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Agenda Universitarã

În perioada 15-18 octombrie curent , un grup de 
profesori şi conferenţiari universitari de la catedra Chirurgie 
nr.2 şi Chirurgie FPM au participat la lucrările celei de-a XXXI 
Reuniuni a Chirurgilor din Moldova (Piatra Neamţ, România).

Dl Viorel Nacu, conf.univ., catedra Chirurgie operatorie şi  
anatomie topografica  a participat la Congresul Figo 2009-XIX 
FIGO World Congress of Gynecology & Obstetrics ce a avut 
loc în Cape Town, Republica Africa de Sud, în perioada 1-9 
octombrie.  

Între 12 şi 14 octombrie a.c.  la Moscova (Rusia) a avut 
loc Seminarul Internaţional “Actualităţi în hemofilie”. Din partea 
USMF “Nicolae Testemiţanu” la şedinţele de lucru a participat 
dl Valentin Ţurea, şef catedră Pediatrie nr.2. 

Dl Zapuhlih Grigore, prof. univ., şef catedra Neurochirurgie,  
a participat cu un raport oral în cadrul Congresului Român 
de Neurochirurgie. Lucrările congresului au avut loc în oraşul 
Sibiu, România (30 septembrie- 3 octombrie a.c.).

În legătură cu desfăşurarea pe  1 şi 2 octombrie curent a 
Conferinţei Internaţionale consacrată Sănătăţii Reproductive, 
dl Valentin Friptu, şef catedră Obstetrică şi Ginecologie a fost 
delegat în oraşul Kiev, Ucraina. 

În perioada 3-9 octombrie,  dna Valentina Diug, conf. 
univ., catedra Obstetrică şi Ginecologie, a participat la cel de-al 
XIX-lea Congres Mondial de Obstetrică şi Ginecologie în Cape 
Town, Africa de Sud. 

Expertul în domeniul managementului universitar, Dana  
Fărcăşanu, din România a efectuat o vizită de lucru la USMF 
“Nicolae Testemitanu”  cu scopul de a ajusta lingvistic Strategia 
Universitară 2009-2019 şi de a veni cu sugestii de îmbunătăţire 
la structura proiectului în cauză.

Dl Botnaru Victor, şef catedra Medicină internă nr.1 a  
participat în perioada 22.10.2009 – 27.10.2009 la Conferinţa 
“New challenges in primary”, desfăşurată în Roma, Italia. 

În perioada 14.10.2009 – 23.10.2009,  în Pennsylvania 
-Philadelphia, SUA, s-a desfăşurat Congresul anual al 
Societăţii de Reumatologie. USMF “Nicolae Testemiţanu” a fost 
reprezentată la acest eveniment de către dna Liliana Groppa, 
şef catedra Medicină internă nr.1

Cu ocazia Zilelor Universităţii 
care vor avea loc în data de 
21-23 octombrie 2009, Biroul 
Permanent al Senatului Univer-
sităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţa-
nu” invită colaboratorii şi stu-
denţii să participe la conferinţa 
ştiinţifi că anuală.

Toate facultăţile şi respectiv 
catedrele vor fi  antrenate în orga-
nizarea şi desfăşurarea conferin-
ţei ştiinţifi ce. Astfel vor fi  prezenta-
te 551 de rapoarte şi 113 postere 
asupra celor mai actuale aspecte 
ale medicinei contemporane. Lu-
crările conferinţei se vor desfăşu-
ra în următoarele secţii:

Probleme fundamentale ale 1. 
medicinei
Probleme actuale în sănătatea 2. 
publică

Probleme actuale ale medici-3. 
nei interne
Probleme actuale ale chirurgiei4. 
Probleme actuale ale ortopediei 5. 
şi traumatologiei
Probleme actuale ale pediatriei 6. 
şi chirurgiei pediatrice
Probleme actuale ale obstetri-7. 
cii şi ginecologiei 
Probleme actuale ale neuro-8. 
logiei, neurochirurgiei şi psihi-
atriei
Probleme actuale ale stomato-9. 
logiei
Probleme actuale ale farmaciei10. 
Actualităţi în ştiinţele sociale şi 11. 
fi lologice
Dezvoltarea resurselor infor-12. 
maţionale medicale: tendinţe, 
probleme, soluţii. 
Programul Zilelor Universităţii 

va începe prin discursul domnului 
rector Ion Ababii privind activita-

tea universităţii în anul academic 
2008-2009.

De asemenea, în data de 23 
octombrie, va avea loc Şedinţa  
Senatului în care prof. univ. Viorel 
Prisăcari, prorector pentru activita-
tea ştiinţifi că,  va ţine un discurs cu 
tema: „Activitatea ştiinţifi că a USMF 
„Nicolae Testemiţanu” în anul de 
dare de seamă şi obiectivele stra-
tegice principale de dezvoltare a 
ştiinţei universitare pentru anii 2010 
- 2019”. Despre realizările şi pro-
blemele cercetărilor ştiinţifi ce ale 
studenţilor şi rezidenţilor va vorbi 
în faţa auditoriului Stanislav Grosu, 
preşedintele Asociaţiei Ştiinţifi ce a 
Studenţilor şi Tinerilor Medici. 

În contextul aceleiaşi manifes-
tări, în data de 22 şi 23 octombrie 
în cadrul Zilelor universităţii se 
vor desfăşura şi activităţi cultural-
sportive. 

Conferinţa ştiinţifi că anuală a colaboratorilor 
şi studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu” 

din Republica Moldova

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 
reprezintă, în mod sigur, mân-
dria, speranţa şi împlinirea 
idealurilor oricărei societăţi 
contemporane. Universităţile 
contribuie la formarea unui  
elan creator colectiv, stimu-
lant şi emulat de propriile vo-
caţii şi aspiraţii.

Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu” a pus temelia 
învăţământului superior me-
dical  din Republica Moldova. 
Ea a fost fondată în baza In-
stitutului de Medicină nr. 1 
din Sankt-Petersburg, evacu-
at în timpul celui de al II-lea 
Război Mondial în Kislovodsk, 
ulterior fi ind transferat la Chi-
şinău împreună cu studenţii 
şi întregul cadru profesoral.  

Denumită Institut de Stat 
de Medicină din Chişinău, Uni-
versitatea îşi începe activitatea 
la 20 octombrie 1945, având o 
singură facultate, cea de Me-
dicină Generală, care întrunea 
32 catedre, în cadrul cărora îşi 
făceau studiile circa 1000 de 
studenţi. Pe parcursul anilor, 
au fost fondate Facultatea Pe-
diatrie (1954), Facultatea Sto-
matologie (1959), Facultatea 
Medicină Preventivă (1963) şi  
Facultatea Farmacie (1964). 
La 25 iulie 1991, Institutul de 
Stat de Medicină "Nicolae Tes-
temiţanu" din Chişinău a fost 
reorganizat în Universitate. În 
1995, instituţia a fost redenu-
mită în Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie "Ni-
colae Testemiţanu" din Repu-
blica Moldova. 

Pe parcursul a celor 64 de 
ani de activitate, Universitatea 
a format şi a perfecţionat spe-
cialişti în domeniul medicinei 
şi farmaciei; a dezvoltat cerce-
tarea ştiinţifi că inclusiv prin 
colaborare cu instituţii simi-
lare de peste hotare; a acordat 
servicii medicale califi cate ce 
corespund necesităţilor siste-
mului de sănătate; a promovat 
valorile general umane, spiri-
tul gândirii critice şi al liberei 
expresii, fi ind mereu receptivă 
la aspiraţiile şi necesităţile co-
munităţii academice. 

Activităţile de cercetare 
ştiinţifi că în Universitate in-
clud peste 68 teme, care se 
realizează în cadrul a peste 25 
de şcoli ştiinţifi ce din diverse 
domenii medicale. Rezultate-

le cercetărilor ştiinţifi ce, 
obţinute de colaboratorii 
Universităţii în ultimii 
cinci ani, s-au materi-
alizat în peste 7800 pu-
blicaţii, inclusiv 58 mo-
nografi i, 163 manuale 
şi ghiduri, 3956 articole 
ştiinţifi ce, precum şi 110 
brevete de invenţie şi 645 
certifi cate de inovaţie. 
Performanţele cercetăto-
rilor universitari  au fost 
apreciate  cu 193 de me-
dalii, inclusiv 48 de aur, 
60 de argint, 65 de bronz 

şi peste 200 de diplome şi pre-
mii speciale, conferite la dife-
rite expoziţii internaţionale.

La etapa actuală, pentru 
USMF "Nicolae Testemiţanu" 
unul dintre domeniile priori-
tare îl constituie relaţiile in-
ternaţionale. Universitatea 
întreţine relaţii de colaborare 
în domeniul formării cadre-
lor medicale şi farmaceutice, 
ştiinţei medicale şi medicinei 
practice cu peste 30 de  uni-
versităţi şi clinici din Româ-
nia, Rusia, Ucraina, Fran-
ţa, Germania, Italia, Grecia, 
Olanda, Cehia, Polonia, Slo-
vacia, SUA, Israel.

În acest an, în urma unui 
efort comun şi perseverent al 
tuturor colaboratorilor, Uni-
versitatea a reuşit să obţină 
Certifi catul de Calitate, ISO 
9001:2008. Acesta confi rmă o 
data în plus că astfel de valori 
precum excelenţa, performan-
ţa, responsabilitatea şi inova-
ţia sunt forma de a fi  a insti-
tuţiei noastre.  

 De asemenea, pentru a se 
plia standardelor internaţio-
nale în domeniul învăţămân-
tului, USMF „Nicolae Testemi-
ţanu” este în proces de elabo-
rare a Proiectului „Strategia 
de Dezvoltare a Universităţii 
pentru anii 2010 - 2019”, care 
are drept obiectiv consolidarea 
poziţiei actuale a Alma Mater 
şi asumarea unui rol tot mai 
activ în dezvoltarea comunită-
ţii academice naţionale.

Toate acestea au conso-
lidat prestigiul Universităţii, 
care actualmente este recu-
noscută în ţară şi în lume ca 
o instituţie ce promovează re-
forme progresiste şi tinde să 
se alinieze standardelor edu-
caţionale europene şi mondia-
le. Alinierea la tot ce-i modern 
în învăţământul universitar, 
dezvoltarea şi aprofundarea 
activităţilor de cercetare şi 
inovare în domeniul medici-
nei, desfăşurarea continuă a 
activităţilor clinice sunt cele 
trei componente care deter-
mină astăzi rolul şi valoarea 
Universităţii.

Ion ABABII, 
rector USMF “Nicolae 
Testemiţanu” din RM, 

 dr. hab. med., 
prof. univ.,

 academician al AŞM

Ştiri pe scurtEditorial
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În perioada 24-26 
septembrie a.c. mai 
mulţi profesori univer-
sitari ai Universităţii 
de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu” au participat 
la Salonul Internaţional 
de Invenţii şi Tehnologii 
noi „NEW TIME”, care 
s-a desfăşurat în Ucrai-
na, oraşul Sevastopol.

Participanţii şi-au 
prezentat invenţiile, iar 
la sfârşit au primit di-
plome şi medalii. 

Astfel, MEDALIAŢII CU AUR ai salonului au 
fost:

V. Prisăcari, V. Ţapcov, S. Buraceova, 1. 
A.Gulea, S. Spînu, N.Bejenari – Compuşi ai 
cuprului cu proprietăţi antibacteriale

V. Gonciar, E. Zariciuc, N. Bacinschii, 2. 
T. Lupaşcu, V. Rudic, S. Plugaru, S. Cerlat – 
Remediu antibacterial

V. Ghicavâi, M.Ciuhrii, N. Bacinschii, 3. 
V. Ciuhrii – Preparate entomologice: Imupurin, 
Imuheptin, Entoheptin, Adenoprosin

O. Losîi, E. Edinac, A. Sandul – 4. Dispozi-
tiv şi metodă de determinare a  stării muşchilor 
trompei auditive în otite purulente cronice 

MEDALIAŢII CU ARGINT:

I. Ababii, V. Nacu, B. Topor, P. Ciobanu, 1. 
F. Gornea. G. Croitoru. M. Darciuc, L. Nacu 
– Transplantare de celule în medicina 
regenerativă

V. Nacu, P. Ciobanu, E. Mocan, 2. 
L. Nacu, V. Secrieru – Slide for histological re-
search and method for obtaining histological 
smear of cell culture 

I. Jeru – 3. Dispozitiv şi metodă în tratarea 
cataractei senile

L. Cerempei, G. Rîmarciuc, V. Gudu-4. 
mac, M. Ababii, E. Cerempei – Metode saline 
de diagnosticare a bolilor cronice ale sistemu-
lui digestiv la copii  

AUR şi ARGINT pentru 
inventatorii moldoveni

An de an, după susţinerea 
examenelor de stat, tinerii far-
macişti pornesc pe calea pe cât 
de anevoioasă, pe atât şi de cap-
tivantă de iniţiere şi afi rmare în 
calitate de specialişti diplomaţi. 
Majoritatea aleg activitatea în 
cadrul farmaciilor comunitare, 
eliberând pacienţilor medica-
mentele prescrise de medic sau 
cele OTC. Este una dintre mo-
dalităţile de afi rmare a farmacis-
tului. Aici se cere onestitate şi 
demnitate profesională, precum 
şi un interes sporit şi nemascat 
faţă de sănătatea pacientului. 
Numai în cazul când farmacistul 
îşi propune ca scop să nu fi e un 
simplu vânzător, numai atunci 
el va fi  apreciat la adevărata sa 
valoare. 

O altă posibilitate de afi rmare 
este prestarea muncii în cadrul 
farmaciilor instituţiilor medicale, 
mai ales că în prezent acestea 
se confruntă cu o insufi cienţă 
de cadre farmaceutice. Anume 
la acest nivel se consolidează 
relaţia medic-farmacist, bazată 
pe colegialitate. Prin această 
conlucrare profesională are de 
câştigat efi cacitatea tratamentu-
lui pacienţilor. 

Farmacistul îşi mai poate 
aplica cunoştinţele şi aptitudinile 
şi în cadrul producerii medica-
mentelor. Actualmente, produc-
ţia farmaceutică autohtonă este 
realizată de 22 de producători, 
deci peste 90-95 la sută dintre 

medicamente se importă. De ce 
să nu crească numărul produ-
cătorilor autohtoni? 

Nu mai puţin important şi 
perspicace pentru un farmacist 
este antrenarea în domeniul 
cercetărilor ştiinţifi ce. Republica 
Moldova dispune de instituţii şti-
inţifi ce, de materie primă locală 
necesare pentru elaborarea no-
ilor medicamente. 

Un alt tărâm de o înaltă în-
cărcătură socială pentru tânărul 
farmacist este cel al activităţii 
didactice. Părerea mea este că 
profesorul joacă rolul primordial 
în formarea viitorului farmacist 
ca un specialist de o înaltă va-
loare. Astfel el contribuie în mod 
direct la perpetuarea profesiei. 

Evident că sunt multiple po-
sibilităţi de afi rmare în diverse 
domenii ale sistemului farmace-
utic, toate îndeplinind funcţia de 
asigurare a populaţiei cu medi-
camente efi ciente, inofensive, 
de bună calitate. 

Care sunt perspectivele de afi rmare pentru un viitor farmacist?
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Livia UNCU,
doctor în farmacie, 

conferenţiar universitar, 
vicedecan

Lumea  este tot mai preo-
cupată de sănătate, de prelun-
girea vieţii, de frumuseţea ex-
terioară. Farmacistul are un rol 
important atât prin obţinerea de 
noi produse medicamentoase, 
cât şi prin eliberarea acestora 
şi oferirea de informaţii cât mai 
complete şi competente.

La prima vedere, meseria 
de farmacist este o ocupaţie 
frumoasă, fără prea multă băta-
ie de cap. În realitate, profesia 
implică mai mult decât vânzarea 
unor produse speciale. Până să 
ajungi să eliberezi medicamen-
te trebuie să înveţi, timp de cinci 
ani, într-o facultate de profil şi 
încă doi ani în rezidenţiat pe 
specialitate. 

Pentru a se putea afirma 
în specialitate, indiferent de 
domeniul de activitate ales, un 
farmacist bun trebuie să aibă 
cunoştinţe temeinice de spe-
cialitate şi să înveţe continuu, 
să aibă abilităţi de comunicare 
şi să fie capabil să stabilească 
o legătură la nivel personal cu 
pacienţii. Răbdarea trebuie să 

fie una dintre principalele cali-
tăţi ale unui farmacist. În acest 
aspect este foarte importantă 
formarea farmacistului, căci în-
crucişarea disciplinelor foarte 
variate permit de a răspunde 
unei veritabile exigenţe de po-
livalenţă ştiinţifică. 

Farmacistul este un cerce-
tator. El trebuie, în fiecare an, 
să-şi reactualizeze câmpul de 
cunoştinţe, în funcţie de noile 
realizări în domeniu. Confruntat 
permanent cu progresul ştiinţific 
şi evoluţia meseriei sale, farma-
cistul trebuie să dispună de o 
formare continuă şi exemplară, 
în scopul de a asigura calitatea 
înaltă a actelor farmaceutice pe 
care le efectuează. Datorită for-
mării sale iniţiale şi permanen-
te, farmacistul este un adevărat 
profesionist al sănătaţii.

Farmacistul este garant al 
sănătăţii publice. Medicamen-
tul uşurează, previne boala, 
prelungeşte durata vieţii, dar 
poate să conţină, de aseme-
nea, o substanţă riscantă. Dis-
persia sa solicită garanţia şi 
expertiza farmacistului, singurul 
garant pentru o bună eliberare 
a medicamentului. Farmacistul 
îşi angajează propria responsa-
bilitate pentru fiecare prescrip-
ţie medicală, pe care trebuie 
să o controleze. El este profe-
sionistul sănătăţii, constituind 
ultima verigă în drumul medi-
camentului, sfătuind bolnavul 
împotriva utilizării defectuoase 
a medicamentelor. El este o ve-
ritabilă punte de legătură între 
populaţie şi agenţiile de sănăta-
te. Garanţia calităţii şi securităţii 
aduse de farmacist este un ade-
vărat fundament de monopol pe 

care-l consimte în prepararea şi 
eliberarea medicamentului.

Farmacistul este, de ase-
menea, un pedagog: el explică 
tratamentul prescris de medic, 
favorizează "observaţia" terape-
utică a pacientului, informează 
publicul şi ştie să asigure, chiar 
dacă el este neîncrezut într-o 
problemă de sănătate. Sfatul lui 
este solicitat pentru a răspunde 
cu rapiditate problemelor de să-
nătate, fără consecinţe grave şi 
trecătoare, în materie de igienă 
şi de ingrijire medicală.

În lumea medicală, farma-
cistul reprezintă ultima verigă 
într-un lanţ format din membrii 
acesteia. El are responsabilita-
tea verificării corectitudinii pre-
scripţiilor şi respectării dozelor 
medicamentelor. 

Munca farmacistului nu 
constă doar în eliberarea me-
dicamentelor, serviciul lui poate 
fi şi în companii farmaceutice, 
reprezentanţe, în cadrul depo-
zitelor farmaceutice, în labora-
toare de analiză şi control, la 
întreprinderile producătoare de 
medicamente, în spitale.

 Bagajul de cunoştinţe şi 
aptitudini practice îi asigură far-
macistului un vast teren de an-
gajare în cercetarea ştiinţifică, 
care poate fi realizată în cadrul 
celor cinci laboratoare ale Cen-
trului ştiinţific  în domeniul me-
dicamentului sau la catedrele 
Facultăţii Farmacie. 

Totodată, tinerii posesori ai 
profesiei se pot regăsi şi pe tă-
râmul pedagogic, urmând mas-
teratul la disciplinele de profil, 
pentru a transmite altor genera-
ţii tainele şi măiestria artei de a 
fi FARMACIST. 

Elena BOBROV, 
anul V, 

Facultatea Farmacie

Rubrică îngrijită de Diana PÎNZARI, 
specialist relaţii publice

În urma formării noului gu-
vern al ţării, domnul Vladimir 
HOTINEANU, chirurg de profe-
sie, doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar, prorec-
tor pentru activitate curativă 
şi instruire postuniversitară al 
USMF “Nicolae Testemiţeanu”  
a fost desemnat ministru al 
Sănătăţii din Republica Mol-
dova. 

Cu prilejul  numirii domnului 
Hotineanu în înalta funcţie de 
stat, comunitatea academică a 
Universităţii de Stat de Medici-
nă şi Farmacie „Nicolae Teste-
miţanu” din Republica moldova 
are marea onoare de a exprima 
sincere felicitări, urări de sănă-
tate, forţe creative şi inspiraţie 
pentru realizarea dezideratelor 
pe care şi le propune domnul minis-
tru. 

Vladimir Hotineanu s-a născut 
în 1950, într-o familie de moldo-
veni deportaţi în Kazahstan. A ab-
solvit Institutul de Stat de Medicină 
din Chişinău în 1974. În 1989,  i se 
conferă gradul ştiinţific de doctor ha-
bilitat  în medicină.

În perioada 1983 - 1989 este asis-

tent, catedra Chirurgie, Institutul de 
Stat de Medicină din Chişinău; fost 
viceministru al Sănătăţii şi preşedinte 
al Comisiei de eliberare a licenţelor 
pentru activitate farmaceutică în Gu-
vernul Sturza, laureat al Premiului de 
Stat, Om Emerit al Republicii Mol-
dova. Din 2007 este membru PLDM, 
iar din octombrie 2008 conduce 
Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor 
Liberal Democraţi. 

Vladimir HOTINEANU 
– noul ministru 
al Sănătăţii
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Rectorul USMF „Nicolae Teste-
miţanu”, acad.  Ion Ababii a par-
ticipat în perioada 15- 18 octom-
brie 2009 la Reuniunea Interna-
ţională de nivel înalt,  organizată 
de Universitatea de Medicină 
Charite din Berlin în colaborare 
cu Universitatea Descartes din 
Paris,  cu genericul „Evoluţia 
în medicină” şi care şi-a ţinut 
lucrările în oraşul Berlin, Repu-
blica Federală Germană. 

În cadrul Reuniunii a fost pre-
zentat raportul „Consecinţele socio-
economice ale perioadei de tranzi-
ţie pentru Sistemul de Sănătate din 
Republica Moldova”, unde au fost 
punctate următoarele aspecte: 

• Perioada anilor ’90 a fost mar-
cată de criza financiară care a dus 
la micşorarea bugetului statului, 
iar în consecinţă reducându-se şi 
finanţarea Sistemului de Sănătate 
de până la 2,9% din Produsul In-
tern Brut. 

• Treptat au fost trasate direc-
ţiile prioritare de reformare a sis-
temului: introducerea asigurărilor 
obligatorii pentru sănătate; acor-
darea primului ajutor medical; re-
organizarea ajutorului  medical în 
staţionar; reformarea procesului 
de pregătire a medicilor şi farma-
ciştilor.

• La etapa actuală o atenţie 
sporită este acordată elaborării 
Strategiei Dezvoltării Învăţământu-
lui Medical din Republica Moldova, 
în care sunt implicaţi circa 10 ex-
perţi din ţările Uniunii Europene.

“Actualităţi în etiologia, patoge-
nia, profi laxia, diagnosticul şi 
tratamentul tuberculozei şi afec-
ţiunilor pulmonare”- acesta a fost 
genericul celui de-al IV-lea Con-
gres Naţional de Ftiziopneumolo-
gie (cu participare internaţională), 
consacrat jubileului de 50 de ani 
al Institutului de Ftiziopneumo 
logie ,,Chiril Draganiuc”, şi care 
şi-a ţinut lucrările la 1–2 octom-
brie 2009.

Cei prezenţi în Sala Senatului 
a USMF ,,Nicolae Testemiţanu”, sa-
vanţi din România, Rusia, Ucraina, 
Germania, oameni de ştiinţă şi spe-
cialişti în domeniu din Republica Mol-
dova au fost salutaţi de către Oleg 
Lozan, viceministru al Sănătăţii, aca-
demicienii Teodor Furdui, prim-vice-
preşedinte al Academiei de Ştiinţe 
din Moldova; Gheorghe Ghidirim, 
preşedintele Ligii Medicilor din RM; 
Mihail Popovici, directorul Institutului 
de Cardiologie; Constantin Iavorschi, 
directorul Institutului de Ftiziopneu-
mologie ,,Chiril Draganiuc”. 

Raportul de bază ,,Organizarea 
serviciului antituberculos şi pneumo-

logic. Epidemiologia tuberculozei şi 
a bolilor pulmonare nespecifi ce” a 
fost prezentat de către directorul in-
stituţiei de profi l. 

Pornind de la realitatea că inci-
denţa globală a tuberculozei consti-
tuie 120,5 la 100 000 de locuitori, în 
anul 2008, şi prevenirea răspândirii 
ei necesită acţiuni energice din par-

tea organelor puterii locale şi insti-
tuţiilor medicale şi sociale, au fost 
realizate două programe naţionale 
de control al tuberculozei pentru 
anii 1996–2000 şi 2001–2005. Actu-
alul Program Naţional de control şi 
profi laxie a tuberculozei pentru anii 
2006–2010 este axat pe integrarea 
acţiunilor antituberculoase cu acti-
vitatea întregii reţele medicale, pre-
cum şi terapia intensivă de spital, 
extinderea tratamentului ambulator 
obligatoriu şi strict supravegheat 
(strategia DOTS şi DOTS Plus). 

Un loc deosebit în ftiziopneumo-
logie îl ocupă şi bolile nespecifi ce ale 
aparatului respirator (BNAR) acute 

şi cronice, pentru care este carac-
teristic nivelul înalt al incidenţei şi 
mortalităţii ca şi ponderea crescută 
de invalidizare a pacienţilor.

În comunicările delegaţilor au 
fost abordate cele mai stringen-
te probleme cu care se confruntă 
medicii în domeniu, s-au propus 
noi forme şi metode de profi laxie, 
diagnostic şi tratament al pacienţi-
lor afectaţi de tuberculoză, precum 
şi s-au evidenţiat unele lacune în 
activitatea serviciului de ftiziopneu-
mologie. 

În scopul ameliorării situaţiei epi-
demiologice a tuberculozei, creşterii 
efi cienţei măsurilor antituberculoase   
se cere, de rând cu menţinerea unui 
nivel înalt de activităţi de profi laxie, 
ameliorarea tranşantă a depistării 
şi tratamentului acestei maladii in-
fecţioase. S-a decis de a optimiza 
conlucrarea cu organele puterii de 
stat şi organele administraţiei locale 
în realizarea programelor de control 
al tuberculozei teritoriale şi în insti-
tuţiile penitenciare, asigurând parti-
ciparea activă  a tuturor instituţiilor 
medicale subordonate, conducă-
torilor de întreprinderi, organizaţii, 
instituţii, asociaţii, sindicate, Soci-
etăţii „Crucea Roşie”; a continua 
reformarea serviciului de ftiziopneu-
mologie pe verticală, a aduce struc-
tura şi statele centrelor teritoriale 
antituberculoase în concordanţă cu 
numărul populaţiei deservite şi nive-
lul incidenţei tuberculozei; a forma 
structuri antituberculoase conform 
cerinţelor situaţiei epidemiologice 
actuale; a elabora un Program Na-
ţional de control al bolilor nespeci-
fi ce ale aparatului respirator. Întru 
scăderea incidenţei, invalidităţii, 
mortalităţii prin bolile nespecifi ce 
ale aparatului respirator a considera 

prioritare depistarea precoce şi pla-
nifi carea efi cientă a asistenţei medi-
cale în aceste patologii; a revigora 
depistarea activă a tuberculozei la 
anumite contingente de populaţie; 
a face testarea cu tuberculină la co-
piii care prezintă o simptomatologie 
cu semne de tuberculoză; a stabili 
durata evidenţei bolnavilor de tuber-
culoză sensibilă în fi şierul de supra-
veghere – 12 luni, pentru TB MDR 
– 24 luni cu determinarea la fi nele 
supravegherii a ratei succesului; a 
implica ministerele de resort, alte 
organizaţii şi societăţi în elaborarea 
programelor de educaţie sanitară a 
populaţiei; a organiza în continuare 
conferinţe şi simpozioane ştiinţifi co-
practice tematice anual şi a convoca 
Congresul V Naţional de Ftiziopneu-
mologie în  2014. 

Al IV-lea Congres Naţional de 
Ftiziopneumologie şi-a exprimat 
certitudinea că Societatea de Fti-
ziopneumologie, organele ocrotirii 
sănătăţii, instituţiile antituberculoa-
se, Institutul de Ftiziopneumologie 

i it d i t i l

Colaborare internaþionalã

În perioada 18-22 octombrie se afl ă 
în vizită la USMF ,,Nicolae Testemiţa-
nu” prof. David Gordon, preşedintele 
Asociaţiei Universităţilor medicale 
din Europa. 

Programul vizitei este complex şi va-
riat. În prima zi înaltul oaspete a avut o 
întâlnire cu rectorul Universităţii, acad. 
Ion Ababii, decanii şi prodecanii facultă-
ţilor Medicină, Rezidenţiat şi Secundariat 
Clinic, Perfecţionare a Medicilor, iar după 
amiază prof. David Gordon a prezentat o 
comunicare cu privire la studiile universi-
tare în Uniunea Europeană la adunarea 
reprezentanţilor catedrelor clinice.

E de remarcat caracterul interactiv 
al discuţiilor care s-au axat pe cele mai 
stringente probleme şi aspecte privind 
perfecţionarea învăţământului universi-
tar, postuniversitar şi continuu, chezăşie 
a formării cadrelor medicale de înaltă 
califi care. Profesorul a răspuns la nume-
roase întrebări adresate de cei prezenţi.

Rectorul Ion Ababii a menţionat fap-
tul că această vizită coincide în timp cu 
aniversarea a 64-a a Universităţii. Venind 
cu unele fi le ale cărţii de vizită a Univer-
sităţii, a remarcat că instituţia e deschisă 
spre colaborare şi perfecţiune. Curricu-
lum de studii este ajustat standardelor 
internaţionale. Mulţi absolvenţi activează 
cu succes în diferite ţări. La rândul său, 
prof. David Gordon a subliniat importanţa 
problemelor puse în discuţie, accentuând 
că Directivele Parlamentului European 
prevăd clar cerinţele înaintate faţă de 
şcolile medicale, durata învăţământului 
universitar fi ind de 6 ani sau 5500 ore 
academice. Studiile universitare trebuie 
aduse la un nivel comun în toată Europa. 
Medici buni trebuie să activeze pe viitor şi 
în ţările mai puţin dezvoltate. Dumnealui 
s-a referit la schimbul larg de experienţă 
între diferite universităţi referitor la studii 
universitare şi postuniversitare. Numărul 
de şcoli medicale creşte conform popula-
ţiei în ţara respectivă. În Marea Britanie, 

de exemplu, la un milion de populaţie 
revin 100 şcoli medicale. De asemenea 
s-a insistat asupra unei balanţe reuşite a 
disciplinelor fundamentale teoretice şi cli-
nice, cântarul oscilând în favoarea prac-
ticii. În alcătuirea curriculumului neapărat 
trebuie să aibă o reprezentanţă tineretul 
studios. În baza experienţei sale de mulţi 
ani din Marea Britanie prof. Gordon s-a 
referit în detalii la procesul didactic, înce-
pând de la admiterea pe criterii selective 
şi exigente a viitorilor studenţi până la 
absolvire, precum la studiile postuniver-
sitare. Învăţământul medical trebuie să 
fi e sigur şi bun, accentul fi ind plasat pe 
diversitate. Structura curricumului, ca-
drele didactice, metodele de evaluare a 
cunoştinţelor se cere să fi e în armonie cu 
rigorile timpului. 

Consiliul medical general, în majo-
ritate fi ind alcătuit din medici, vizitează 
sistematic toate şcolile medicale. Se ur-
măreşte scopul ca studiile să fi e bazate 
pe probleme. De acum la anul 4 se poate 
de determinat abilităţile studentului, dacă 
el este gata să exercite responsabila 
funcţie de medic. Pentru orice spital un 
benefi ciu fi nanciar îl aduce numărul de 
studenţi care concomitent cu studiile ac-
tivează în cadrul acestei instituţii. 

Este foarte important rolul ştiinţei în 
formarea specialiştilor. Nu poate fi  con-
ceput un medic profesionist fără antre-
narea lui încă din studenţie în procesul 
de cercetare. Studenţilor cu aptitudini 
deosebite în cercetare li se micşorează 
numărul de ore academice. În general, 
studiile sunt fi nanţate de Guvern prin in-
termediul Departamentelor Sănătate şi 
Educaţie. 

Profesorul David Gordon a prezentat 
o comunicare despre studiile postuniver-
sitare şi formarea continuă în spaţiul Uni-
unii Europene. În contextul acestei vizite 
dumnealui s-a întâlnit cu grupul de lucru 
pentru elaborarea proiectului Planului 
Strategic de dezvoltare a USMF ,,Nico-
lae Testemiţanu” din RM. 

"Chiril Draganiuc”, catedra Pneu-
moftiziologie a USMF vor contribui 
la ridicarea considerabilă a calităţii 
întregului complex de măsuri anti-
tuberculoase şi combaterii bolilor 
nespecifi ce ale aparatului respirator, 
la realizarea programelor naţionale 
prin implementarea metodelor noi de 
profi laxie, depistare, tratament şi re-
cuperare întru ameliorarea situaţiei 
epidemiologice, scăderea incidenţei 
şi mortalităţii prin tuberculoză şi boli 
nespecifi ce ale aparatului respirator.

Participanţii la acest prestigios 
for ştiinţifi c au rămas impresionaţi 
de nivelul de organizare şi desfă-
şurare al Congresului, de conţinutul 
rapoartelor, accesibilitatea expunerii 
materialului, bazat pe cazuri concre-
te şi propuneri în vederea redresării 
situaţiei; de schimbul larg de opinii 
dintre savanţi, medici de la instituţii 
medicale din capitală şi din întreaga 
republică.

Traian MUSTEAŢĂ,
corespondent      

Experţii 
francezi 
recomandă... 
Experţii internaţionali în domeniul manage-
mentului financiar, Benoit Nautre şi Pierre 
Mevelec, din Franţa, au efectuat o vizită de 
lucru în perioada 28.09.09-02.10.09 cu scopul 
de a realiza expertiza proiectului dezvoltării 
strategice a USMF „Nicolae Testemiţanu” în 
domeniul managementului financiar. 

Esenţa activităţii grupului de colaboratori şi 
experţi s-a soldat cu elaborarea unui instrument 
de motivare prin care fiecare şef de catedră să 
conştientizeze responsabilitatea resurselor  pe 
care le gestionează. De asemenea, au venit cu 
recomandări ce ţin de: 

organizarea în continuare a seminarelor de • 
instruire pentru a valorifica rezultatele obţinu-
te;

reorganizarea sistemului universitar pentru a • 
facilita implementarea metodei de analiză; 

identificarea noilor indicatori de performanţă • 
şi încadrarea colaboratorilor USMF din diferi-
te servicii în procesul de elaborarea a meca-
nismelor de gestiune.

Reuniune 
de nivel 
înalt 
la Berlin 

Componente 
ale perfecţiunii

Universul 
Alma MaterFtiziopneumologii în căutare de noi soluţiiFtiziopneumologii în căutare de noi soluţii
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Violeta Stratan: Domnule 
prof. Gladun, Obstetrica şi Gi-
necologia este domeniul me-
dical pe care l-aţi ales acum 50 
de ani. Ce anume v-a motivat să 
faceţi acest pas?

Eugen Gladun: Odată devenit 
student la medicină, am avut feri-
cita ocazie să am ore cu doamna 
profesor Luţenco. Ea a fost per-
soana care ne-a insufl at nouă, 
studenţilor medicinişti, dragostea 
faţă de această profesie. Chiar şi 
atunci când am fost angajat la  ma-
ternitate, doamna Luţenco a rămas 
pentru mine un exem-
plu demn de urmat. 
Observam care era 
atitudinea dumneaei 
faţă de pacient, faţă 
de femeia gravidă, iar 
acest lucru m-a moti-
vat să merg pe calea ginecologiei 
şi obstetricii. Mai mult decât atât, 
ginecologia mi s-a părut a fi  un do-
meniu afi liat matematicii. Modul în 
care este poziţionat copilul în burta 
mamei, căile prin care se naşte el, 
totul se afl ă într-o anumită corela-
ţie cu geometria şi trigonometria. 

V.S.: În opinia Dumnea-
voastră, care sunt  calităţile şi 
valorile de care  ar trebui să 
dea dovadă un medic adevărat, 
respectiv un ginecolog adevă-
rat?

E.G.: Cei care vor să cunoască 
medicina trebuie să ştie că „dru-
mul” medicului nu e presărat cu 
fl ori. Medicul este acea persoană 
care trebuie să se dezică de mul-
te lucruri în viaţă, să jertfească din 
timpul său personal, toată viaţa să 
fi e în căutare de ceva nou, să în-
veţe şi să facă ştiinţă. 

Medicul nu are zile de odih-
nă, nu are concediu, nu poate 
prognoza când poate apărea 
acea urgenţă. Aici trebuie să 
menţionez faptul că urgenţa în 
obstetrică este  foarte importan-
tă. Medicina presupune multe 
riscuri cărora trebuie să te supui. 
Dacă în alte domenii ale medici-
nei pe cântar este pusă o singu-
ră viaţă, obstetricianul răspunde 
de două sau chiar de mai multe 
vieţi. Nu întotdeauna profesia de 
ginecolog îţi aduce numai bucu-
rii. Obstetricianul asistă nu nu-
mai la naşteri, dar,  din păcate, 
uneori şi la decesul pacientului 
său. De aceea, medicul obstetri-
cian trebuie să fi e gata şi pentru 
momente mai puţin plăcute în 
viaţă. 

Domnul Eugen Gladun este medicul 
care şi-a transformat profesia în artă şi a 
ştiut cel mai bine să ajute pacientele sale 
să dea viaţă pe pământ. Niciodată nu a 
făcut statistică din profesia sa şi întrea-
ga viaţă a slujit cu devotament celei mai 
nobile cauze, aceea de a aduce bucurie 
oamenilor.

Dumnealui este fondatorul Institutului 
de Cercetări Ştiinţifi ce în domeniul Ocro-
tirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, actual-
mente instituţie ştiinţifi că modernă, apre-
ciată şi recunoscută de prestigioase orga-

nizaţii şi instituţii de peste hotare. Pentru 
merite deosebite  în activitatea medicală 
şi didactică, academicianului Eugen Gla-
dun i s-a conferit titlul de Om Emerit, fi ind 
desemnat apoi ca laureat al Premiului de 
Stat. A fost decorat cu cea mai înaltă dis-
tincţie de stat a Republicii Moldova, „Or-
dinul Republicii”, primind apoi şi medalia 
„Meritul Civic”.

Ce înseamnă să fi i medic ginecolog în 
Moldova, care sunt riscurile, dar şi aspec-
tele pozitive ale acestei profesii veţi afl a 
din interviul ce urmează.

Istorii de succes

Eugen GLADUN, 

omul care a făcut din medicină 
o artă...

V.S.: Cum vă descurcaţi în 
astfel de cazuri?

E.G.: De obicei, medicul nu lu-
crează de unul singur. Respectiv, 
în situaţiile despre care vorbim, 
întreaga echipă este implicată în 
anevoioasa îndatorire de a expli-
ca rudelor celui decedat ce s-a 
întâmplat şi care au fost cauzele 
acelei  tragedii. Aici e nevoie să fi i 
foarte atent la detalii şi la modul în 
care o spui, adică medicul trebuie 
să mai fi e şi un diplomat în relaţia 
cu oamenii.

Primul deces nu-l voi putea 

uita niciodată. Atunci am simţit cu 
adevărat ceea ce înseamnă să lu-
crezi într-o echipă de profesionişti. 
Singur ar fi  imposibil să rezişti. În 
acest context vreau să spun că 
studierea psihologiei trebuie să 
ocupe un loc important în şcoli şi 
chiar în Universitatea noastră. 

V.S.: Să înţeleg că o pro-
fundă cunoaştere a psihologiei 
omului este necesară pentru un 
medic? 

E.G.: Categoric. Spre exemplu, 
în Suedia ciclul de psihologie este 
foarte mare. Atât eu, cât şi colegii 
mei nu am avut pregătirea  sufi ci-
entă în domeniul psihologiei. De 
aceea cred că accentul trebuie pus 
pe studierea psihologiei ca ştiinţă 
şi la Universitate. Medicul trebuie 
să ştie că profesia lui este o artă, 
de aceea el trebuie să fi e iniţiat în 
psihologie pentru a şti cum să con-
verseze cu orice pacient. Dacă poţi 
„simţi” pacientul, dacă îl poţi înţe-
lege este mult mai uşor să pui un 
diagnostic corect, respectiv şi trata-
mentul va fi  ales corect. Aceasta se 
învaţă cu timpul.

V.S.:Aţi început activitatea 
Dvs.  în ginecologie, în 1959. 
Mai ţineţi minte la câte naşteri 
aţi asistat?

E.G.: Nu, niciodată n-am urmă-
rit să fac o astfel de statistică. Una 
pot spune la sigur – pe  parcursul 
a 50 de ani am asistat la foarte 
multe naşteri. Când am început 
să lucrez în calitate de ginecolog 
în spitalul din Lipcani, aveam vreo 
500 de naşteri pe an, aceasta fi ind 
o instituţie foarte mică. Pe urmă 
am fost transferat în instituţii mai 

mari, în care numărul de naşteri 
era şi mai mare (5000-8000 naş-
teri). Dacă e să luăm perioada de  
50 de ani şi să înmulţim la apro-
ximativ 1000 de naşteri… Puteţi 
face şi dumneavoastră calculele. 
Eu nu fac statistică în profesia 
mea, pur şi simplu încerc să mă 
bucur pentru viaţa pe care o aduc 
oamenii pe pământ. 

V.S.: Cu ce sau cu cine aţi 
compara Dvs. o femeie gravidă?

E.G. : Cu o fi inţă foarte scum-
pă. Femeile gravide au un nimb 
aparte, ele se deosebesc de restul 
femeilor. Femeia care a născut de 
asemenea se deosebeşte de cea 
însărcinată. Ea e ca o fl oare care 
adineaori s-a desfăcut. Ea dăruie 
o bucurie enormă tuturor celor din 
jur. De aceea eu aş compara-o 
doar cu ceva sfânt. 

V.S.: Succesele discipolilor 
constituie pentru Dvs. un prilej 
de satisfacţie? 

E.G.: Am  pregătit adevăraţi 
profesionişti, care au avut suc-
cese enorme şi cu care mi-a fost 
uşor să lucrez. Când depui efort 
şi pregăteşti un profesionist bun, 
ai şi rezultate pe măsură. A creşte 
un profesionist în medicină este 
cu  mult mai greu decât atunci 
când pregăteşti un doctor în ştiin-
ţă. Cu primul ai nevoie de multă 
răbdare şi cunoştinţe în domeniu, 
trebuie să-l selectezi pe cel care 
crezi tu că va deveni un adevărat 
profesionist. Da, un medic adevă-
rat  trebuie să aibă un creier bun, 
dar şi îndemânarea unui pictor 
sau a unui sculpor iscusit, pentru 
a face incizia corect. 

V.S.: În ultimul timp imagi-
nea medicului este dezonorată 

atât pe plan naţional, cât şi in-
ternaţional. Ce ar trebui să facă 
medicii sau chiar mass media 
pentru a redresa starea de lu-
cruri?

E.G.: Atunci când ruşii i s-au 
plâns lui Putin că chirurgii nu sunt 
buni specialişti şi fac gafe, el ştiţi 
ce a răspuns? „Dar fără ei cum ne-
am descurca?”  Sunt de acord că 
astăzi imaginea medicului în ţară 
este pătată, dar de ce cu 20 de ani 
în urmă mortalitatea maternă şi 
cea infantilă la noi în ţară era de 3 
ori mai mare, pe când acum lucru-
rile stau cu totul altfel? Aceste date 

dovedesc o schimbare înspre mai 
bine. Nu-i aşa? În pofi da vorbelor 
negative la adresa noastră, totuşi 
sistemul medical a înregistrat suc-
cese remarcabile. Ştirile negative 
despre medici de cele mai multe 
ori apar din cauza neprofesiona-
lismului unor reprezentanţi aparte 
ai medicinei. De aceea la nivel de 

Universitate ar trebui să avem o 
selecţie mai riguroasă a studen-
ţilor. În Franţa, spre exemplu, în 
primul an de studiu sunt înmatricu-
laţi foarte mulţi studenţi, dar după 
primul semestru mai mult de jumă-
tate, care n-au dovedit cunoştinţe 
şi aptitudini necesare, sunt exma-
triculaţi fără îngăduinţă. Pe lângă 
profesionalism în medicină trebuie 
să vină oameni cu sufl et mare. Tre-
buie să primeze dorinţa de a face 
bine,  şi nu de a te îmbogăţi – cel 
mai murdar lucru pe care îl poate 
face un medic. Iată  din care cau-
ză lumea vorbeşte despre „petele” 
de pe halatele noastre, dar cel mai 
important e că aceste pete rămân 
şi pe conştiinţa medicilor. Acest 
lucru li-l spun tuturor studenţilor şi 
rezidenţilor noştri. Medicul trebuie 
să fi e apropiat de Dumnezeu, nu 
în zadar în Grecia Antică, medicul 
era postat aproape de zei.

V.S.:  Sfârşitul anilor ’90 a 
fost o perioadă în care v-aţi im-
plicat atât în medicină, cât şi în 
politică. Aţi fost numit în funcţia 
de  ministru al Sănătăţii.

E.G.:  Sincer să fi u, nu sunt 
foarte mulţumit de această pe-

rioadă din viaţa mea. Fiind 
ministru am reuşit să menţin 
buna funcţionare a sistemului. 
Din cauza situaţiei economi-
ce precare din ţară am fost 
nevoiţi să reducem numărul 
instituţiilor medicale care acti-
vau la acel moment. Noi am 

început reformele în sănătate prin 
introducerea medicinei prin asigu-
rare. Această reformă nu a adus 
rezultate maxime pe care le-am 
dorit, dar o direcţie pozitivă  în 
acest sens totuşi am trasat. Dacă 
ar exista o fi nanţare esenţială din 
partea statului, poate şi rezultatele 
ar fi  altele. Pe timpul fostei Uniuni 
Sovietice sistemul sănătăţii din 
Moldova era net superior celui 
din România. Noi efectuam trans-
planturi de rinichi pe scară largă. 
Astăzi, din păcate, stagnăm  şi 
nu ştim în ce direcţie trebuie să o 
luăm. Circumstanţele m-au impus 

să devin ministru al Sănătăţii, însă 
treptat am înţeles că mai apropi-
ată sufl etului meu este  medicina 
practică. Pentru a fi  un politician 
adevărat şi un bun administrator 
trebuie să fi i dotat cu aceste abili-
tăţi, eu, din păcate sau din fericire, 
m-am simţit mai bine în sistemul 
medical.

V.S.:  Cum credeţi, care ar 
fi  reformele atât de necesare 
sistemului medical din Repu-
blica Moldova? 

E.G: În primul rând, avem ne-
voie de o fi nanţare mai bună din 

partea statului. Statul poate juca un 
rol important în edifi carea unui sis-
tem modern al sănătăţii. Tind să cred 
că vom depăşi această situaţie de 
impas. Fără doar şi poate că o medi-
cină mai performantă cere investiţii 
costisitoare, respectiv şi sănătatea 
devine cu mult mai scumpă. 

V.S.: Ştiu că sunteţi autor a 
cinci invenţii...

E.G.: Aşa este...Atunci când 
trebuia să susţin teza de doctor ha-
bilitat, invenţiile erau examinate de 
o comisie foarte severă din Mos-
cova. Dacă prezentai o invenţie la 
Moscova era mai uşor să susţii şi 
teza de doctor. Acum în Moldova 
invenţii şi inventatori avem foarte 
mulţi. Noi, moldovenii suntem mai 
puţin critici şi ne iubim mai mult de-
cât pe cei care ne înconjoară. De 
aceea credem că suntem cei mai 
puternici inventatori. Dar încercaţi 
să afl aţi cine a cumpărat de la noi 
măcar o invenţie? 

De la obţinerea independen-
ţei Republicii Moldova moldovenii 
s-au cam „îmbătat” de libertate. 
De aceea, am început să facem 
uneori paşi greşiţi. Pentru a câşti-
ga respectul întregii Europe avem 
nevoie de un produs mental per-
fect. Suntem un popor muncitor 
care trebuie să ne purtăm numele 
cu demnitate în lumea mare.

V.S.: Cui aţi dori să-i mulţu-
miţi pentru ceea ce aţi obţinut 
în viaţă?

E.G.: Fiecare om care trăieşte 
pe pământ doreşte să mulţumeas-
că, în primul rând, părinţilor care 
i-au dat viaţă. În calea profesiei, 
dascălii au fost acei care m-au 
ajutat în toate, cei care o parte din 
inima lor mi-au dat-o mie. Cum să 
nu-mi aduc aminte de toţi cei cu 
care am lucrat de-a lungul anilor? 
Fără ajutorul dascălilor mei nu aş 
fi  ajuns acolo unde sunt astăzi.

V.S.: Vă mulţumesc.

Violeta STRATAN,
specialist relaţii publice

Eu nu fac statistică în profesia 
mea, pur şi simplu încerc să mă bucur 
pentru viaţa pe care o aduc oamenii pe 
pământ. 

Suntem un popor mun-
citor care trebuie să ne purtăm 
numele cu demnitate în lumea 
mare.

Femeia care a născut... 
dăruie o bucurie enormă tuturor 
celor din jur. De aceea eu aş com-
para-o doar cu ceva sfânt. 

S
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S-A NĂSCUT în ultima lună de vară, 
a decedat în prima lună de toamnă. Ni-
colae Testemiţanu a rămas să dăinuie în 
eternitate ca o fi gură emblematică a me-
dicinei autohtone. De ziua naşterii sale, de 
ziua morţii, la cimitirul de pe str. Armeneas-
că, tot vin medici şi nemedici cu buchete 
de fl ori, cu frunţile plecate întru păstrarea 
şi înveşnicirea memoriei sale. Dar iată că 
în acest sfârşit de septembrie toate fl orile 
au plecat spre oraşul Drochia, unde într-
o atmosferă festivă au fost inaugurate, în 
faţa spitalului raional, bustul în granit al 
marelui înaintaş şi bulevardul din preajmă 
în numele său. E ceva simbolic: pe lângă 
spitalul din comuna Cărpineni, Hânceşti, 
trece str. Nicolae Testemiţanu, printre 
complexele spitaliceşti de la Malina Mică 
lunecă la vale cunoscuta stradă Nicolae 
Testemiţanu, la intrarea în or. Drochia, pe 
lângă spitalul ce-i poartă numele, în faţa 

monumentului nou înălţat, trece bulevar-
dul... Orăşenii din vecinătate au şi reuşit 
să caligrafi eze pe casele lor frumoase 
„Bulevardul Nicolae Testemiţanu”

Bravo, şi încă odată bravo, drochieni!
Aici profesorul e acasă. Sculptorul 

Victor Niţă din Chişinău a avut grijă să-l 
înveşnicească în granit cu faţa spre satul 
său natal, Ochiul Alb. Aşa este: marele 
Testemiţanu se uită îngândurat spre sat! 
Şi-i foarte nimerită această rezolvare ar-
tistică: Nicolae Testemiţanu a purtat me-
reu baştina în inima sa, îi vedea şi aprecia 
pe ţărani ca pe nişte sfi nţi. Prin ei, şi doar 
prin ei, domnia sa vedea perpetuarea 
noastră ca neam, tradiţie, datină şi limbă 
pe această vatră strămoşească. 

E mult soare în Ochiul Alb. Au venit 
la festivitate delegaţii de prin sate; din ca-
pitală a purces încoace toată conducerea 
de vârf a USMF „ Nicolae Testemiţanu”, 
secondată de decani, şefi  de catedre, 
profesori, academicieni. Zeci de limuzine, 
autobuze pline cu lume au venit la întâl-
nire cu Testemiţanu. Dl Vladimir Calaraş, 
mai marele pe raion, a ieşit departe de 
oraş, pentru a-l întâmpina pe proaspătul 
ministru al Sănătăţii, profesorul Vladimir 
Hotineanu. Aici sunt deja prezenţi Andrei 
Testemiţanu, feciorul, medic-şef al CRDM, 
Nadejda Olaru, sora mezină a profesoru-
lui, pensionară, unica rămasă din acea nu-
meroasă şi faimoasă familie testemiţană, 
academicienii Ion Ababii, Gheorghe Ghidi-
rim, Diomid Gherman, Gheorghe Palade, 
profesorii Olga Cerneţchi, Ludmila Eţco, 
Gheorghe Baciu, Dumitru Tintiuc, Con-
stantin Eţco etc., ultimii doi fi ind discipoli, 
ducând ştafeta catedrei de profi l lăsată de 

profesorul Nicolae Testemiţanu. Închinare 
la Testemiţanu au venit să facă dnii Ozea 
Rusu, directorul general al Institutului de 
Neurologie şi Neurochirurgie, Mihai Cioba-
nu, directorul Spitalului Municipal „Sfântul 
Arhanghel Mihail” din Chişinău. Cu o jerbă 
mare de fl ori au venit cei doi directori de 
gospodării din Ochiul Alb, dnii Victor Zban-
că şi Serghei Babin, care, alături de alţi 
oameni de bună credinţă de pe meridianul 
drochian, au pus umărul cu sponsorizări 

fi nanciare la desfăşurarea evenimentului. 
Numai amenajările din jurul monumentului 
au costat 650 mii de lei... 

Vorbitorii au evidenţiat aportul marelui 
înaintaş la reformarea medicinii moldave, 
punctând excepţionalele sale calităţi profe-
sionale şi organizatorice, omenia şi înaltul 
său patriotism. „Profesorul Testemiţanu a 
pus bazele medicinei specializate în Re-

publica Moldova”, a ţinut să menţioneze  
ministrul Sănătăţii dl Hotineanu. E o operă 
incomensurabilă, dar câte fapte de certă 
valoare au urmat în acea scurtă viaţă pă-
mântească a acestui ilustru fecior al nea-
mului nostru!..

O contribuţie mare la organizarea şi 
desfăşurarea evenimentului a avut-o dl 
Pavel Postovanu, unul dintre prietenii de 
sufl et ai celui dispărut, ochialbean de viţă, 
actualmente cetăţean de onoare al or. Dro-

chia şi al satului Ochiul Alb. Anume dum-
nealui le-a pus „jăratic în pantofi ” demnita-
rilor din raion, pentru ca aceştia, chiar şi în 
aceste condiţii de criză, să facă o adevăra-
tă operă de cultură, o operă patriotică. 

Bravo, şi încă odată bravo, drochieni!
                                

Ion STICI, 
publicist

Faptele înaintaşilor, 
recunoştinţa urmaşilor

 „Martir al românismului”, 
preot şi profet - Dumitru Mat-

covschi, este basarabeanul 
care de peste trei decenii arde 

ca o lumânare pe altarul cu-
vântului, ce exprimă adevărul 
în căutarea dreptăţii Neamului 

său, în căutarea identităţii unui 
pământ de fl oare şi lacrimă. 

Când în lume poezia moare, 
sub pana unui creator de rădăcină 
şi izvor magia cuvântului reînvie, 
electrizează, dă speranţe, creea-
ză o atmosferă de sărbătoare şi 
fl acără, însănătoşeşte sufl etul, 
revigorează credinţa în poet şi-n 
puterea cuvântului scris, rostit sau 
cântat „căci toate au fost cuvânt la 
început”.

„Cuvântul este sufl et, 
 dacă este!
 Un univers intim, sublim oval
E munte muntele, 
 cu-nzăpezite creste
Şi nu e munte fi ecare deal...

Poetul DUMITRU MATCOVSCHI

la 70 de ani
Inima, inima rămâne 
 cât mai bate
Când nu mai bate, 
 e un boţ de lut”

                 Cu această încrede-
re în cuvânt îşi trăieşte Dumitru 
Matcovschi opera, căci „a scrie” 
înseamnă a trăi.

Smerenia spovedaniei îşi are 
începutul în zona nistreană plină 
de soare şi poezie. D. Matcovschi 
s-a născut la 20 octombrie 1939 
în satul Vadul-Raşcov, Orhei. A 
absolvit Universitatea de Stat din 
Republica Moldova (1961). A fost 
redactor-şef adjunct al săptămâ-
nalului Cultura, colaborator lite-
rar al ziarului Moldova Socialistă; 
lucrător literar şi redactor, iar din 
1987 este redactor-şef al revistei 
Nistru (azi Basarabia). Este scriitor 
al poporului (1989), academician.

Debutează editorial cu plache-
ta de versuri Macii în rouă (1963), 
consacrându-se scrisului cu pasi-
unea unei permanenţe mărturisiri 
de credinţă, nutrind convingerea 
fermă că literatura este o formă 
de traducere a unei datorii civice 
şi umane. 

D. Matcovschi întruchipează 
un poet multiplex, răspândit în mai 
multe activităţi „rotindu-se pe orbita 
diferitului”, vorba anticului Platon, 

este autorul unei creaţii compozite 
nediminuate însă ca nivel anume 
de diversitatea ei – adică este scri-
itorul la el acasă în toate genurile 
pe care le practică (Leo Butnaru).

Se afi rmă ca poet prin cărţile 
Casa părintească (1968), Melodi-
ca (1971), Patria, poetul şi balada 
(1981), Soarele cel mare (1989) 
etc. Dintre cărţile în proză se evi-
denţiază romanele Focul din vatră 
(1982), Toamna porumbeilor albi 
(1979).

Au avut ecou în epocă drame-
le sale montate pe scena teatrului 
naţional "Mihai Eminescu": Preşe-
dintele (1975), Cântec de leagăn 
pentru bunici (1977), Tata (1979), 
Pomul vieţii, Abecedarul etc.; prin 
care D. Matcovschi se arată un 
dramaturg cu personalitate, cu 
gândire teatrală şi cu fantezie.

Universul tematic al poeziei, 
dramaturgiei: viaţa, timpul, căută-
rii de sine, de adevăr, de frumos 
este reliefat de sugestivitatea cu-
vântului, care determină coloratu-
ra atmosferei. Problematica este 
majoră – grija pentru spiritualitate, 
pentru valorile etice ameninţate de 
pericolul destrămării, pentru păs-
trarea rădăcinilor.

Anii 80-90 se caracterizează 
în biografi a creatoare a autorului 

Eugenia MINCU, 
şef catedră 

Limba română 
şi terminologia medicală

printr-o activitate publicistică: scri-
itorul, ziaristul, oratorul, militantul 
neobosit D. Matcovschi este pre-
zent în ziare şi reviste. 

Un moment de cotitură în dez-
voltarea publicisticii din Moldova îl 
constituie articolul Hoţii în rezer-
vaţie („Литературная газета”, 4 
februarie, 1987) autorul devenind 
scriitorul cel mai prezent pe ogorul 
publicisticii.

În anii de avânt ai mişcării de 
eliberare naţională, din 1987-1989, 
s-a implicat în fl uxul evenimentelor, 
abordând fapte şi idei de acută ac-
tualitate. O face din înaltă datorie 
de scriitor şi de cetăţean. Această 
perioadă a vieţii sale se caracteri-
zează printr-o vastă activitate pu-
blicistică: ziaristul, oratorul, militan-
tul neobosit Dumitru Matcovschi 
devine scriitorul cel mai prezent pe 
tărâmul publicisticii. Ceea ce plă-
mădeşte rând pe rând spovedania 
poetului este cugetul şi expresia 
dorului: dor de casă, de limbă, de 
neam, de adevăr, de viaţă. Dorul 
este o condiţie de regăsire a au-
torului, o încercare de autodefi ni-
re. Glorifi carea inspirată a omului 
cu rădăcini înfi pte adânc în huma 
strămoşească îl duce la elogierea 
inspirată a plaiului natal, a istoriei 
lui, de care îl leagă adâncile şi veş-

nic lucrătoarele rădăcini...
„Mă întreb cine sunt 
 şi de unde vin
Mi-e inima de pelin. 
  Aud o alăută cântând
Şi un glas de cioban 
 îngânând:
Pe-un picior de plai, 
 pe-o gură de rai,
Iată, vin în cale, 
 se cobor la vale
Trei turme de miei, 
 cu trei ciobănei....”
Murmur cuvintele în urma lui, 
 în urma ciobanului
Şi, murmurându-le
Mă prefac deodată
Într-un stejar
Secular
La hotar
De Ţară şi de baladă
Cresc adânc 

 rădăcinile-n pământ...”
Firul mărturisirii nu se între-

rupe, este continuu, poetul de-
venind o respiraţie de poezie a 
Basarabiei, căci dramaturgia şi 
proza sunt tot poezie sub pana 
lui. Şi iată că în miezul sentimen-
tal al versurilor a apărut Poetul 
Cetăţii care cheamă la demnitate, 
la conştiinţă, la ataşament sufl e-
tesc faţă de neam şi faţă de va-
lorile vieţii. Plămada lirică a lui D. 
Matcovschi este parte integrantă 
a poeziei basarabene din ultimele 
două decenii în luptă pentru ne-
dezrădăcinare, pentru pământul, 
casa părintească, limba, neamul, 
conştiinţa de ţară, suveranitatea, 
independenţa...
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Studenþii off-line
«Îmi place să mă implic în activităţi şi 
proiecte ce ţin de lucrul cu comunita-
tea şi, în special, cu copiii. Pe parcur-
sul acestui proiect am învăţat că oricât 
de multă  experienţă ai avea, atunci 
când te duci să realizezi o activitate, la 
sfârşitul acesteia ai deja cu mult mai 
multă experienţă»,  spune rezidenta 
Elena Mecineanu despre proiectul 
«Acţiuni comunitare pentru copii şi 
tineri».

Proiectul urmăreşte dezvoltarea 
capacităţilor de comunicare în domeniul 
promovării sănătăţii şi în situaţii de risc, 
realizând acţiuni comunitare pentru tineri 
şi copii.

 Proiectul are drept scop informarea 
tinerilor şi copiilor din 23 de sate, din ari-
ile acvatice ale râurilor Prut şi Nistru, cu 

privire la gripa aviară, pandemică şi alte 
subiecte de sănătate publică. În acest 
scop a fost instruit un grup de studenţi de 
la USMF “Nicolae Testemiţanu” pentru a 
le crea abilităţi în peer-to-peer education, 
activităţile fi ind implimentate de către 
Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor. 

Scopul proiectului este adoptarea unor 
comportamente responsabile în rândurile 
tinerilor şi copiilor, precum şi de către 
membrii organizaţiilor de scouţi din re-
giunile selectate în cazurile situaţiilor de 
risc, inclusiv apariţia unui focar de gripă 
aviară.

Pentru a atinge obiectivele proiectului, 
până în prezent au fost  realizate trei trai-
ninguri de instruire pe parcursul a patru 
zile pentru studenţii şi rezidenţii implicaţi 
în proiect: I training – gripa aviară şi cea 
pandemică; II – acordarea primului ajutor 
medical; III - comunicare, monitorizare 
şi evaluare a activităţilor.  Elena Meci-

neanu, participantă în cadrul proiectului, 
ne descrie impresiile sale: « Acest trai-
ning a fost foarte util pentru activitatea 
noastră ulterioară ca formatori. Cu toate 
că unele aspecte teoretice le cunoşteam 
deja, schimbul de experienţă cu antreno-
rii profesionişti mi-a oferit inspiraţie pentru 
perfecţionarea calităţii seminarelor pe care 
eu sper să le realizez ». 

Au urmat apoi o serie de training-uri 

în satele implicate în proiect, în care tine-
rii formatori au diseminat informaţia. «Am 
vrut să particip în cadrul proiectului pentru 
că aceasta este o experienţă interesantă şi 
foarte diferită de ceea ce facem în timpul 
cursurilor. Este o oportunitate de a lucra 
cu tinerii şi de a călători prin Moldova. Dar 
cel mai important este că am învăţat cum 
să fac o prezentare în faţa unui public de 
adolescenţi. De asemenea, informaţia pe 
care noi o prezentam în cadrul proiectului 
s-a dovedit a fi  importantă chiar şi pentru 
mine personal», spune Dorin Damascan, 
student anul IV. 

Partea cea mai interesantă a proiectu-
lui au fost activităţile comunitare. În cadrul 
acestora tinerii din comunităţile implicate 
în proiect au creat cu suportul echipei de 
implementare acţiuni pentru propria lor 
comunitate. Oleg Bumbac, student anul 
IV, ne povesteşte despre experienţa sa în 
satul Puhăceni: «Am fost impresionat de 

sprijinul conduceriil şcolii în care am mers, 
de faptul că am găsit mai mulţi tineri dor-
nici să se implice în asemenea activităţi 
pentru ei. Mi-a plăcut că am format repede 
echipa, deşi mă aşteptam să fi e mai greu. 
Cât despre sat - am fost prima dată într-
o localitate unde practic toţi merg pe bici-
clete». 

 Marcel Abraş – managerul de proi-
ect şi subsemnata, sunt de părerea că 
ideea de bază a acestui proiect vine să 
dezvolte abilităţile tinerilor medici de a 
promova mesaje sociale de profi laxie în 
rândul comunităţilor, abilităţi esenţiale în 
activitatea viitorilor medici, astfel de proi-
ecte fi ind o investiţie de lungă durata în 
resursele umane pe care le deţine ţara 
noastra. 

Alina Jumiga este studentă anul III şi ne 
spune de ce crede că e important să par-

ticipe în cadrul acestui proiect: «Această 
activitate îmi oferă posibilitatea de a mă 
pregăti pentru viitoarea mea profesie, de 
a comunica cu un public larg, ceea ce e 
foarte important pentru un viitor medic, 
de a asculta doleanţele lui şi de a învăţa 
să răspund la întrebări. Copiii din sate 
sunt foarte receptivi, ei tind spre un mod 
sănătos de viaţă, fi ind dornici de a avea 

un bagaj cât mai mare de cunoştinte în do-
meniul medical, cunoştinţe care le lipsesc 
în prezent. În felul acesta mă simt de folos 
acestor tineri». 

Comunităţile implicate în acest proiect 
s-au arătat foarte receptive spre colabo-
rare, iar tinerii reprezintă un potenţial real 
în cadrul comunităţilor. ”Am reconfi rmat  
că tinerii noştri sunt foarte dornici să afl e 
lucruri ce îi vizează, vor să fi e generaţia 
care se implică în toate”, a menţionat Oleg 
Bumbac  despre tinerii cu care a colaborat. 
Alina Jumiga consideră că “comunitatea se 
implică în ceea ce facem noi, simţim spri-
jinul instituţiilor din sat şi ajutorul ce ne este 
acordat în soluţionarea întrebărilor. Comu-
nitatea doreşte să se implice şi în astfel de 
activităţi care au întotdeauna impact asupra 
populaţiei, deoarece este mult mai uşor de 
a preveni o maladie, decât de a o trata». 

Proiectul urmează să ia sfârşit în 
noiembrie, iar echipa de implementare 
a acestuia mulţumeşte administraţiei 
Universităţii pentru sprijinul acordat şi 
rămâne în speranţa lansării unora noi, nu 
mai puţin interesante.

Viorica CHELBAN, 
anul VI, Facultatea Medicină

coordonator de proiect 

ACTIVITĂŢILE COMUNITAREACTIVITĂŢILE COMUNITARE – investiţii  – investiţii 
  de lungă durată  în resursele umane  de lungă durată  în resursele umane

ş

 Ca şi Marsel PROUST, ro-
mancier francez şi autorul unei 
colecţii de povestiri autobiogra-
fi ce sub denumirea  « În căuta-
rea timpului pierdut » am încer-
cat în cele ce urmează să redau 
nu un adevăr absolut, sau şi 
mai rău - opinii şi prejudecăţi 
generale despre cariera unui 
doctorand moldovean la Paris, 
ci acele momente ale vieţii  pe 
care aş vrea sa le împărtăşesc 
cu Dumneavoastră.

Să luam de la început, dar 
nu de la origine, ci de la acel 
student absolvent pe care viaţa, 
iar la vremea aceea viaţa se mai 
numea şi Facultatea de Medici-
nă, a decis în cele din urmă să-l 
atragă frumuşel în valurile mai 
mari ale Rezidenţiatului. Nu ştiu 
cum voi, dar eu eram intrigat de 
ce este mai necunoscut sau mai 
puţin clar din cele ce ne oferă 
practica medicală şi anume Ne-
urochirurgia. Ironia sorţii însă, 
ca la început de o cale lungă, a 
hotărât să nu-mi ofere imediat 
oportunitatea de a studia Neu-
rochirurgia. Astfel, am încăput 
pe mâna chirurgiei generale la 
Spitalul de Urgenţă din Chişi-
nău. Dar, în ciuda aşteptărilor 

mele şi a unei faime mai "agita-
te"  de care se bucură Spitalul 
de Urgenţe, am descoperit cli-
nicieni care, instinctiv, şi astăzi 
mă ghidează prin gesturile lor 
în tratamentul patologiilor chi-
rurgicale. Exacte, deloc  rapide 
ci din contra, aşezate şi bine 
calculate anume acele gesturi  
m-au iniţiat în taina meşteşu-
gului de doctor. Nu le voi spune 
numele, ca să nu le ştirbesc din 
modestie prin a pune pe cineva 
înaintea altui nume, dar şi cu 
ajutorul lor (să fi m înţeleşi co-
rect, ajutor indirect, deci fără 
pile !!!)  am ajuns să iau exa-
menele la Consulatul Francez 
şi să fi u înscris în rezidenţiatul 
francez pe specialitatea de Ne-
urochirurgie.Un moldovean în 
Franţa, pe neurochirurgie…Ce 
căutam eu acolo? Cunosc răs-
punsul şi cu uşurinţă o să-l re-
pet ori de câte ori mă iscodiţi. 
La acele gesturi profesionale pe 
care le învăţasem de la Chişi-
nău de la profi i mei mai vechi, 
am început a aduna unul câte 
unul şi altele… nu mai puţin 
utile, dacă nu chiar esenţiale în 
practica de toate zile ale medi-
cului. În capul mesei aş pune… 

da, da… colegialitatea. Colegi 
îmi erau semenii mei, colegi îmi 
erau doctorii avizaţi şi cu expe-
rienţă, şi, culmea, printre colegi 
am găsit şi pe profesorii mei. 
Un sfat, o îndrumare era însoţi-
tă mai degrabă de un zâmbet şi 
agrementată de o uşoară încli-
nare a capului, probabil pentru 
a şterge o ultimă nuanţă de re-
proşuri, chiar şi imaginare. Iar 
dacă acestea din urmă, repro-
şurile, se mai iscau câte odată 
datorită  şi vieţii tumultuoase 
de doctor, fi ţi sigur, niciodată 
nu vizau pedepse administra-
tive. Într-adevăr, nu am cunos-
cut niciodată o practică mai 
bine calculată si facilitată de tot 
ce înseamnă «paramedical». Se-
cretare şi surori medicale care 
la primul semn de alarmă, ser-
viciu de radiologie care îţi stă 
la dispoziţie 24/24 de ore, bloc 
chirurgical superb dotat şi orice 
«moft» al chirurgului era tradus 
drept o exigenţă în efectuarea 
corectă a practicii medicale. Şi 
astăzi privesc acele momente de 
iniţiere în neurochirurgie drept 
o bază ale unei practici medica-
le sociale şi umane, iar francezii 
pe bună dreptate se regăsesc 

printre naţiunile cu o cea mai 
înaltă calitate a serviciului me-
dical.

Dar nici aici nu mi-am oprit 
căutările. Împins, probabil, de 
o curiozitate, am revenit în ţară 
pentru a-mi regăsi locul printre 
colegii mei de la Chişinău. Atât 
şi experienţa mea, dar şi inte-
resul pe care l-au manifestat 
superiorii mei de la facultate 
au făcut să mă integrez destul 
de repede. În ciuda faptului că 
sistemul nostru medical acuză 
lovituri ale crizei din cele mai 
drastice, s-au găsit şi aici me-
tode care necesitau şi pe care 
le-am introdus în practica de 
toate zilele. 

Cu siguranţă, ar mai fi  to-
tuşi un regret cu care am pă-
răsit Franţa, şi pe care nu mai 
speram să-l recuperez. Este acel 
sistem de cercetare, pe care eu-
ropenii îl integrează în practica 
de toate zilele şi de care, fără ex-
ceptie, se bucură orice clinician. 
Cu siguranţă, veţi sări în ajuto-
rul meu, veţi avea să enumeraţi 
acele burse la nivel local, acor-
dat de societate medicală în spe-
cialitate pentru orice rezident, 
dar şi cel interregional cum ar fi  

Erasmus. Dar «căutarea» mea a 
fost de această dată de o durată 
mai scurtă. La biroul Facultăţii 
de Medicină al Agenţiei Univer-
sitare a Francofoniei, am depus 
dosarul pentru acordarea unei 
facilităţi de deplasare în caz de 
cercetări conduse de mai mul-
te echipe, în vederea efectuării 
unei teze de doctorat în cotu-
telă. Această «bourse de docto-
rat» aşa-numita, a avut rolul de 
primul pas spre a reînnoi rela-
ţiile mele cu lumea ştiinţifi că 
de la Paris. Deci, doctorand la 
Paris şi la Chişinău, practician 
în ţara de origine, şi tot ce pre-
supune o echipă de colaborare 
între două centre mari.  Platou 
tehnic de excepţie, oameni de 
ştiinţă de o mare valoare şi este 
acel avantaj pe care l-am cău-
tat. Lucrările de cercetare de 
abia au început, dar dacă îmi 
îngăduiţi, voi reveni mai târziu 
şi  cu mai multe detalii asupra 
unui proiect de cercetare reali-
zabil, şi, sunt sigur de ceea ce 
spun, de fi ecare dintre noi.

    - Va urma. -
Dan LÂSÂI,
doctorand 

neurochirurgie 

În “cercetarea” timpului pierdut În loc de scrisoare
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În urma acestei reprezentaţii 
teatrale, colectivului i s-a con-
ferit  titlul de “Teatru-Model”, 
acordat de o comisie specială 
de la Ministerul Culturii al Re-
publicii Moldova. Despre acest 
eveniment cultural s-a vorbit în 

mai multe reportaje  radio şi la 
postul naţional de televiziune. 
Pe parcursul anului de studii 
2008-2009 s-a lucrat la mon-
tarea  spectacolului “Chipul în 
ape răsfrânt” după poezia lui 

Atunci când spiritul lui 
Dyonisos, zeul hedo-
nismului şi al repre-

zentaţiilor teatrale, îşi face loc 
printre halatele albe şi atlasurile 
de anatomie, e semn de chema-
re în lumea teatrului. E semn de 
închinare în faţa vesnicei dileme: 
”A fi  sau a nu fi ?”…Vă întrebaţi 
de ce Dyonisos, şi nu Hipocrate 
sau Esculap? Pentru că studenţii 
medicinişti au considerat că ar fi  
prea  puţini zei în panteonul lor 
sacru… Glumesc, desigur. Pur şi 
simplu, pe lângă studiul obiectelor 
strict mediciniste, unii studenţi au 
dorit să pătrundă dincolo de culi-
sele  teatrului, dincolo de măştile 
şi machiajele ce ascund feţe la fel 
de obişnuite, dar, în acelaşi timp, 
pe atât de diferite de a celor din 
jur. Astfel s-a născut pasiunea 
pentru teatru. 

La iniţiativa domnului Nicolae 
Eşanu, pe atunci rector interimar, 
la începutul anului 2007 a apă-
rut Teatrul Studenţesc al USMF 
“Nicolae Testemiţanu” din RM, 
în frunte cu Vitalie Ţapeş, profe-
sor universitar al Universităţii de 
Teatru, Muzică şi Arte Plastice, 
regizor, maestru în artă. Au apă-
rut primii discipoli. Treptat s-a 
consolidat colectivul teatral. Pe 

Grigore Vieru, la premiera căru-
ia au asistat fi ul poetului, Călin 
Vieru, soţia poetului, doamna 
Raisa Vieru, precum şi mulţi 
alţi invitaţi de onoare. În luna 
mai 2009, în cadrul Festivalului-
Concurs Naţional al Teatrelor de 
Amatori, ediţia a noua, care s-a 
desfăşurat la Călăraşi, Teatrului 
Studenţesc al USMF “Nicolae 
Testemiţanu” din RM i se acordă 
premiul întâi. 

În prezent, colectivul teatral 
studenţesc lucrează la montarea 
a două piese simultan. Vă putem 
dezvălui doar că este vorba des-
pre o piesă a unui scriitor român 
şi una din repertoriul internaţional. 
Restul rămâne o surpriză până la 

premieră. Recent, colectivul tea-
tral a fost înaintat la Premiul de 
Stat pentru Tineret, în domeniul 
artelor.

Chiar dacă dintr-o parte pare 
că drumul parcurs de acest grup 

Teatrul studenţesc: Teatrul studenţesc: 
          TALENT sau PASIUNE?

teatral este presurat doar cu lauri, 
în spatele acestora se ascunde o 
muncă enormă însoţită de repe-
tiţii până noaptea târziu, jertfi ri 
din timpul atât de scump pentru 
un student la medicină. Cu toa-
te acestea, satisfacţia eforturilor 
răsplătite prin aplauzele de la pre-
miere umbreşte toate greutăţile… 
Iar prin munca titanică a celor doi 
mentori, Vitalie Ţapeş şi Valeriu 
Mantaluţă,continuă să fi e clădite 
zidurile spiritualităţii teatrale de la 
Universitatea de Medicină. 

Le dorim membrilor teatrului 
multă sănătate, tărie de caracter 
în continuare, să aibă parte de ro-
luri visate şi aplauze pe mă sura 
eforturilor!

Uşile teatrului sunt deschise 
pentru oricine. Te alături şi tu?..

Alexandru RUFANDA,
membru al Teatrului 

Studenţesc
http://asr.at.ua 

parcurs, doritorii de a face teatru 
au devenit tot mai mulţi şi a apă-
rut necesitatea în  prezenţa încă 
a unui profesor. A fost invitat Va-
leriu Mantaluţă, masterand al Uni-
versităţii de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice, un mentor pe masura 
aşteptărilor. 

În luna mai, a fost prezentată 
prima Lecţie deschisă a colectivu-
lui teatral, la care au asistat nume 
notorii din lumea artelor, precum 
actorii Vitalie Rusu, Petru Baracci, 
poetul Nicolae Dabija, întreg staf-
ful decanatului şi rectoratului Uni-
versităţii. În urma acestui eveni-
ment, în publicaţiile “Literatura si 
Arta”, ”Capitala” au apărut articole 
despre Teatrul Studenţesc. 

În anul de învăţământ 2007-
2008, colectivul teatral a lucrat 
asupra unui spectacol de colinde 
şi urături tradiţionale, precum şi 
la montarea spectacolului “Stea-
ua fără nume” de Mihail Sebas-
tian. La premiera acestei piese 
au asistat personalităţi eminente 
ale culturii naţionale ca regre-
tatul Grigore Vieru, actriţa Nelly 
Cozaru, Sandu Cupcea-Aristid, 
Nicolae Dabija. Alături de stu-
denţii medicinişti pe scenă au 
jucat actorii profesionişti Nicolae 
Prescura şi Valeriu Mantaluţă. 

Anul universitar 2009-2010 a înce-
put „în forţă” pentru studenţii USMF                      
„Nicolae Testemiţanu” din Republica 
Moldova, mai ales pentru cei din anul 
I. Aceştia, pe lângă faptul că s-au inte-
grat în procesul complex de studii al 
Universităţii, au reuşit să se manifeste 
cu brio în activităţile extracurriculare, 
şi anume în cadrul Balului Bobocilor 
USMF, ediţia 2009.

Acest eveniment s-a desfăşurat sub 
egida Departamentului Cultură al ASR 
(Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor): pe 
23 şi 30 septembrie au avut loc semifinale-

le concursului, iar pe 15 octombrie - Ma-
rea Finală a Balului Bobocilor.

La prima semifinală din 23 septem-
brie au participat 6 perechi de bobocei 
de la facultăţile Stomatologie, Farmacie 
şi Sănătate Publică cu următorii finalişti: 
locul I – Uncu Andrei, Popa Cristina (Fa-
cultatea Farmacie); locul II – Dolghier 
Ana, Rashed Alaa (Facultatea Stomatolo-
gie); locul III – Bişir Ion, Flocea Diana (Fa-
cultatea Farmacie); locul IV – Volcov Ta-
tiana (Facultatea Sănătate Publică), Lupu 
Gheorghe (Facultatea Farmacie).

La cea de-a doua semifinală din 30 

septembrie au concurat şapte perechi de 
"boboci" de la Facultatea Medicină, dintre 
care în finală au fost promovate 4 perechi: 
locul I – Catereniuc Daniela, Novac Con-
stantin; locul II – Sandu Viorel, Galaşan 
Valeria; locul III – Drăgănel Andrei, Lupolo-
va Lidia; locul IV – Verdeş Sorin, Muntean 
Rodica.

Ambele semifinale au început într-un 
mod inedit faţă de anii precedenţi, deoare-
ce boboceii au încins atmosfera de la bun 
început cu un dans sincron. A urmat proba 
de Ingeniozitate şi ulterior tema de acasă 
”Arată ce poţi”.

Marea Finală a debutat şi ea pe ritm de 
dans, dar s-a deosebit de semifinale prin 
faptul că proba a doua (Ingeniozitate) a 
fost înlocuită cu proba de Talente, iar pro-

ba de acasă a 
avut, de astă 
dată, tema 
„Ce face criza 
din student?”. 
Dacă în cadrul 
probei de ta-
lente, boboceii 
ne-au fascinat 
prin variate 
cântece şi dan-
suri, apoi la 
cea de-a treia 
probă aceştia 
s-au întrecut în 
ingeniozitate şi 
inventivitate. 

La toate 
etapele concur-
sului, boboceii 
au fost apreci-
aţi de către un 
juriu compe-
tent în frunte 
cu preşedintele 

acestuia - dl Igor Cemortan, şef catedra Bi-
ologie moleculară şi Genetică umană. Ast-
fel, pe 15 octombrie, la finalul concursului, 
după vreo 20 de minute de suspans pen-
tru bobocei şi spectatori, juriul a anunţat  
câştigătorii Balului Bobocilor USMF, edi-

ţia 2009: Dolghier Ana şi Rashed Alaa, 
Facultatea Stomatologie – o pereche de 
"bobocei" simpatici, interesanţi, artistici şi 
care vor reprezenta universitatea noastră 
la etapa interuniversitară a Balului Boboci-
lor 2009. Pe locul secund („vice-boboceii”) 
s-au plasat Catereniuc Daniela şi Ver-
deş Sorin, iar medalia de bronz au obţi-
nut-o Volcov Tatiana şi Lupu Gheorghe.

Pentru toate perechile participante la 
Balul Bobocilor-2009, ASR, în persoana 
preşedintelui adjunct Abraş Marcel, a oferit 
câte un premiu bănesc, o excursie la unul 
dintre locurile pitoreşti din Moldova, pe 
care participanţii pot să-l aleagă singuri, 
iar câştigătorii Marelui Premiu  au primit în 
dar un sejur de o săptămână la baza de 
odihnă „Medic-2” din Ucraina (la alegerea 

proprie, începând cu 1 iulie 2010).
Pauzele concursului au fost şi ele pe 

măsura evenimentului – cei mai talentaţi 
studenţi ai USMF, precum şi artişti ai es-
tradei naţionale: Doiniţa Gherman, Serj 
Cuzencov, Alexandru Manciu, au creat o 
ambianţă extraordinară în clubul de noap-
te Faraon, ridicând toată lumea la dans. O 
surpriză plăcută pentru participanţi şi spec-
tatori au fost numerele interpretate în ca-
drul pauzelor de către membrii TVC-Club, 
care au reuşit într-un sfert de oră (atât la 
semifinale, cât şi la finală) să stârnească 
răsete chiar şi celor mai îngândurate per-
soane, dovedindu-şi adevărata măiestrie 
în arta umorului.

Moderator la cele două semifinale ale 
concursului a fost Ion Zgârcu (anul III, Far-
macie), pentru ca la etapa finală acesta să 
conducă seara împreună cu subsemnata.

Concursul Balul Bobocilor USMF, edi-
ţia 2009 (cu toate cele 3 etape), realizat 
prin munca asiduă a echipei de organiza-
tori ai ASR, poate fi descris ca o veritabilă 
avalanşă de emoţii pozitive, zâmbete şi 
energie, într-un cuvânt – Tinereţe! 

Elena COSTRU, 
anul IV,  Facultatea Medicină, 
Departamentul cultură al ASR

i 2009 D l hi A i R h d Al i î â d 1 i li 2010)

odihnă „„Medic 2  din Ucraina ((la alegeg rea 
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l
e- Balul Bobocilor–2009

Marii câştigători Marii câştigători 
ai ai Balului Bobocilor-2009Balului Bobocilor-2009

Câştigătorii Câştigătorii 
semifinalei II, locul Isemifinalei II, locul I

Cel mai obiectiv juriu!Cel mai obiectiv juriu!

Câştigătorii Câştigătorii 
primei semifinale, locul Iprimei semifinale, locul I
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Sport In memoriam

“Savantul Leonid Cobâleanschi a dat dovadă 
de corectitudine şi disciplină exemplară pe durata 
activităţii sale în cadrul sistemului decanat-recto-
rat şi în profi lizarea absolvenţilor de la Facultatea 
Medicină. Toleranţa şi „răbdarea de fi er” l-au ajutat 
să neutralizeze marasmul şi furia demnitarilor de 
partid „atotputernici”, ale căror acţiuni au alterat 
substanţial, în anumite perioade, procesul de stu-
diu. Se poate spune că Leonid Cobâleanschi şi-a 
plătit cu propria viaţă povara obligaţiilor de rector, 
exercitate în timpuri extrem de grele, a asigurat în 
vremuri de restrişte continuitatea şi progresul Alma 
Mater. Contribuţia ştiinţifi că a profesorului Leonid 
Cobâleanschi, abnegaţia cu care s-a dedicat pro-
cesului de instruire a medicilor îl vor marca în eter-
nitate, oferind un exemplu demn de urmat tinerilor 
generaţii”.  

Vasile ANESTIADI, 
dr hab. biomed., prof. univ., 

academician al AŞM

“Am fost printre primii lui discipoli şi cred că 
viaţa mi-a oferit un prilej absolut fascinant de a-l 
cunoaşte şi de a benefi cia din plin de tot ceea ce 
am învăţat de la Domnia sa, căci s-a dăruit muncii 
cu abnegaţie şi elan legendar, rămânând în amin-
tirea noastră ca o persoană de o corectitudine per-
fectă, luminată de mare bunătate şi de o dragoste 
sinceră de oameni. A rămas în memoria mea ca 
un model de echilibru sufl etesc, de inepuizabilă 
capacitate de muncă. Înzestrat fi ind cu un grad 
înalt de cultură şi intelect, a reuşit să depăşească 
greutăţile timpului, savurând din plin bucuria unor 
mari şi binemeritate împliniri. Leonid Cobâleanschi 
a ştiut să consolideze colectivul catedrei de Fizio-

patologie, să-i ofere fi ecărui colaborator şansa de 
a se realiza. 

Iubite Dascăl, nu vom uita că valorăm ceva 
doar prin aspiraţiile noastre, iar calea spre succes 
şi afi rmarea noastră V-o datorăm”. 

Eleonora BORŞ, 
dr. med., conf. univ.

“Domnului profesor Leonid Cobâleanschi nu 
i-a fost dat să vadă toate roadele muncii sale, de 
vină fi ind moartea sa prematură. Şi-a făurit însă un 
destin de invidiat. Prin tot ce a făcut el a dovedit 
devotamentul unui crez nobil de slujitor şi străjer al 
sistemului naţional de instruire medicinistă. Îl carac-
teriza calitatea prestaţiei profesorale, care cu obiec-
tivitate, răbdare şi îngăduinţă semăna şi aprecia cu-
noştinţele studenţilor. Totdeauna conversa amical, 
colegial, păstrând relaţiile unui camarad de breaslă. 
Dumnealui se străduia să atingă coarda sensibilă 
a sufl etului celui ce s-ar cuveni mustrat. Sunt sigur 
că şi colegii mai tineri regăseau în domnul Leonid 
Cobâleanschi un sprijin şi un model distins de pe-
dagog. A rămas şi prin acel bloc nou ce-i poartă 
numele şi unde se afl ă catedrele fundamentale, 
care s-au constituit sub egida sa. De fi ecare dată 
când vin la serviciu privesc la copacul sădit chiar 
de dumnealui în faţa blocului şi mă domină aminti-
rile despre acel venerabil om. La prima posibilitate 
le arăt acest mesteacăn actualilor studenţi. Numai 
aşa vom păstra memoria acestui măreţ personaj în 
istoria Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu””.

Anatolie BABIN, 
dr. med., conf. univ., 

catedra Fiziologie şi Reabilitare Medicală 

relatiipublice@usmf.md

Doctor habilitat în 
ştiinţe medicale, profesor 
universitar, Om Emerit al 
Republicii Moldova, Lau-
reat al Premiului de Stat 
în domeniul ştiinţei şi teh-
nicii, membru de onoare 
al Academiei de Ştiinţe 
Medicale din România, a 
parcurs o viaţă marcată 
de angajarea sa activă şi 

productivă în marile eve-
nimente de restructurare 
şi modernizare a întregului 
proces de studii din cadrul 
Universităţii. “Lumânarea 
Memoriei” a acestui Om 
nu se va stinge atât timp 
cât noi toţi vom sta de gar-
dă, asigurând continuita-
tea dintre trecut, prezent 
şi viitor.

f fi ă i l b t d

Leonid  COBÂLEANSCHI 
- o personalitate eminentă 
în societatea medicală 
a Republicii Moldova

Avem deosebita plăcere de a felicita toţi 
colaboratorii USMF “Nicolae Testemiţanu” 
care în luna Octombrie îşi sărbătoresc ziua 
de naştere. Vă aducem sincere urări de bine, 
sănătate, frumoase realizări pe plan personal 

şi profesional. Fie ca petala adaugată la 
coroana vieţii să reprezinte simbolul unui 
orizont cu noi oportunităţi de afi rmare. 

La mulţi ani, dragii noştri colegi!

Pentru studenţii şi profesorii de 
la Universitatea de Stat de Medi-
cină şi Farmacie ,,Nicolae Teste-
miţanu” din Republica Moldova, 
ca şi de la alte instituţii de învăţă-
mânt, practicarea sportului, miş-
carea, exerciţiul fi zic au devenit 
atribute permanente ale traiului 
cotidian. 

Cine dacă nu viitorii medici trebuie 
să demonstreze avantajele promovă-
rii modului sănătos de viaţă, cu atât 
mai mult că la Medicină sunt create 
toate condiţiile necesare. Univer-
sitatea dispune de o bază sportivă 
solidă: două complexe de sport mo-
derne, săli pentru tenis, ping-pong, 
badminton, terenuri de fotbal, volei, 
baschet etc. Atât tineretul studios, cât 
şi colaboratorii participă la competiţii 
de rang naţional şi internaţional, la 
întâlniri amicale, înregistrând realizări 
de valoare. 

Bogat şi variat este calendarul 
manifestărilor sportive consacrate 
,,Zilelor Universităţii”-2009. S-au 
consumat de acum competiţiile re-
zervate colaboratorilor. Rezultatele 
înregistrate:

ŞAH: 
Masculin: 1. Iacob Furtună.
 2 .Sergiu Revenco 
 3.Parfi rii Cazacu  
Feminin: 1.Eudochia Cibotari
 2.Vasilisa Ştepca
 3.Tamara Cernov

VOLEI: 
Învingătoare a ieşit echipa fa-

cultăţii Stomatologie, care a evo-
luat în următoarea componenţă: 
Vitalie Gribenco, Vasile Oineagră, 

Cornel Munteanu, Oleg Solomon. 

JOC DE DAME: 
Masculin: 1. Victor Banuh 
 2 . Vasile Oineagră 
 3 . Alexei Sofroni 
Feminin: 1. Nadejda  Ţurcan
 2. Eudochia  Cibotari
 3. Tamara   Cernov

BADMINTON: 
Şi-au dat concursul 20 de sportivi.
La confruntările masculine pe pri-

mele trei locuri s-au situat:
 1. Gabriel Obreja
 2. Nicolae Bodrug
 3. Valeriu Istrati 
la cele feminine: 
 1. Mariana Ceban 
 2. Eudochia  Cibotari
 3. Lucia Albu.      

Din programul competiţional al 
studenţilor şi rezidenţilor s-au des-
făşurat probele: 

JOC DE DAME: 
Masculin:
1. Vladislav Besciotnîi, Medicină 
2. Iulian Palitu, Stomatologie
3. Eugen Ciochina, Medicină
Feminin:
1. Liliana Moisei, Sănătate publică
2 . Anastasia Morari, rezident
3. Irina Şiric, Medicină Generală

Actualmente, continuă competiţi-
ile la şah, volei, baschet, ping-pong, 
badminton şi mini fotbal. 

Vasilisa ŞTEPCA 

Felicit�riFelicit�ri

Robu Maria, conf. univ., 
Catedra Hematologie, oncologie şi terapie 
de companie
Erhan Nicolae,  asist. univ., 
Catedra Ortopedie, traumatologie şi 
chirurgie de campanie
Halitov Valentina, prof.consultant,  
Catedra Boli infecţioase la copii
Baciu Gheorghe, prof.univ., 
Catedra Medicina legală
Sprincean Gheorghe, conf. univ., 
Catedra Igienă
Şavga Nicolae, prof. univ., 
Catedra Chirurgie Pediatrică
Unţesco Maxim, asist. univ., 
Catedra Morfopatologie
Bujoreanu Nadejda, laborant, 
Catedra Anatomia omului
Bezverhni Zinaida, asis. univ., 
Catedra Farmacie socială
Menşicov Vitalii, operator MEC, 
Biblioteca
Cazacu Vasilii, conf. univ., Catedra 
Farmacologie şi farmacie clinică
Druţă Ana, lab. super., Centrul ştiinţific 
de cultivare a plantelor medicinale
Droban Tatiana, lab. super., Catedra 
Fiziopatologie, fiziopatologie clinică
Stratan Ioana, lab. super., Catedra 
Educaţie fizică
Cartaleanu Angela, conf. univ., 
Catedra Stomatologie terapeutică (FPM)
Suvorchina Olga, cercet. ştiintific, 
Laboratorul Plante medicinale şi 
fitochimie
Alexeenco ElenaAlexeenco Elena, inspector superior, , inspector superior, 
Serviciul Resurse umaneServiciul Resurse umane

Nicolaeva OxanaNicolaeva Oxana, lab. super., , lab. super., 
Laboratorul BiochimieLaboratorul Biochimie
Stoianov Natalia,Stoianov Natalia, lab. super., Laboratorul  lab. super., Laboratorul 
Neurobiologie şi GeneticăNeurobiologie şi Genetică Medicală
Moraru Viorel, cercet. ştiinţif. super., 
Laboratorul Hepatochirurgie
Bîtca Pavel, prof. consultant, Catedra 
Chirurgie nr.2
Cuşnir Anatolie, conf. univ., Catedra 
Stomatologie terapeutică (FPM)
Butorova Valentina, conf. univ., Catedra 
Medicina internă nr.3
Dumitraş Vasile, şef Catedra Medicina 
militară şi extremală
Zorkina Tatiana, conf. univ., Catedra 
Fiziopatologie, fiziopatologie clinică
Gramma Rodica, şef  Centrul 
managementul proiectelor
Mazur Minodora, prof. univ., Catedra 
Medicina internă nr.3
Globa Elena, lab. superior, Catedra Igienă 
şi epidemiologie
Reabova Elizaveta, conf., univ., Catedra 
Economie, management şi psihopedagogie
Fortuna Iacob, conf. univ., Catedra 
Pediatrie  si Neonatologie
Edinac Boris, conf. univ., Catedra 
Chirurgie pediatrică
Friptu Valentin, şef Catedra Obstetrică şi 
ginecologie
Tolocenco Angela, lab. super., Catedra 
Stomatologia terapeutică
Onceanu Ioan, conf.univ., Catedra 
Sănătate publică şi management
Boitan Raisa, metodist coordonator, 
Secţia Didactică
Mamaliga-Pascal Tatiana, şef secţie, 

Bibliotecă
Cheptănaru Constantin, şef Catedra 
Chimia generală
Gavriliuc Ludmila, prof. univ., Catedra 
Biochimie şi  biochimie clinică
Daniliuc Natalia, lector, Catedra 
Economie, management şi psihopedagogie
Saulea Aurel,  prof.univ., Catedra  
Fiziologia omului
Popovici Prascovia, conf. univ., Catedra 
Boli infecţioase la copii
Ţâbârnă Vasile, asistent Catedra 
Dermatovenerologie cu curs FPM
Mereuţă Ion, prof. univ., Catedra 
Hematologie, oncologie şi terapie de 
companie
Iodco Nina, conf. univ., Catedra Sănătate 
publică şi management
Izvoreanu Alexandru, prof. consultant, 
Catedra Medicina internă nr.1 
Cracea Galina, asist.medical, Secţia 
Protetică dentară
Zaporojan Alexei, conf. univ., Catedra 
Chirurgie generală semiologie
Cerempei Ludmila, prof. univ., Catedra 
Pediatrie  şi Neonatologie
Gorceac Leonid, şef Centrul Estetic
"Ion şi Doina"
Lozovanu Svetlana, conf. univ., Catedra  
Fiziologia omului

Mucuţa Sergiu, conf. univ., 
Catedra Chirurgie nr.1
Taran Anatolie, prof. univ., 
Catedra Ortopedie, traumatologie şi 
chirurgie de campanie
Postolachi Ilarion, prof. univ., 
Catedra Protetica dentară şi ortodonţie
Parii Sergiu, cercet.şt.super., 
Laboratorul Evaluarea preclinică şi 
clinică a medicamentelor
Scurtu Boris, conf. univ., 
Catedra Neurologie FPM
Curajos Boris, prof. univ., 
Catedra Chirurgie pediatrică

Tumuruc Olga, lector, 
Catedra Limbi moderne
Suveică Luminiţa, asistent, 
Catedra Medicina de familie
Şontea Aurelia, preparator, 
Catedra Hematologie, oncologie şi terapie 
de campanie
Băbălău Victor, asistent, Catedra Igienă
Talpalaru Angelina, cercet. ştiinţific, 
Laboratorul Evaluarea preclinică şi clinică 
a medicamentelor
Ferdohleb Alexandru, conf. univ., 
Catedra Chirurgie nr.2
Banuh Victor, conf. univ., Catedra 
Protetica dentară şi ortodonţie
Caraman Teodor, conf.univ., Curs 
Pediatrie - semiologie şi puericultură
Stratan Violeta, specialist Relaţii Publice
Lupan Dumitru, conf. univ., Catedra 
Oftalmologie
Siminovici Vladimir, conf. univ., Catedra 
oromaxilofacială pediatrică şi pedodonţie
Profor Tatiana, casier superior, 
Contabilitate
Niţă Svetlana, Bibliotecar principal
Terehova Valentina, conf. univ., Catedra 
Biol. moleculară şi genetică umană
Ciobanu Victor, conf. univ., Catedra 
Obstetrică şi ginecologie

Competiţii consacrate Zilelor Universităţii


