină, 
califi carea absolvenţilor și, consecu-
ti v, recunoașterea studiilor în arealul 
european).  Programul conferinţei 
a cuprins teme de interes real și de 
mare actualitate pentru învăţămân-
tul de medicină din ţara noastră: 
• Prezentarea proiectului Euro-

pean E-Mediqual; 
• Formarea medicală de bază și 

dezvoltarea unui sistem ope-
raţional al califi cărilor în învă-
ţământul superior medical din 
România; 

• Workshop: Curricula medicală - 
schimbări și perspecti ve; 

• Implementarea unui Caiet de 
abilităţi practi ce pentru absol-
ventul de la medicină;

• Programe de Mentoring (tuto-
rat) la UMF din Viena. 
În cadrul proiectului E-Me-

diqual a fost discutată posibilita-
tea de exti ndere a oportunităţilor 
de învăţare și îmbunătăţire a 
calităţii procesului educaţional din 
universităţile de medicină și farma-
cie, printr-o dezvoltare curriculară 
armonizată transnaţional și multi -
regional și prin dezvoltarea și imple-
mentarea de mecanisme și instru-
mente inovati ve, de natură informa-
ti că, cu rol de suport, monitorizare 
și evaluare a predării și învăţării și 
de efi cienti zare a managementului 
universitar și al adaptării la cerinţele 
pietei muncii.

În cadrul conferinţei, Profesorul 
R. Maerz (Universitatea de Medici-
nă din Viena) a prezentat curricula 
medicală de la Universitatea de 
Medicina Szeged. Ea este bazată pe 
consti tuirea de module, în care de-
numirile disciplinelor „clasice” nu se 
mai regăsesc. 

Aplicarea sa a fost extrem de di-
fi cilă, cea mai mare rezistenţă venind 
din partea studenţilor. În contextul 
actual, transferul studenţilor între 
facultăţi bazate pe noua curriculă 
este extrem de difi cil, pentru că pla-
nifi carea modulelor și conţinutului 
lor este diferit. La universităţile care 
se bazează pe noua curriculă, primii 
pași au fost reprezentaţi de diver-
sifi carea disciplinelor „la alegere” 
(termenul de disciplină „opţională” 
nu există). 

O altă noutate a curriculei 
non-liniare o reprezintă modalita-
tea de evaluare. Examenele se des-
fășoară prin Biroul de Evaluare al 
Universităţii respecti ve, numai sub 
formă de test-grilă (furnizate de 
către disciplinele de specialitate). 
Noua curriculă conduce inevitabil la 
pierderi mari în ceea ce privește nu-
mărul de ore care se efectuează în 
curricula de ti p tradiţional. De notat 
faptul că această curriculă poate fi  
introdusă cu succes doar de la nivel 
central și nu va fi  impusă facultăţilor 
din sud-estul Europei, pornind de la 
premisa că este importantă calitatea 
absolvenţilor, indiferent de strategia 
de învăţământ. Armonizarea celor 
două ti puri de curriculă poate fi  sur-
montată prin realizarea cursurilor 
integrate.

Curricula medicală de la 
Universitatea de Medicină Viena. 

Învăţământ pre-clinic și clinic 
integrat.

MODULE:
• bazate pe structura și funcţia unui 

sistem;
• acoperă structura și funcţia nor-

mală;
• orientate pe cele mai importante 

boli și terapia lor : 
- Se derulează pe parcursul unui 

semestru;
- Se desfășoară simultan cu acti vita-

te clinică ţinti tă pe dobândirea 
abilităţilor clinice.
Avantajele învăţământului 

non-liniar: dezvoltarea de ati tudini 
și comportament medical, necesa-
re unui medic în devenire; Curricula 
conţine cunoști nţe minime obligato-

rii și deprinderi practi ce dobândite în 
cadrul fi ecărui modul; Studenţii pot 
alege module opţionale, facultati ve 
etc., necesare scopului, Informaţia 
prezentată în cadrul modulului este 
la minimum esenţială.

Abilităţi dobândite în cadrul 
curriculei non-liniare: Capacitatea 
de a-și recunoaște limitele și a cere 
ajutor la rezolvarea unui caz; Capa-
citatea de a aplica cunoști nţele do-
bândite în practi că; Capacitatea de a 
învăţa (pe termen lung); Capacitatea 
de a lua decizii și de a rezolva pro-
bleme; Abilităţi criti ce și autocriti ce; 
Capacitatea de a lucra în echipă.

Examinarea este centralizată și 
integrată:

1. Examene formati ve integra-
te: MSQ la sfârșitul fi ecărui semes-
tru, oferă un feed-back studentului 
legat de performanţa sa de învăţare. 

2. Examene sumati ve integrate: 
MSQ la sfârșitul anului universitar, 
sunt examinate cunoști nţele din în-
treg anul universitar, reprezintă nota 
fi nală (cu calculul ECTS).

Metodele de educaţie sunt 
diferite. Multe facultăţi apelea-
ză la învăţământul tradiţional, cu 
predare-învaţare-evaluare (primesc 
atât problema, cât și soluţia); acest 
sistem se pare că are cea mai mică 
efi cienţă (10%). Efi cienţa crește la 
30% dacă studenţii primesc pro-
blema și încearcă să o resolve. Cel 
mai efi cient sistem (75%) se bazea-
ză pe primirea problemelor de că-
tre studenţi, acești a încearcă să le 
rezolve și, în fi nal, primesc soluţia. 

Cum se îmbunătăţește proce-
sul didacti c? Accentul se pune pe 

învăţare, nu predare, lucrul în grupuri 
mici, introducerea învăţământului 
integrati v (modular), prezentare de 
pacienţi „standardizaţi”, ofertă lar-
gă a disciplinelor facultati ve. Toate 
aceste argumente sunt în favoarea 
introducerii unei noi curricule me-
dicale.

Programe de Mentoring
(tutorat) la UMF din Viena:
Tutoratul reprezintă un pro-

gram de sprijinire și consiliere a 
studenţilor, în scopul de a facilita in-
tegrarea în învăţământul universitar, 
a oferi îndrumare în alegerea celor 
mai potrivite opţiuni didacti ce, cul-
turale și sociale specifi ce vieţii stu-
denţești , având ca scop ameliorarea 
rezultatelor școlare. Sistemul tutori-
al încurajează comunicarea și încre-
derea studenţilor faţă de Universi-
tate și mediul academic. El poate fi  
aplicat în două moduri: Suportul și 
coordonarea acti vităţilor cu ajutorul 
colegilor mai mari și mai experimen-
taţi;  Tutore este numit un profesor.

Obiecti vele Programelor de Mento-
ring (tutoriat) la UMF din Viena:

• Adaptarea și integrarea cât mai 
bună a studenţilor la viaţa aca-
demică;

• Opti mizarea rezultatelor obţi-
nute de studenţi în procesul de 
învăţare;

• Dezvoltarea personală și orien-
tarea profesională a studenţilor;

• Fluidizarea comunicării 
studenţi-cadre didacti ce - 
administraţie;

• Identi fi carea rapidă a eventua-
lelor probleme legate de proce-
sul didacti c. 

Alexandru CORLĂTEANU, 
Prodecan Facultatea 

Medicină nr.1

Schimb valoros de experienţă■ În perioada 2-5 
noiembrie 2011, la Timișoara, a 
avut loc Conferinţă Naţională a 
Decanilor Facultăţilor de Medici-
nă din România. Conferinţa a fost 
organizată de Profesorul Marius 
Raica (UMF Timișoara), cu suport 
fi nanciar din partea Germaniei 
și a Comunităţii Europene. Con-
ferinţa a reunit reprezentanţii 
tuturor facultăţilor de medicină 
acreditate din România, precum 
și  specialiști  din Anglia, Austria, 
Ungaria, Croaţia, Slovenia, Repu-
blica Moldova. 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” a fost reprezentată 
de către dl Lilian Şaptefraţi, șef 
secţia Didacti că, și dl Alexandru 
Corlăteanu, prodecan Facultatea 
Medicină nr.1.
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Centrul Republican de Diagnosti c 
Medical;  Spitalul Clinic Republi-
can; Insti tutul de Fti ziopneumo-
logie “Chiril Draganiuc”; Centrul 
Naţional de Sănătate Publică; 
Centrul de Sănătate Publică din 
mun. Chișinău; Insti tutul Onco-
logic; Insti tutul de Neurologie 
și Neurochirurgie; Insti tutul de 
Cardiologie; Colegiul Naţional de 
Medicină și Farmacie.

Acad. Ion Ababii, rectorul 
Universităţii, a menţionat că Bi-
blioteca Ști inţifi că Medicală  este 
suportul informaţional de bază al 
procesului de instruire, cercetare 
și practi că medicală în Republica 
Moldova. 

În prezent, colecţia bibliotecii 
întrunește peste 950 mii de exem-
plare, inclusiv 587 ti tluri de ediţii 
periodice în limbile română, rusă, 
engleză, franceză. Graţie Parte-
neriatului cu bibliotecile medi-
cale din Carolina de Nord, SUA și 
proiectului HINARI al Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii se asigură 
acces la cca 8000 ti tluri de revis-
te și 400 ti tluri de cărţi în limba 
engleză în format electronic. Pre-
zenţa tehnologiilor informaţionale 
facilitează substanţial procesul de 
co mu ni ca re de la benefi ciar la Bi-
bliotecă și viceversa. Acesta este 
un lucru extrem de necesar, având 
în vedere faptul că medicul în vir-

tutea specifi cului profesiei este 
obligat să înveţe permanent toată 
viaţă. Pentru aceasta este absolut 
necesară cunoașterea limbilor de 
circulaţie inter na ţio na lă. 

Un loc aparte îi revine creării 
condiţiilor de informare în toate 
insti tuţiile me di ca le, iar pentru 
studenţi și rezidenţi – în toate 
clinicile de profi l. Rectorul Ion 
Ababii și-a exprimat încrederea 

că aceasta se va răsfrânge bene-
fi c asupra calităţii instruirii medi-
cale, educaţiei conti nue a medi-
cilor și farmaciști lor, cercetărilor 
ști inţifi ce și asistenţei medicale 
în numele prezentului și viitoru-
lui ţării.

Au fost exprimate sincere 
mulţumiri Ministerului Sănătăţii 
pentru organizarea licitaţiei; co-
laboratorilor insti tuţiilor medica-

le sus-numite, care au parti cipat 
la acest proces; angajaţilor, rezi-
denţilor și studenţilor Universi-
tăţii; Companiei „Dan si cons” în 
persoana dlor Iurie Dârda, direc-
tor general; Valenti n Brașovschi, 
direc tor executi v; Leonid Sibov, 
diriginte de șanti er; Vasile Mada-

niuc, brigadier; Iurie Bacal, mais-
tru, prezenţi la întrunire, pentru 
reconstrucţia acestui important 
edifi ciu.

Despre rolul bibliotecii pen-
tru lucrătoriii medicali în acti vita-

tea coti diană de tratament, pen-
tru studenţi și profesori în pro-
cesul de studii, au vorbit Viorel 
Soltan, viceministru al Sănătăţi; 
conf. univ. Gheorghe Plăcintă, de-
canul facultăţii Medicina 1; prof. 
univ. Adrian Tănase, șef secţie He-
modializă și transplant renal, șef 
catedră Urologie și Nefrologie chi-
rurgicală la Spitalul Clinic Republi-
can; studenta anului VI Medicina 
1 Elena Costru, vicepreședinte al 
Asociaţiei Studenţilor și Reziden-
ţilor Universităţii; Veronica Gudu-
mac, studentă Medicina 1; Liubo-
vi Karnaev, directorul Bibliotecii 
Universitare și alţii.

Ca întotdeauna, biblioteca 
va conti nua sa fi e un izvor de 
cunoști nţe și o oază de relaxare 
spirituală.

Traian MUSTEAŢĂ

Biblioteca –  izvor  de cunoști nţe  
și sănătate  pentru sufl et

(Urmare din pag. 1)

Tezaurul ști inţifi c universitar 
pe ti mp ce trece se completează 
cu noi lucrări de valoare. Recent, 
Victor Botnaru, prof. univ., dr. hab. 
med., șef Clinică medicală nr. 2, in-
ternist principal neti tular al Ministe-

rului Sănătăţii, laureat al Premiului de Stat al 
RM, a lansat o nouă carte în colecţia „Me-
dicina internă, breviar. Modulul alergologic”. 
Coautori sunt Mircea Beţiu, dr. hab. med., șef 
catedră Dermatovenerologie USMF; Victoria 
Brucovschi și Cristi na Toma, asistenţi univer-
sitari.

Prima parte a breviarului este consacra-
tă elementelor de imunologie, în care este 
inclus un capitol de imunologie fundamen-
tală, ale cărei noţiuni au fost considerate 
necesare pentru înţelegerea mai deplină a 
patogeniei mai multor maladii. Aici este de-
scrisă fi ziologia sistemului imun, răspunsul 
infl amator și cel imun, mecanismele reacţii-
lor alergice etc.

În a doua parte,  cea de bază,  este re-

flec-
tată tema  

alergologiei clinice, cu expli-
carea noţiunilor generale. De exemplu, 

termenul alergie defi nește reacti vitatea spe-
cifi că modifi cată a organismului apărută în 
urma contactului repetat cu anti genul hete-
rogen; alergenul este o substanţă de natură 
proteică sau neproteică, capabilă să provoa-
ce o stare de sensibilitate, la baza căreia stau 
mecanismele imunologice de dezvoltare; 
reacţia alergică consti tuie răspunsul organis-
mului la administrarea repetată a alergenilor 
în cauză. 

Necesitatea apariţiei acestei cărţi a fost 
dictată și de faptul că în programele de studii 
se prevăd doar două zile de predare a ma-
terialului privind alergologia, ceea ce este 
insufi cient pentru această temă importantă. 
În această lucrare sunt incluse aspecte ști inţi-
fi ce, pe care trebuie să le cunoască studenţii 
în procesul didacti c și medicii în acti vitatea 
coti diană.

Cei care au luat cuvântul în 
cadrul lansării cărţii au menţi-
onat că este bine structurată, 
în ea fi ind inclus un material 
amplu. Lucrarea mai cuprin-
de un glosar, două anexe 
și o bibliografi e. În prima 
anexă se descriu noţiuni 
dermatologice (defi ni-
ţii, exemple), în cea de 
a doua – măsurile de 
evitare a alergiilor. S-a 
menţionat de aseme-

nea că această apariţie editorială consti tuie 
un act de responsabilitate a autorilor pentru 
instruirea și educarea ști inţifi că a studenţilor 
și medicilor, fi ind o frumoasă realizare, ce-și 
va ocupa locul disti nct în medicina contem-
porană, un ghid complex dotat cu material 
actual și care va fi  de un real folos în procesul 
de diagnosti care și tratament.

Literatura medicală s-a îmbogăţit cu 
încă o carte scrisă de colecti vul Clinicii medi-
cale nr. 2 sub conducerea profesorului Victor 

Botnaru, autor a aproximati v 30 de manuale, 
unul dintre cei mai disti nși dascăli, care prin 
profesionalism, generozitate și dăruire de 
sine promovează tot ce este nou și progresiv 
în medicina contemporană. Domnului profe-
sor i-au fost exprimate cuvinte de profundă 
recunoști nţă pentru eforturile depuse în no-
bila acti vitate pe care o desfășoară zi de zi.

Breviarul, la sigur, se va bucura de uti -
litate teoreti că și practi că, va servi ca un 
standard în formarea noilor specialiști  și per-
fecţionarea cadrelor de medici în domeniile 
alergologiei și dermatovenerologiei.

În cadrul acestui eveniment fi rma farma-
ceuti că „Merck Sharp &Dohme”, lider mondi-
al în domeniul respecti v, care colaborează cu 
140 de ţări, inclusiv cu Republica Moldova, a 
venit în faţa  asistenţei cu preparate ce ţin de 
alergologie. Reprezentanţii fi rmei au felicitat 
călduros autorii noului ghid, dorindu-le în 
conti nuare  noi realizări. 

Vera ONU,
conferenţiar universitar

Noutăţi editoriale

flec-
tată tema 

alergologiei clinice, cu expli-
i il l D l

Cei
cadrul
onat c
în ea 
amp
de
și 
an
d

Aport meritoriu la patrimoniul știinţific medicalAport meritoriu la patrimoniul știinţific medical
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 Un ocean de  plăcere, emoţii  și  
multă adrenalină!  De toate acestea au 
avut parte  spectatorii primului turneu  
studenţesc  din istoria universităţilor: 

“Dance Batt le”. La aceste "lupte" au par-
ti cipat  8 insti tuţii de invăţământ univer-
sitar pe parcursul unei luni pentru marele 
premiu al concursului,  care a consti tuit 
10.000 lei! Participanţii au avut ocazia să-
și demonstreze valoarea  în prezenţa unui 
public numeros  care i-a aplaudat la scena 
deschisă.

Turneul de dans a început pe 15 noi-
embrie și a culminat cu fi nala, care a avut 
loc pe 15 decembrie în unul dintre cele 
mai tari cluburi de noapte din capitală: 
Night-Club “Faraon”. Echipele au fost for-
mate din 8 persoane energice şi cu un 
enorm spirit competi ti v. 

“Emoţiile ne sunt la maxim, suntem 
bine dispuşi şi predispuşi pentru a câşti ga. 
Oricum suntem siguri în forţele noastre, 
sper ca programul pe care  l-am pregati t  

din greu  să placa şi publicului,  şi juriului”, 
ne spune Mihaela Sandu, membra echipei 
“Med-Dance”, studenta anului  III, USMF.

Show-ul respecti v a avut  în calitate 

de invitaţi de onoare starurile naţionale 
precum Diana Rotaru, Paşa Parfeni, 
Natalia Duminica, care a fost şi core-

grafa echipei, ce a reprezentat ULIM-
ul. Prezenţa lor a încinns  şi  mai tare 

atmosfera şi buna dispoziţie a tuturor.
Programul competi ţional a inclus  pa-

tru probe de dans: modern, de gală, popu-

lar și freestyle. În luptă dreapta, în ringul 
de dans  s-au duelat în Finala Mare USMF 
„Nicolae Testemiţanu” şi ULIM, iar în Fi-
nala Mică – UCCM  şi  UPS “Ion Creangă”. 
Cei mai buni dansatori au devenit viitorii 
medici,  care au câşti gat simpati a  juriului, 
a amatorilor înfl ăcăraţi de dans şi au în-
cheiat programul cu o furtună de aplauze 
din partea fanilor.

Entuziasmată de succesul  echipei, 
Anastasia Barhatova –coregrafa echipei 
universităţii noastre, ne-a relatat despre 
faptul cât de greu le-a fost studenşilor zil-
nic să vină la antrenamente, dar şi despre 
dăruirea cu care au dansat. Dumneaei şi-a 
exprimat speranţa că  şi pe viitor studenţii 
noştri vor fi  cei mai buni.

Organizatorii turneului spun că nu se 
vor opri aici, iar la anul  vor organiza din 
nou competi ţia care va aduce la start  şi 
mai mulţi parti cipanţi  şi iubitori ai dansu-
lui din toate colţurile ţării.

Irina DOLINŢĂ,   
anul V,  

Facultatea Medicină 1

Studenþii off-line

 O SEARĂ DE VIS, O SEARĂ SACRĂ, 
plină de magie și spirit. Cu pași micuţi 
și dalbi-frumoși în calendarul acti vităţi-
lor  Universităţii de Medicină  şi Farmacie 
«Nicolae Testemitanu» ti pti l a sosit Anul 
Nou, care a avut loc pe 21 decembrie 
2011, drept gazdă fi ind  incendiarul  club 
de noapte «Faraon». Cele mai frumoase 
tradiţii, obiceiuri şi dati ni moştenite de la 
strămoşii noştri  au reînviat sub măiastra 
interpretare a studenţilor noștri. Atmosfe-
ra strămoşească a copleşit inimile tuturor 
celor prezenţi la festi vitate din startul se-
rii cu cele două colinde: «Larg deschideţi 
poarta» şi «O, ce veste minunată», pre-
cum și cu o urătură lati nească, interpre-
tate atât pentru studenţi, cât şi pentru 
întregul rectorat, decanat, de un grup de 
studenţi ai universităţii noastre, care fac 
parte din Asociaţia Studenţilor și Reziden-
ţilor.

De asemenea, o  nuanţă vie de săr-

bătoare s-a resimţit în piesele divine cân-
tate de studenţii Granaci Victor, Burdu-
jan Olga, Brunchi Lucia, Tabacaru Diana 
şi Medinschii Ion. Nu a lipsit nici dansul 
popular moldovenesc, urmat de valsul 
încântător  al echipei câşti gătoare a con-
cursului „Dance Batt le-2011” MEDdan-
ce, mândria  Universităţii, și nici umorul 
care  de fi ecare dată e oferit în noi doze 
de Zebra Show.

Surpriza serii au fost  vedetele autoh-
tone care ne-au onorat  cu prezenţa: Ionel 
Istrati i, formaţia "Drâmba", Mariana Mi-
hăilă, Doina Gherman şi Eugen Doibani, 
care au interpretat piese frumoase şi pline 
de sufl et. Distracţie pe cinste, emoţii pozi-
ti ve şi un show de zile mari, pe care l-am 
putut mediati za prin intermediul televizi-
unii Moldova-1.

Acest eveniment  plin de farmec a fost 
organizat de departamentul Cultură a ASR 
a USMF «Nicolae Testemiţanu». Aducem 
organizatorilor sincere mulţumiri şi calde 
urări de bine în noul an.

 Vă dorim tuturor sărbători frumoase, 
cadouri multe și relaxare în vacanţă. Nu 
uitaţi să vă puneţi câte o dorinţă în seara 
de Anul  Nou!

 
Cristi na TOFAN, anul II, Farmacie

Viitorii medici au devenit cei  mai buni

Visul unei nopþi de iarnãVisul unei nopþi de iarnã
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Universul sportiv

Așa cum se obiș-
nuiește în toată lumea, la cum-
păna dintre ani facem totalizări, 
punem pe cântar cele obţinute și 
evidenţiem cele mai remarcabile 
realizări. Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” are cu ce se lăuda 
și la acest capitol important al 
vieţii noastre. Atât studenţii, cât 
și profesorii, în virtutea profi lu-
lui sunt model de promovare a 
modului sănătos de viaţă. Ei nu 
numai că practi că exerciţiul fi zic, 
jocurile sporti ve, mișcarea în ge-
neral, dar și înregistrează anumi-
te rezultate în competi ţii de rang 
municipal și naţional.

În cadrul Spartachiadei Lu-
crătorilor din Sistemul Sănătăţii 
sub egida sindicatelor republica-
ne „Sănătatea”  echipa de volei 
masculin a profesorilor univer-
sitari s-a clasat pe primul loc. În 
meciul fi nal pentru ti tlul suprem 
sporti vii noștri au fost net su-
periori în faţa formaţiei munici-
piului Chișinău, învingând-o fără 
drept de apel cu un scor sec de 
2-0. Încă o dată îi felicităm pe cei 
care au asigurat acest succes ce 
oferă  imagine presti gioasă Alma 
Mater: căpitanul echipei Dorin 
Tănase, Corneliu Munteanu, 

Oleg Solomon, Vitalie Lisnic, 
Vladimir Iacub, Ghenadie Bezu.

În concursul de mini-fotbal 
solii Universităţii de asemenea 
au urcat pe cea mai înaltă treap-
tă a clasamentului. Cei care au 
apărat destoinic culorile insti tu-
ţiei sunt: Vladislav Badan, Mihai 
Zaiaţ, Florin Grin, Radu Bolun, 

Radu Gurghiș, Vitalie Gribenco, 
Vladimir Diaconu, antrenor – 
Mihai Cojocaru.

În competi ţiile din progra-
mul Universiadei Cadrelor Didac-
ti ce reprezentati va Universităţii 
s-a situat pe locul 2 în clasamen-
tul general pe echipe.  De notat 
și evoluţia reușită a formaţiilor 
de baschet și joc de dame, care 
s-au clasat pe locul 3 premiant.

USMF s-a evidenţiat și în 

concursul feminin de șah, Eudo-
chia Cebotari s-a clasat pe locul 
doi. Alexei Sofroni a ocupat locul 

4 în confruntările masculine 
la aceeași probă, la care au parti -
cipat 28 de concurenţi.

Remarcăm și faptul că în 
anul ce se scurge câţiva profesori 
de la Universitate au apărat cu-
lorile republicii în competi ţii in-
ternaţionale la badminton între 
veterani, care s-au desfășurat în 
Eupatoria, Crimeea. Anatol Scor-
pan, conf. univ., catedra Medici-
na internă semiologie a ocupat 
locul 2 în pereche, iar Gr. Bivol, 
prof. univ., șef catedră Medicina 
de familie, s-a claasat pe locul 3. 

În cadrul Universiadei Stu-
denţești  formaţiei universitare 
i-a revenit la fel locul 3 la șah. Din 
echipă au făcut parte: Artur Că-
uia, Valeriu Cucieru, Ion Bostan, 
Sandu Vetrila. La lupte libere re-
prezentantul insti tuţiei noastre 
Ion Perciuleac, de asemenea, s-a 
situat pe locul 3 la individual.

O reușită mai recentă este 
evoluţia echipei USMF la între-
cerile republicane la orientare 
sporti vă. Dacă fotbalul, basche-
tul, voleiul, tenisul de masă etc. 
sunt genuri de sport foarte bine 
cunoscute, apoi sunt puţine per-
soane informate despre un așa 
gen relati v nou, cum este orien-
tarea sporti vă. Concurenţii, fo-

losind harta și busola, trebuie să 
se deplaseze într-un mediu necu-
noscut (de obicei, în pădure) de 
la un post la altul, pentru a par-
curge traseul de orientare. For-
maţia Universităţii a parti cipat la 
această competi ţie pentru prima 
dată în 2010 în cadrul Univer-
siadei, împreună cu toate insti -
tuţiile de învăţământ superior și 
colegiile din capitală. Deși echipa 
mediciniști lor nu avea experienţă 
competi ţională, nu s-a pierdut cu 
fi rea și a avut o prestaţie relati v 
bună, ocupând locul 5. Parti ci-
pând tot anul trecut la întreceri-
le „Toamna de Aur”, maraton de 
iarnă, au fost parcurse opt etape.

În toamna anului curent, 
având un comportament mai 
reușit, USMF s-a situat de acum 
pe locul 2 premiant. În confrun-
tările feminine au concurat: Ani-
na Brânză, Elena Balan, Elena 
Mamoncic, Lidia Răzlog; în cele 
masculine – Dumitru Capmari, 
Andrei Matvievski, Vadim Bar-
bărasă. De notat, că la individual 
bărbaţi Andrei Matvievski a ocu-
pat primul loc. 

Tuturor învingătorilor adre-
săm felicitări și le dorim evoluţii 
reușite în noul an 2012.  

Andrei MATVIEVSKI

Chipul atleti c al Universităţii

De dimineaţă până seară, pe toata perioada anului de învăţământ, ASR-iști i sunt 
omniprezenţi, hiperacti vi. Așa că  nu poţi să nu te întrebi: “Doamne, dar ei mai au și 
vacanţă?” Ca să primim răspunsul la această întrebare,  am stat de vorbă  cu  
câţiva ASR-iști  şi am încercat să afl ăm dacă ei au vacanţă, şi dacă da, apoi 

unde vor petrece sărbătorile de iarnă.

Marcel ABRAȘ, preşedintele ASR: 
Anul 2011 a fost un an difi cil, dar cu ajutorul echipei noastre  am putut 
realiza  tot ce ne-am pus în plan. În calitate de președinte al Asociaţi-
ei Studenţilor și Rezidenţilor am simţit împreună cu dumneavoastră, 
și în acest an, ritmul vieţii studenţești  din cadrul USMF, convingân-
du-mă, în mod repetat, că studenţii mediciniști  dau dovadă de cali-
tăţi și abilităţi deosebite, dar, în primul rând, de mare dăruire în tot 
ceea ce fac, obţinând realizări  foarte frumoase. Deoarece ASR este locul 
unde fi ecare îşi poate redescoperi  talentele și se poate afi rma ca persona-
litate, având un teren bogat de lucru și multă susţinere, vă doresc ca să 
alegeţi ca noul an să-l petreceţi încadrându-vă cât mai activ  în tot ceea ce 
facem cu și pentru voi. Fie ca anul 2012, să fi e un an rodnic, plin de viaţă, 
talent și străduinţă, iar frumoasele sărbători de iarnă să șteargă orice urmă 
de tristeţe din inimile voastre și să trezească dorinţa de a realiza lucruri 
frumoase pentru sine și pentru cei din jur. Un nou an fericit!

Victor ȘCHIOPU, vicepreședinte ASR, sef departament Cultură: 
Pentru mine, dar si pentru Asociaţia noastră, acest an a fost 
unul de anvergură, cu multe realizări, succese și aprecieri. 
Anul acesta am devenit vicepreședinte și mă mândresc că pot 
să contribui la  armonizarea  a  ceea ce numim “ani de stu-
denţie”. Fiind seful departamentului Cultură, anul acesta 
am organizat o serie de  manifestări culturale ca Balul 
Bobocilor, Tezaur Studenţesc, TVC, Sărbătoarea de An 
Nou, ş. a. Ne propunem şi pentru noul an un şir de 
activităţi  şi contăm pe sprijinul tuturor studenţilor 
pentru care uşile sunt întotdeauna deschise. Vin sărbă-
torile de iarnă, vin colindele şi cozonacii, și bradul  
frumos împodobit,  şi acea stare care te cheamă 
să petreci cu prietenii în seara de Revelion. 
Cred că acest an îl voi întâlni aici, la Chişinău,  
cu toţi prietenii. Vă felicit din suflet cu oca-
zia Sărbătorilor de Iarnă și vă doresc cadouri  
sub brad, căldură în casă, linişte în suflet  şi 
mulţi fulgi de nea!

Veronica  GUDUMAC, 
şefă departament Ştiinţe: 
Pentru direcţia Ştiinţe, anul 2011 a fost deosebit prin caracterul implicării în viaţa 

studenţească a USMF. În această perioadă am continuat activităţile de supraveghere 
în cadrul examenelor  şi reexaminărilor, am contribuit la fondarea unei noi grupe de 
studiere a limbii germane, am obţinut revizuirea programei de studii şi a testelor la 

disciplina Cardiologie, care s-a dovedit a fi foarte receptivă şi deschisă 
pentru colaborarea cu studenţii. Am monitorizat opinia studenţilor  în 
ceea ce priveşte procesul didactic şi de studii.  În continuare, ne pro-
punem  soluţionarea litigiilor  cu privire la calitatea şi numărul teste-
lor pentru examenul de stat şi, desigur, să continuăm activităţile deja 

începute. Fiind o tradiţionalistă, îmi voi petrece  Anul Nou acasă, ală-
turi de cei dragi mie, după care mă voi bucura de o mini-vacanţă înainte 

de sesiune. Ţin să felicit cordial administraţia USMF, colegii de la ASR şi toţi 
studenţii cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă, dorindu-le ca noul an să deschidă 

noi file în viaţa lor şi să le aducă pace, împliniri, realizări şi multă sănătate. 

Irina DOLINŢĂ, membra departamentului IT şi Mass-Media: 
Merituos, roditor, sârguincios –  aşa pot caracteriza anul 2011 pentru 

departamentul nostru. Am continuat să îmbunătăţim  calitatea 
site-ului, să vă  aducem la cunoştinţă prin intermediul lui, dar şi 

al ziarului “Medicus” toate activităţile desfăşurate, recentele 
reuşite şi meritele studenţilor Universităţii noastre, precum 
și tot genul de anunţuri menite să suplinească timpul liber 
al studenţilor şi să-i ajute să se afirme. Deja se resimte fio-

rul sărbătorilor, lumea începe să se agite, apar coroniţe 
de brad pe la uși şi tot mai  multe zâmbete  pe faţa 

oamenilor. Iar gerul, care te  muşcă de obraji, te 
face mai conștient de căldura casei tale. Oricum, 
Revelionul  se cere a fi petrecut cu prietenii (aşa 
mi-l planific şi eu), cu clinchete de clopoţei şi cupe 

de şampanie la miezul nopţii. Fiţi alături de cei 
dragi, îmbrăţişaţi-i, fiţi cu gurile până la 

urechi în fiecare zi, pentru că clipele  cele 
mai frumoase zboară cel mai repede.
“De Revelion nimeni nu îmbătrâneşte 
cu un an, ci se bucură că a mai prins 

încă unul!”

Sărbători  Fericite!
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