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Mesaj de felicitare
Cu ocazia minunatei sărbători de primăvară –
Ziua Internaţională a Femeii, venim cu cele mai
senine urări de sănătate, fericire şi dragoste adresate
splendidelor şi gingaşelor flori de pe acest pământ mame, soţii, iubite, colege de serviciu.
Această sărbătoare este una deosebită, căci în
lumea întreagă se consemnează succesele femeilor în
viaţa politică, economică şi socială, se serbează trecutul, prezentul şi viitorul femeilor de pe mapamond.
Vă dorim să aveţi parte de cele mai luminoase
zile pe care aveţi dreptul pe deplin să le savuraţi,
deoarece sunteţi cupa fertilităţii, izvorul vieţii, sursa
de inspiraţie pentru poeţii din toate timpurile. Fie ca
toate împlinirile frumoase şi sănătatea să Vă însoţească pretutindeni. Primăvara iubirii să Vă inunde
sufletul cu bucurie şi cu parfumul florilor sale.
În cinstea Voastră, distinse Doamne, Vă intonăm Imnul Dragostei şi nemărginitei Admiraţii
pentru tot ce sunteţi: Frumuseţe, Gingăşie, Dragoste, dar şi Voinţă, Dârzenie, Curaj nemărginit!!!
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Ştiri pe scurt
•
În perioada 01-05.02.2012, dna Svetlana Agachi, conferenţiar universitar, disciplina Reumatologie şi nefrologie, Clinica medicală nr. 5, Departamentul Medicină internă a participat
la al II-lea Congres Mondial de Sclerodermie Sistemică, în oraşul Madrid, Spania.
•
În perioada 12-15.02.2012 în oraşul Bruxelles, Belgia,
dl Victor Vovc, şef catedră Fiziologia omului şi biofizică a
participat la şedinţele de lucru ale Comitetului de Programcadru 7 în domeniul sănătăţii.
•
În oraşul Abu-Wabi, Emiratele Arabe Unite, în perioada
14-20.02.2012, dl Valeriu Cuşnir, profesor universitar, catedra
Oftalmologie, a participat la Consiliul de Experţi al CSI.
•
Pentru participarea la un schimb de experienţă privind
utilizarea tehnicii şi metodelor didactice moderne, organizat în
cadrul Proiectului TEMPUS „Programe de Masterat în Sănătate Publică şi Servicii Sociale”, din partea Universităţii au fost
delegaţi: Valeriu Chicu, prorector Relaţii Internaţionale, Adrian Cotelea, prodecan Facultatea Sănătate publică şi Serghei
Cebanu, conferenţiar universitar, catedra Igienă. Seminarele
s-au desfăşurat în perioada 19-25.02.2012 , oraşul Cluj-Napoca, România.
•
Dna Felicia Lupaşcu-Volentir, cercetător ştiinţific, Laboratorul ştiinţific Gerontologie şi dna Olga Maniuc, cercetător ştiinţific stagiar, Laboratorul ştiinţific Gerontologie au efectuat o
deplasare în scopul participării la un stagiu organizat în cadrul
Proiectului mutual MATRA-CAP, cu tema: „Abordarea multidisciplinară a pacientului vârstnic”, ce s-a desfăşurat în oraşul Buurtzorg, Olanda (19-26.02.2012).
•
Dl Anatolie Nacu, şef catedră Psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală a fost prezent la seminarul Institutului de
Psihanaliză al Europei de Est, ce s-a desfăşurat în oraşul Tallin,
Estonia (18-24.02.2012).
•
Între 20 şi 23 februarie curent, a avut loc reuniunea investigatorilor studiului european TEVA GLOW pe scleroză multiplă
în oraşul Viena, Austria. Din partea USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost delegat Mihail Gavriliuc, şef catedră Neurologie,
decan Medicină 2.
•
Dl Emil Ceban, prorector pentru Educaţie şi probleme sociale, conferenţiar universitar, catedra Urologie şi nefrologie
chirurgicală, a participat la lucrările celui de-al 27-lea Congres
al Asociaţiei Europene de Urologie, desfăşurat în Paris, Franţa
în perioada 24-28.02.2012.

De Ziua ta (8 martie)

A femeii preafrumoasă sărbătoare
La 8 martie apare,
Când copacii se-nveșmântă
Şi natura întruna cântă
Armonii sublime, cereşti
Celei mai perfecte făpturi omeneşti,
Fiinţei fără de asemănare,
De viaţă dătătoare,
De dragoste şi fericire purtătoare,
Femeii maiestoase ca o regină,
Căreia lumea se-nchină,
Mândră, gingașă, ferice
Ca Mona Lisa lui da Vinci.
Frumuseţe mai desăvârșită,
mai fină
Nu există nici în Capela Sixtină.
Slavă femeilor cu har Dumnezeiesc,
Care la cârma ţării se ivesc.
Slavă femeilor truditoare,
Blânde, drăgălaşe, încântătoare,
Harnice ca albinele,

Mai frumoase decât zânele,
Ce par duioase îngerele
Cu ghirlande de stele,
Fiice ale Moldovei mele.
Au foc în privire
Şi-s demne de iubire,
La ele de priveşti
De dor te topeşti,
Pe care toţi le cinstesc,
Le stimează şi le proslăvesc,
Blagoslovite fiind de Dumnezeu
Faima şi mândria neamului meu.
Plecăciuni, onoruri deosebite
Fiinţelor delicate, iubite!
Modeste, generoase,
ingenioase,
Care ne fac viaţa frumoasă
Ca un frumos vis,
Veritabil paradis.
Vasile BEJENARU

Universul Alma Mater
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Catedra igienă:
35 ani
de la înfiinţare
■ În data de 1 februarie 2012,

catedra Igienă a Universităţii de Stat
de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” a sărbătorit 35 ani de
la înfiinţare.
Aniversarea a fost marcată de
organizarea unei mese rotunde cu genericul „Probleme de sănătate în relaţie cu factorii de mediu”. La deschi-

Colaborare moldo-rusă de perspectivă
■

În perioada 21-27 ianuarie a.c.
rectorul Universităţii de Stat de Medicină
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, dl Ion Ababii, a întreprins
o vizită de lucru în regiunea Krasnoiarsk,
Federaţia Rusă. Scopul vizitei a fost semnarea Acordului de colaborare dintre USMF şi
Universitatea de Medicină din Krasnoiarsk.

început să fie predate din 1966 la Facultatea de Medicină Preventivă (fosta Facultate de Igienă şi Sanitarie) sub
formă de cursuri de igiena mediului
(comunală), igiena muncii, igiena alimentaţiei şi igiena copiilor şi adolescenţilor, organizate pe lângă catedra
Igienă Generală. Ulterior, cursurile au
funcţionat de sine stătător sub conducerea decanului facultăţii.

Potrivit acordului, părţile semnatare vor
colabora pe următoarele direcţii:
 Realizarea în comun a cercetărilor
ştiinţifice pe domenii prioritare de dezvoltare a ambelor universităţi;
 Organizarea în comun a evenimentelor științifico-practice (conferinţe, seminare, întruniri, teleconferinţe); schimb de

experienţă între cadrele didactice, stagiari,
doctoranzi, în scopul realizării cercetărilor
ştiinţifice, însuşirii proceselor de instruire,
a metodelor moderne de diagnostic şi tratament;
 Pregătirea în comun a cercetătorilor ştiinţifici; schimbul reciproc al informaţiei
ce vizează pregătirea doctoranzilor şi specialiştilor din domeniul medicinei şi farmaciei;
 Perfecţionarea lucrătorilor medicali
prin realizarea studiilor universitare, postuniversitare;
 Invitarea profesorilor pentru a ţine
prelegeri, schimb de experienţă în domeniul
predării şi realizări practicii;
 Realizarea în comun a evenimentelor extra-curriculare.

Tradiţii trecute prin ani
În data de 24 februarie curent, în Sala Senatului a USMF „Nicolae Testemiţanu” a avut
loc cea de a 3-a Conferinţă a Studenţilor şi Rezidenţilor „In memoriam Valeriu Ghereg”. La
conferinţă au participat invitaţi de onoare, precum profesorul Gabriel Gurman din Israel şi
Sandală-Maria Copotoiu din România.

În cadrul evenimentului studenţii şi rezidenţii catedrelor Anesteziologie şi reanimatologie, Urgenţă medicală şi Chirurgie au prezentat rapoarte ştiinţifice ale tezelor de licenţă şi
ale activităţii ştiinţifice desfăşurate în cadrul acestor catedre.
derea mesei rotunde au luat cuvântul
Grigore Friptuleac, şef catedră Igienă,
şi Gheorghe Ostrofeţ, profesori universitar.
Temele discutate la eveniment
au fost diverse şi pline de conţinut:
- Particularităţi ale dezvoltării
fizice a elevilor din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv (raportor Veaceslav Rubanovici, asist. univ.);
- 110 ani de la naşterea profesorului universitar, Om Emerit – Iacob
Reznic (raportor - Lili Groza, dr. med.,
conf. univ.);
- 75 ani de la naşterea profesorului universitar, doctorului habilitat
Victor Vangheli (raportor - Victor
Meşină, dr. med., conf. univ.);
- Particularităţile demografice
şi simptomele respiratorii la elevii cu
maladii respiratorii cronice din sectorul rural (raportor - Angela GrozaStratu, dr. med., asist. univ.);
- Probleme ale sănătăţii populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic (raportor - Marina
Lupu, colab. ştiinţ., stagiar);
- Aspecte ale stării de sănătate
ale angajaţilor întreprinderilor farmaceutice (raportor - Iurie Grigoriţă,
medic rezident);
- Impactul tehnologiilor informaţionale asupra sănătăţii (raportor
- Cătălina Croitoru, asist. univ.).
Disciplinele igienice, ca atare, au

Însăşi catedra Igienă a fost fondată în 1977, reunind cursurile de igienă
a mediului, muncii, alimentaţiei, copiilor şi adolescenţilor. Cursurile teoretice şi lucrările practice la disciplinele
igienice au fost deschise şi iniţiate,
respectiv, de către doctorii în medicină F. Avraman, V. Iachim, V. Vangheli,
I. Hăbăşescu.
Fondatorul şcolii didactico-ştiinţifice a catedrei este Iacov Reznik –
doctor habilitat în medicină, profesor
universitar, Om Emerit, iar fondatorul
catedrei este doctorul în medicină,
conferenţiarul Vasile Iachim, care a
condus-o până în anul 1986. Între anii
1986-88 în fruntea catedrei s-a aflat
doctorul în medicină, conferenţiarul
M. Ojovan, în perioada 1988-1997 catedra a fost dirijată de doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar
Gr. Friptuleac.
Catedra este dotată cu aparate,
utilaj de laborator, materiale didactice necesare pentru procesul didactic
şi ştiinţific: cromatograf în gaze, sonometru, spectofotometru cu absorbţie
atomică, aparatajul pentru investigaţii fiziologice, monitorul Air Quality
(AQ - 500).
Crearea catedrei a permis ameliorarea atât a bazei materiale, cât şi
perfecţionarea procesului metodologic, integrarea predării disciplinelor
igienice.
Tel.: 205 235.

Adresare

Nu o dată am rostit aceste
cuvinte în momentele dificile ale vieţii. Suntem cu toţii
oameni cu diferite probleme, suferim de diferite boli
şi maladii cum ar fi bolile
genetice sau cele cauzate
de lipsa unui sistem imun
dezvoltat. Însă când apare
boala noi suferim durerea la
fel, indiferent de persoană,
vârstă sau statut social.
Unii suportă mai uşor bolile,
dar pentru majoritatea o
intervenţie chirurgicală este
un lucru stresant şi periculos. Acest lucru se datorează
psihologiei umane, care
ignoră de cele mai multe ori
schimbări sau intervenţii în
interiorul sau exteriorul corpului său. Acest lucru este
cert şi poate fi recunoscut
de orice medic.
Eu cred că fiecare medic chirurg este îngrijorat şi cuprins
de emoţii stresante înainte
ca să se determine dacă pacientul are sau nu nevoie de
E-mail: pr@usmf.md

Mă închin în faţa ta,
doctore!
o intervenţie chirurgicală.
Aceste detalii sunt cunoscute de doctori, dar ei nu sunt
obişnuiţi să destăinuiască
astfel de informaţii. Ele
rămân să fie nişte mistere
medicinale.
Acest scurt mesaj este scris
de o persoană în etate, care
nu este indiferentă de problemele societăţii despre
care astăzi foarte des se vorbeşte la televizor. Am auzit
recent despre doliul familiei
Diţa, unde în rezultatul intervenţiei chirurgicale la
amigdale a murit un băieţel
de 13 ani. Familia noastră a
avut emoţii când un membru al familiei trebuia să
aibă o intervenţie chirurgicală asemănătoare.
În scurt timp doctorul Andrei
Antohi a determinat că
pacientul are nevoie de o
operaţie de dezintegrare
ultrasonoră a cornetelor
nazale inferioare. Medicul a
dat dovadă de înalt profe-

sionalism şi meticulozitate
în pregătirea pacientului
pentru intervenţie. Convorbirile cu mama şi băiatul
pacient au avut într-o atmosferă calmă.
Ar fi bine ca toţi medicii să
fie responsabili şi atenţi
faţă de lucrul pe care îl fac,
deoarece de ei depind vieţile
multor oameni. Pacientul
a fost operat şi procedura
a decurs normal. Medicul
Andrei Antohi şi medicul
anesteziolog s-au manifestat
excelent şi au arătat că sunt
medici cu răspundere şi profesionalism.
Familia noastră este îndatorată faţă de acest medic,
care a uitat deja de noi. Ne
închinăm în faţa ta domnule
doctor.
Îţi dorim sănătate şi succese
în cariera ta profesională.
Vi se închină în faţa Domniei
Tale familiile:
Lantuh A.G. şi Suveica L.V .

Colaborare internaþionalã

Experienţa cehă vis-a-vis
de autonomia financiară universitară
În contextul organizării şi implementării sistemului de autonomie financiară în învăţământul superior din
Republica Moldova, Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, în perioada 26 februarie-1 martie
a fost gazda experţilor internaţionali în
domeniu. Este vorba despre dna Lenka
Pospisilova, director al Departamentului pentru finanţarea învăţământului
superior, reprezentant al Ministerului
Educaţiei, Tineretului şi Sportului din
Republica Cehă şi domnul Ladislav Janicek, vice-rector al Universităţii Masaryk, Republica Cehă.
În cadrul discuţiilor ce au avut loc pe
26 februarie, oaspeţii au făcut o prezentare amplă a sistemului de învăţământ
superior din Cehia, iar drept exemplu
a servit Universitatea Masaryk, a doua

universitate din ţară, după mărime, impact şi importanţă.
Experţii cehi au avut ocazia să cunoască atât angajaţii de vârf ai universităţii noastre, cât şi normele legislative
care ghidează activitatea universităţii
per ansamblu. Acest lucru le-a permis
să elucideze carenţele activităţii universitare şi să vină cu recomandări, verificate în timp, vis-a-vis de problema
autonomiei financiare în învăţământul
superior.
„Diagnosticarea” sistemului învăţământului superior din ţară a durat trei
zile, perioadă în care experţii au căutat
modalităţi de a implementa eficient
reformele ce ţin de autonomia financiară universitară. Conform declaraţiilor domnului Ladislav Janicek, în Cehia

sistemul de autonomie universitară se
bazează pe trei principii fundamentale:
1. Competitivitate – include calitatea educaţiei, care reflectă necesităţile
pieţii muncii şi excelenţa în cercetare;
2. Responsabilitate financiară a
universităţilor;
3. Stabilitate pe termen lung:
Referindu-se la specificul USMF
„Nicolae Testemiţanu”, experţii cehi au
declarat că relaţia existentă între universităţi şi spitale (baze clinice) este o
problemă în toată Europa. În acest context, există 2 modele de structură relaţională:
1. Facultatea şi spitalele sunt entităţi separate, unde există norme legislative specifice şi contracte de colaborare.
2. Al doilea model îl putem întâlni în aşa ţări precum Austria, Estonia,

unde clinicile universitare sunt incluse în cadrul facultăţilor, dar, în acelaşi,
timp având o autoritate deplină.
În cele din urmă, doamna Lenka
Pospisilova a venit cu recomandările
propriu-zise. Acestea au fost structurate pe trei etape:
1. În procesul de implementare
a sistemului de autonomie financiară
este imperativă elaborarea unei strategii generale, aprobate atât de către
factorii implicaţi, cât şi de Guvernul
Republicii Moldova. În baza experienţei
cehe, executivul trebuie să identifice
un lider al acestei reforme, iar cel mai
competent ar fi Ministerul Educaţiei, în
opinia experţilor.
2. La nivel legislativ este necesar
de a elabora un act normativ, destinat

doar învăţământului superior, aparte
de cel primar şi secundar, deoarece învăţământul superior este unul complex
în care există şi aspectul cercetării ştiinţifice.
3. Înainte de a efectua modificări
în legislaţia naţională este necesar de a
iniţia un proiect pilot, în cadrul căruia
vor participa 2 sau 3 instituţii de învăţământ superior diferite sub mai multe
aspecte. Acestea ar trebui să aibă resurse financiare aparte, număr de studenţi diferit. În aşa mod va fi posibilă
implementarea acestui proiect pilot şi
monitorizarea lui în cadrul mai multor
instituţii.
Menţionăm faptul că din grupul de
lucru au făcut parte şi reprezentanţi ai
Ministerului Educaţiei, Ministerului de
Finanţe, Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova.
Notă informativă
La momentul actual în Cehia, al cărui număr de locuitori este de aproximativ 10 milioane, îşi fac studiile 420.000
studenţi, dintre care 25% în domeniul
economiei, 22% - ştiinţe tehnice, 17%
- ştiinţe umane, 12% - pedagogie, 8% ştiinţe ale vieţii.
Sistemul de învăţământ superior
din Cehia are mai multe surse de finanţare. Cea mai importantă sumă de bani
este alocată de către Ministerul Educaţiei ceh, apoi urmează investiţiile, granturile şi activităţile fiecărei universităţi
în parte. Totodată, Ministerul Educaţiei
finanţează instituţiile superioare de învăţământ în funcţie de numărul de studenţi şi cât de costisitor este procesul
de instruire al acestora.
Spre exemplu, Universitatea Masaryk are un buget anual de 250 milioane euro, iar un sfert din sursele
de venit ale universităţii provine din
activitatea comercială a acesteia. Implementarea sistemului de autonomie
financiară la Universitatea Masaryk a
permis top-managerilor să revadă sistemul de salarizare aplicat până acum.
Astfel, această universitate numără în
jur de 5000 angajaţi, dintre care angajaţii din administraţia universităţii au
un salariu, care nu depăşeşte suma de
1200 euro, în timp ce personalul academic ridică un salariu de circa 2000
euro.
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Întru salvarea
colecţiei
de cărţi rare
În perioada 20-22 februarie 2012, la
USMF „Nicolae Testemiţanu” s-a aflat în
vizită de lucru dl Dr. Sven Kutter, colaborator la Biblioteca Universităţii din München,
Germania. Scopul vizitei a fost de a evalua
starea Colecţiei de Carte rară Koch din Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF.

Proiectul a fost iniţiat de partenerii noştri din Ministerul Federal German pentru a
păstra această bogăţie pentru comunitatea
academică din ţară. Deşi vizitează pentru
prima dată Moldova, dl Kutter este impresionat de ospitalitatea colegilor. „Voi depune
tot efortul pentru a conserva această comoară. Mă bucur că s-au păstrat în condiţii
bune cărţile editate în limba germană. Lucrul meu va consta în evaluarea stării colecţiei de carte şi întocmirea unui raport cu propuneri ce trebuie întreprinse pentru a păstra
colecţia. Aspectul financiar va fi discutat la
Berlin, unde şi se va lua decizia finală”.
„Noi ne dorim să primim sfaturi pentru a păstra cât mai mult această colecţie
de carte, mai cu seamă că până la sfârşitul
anului va fi amplasată într-un alt sediu. De
asemenea, este foarte important ca această colecţie să fie accesibilă studenţilor, medicilor. Iată de ce sfatul unui specialist este
foarte important pentru noi”, a concluzionat
dl Ion Ababii, rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare
în vizită la USMF “Nicolae Testemiţanu”
În data de 9 februarie curent, USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost vizitată de către
directorul rezident al Agenţiei
Elveţiene pentru Dezvoltare şi
Cooperare, Georgette Bruchez.
În cadrul întâlnirii cu domnul
rector Ion Ababii reprezentanţii
agenţiei au avut ocazia să afle
mai multe informaţii cu privire
la activitatea universităţii noastre, ceea ce le-a permis să elucideze punctele forte şi lacunele
activităţii acesteia.
Întâlnirea cu rectorul universităţii, Ion Ababii, prorectorul
pentru Relaţii Internaţionale, dl
Valeriu Chicu, şefa Centrului de
Asistenţă şi Managementul Proiectelor, dna Rodica Gramma,
permite Agenţiei Elveţiene pen-

tru Dezvoltare şi Cooperare să
traseze principalele direcţii de
dezvoltare a propriei strategii
în domeniul sănătăţii, dar şi cunoaşterea multiaspectuală a
singurei instituţii de învăţământ
superior medical din Republica
Moldova.
Conducerea USMF “Nicolae
Testemiţanu” s-a arătat interesată de o eventuală cooperare
cu agenţia elveţiană în vederea
finisării lucrărilor de construcţie
şi dotare cu echipament medical
a Centrului de Simulări în Instruirea Medicală. Acest centru a fost
creat încă în 2003, în scopul eficientizării procesului de instruire
ştiinţifico-practică a medicilor de
familie, stomatologilor şi a farmaciştilor.
Imediat după întâlnirea cu

domnul rector Ion Ababii, reprezentanţii agenţiei au întreprins o
vizită de familiarizare la Centrul
de Simulări în Instruirea Medicală.
Din 2004, agenţia încearcă
să aplice reforme în colaborare cu Ministerul Sănătăţii din
Republica Moldova, prin implementarea mai multor proiecte în
domeniul urgenţelor pediatrice,
sănătăţii mamei şi copilului şi
perinatologiei.
Amintim că Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) este agenţia de cooperare internaţională a Elveţiei şi
face parte componentă din Departamentul Federal al Afacerilor Externe (FDFA). În procesul
de colaborare cu alte oficii federale, SDC poartă responsabilita-

Tel.: 205 235.

E-mail: pr@usmf.md

tea pentru coordonarea generală a activităţilor de dezvoltare şi
cooperare cu Europa de Est şi a
ajutorului umanitar acordat de
Confederaţia Elveţiană.
SDC îşi desfăşoară activitatea în baza unui buget anual
de 1.73 miliarde franci elveţieni
(2011) şi un personal de peste
600 angajaţi în Elveţia şi în străinătate, la care se adaugă circa
1000 de angajaţi locali.
Agenţia reprezintă guvernul
elveţian în Moldova. Bugetul
activităţii acestei structuri reprezintă o parte din impozitele
achitate de către elveţieni, cu
scopul de a acorda ajutor financiar şi umanitar statelor mai puţin dezvoltate. De aceea, fiecare
reprezentanţă a agenţiei vine
cu rapoarte întocmite riguros

în faţa Parlamentului Elveţian.
Republica Moldova se înscrie în domeniul cooperării Elveţiei cu Europa de Est şi Comunitatea Statelor Independente
(CSI). Aceasta sprijină reformele
democratice şi dezvoltarea economiei de piaţă în ţările partenere din Europa de Sud-Est şi din
fosta Uniune Sovietică. Principalele obiective în acordarea asistenţei pentru tranziţie sunt
dezvoltarea instituţiilor democratice, reforma serviciilor sociale şi de ocrotire a sănătăţii, şi
ameliorarea mediului ambiant.
Din 2008, Elveţia implementează
un program de Contribuţie pentru extindere, care are scopul
să reducă inegalităţile sociale şi
economice în cadrul Uniunii Europene extinse.
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Enigma Colectiei Koch
I

storia Bibliotecii Ştiinţifice
Medicale începe odată cu cea
a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
Astfel, în baza unor decizii guvernamentale a avut loc transferarea Institutului de
Medicină din Kislovodsk şi transformarea
lui în Institutul de Stat de Medicină din
Chişinău.

În toamna anului 1945, la Chişinău
au sosit cu eşalonul 15 şefi de catedre,
printre care 8 profesori universitari, 43
conferenţiari şi asistenţi şi 570 de studenţi, o parte din baza tehnico-materială, laboratoarele şi biblioteca. Astfel, în
fondurile Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a
USMF „Nicolae Testemiţanu” a ajuns să
se păstreze o colecţie semnificativă de
carte veche şi rară, care a aparţinut medicului, savantului, bibliofilului german
Richard Koch.
Richard Koch s-a născut la 3 septembrie 1882 în or. Frankfurt pe Main. A absolvit Facultatea de Medicină din Leipzig
în 1908. Domeniul său de activitate ştiinţifică a fost neurologia şi terapeutica
medicală, însă marea sa pasiune rămâne
istoria medicinei. În 1926, a fondat Institutul de Istorie a Medicinei pe lângă
Universitatea Goethe din oraşul său natal. Rodul muncii sale se încununează cu
peste 70 de lucrări ştiinţifice, dintre care
câteva monografii voluminoase de o valoare mondială. Este membru de onoare
al Comitetului Internaţional de Ştiinţe
Reale din Paris, Bucureşti şi al multor alte
asociaţii. În 1935, deţine postul de redactor principal al ziarului medical din Frankfurt pe Main.
În 1936, din cauza instaurării regimului nazist, cere azil politic în URSS, iar în
1937 se refugiază împreună cu familia în
or. Kislovodsk, aducând cu sine echipament medical şi valoroasa sa bibliotecă
personală. Pe parcurs, domeniul său de
activitate se desfăşoară în clinicile balneoterapeutice din Piatigorsk şi Essentuki,
bucurându-se de o înaltă apreciere printre specialiştii din regiune. El dăruieşte tot
echipamentul său Clinicii Institutului din
Essentuki: cabinet roentgenologic, electrocardiograf (primul în regiunea Caucaz),
dispozitive pentru laboratoarele clinice.
Odată cu începerea războiului, Koch
împreună cu toţi medicii din oraş, acordă
ajutor răniţilor, lucrând cu abnegaţie în
spitalele din spatele frontului. Pe lângă
acestea, mai săvârşeşte un gest de patriotism – predă în fondurile apărării obiectele personale din aur. În timpul înaintării
devastatoare a forţelor inamice germane

spre Caucaz, soarta familei Koch din nou
este supusă grelei încercări de a lua drumul pribegiei, evacuându-se în Georgia,
regiunea Zhaltube. Într-o coloană continuă mergeau mii de răniţi, medici, femei
şi copii. Printre ei, rezemându-se în bastonul său, păşea cu greu doctorul Koch.
În evacuare, timp de 9 luni, el continuă să
activeze în clinicile din Georgia.
În 1942, pe
timpul ocupaţiei Caucazului de
către armata germană, biblioteca
i-a fost jefuită şi
incendiată.
Din
fericire, o mare
parte din cărţi au
fost salvate, iar
în 1944 au fost
transmise Bibliotecii Institutului
de Medicină din
Kislovodsk.
În mai 1945,
Koch, îmbrăcat în
manta şi cizme ostăşeşti, s-a reîntors în Essentuki. Cu toate
că amprenta războiului putea fi citită pe
chipul său slăbit şi istovit, în privirea sa se
oglindea demnitatea de neînvins. Faţă în
faţă cu urmările devastatoare ale războiului, Koch rămâne fidel datoriei sale, lucrând în clinică şi în spitalele supraîncărcate cu răniţi.
În ultimii ani ai vieţii, Richard Koch
a studiat funcţiile creierului uman, iar în
1948, Academia de Ştiinţe Medicale al

în medicină: Galenus (1538), Hippocrate (1555), Avicenna (1564), Paracelsus
(1567), Fernelius (1567), Fabricius (1624),
Caelius (1709) ş.a. O conotaţie deosebită
îi conferă Colecţiei prezenţa ediţiilor în
mai multe volume din sec. XVIII-XIX: enciclopediile lui M. Diderot & D’Alembert,
Buffon, opera completă a lui J.M. Charcot,
Cabanis, una dintre primele ediţii a lui
Voltaire în 63 volume. Peste 300 publicaţii
sunt editate în sec. XVI-XVIII, dintre care
150 sunt considerate cărţi rare. Referitor
la valoarea bibliofilă a Colecţiei, trebuie
precizat faptul că, pe lângă criteriul vechimii, ea include şi aspectul grafic deosebit:
se întâlnesc gravuri cu elemente decorative, coperta în majoritatea cazurilor este
confecţionată din carton învelit în piele
brună sau pergament, lemn, carton; cotorul este decorat cu imprimări aurite, iar
baza şi partea superioară a acestora prezintă ornamente florale şi vegetale; foile
de titlu – executate în stil gotic; pe paginile multor cărţi, pe câmpuri, se întâlnesc
notiţe în diferite limbi.
Pe toate cărţile este aplicat Ex-librisul Doctor Koch, unele deţin ştampila personală şi semnătura lui Richard Koch. Totodată, pe frontispiciul unor cărţi se întâlnesc şi alte Ex-Libris-uri: Georges Dreyfus,
Maria Rosenthal, I. H. Epstein etc.

URSS i-a atribuit titlul de doctor în medicină.
În urma unei boli grele, Richard Koch
s-a stins din viaţă în 1949, la vârsta de 67
de ani, lăsând în urma sa o amintire luminată prin lucrările sale, în numele celei
mai valoroase comori ale omenirii – sănătatea.
Colecţia Koch reprezintă o valoare
bibliofilă considerabilă, fiind una dintre
cele mai mari colecţii personale de carte
veche şi rară din Europa şi numără 2617
volume din domeniul medicinei, biologiei, fiziologiei, istoriei etc. în limbile latină, germană cu caractere gotice, greacă, franceză etc. O pondere însemnată
o au operele personalităţilor marcante

O valoare aparte a Colecţiei determină prezenţa unor cărţi care cuprind autograful şi dedicaţia autorilor adresate lui
Richard Koch: May B. „Soziales Leben in
Israel zur Zeit der Propheten”, Frankfurt
1923; Rheins F. „Dichtungen”, Düsseldorf
1913 etc.
În cadrul Colecţiei se păstrează şi
unele dintre lucrările ştiinţifice ale lui
R. Koch: „Irrtümer der allgemeinen
Diagnostik und Therapie sowie deren
Verhütung” (Erori de diagnostic, tratament şi prevenirea acestora), Leipzig
1923; „Zur Funktionsprüfung der Leber
nach der Methode von K. Glaessner. Inaugural-Dissertation” (Investigarea funcţională a ficatului după metoda Glassner.
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Teza de inaugurare), Leipzig 1909; „Die
ärztliche Diagnose. Beitrag zur Kentniss
des ärztlichen Denkens” (Diagnostic medical. Contribuţia în cunoaşterea gândirii
medicului), Wiesbaden 1917; „Das ALSOB im Ärztlichen denken” (ALS-OB în gindirea medicului), München 1924.
Universitatea noastră are relaţii de
colaborare cu instituţii din domeniul
ocrotirii sănătăţii din Germania. La 28
octombrie 2011, USMF „Nicolae Testemiţanu” a găzduit o delegaţie a Ministerului Federal al Sănătăţii din Germania. În
cadrul acestei vizite şeful delegaţiei,
Peter Pompe, a rămas impresionat de
Colecţia de carte veche şi rară Koch, ce se
păstrează în fondul Bibliotecii Ştiinţifice
Medicale şi, la iniţiativa domniei sale, a
fost organizată vizita dlui Dr. Kuttner. În
perioada 20-22 februarie 2012, Biblioteca
Ştiinţifică Medicală a fost vizitată de un
specialist în manuscrise şi cărţi rare de la
Biblioteca Universităţii din München, Dr.
Sven Kuttner.
Scopul vizitei dlui Dr. Kuttner a fost
de a evalua Colecţia Koch şi de a veni
cu recomandări în vederea prezervării
acesteia. Specialistul german a examinat publicaţiile şi a menţionat că starea
fizică a colecţiei este satisfăcătoare, dar
totodată a selectat 155 cărţi pentru restaurare în unul dintre laboratoarele din
Germania (Frankfurt, München, Leipzig).
În cadrul unei întâlniri cu administraţia Universităţii Dr. Kuttner şi-a exprimat
recunoştinţa Bibliotecii Ştiinţifice Medicale pentru faptul că a reuşit să păstreze
de-a lungul anilor această Colecţie de
carte rară şi veche, care a aparţinut compatriotului său Richard Koch. Dr. Kuttner
va întocmi un raport de evaluare, care
va cuprinde recomandări privind prezervarea colecţiei Koch şi, ca rezultat, va fi
elaborat un plan de acţiuni concrete cu
delimitarea responsabilităţilor pentru
USMF şi pentru partea germană.
Sperăm că următorii ani vor fi create
condiţii adecvate corespunzător normelor de conservare a cărţilor vechi şi rare şi
vor fi întreprinse unele acţiuni de restaurare a valorilor bibliofile deteriorate în
unul dintre laboratoarele din Germania,
cu suportul USMF „Nicolae Testemiţanu”
şi al Ministerului Federal al Sănătăţii din
Germania.
Colecţia de carte veche şi rară Koch
îmbogăţeşte fondul Bibliotecii Ştiinţifice
Medicale, constituind o compilare preţioasă de informaţie medicală. Colecţia va
rămâne şi în continuare un patrimoniu al
USMF „Nicolae Testemiţanu” şi va oferi
peste ani un studiu complet şi accesibil,
cu răspunsuri la multe dintre întrebările
privind istoria medicinei.
Nona ŞOROC, şef Secţia Colecţii Speciale
Augustin STEPANOV, şef Oficiul Restaurare, Secţia Colecţii Speciale
Irina GANGAN, şef Secţia Automatizare
Tehnologii de Bibliotecă
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Femeia văzută cu ochi de femei

(Blitz-interviu cu Eugenia Mincu, şef catedră Limba Română şi Terminologia Medicală, şi Argentina Chiriac, lector superior)

A.C. şi E.M.: Emanciparea femeii e un lucru deosebit de important, însă care o defavorizează. Ea este pusă
faţă în faţă cu probleme, de care numai un bărbat ar fi
responsabil. Îşi pierde din graţie, din mister, delicateţe,
din feminitate. În aşa fel, femeia riscă să se lipsească de
darul divin de a fi iubită.

Cor.: În tălmăcire din ebraica veche, Eva e
viaţă, Adam - om. De ce credeţi că s-a ajuns la
o asemenea constatare?
A.C. şi E.M.: Considerăm că anume femeia,
cu lumea ei interioară, frumoasă, misterioasă, defineşte
şi marchează destinul bărbatului. Bărbatul, în integritatea sa spirituală, se regăseşte în femeie. Femeia, în deplinul sens al cuvântului, este cea dătătoare de viaţă.
Cor.: Probabil, aţi observat, cuvintele-cheie, simbol
sunt de gen feminin: Mamă, Patrie, Pace, Dragoste, Primăvară etc. Puteţi comenta această coincidenţă lingvistică, dar cu sens semnificativ?
A.C. şi E.M.: Genul feminin al lucrurilor, al valorilor
frumoase se asociază cu femeia. După cum aprecia poetul Dumitru Matcovschi „Mai frumoasă ca femeia doar
femeia poate fi” .
Cor.: De ce, totuşi, depinde armonia în familie?
Cine menţine focul aprins în vatră?
A.C. şi E.M.: Indiscutabil, femeia - graţioasă, gingaşă,
blândă, gospodină, grijulie, iscusită, inteligentă - întotdeauna ştie să se consacre iubitului şi are grijă să reaprindă
focul dragostei, să ocrotească flacăra căminului familial.

Cor.: Consideraţi că Ziua Internaţională a femeii
este o sărbătoare ce se consemnează o dată pe an sau
sunteţi de altă părere?
A.C. şi E.M.: Femeia iubită merită a fi sărbătorită în
fiecare zi prin respect, atenţie, omenie, dragoste, înţelegere. Tradiţia celebrării femeii datează încă din Antichitate. Pe atunci măreţii zei din Olimp aveau o zi, în care o
sărbătoreau pe zeiţa Rhea, zeiţa-mamă a tuturor, asociată deseori cu Pământul. Astfel, odată cu zeii pământenii
sărbătoreau femeia-mamă, creatoarea tuturor fiinţelor
omeneşti şi simbol al renaşterii perpetue.
Cor.: Se înscrie sau nu 8 Martie în tradiţiile autohtone, poate avea un loc aparte în folclorul moldovenesc?
A.C. şi E.M.: Astăzi Ziua de 8 Martie celebrează femeia la toate vârstele şi simbolizează zâmbetul, gingăşia, generozitatea şi dăruirea. Dar, din punctul de vedere
creştin-ortodox, Ziua Femeii este rânduită de Dumnezeu
în a treia duminică după învierea Domnului. Deci, ar fi
mai creştineşte să o sărbătorim atunci. Nu e prea bine să
sărbătorim femeia în post - petreceri cu mese copioase,
băuturi, dansuri.
Cor.: Emanciparea i-a adus femeii un plus de imagine sau un dezavantaj?

Concursul
„Fapte bune
pentru oameni
buni!” şi-a
desemnat
câştigătorii
În perioada 18 noiembrie 2011-29
februarie 2012 s-a desfăşurat concursul
„Fapte bune pentru oameni buni!” Acest
concurs face parte din proiectul „Modernizarea căminelor studenţeşti şi sensibilizarea studenţilor faţă de problemele
sociale din comunitate”, proiect lansat
de către Compania Efes Vitanta Moldova
Brewery (EVMB), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
Concursul a fost adresat studenţilor
care locuiesc în căminele instiţuţiilor de
învăţămînt: Academia de Muzică, Teatru
şi Arte Plastice; Universitatea de Stat din
Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei; Academia de Studii Economice din
Moldova; Universitatea Pedagogică de
Stat „Ion Creangă”; Universitatea de Stat
de Educaţie Fizică şi Sport; Universitatea
Agrară de Stat din Moldova, Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”.
Premiile puse în joc au fost semnificative: 20 de maşini de spălat, câte una
pentru fiecare echipă căştigătoare. Maxim câte 1000 de lei au fost oferiţi pentru cele mai originale idei de implicare a

Cor.: O întrebare de alt ordin. Vedeţi o femeie-preşedinte al ţării?
A.C. şi E.M.: De ce nu? Să ne amintim de vorba înţeleaptă „Nasc şi la Moldova oameni”. La postul de preşedinte noi însă vedem un bărbat, care să întruchipeze
modelul de conducător, posedând toate calităţile eticomorale, cristalizate în înţelepciunea de viaţă a poporului
român. Cu toate acestea, unii prezicători afirmă că ţara
noastră va ieşi din impas când în vârful piramidei administrative se va afla o femeie.
Cor.: Cărţile preferate ale Domniilor voastre.
A.C. : Trilogia „Finanțistul” de Theodor Dreizer.
E.M.: „Secretele” de L. Pearse.
Cor.: Anotimpul, floarea?
A.C. : Iarna. Dumitriţele.
E.M.: Primăvara. Trandafirii rozi.
Cor.: Aţi putea defini dragostea, fericirea?
A.C. şi E.M.: Dragostea trebuie să determine felul de
a fi al omului. este cel mai subtil sentiment, care face
minuni, făureşte oameni noi,
creează cele mai mari valori
spirituale. Fericirea - armonia
interioară a omului, împăcarea
de sine - este plăcerea sufletului.
A intervievat
Traian MUSTEAŢĂ

Cât de paradoxal ar suna următoarea frază, dar
totuşi gerul ne-a luat prin surprindere în această
iarnă.
Da, am devenit capricioşi pentru că vremea
ne-a răsfăţat la începutul iernii cu mult soare şi
acum ne dăm toată silinţa ca să ne putem acomoda
condiţiilor create. Acest articol nu este, sub nici o
formă, o plângere, este mai degrabă o constatare a
unei situaţii în care ne-am pomenit noi, studenţii.
Ne putem mândri că universitatea noastră este
dotată cu un sistem eficient de încălzire, fiind una
dintre puţinele care a rezistat tentaţiei de a anula

Gînduri "calde"…

studenţilor în menţinerea unui mediu
curat şi bine amenajat atât în cămine, cât
şi în interiorul/perimetrul instituţiilor de
învățământ, unde aceştia îşi fac studiile.
Astfel, a fost desemnată echipa câştigătoare a studenţilor locatari ai Căminului
Nr.3 (Mititelu Doina – anul IV, facultatea
Farmacie; Cazacu Cornel – anul V, facultatea Stomatologie; Zloi Tatiana – anul V,
facultatea Farmacie; Arion Irina – anul III,
facultatea Farmacie; Delibaltova Aliona –
anul V, facultatea Farmacie). Echipa a fost
premiată cu o maşină automată de spălat.
Proiectul cu care au participat studenţii medicinişti a constat în sortarea
Tel.: 205 235.

gunoiului şi reciclarea acestuia. Astfel,
au fost plasate la fiecare etaj (5 etaje), la
bucătărie câte 3 containere speciale, în
care se colectează separat hârtia şi cartonul, deşeurile plastice şi cele menajere
nereciclabile. Ulterior, studenţii urmează
să stabilească contacte cu persoanele juridice care se ocupă de reciclarea hârtiei,
cartonului şi deşeurilor plastice. Banii
obţinuţi din predarea acestor deşeuri
reciclabile vor fi investiţi în amenajarea
căminului.
Aducem sincere felicitări echipei
câştigătoare, dorindu-le multă inspiraţie
şi originalitate în proiectele de viitor!!!
E-mail: pr@usmf.md

orele din cauza timpului rece şi de aceea mulţumim
mult conducerii pentru că ne-a salvat de eventualele dimineţi de sâmbătă la ore.
Um mic raport din “teritoriu”: temperatura din
aule şi sălile de studiu au variat de la bloc la bloc
şi în funcţie de perioada zilei. Cea mai călduroasă
încăpere s-a dovedit a fi cea a blocului nr.1. Aici cu
siguranţă am putut lăsa haina la vestiar făra a mai
face ture adiţionale în timpul orelor.
Din păcate, blocul Morfologic nu se poate bucura de acelaşi statut. Fără o vestă groasă puteai fi
martorul propriei sonate a dinţilor.
Dragi colegi, ştiu că nu avem timp liber, dar vă
îndemn să urmăriţi mercurul din termometre. Şi
încă ceva, indiferent de “congelatorul primăvăratic”
de afară carpe diem.
Cristina VLĂDICESCU

Panoul de Onoare
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Doi prieteni,
doi demnitari,
doi oameni vizionari
Prietenia lor a fost sinceră, bărbătească, luminoasă, mereu având la bază dragostea neţărmurită faţă de
neam, de limba română, de patrimoniul cultural şi de nepreţuitele tradiţii strămoşeşti. Aveau, deci, multe reflecţii
Anul acesta (la mijlocul lui ianuarie), Anatol Corobceanu a rotunjit 90 de ani de la naştere. Tot
anul acesta, Nicolae Testemiţanu
urmează (pe 1 august) să facă 85
de ani de la naştere. Deci, cinci

ani şi o veşnicie îi despărţeau, un
şir de ani trăiţi şi eternitatea îi
unea. Anatol Corobceanu a plecat din viaţă la 54 de ani; Nicolae Testemiţanu – la 59 de ani.
Parcă făcuseră un contract pentru a parcurge împreună acelaşi
maraton al vieţii. Cei care i-au
cunoscut, dar şi posteritatea îi
poartă în amintire ca pe nişte oameni culţi, oneşti, foarte iubitori
de ţară, de oameni; urmele fiindu-le bine cunoscute, pe unde
şi-au purtat scânteia. Sunt tentat
chiar din start să aduc spusele scriitorului-academician Ion
Druţă, care printr-o mică forţare
de condei le-a făcut amândurora o caracterizare sclipitoare:
„Pe la mijlocul secolului trecut,
mândria societăţii noastre era
Anatol Corobceanu. Deştept, chipeş, inventiv, ajuns la unul dintre
cele mai importante posturi, la
care putea râvni basarabeanul
la acea vreme. Dirija cultura,

şi sentimente comune, fiecare păstrându-şi în acelaşi
timp specificul său de a fi şi de a gândi. În spaţiul şi condiţiile vitrege în care trăiau, prietenia, colaborarea strânsă
constituiau pentru ei suporturile cele mai de preţ.

medicina şi ştiinţa în guvern, fiind unul dintre viceprim-miniştri.
Nu era însă deloc istovit de greutatea propriei sale importanţe,
deseori umbla pe jos, te oprea
în plină stradă, salutându-te

zgomotos în mult prea dulcea şi
frumoasa..., fără să-i pese prea
mult de reacţia celor din jur...
Aşa am ajuns odată împreună
la Institutul de Medicină, unde
rector era Nicolae Testemiţanu.
Într-o discuţie scurtă am sesizat
că energia şi planurile strategice
ale rectorului puteau acoperi câteva ministere. Se punea la cale
construcţia numeroaselor spitale
prin republică, aşa ca să nu mai
umble bietul ţăran cu traista la
doctor, o zi încolo, o zi înapoi”
(„N. Testemiţanu – viguros stejar
al neamului”/ Chişinău,2007).
Au fost două figuri proeminente chemate de timp să facă
istorie. Şi au făcut!
Anatol Corobceanu, ca viceministru şi prim-viceprim-ministru, pe parcursul a două decenii,
s-a manifestat cu lung ecou în
opera de propăşire a culturii naţionale. Atunci, când toată intelectualitatea basarabeană, parte

plecată peste Prut, parte deportată în Siberia, crease un vid
de întuneric pe acest meridian,
dumnealui şi-a pus în gând să
„nască” o intelectualitate nouă,
capabilă să dea pinteni vieţii ştiinţifice, culturale şi nu numai.
Prin contribuţia sa nemijlocită
la acea etapă au apărut: şcoli
de muzică şi de artă plastică în
centre raionale şi oraşe mari,
600 de librării „Luminiţa” prin
sate, Teatrul de Operă şi Balet,
Teatrul „Vasile Alecsandri” din
Bălţi, Teatrul „Luceafărul” din
Chişinău, studioul cinematografic „Moldova-film”, Televiziunea
Naţională, au fost reformate în
mod radical, în temeiul artei naţionale, ansamblurile populare
„Joc”, „Fluieraş”, corala „Doina”, cu iluştrii Curbet, Lunchevici
şi Garştea la pupitru, a fost inaugurată Aleea Clasicilor, cu indicarea de către dumnealui a locului
amplasării în Grădina publică din
capitală, a fost inaugurată Academia de Ştiinţe a RSSM. Încă
din 1956, după Congresul III al
Scriitorilor, a fost „ruptă gheaţa”
pentru trecerea la denumirea
corectă a limbii noastre ca limbă
română, îmbrăcată în straiul ei firesc – alfabetul latin. S-a aflat în
prezidiul Congresului, fiind ulterior învinuit crâncen că nu a dat
„ripostă elementelor naţionaliste”, fapt ce l-a costat într-un fel
cariera şi chiar viaţa.
Nicolae Testemiţanu, de asemenea, ca un plugar harnic şi iscusit, a arat adânc terenul ajuns
în pârloagă al medicinei autohtone, punându-şi îndesat umărul la selectarea cadrelor pentru
ştiinţa medicinistă, a cadrelor
didactice pentru catedrele şi laboratoarele acelui unic ISMC; ca
ministru şi membru al Guvernului, deputat al poporului a contribuit esenţial la întărirea bazei materiale a ramurii, reuşind
totodată să îmbogăţească prin
efort propriu arsenalul ştiinţific,
să creeze pe parcurs o concepţie
nouă de organizare a sistemului
rural de ocrotire a sănătăţii, reuşind în bună măsură să-l aplice în
practică. Provenind din ţărani, a
tins să facă pentru această pătură socială tot mai mult, fiind mereu conştient de nedreptatea socială, la care a fost şi a rămas supus plugarul moldovean. Ardea
de durere, când vedea că limba
sa maternă, limba română, cu
rădăcini adânci strămoşeşti, era
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negată şi îngunoioşată, fiind pe
cale de a fi total eclipsată de o
altă limbă „mai mare”, cu undă
verde pretutindeni. Savant cu renume, medic de înaltă calificare,
organizator iscusit al ocrotirii sănătăţii – prin toate a strălucit, s-a
evidenţiat, dar deasupra acestora a planat acel cald şi sincer
patriotism, care l-a ridicat postmortem la rang de erou naţional.
Anume aceste calităţi l-au apropiat de Anatol Corobceanu, om
clădit, de fapt, din acelaşi aluat.
Ambii fuseseră odinioară capi de
promoţie în liceele româneşti,
unde au învăţat, ambii aveau o
dezvoltare multilaterală, fiind
personalităţi cu caractere bine
conturate. „Badea” – era dulcea
adresare a lui Testemiţanu către
Corobceanu, adresare ce avuse
priză uşor în cercul restrâns al
prietenilor. Mai în etate, dar şi
mai sus în funcţie, Anatol Corobceanu dispunea de acea luminoasă calitate de lider adevărat,
unanim recunoscut al intelectualităţii basarabene.
Erau şi prieteni de familie,
au poposit împreună şi la Ochiul
Alb, baştina marelui medic şi
luptător. Prim-viceprim-ministrul
Corobceanu a stat mult la sfat cu
moş Andrei Testemiţanu într-o
noapte senină de vară...
În 1940, când sovieticii au
ocupat Basarabia, scria în jurnalul său sora lui Anatol, Teofana,
profesoară la Universitatea din
Timişoara: „Fratele A. a construit
o ladă metalică şi a îngropat în
grădină, pe str. Gogol din Chişinău, volumele de proză ale lui
Constantin Stere şi cele de versuri ale lui Octavian Goga.” Gest
ce-l caracterizează ca om integru

şi luptător. Erau prin convingeri
de stânga, fapt ce le-a înlesnit
propulsarea în carieră, dar minciunile promulgate şi propagate
de regimul cu presiune imperială totdeauna le înfierau. Ei aveau
intuiţia clară a orizontului ispititor, a ieşirii la liman. Atât A. Corobceanu, cât şi N. Testemiţanu
erau pătrunşi de convingerea, că
neapărat vor veni timpurile când
dictatul imperial, cu toate consecinţele lui nefaste, o să dispară,
când oamenii vor putea liber săşi clădească destinul.
Au fost pedepsiţi pentru militantismul şi convingerile lor, fiind etichetaţi drept naţionalişti,
eliberaţi din funcţii, supuşi oprobriului general. Iată cum descrie
gestul bodiulist de atunci poetulacademician Andrei Lupan: „Alături de cei care concentrau deschis sau nedeclarat, dar concentrau nădejdile şi voinţa de mai
bine a celor mai buni, era în primul rând figura lui Anatol Corobceanu. Au fost şi alţii, spre exemplu, Nicolae Testemiţanu, care în
domeniul lui inspira aceleaşi nădejdi. Ambii au fost loviţi de cea
mai neagră reacţie în ce au avut
mai cinstit şi mai scump... De ce
a fost lovit Testemiţanu? El devenise concurent. Era om energic,
foarte activ, câştigase încrederea
maselor, se vedea că e un activist
social şi de profesie care are perspectivă. Licheaua trebuia să se
apere de această perspectivă.”
(Din cartea „Un destin în vâltoare” - Chişinău 1996)
P.S. Şi A. Lupan zilele acestea a
rotunjit 100 de ani de la naştere.
Ion STICI,
publicist
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К 90 - летию профессора
В. Н. Андреева
По случаю необычного, славного юбилея профессора В. Н.
Андреева,
профессорско-педа
гогический коллектив ГУМФ ,,Николае Тестемицану”, все те, кто
знает его как талантливого педагога, искусного врача, умелого руководителя, неутомимого ученого, с чувством искреннего уважения и глубокой признательности
поздравляют его с этим праздником и желают крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, благополучия, мира и добра.
Профессор В. Н. Андреев прошел сложный путь, полный невзгод и всяких испытаний, но, преодолев все трудности,ударно трудясь, шел вперед по восходящей
– от простого фельдшера вырос
до заведующего кафедрой. В жизненных баталиях ему помогла выстоять и победить, по-видимому,
крепкая крестьянская натура, поскольку родился в семье крестьянина, который чувствует твердо
землю под ногами.
Особую страницу в его богатой
биографии вписала война. Медицинскую деятельность В. Н. Андреев начал в качестве фельдшера на СевероЗападном фронте, в стрелковом бата
льоне, позднее дивизиона и санчасти
бригады реактивных минометов, куда
он попал прямо со студенческой скамьи, едва окончив Новгородское медицинское училище, фельдшерское
отделение.Участвовал в обороне, прорыве, снятии блокады Ленинграда и в
освобождении Выборга, затем городов
Республики Венгрии, Брно, Вены и др.
Был тяжело ранен и контужен. За проявленное мужество во время военных
операций, за своевременную эвакуацию раненых с огненных позиций был

награжден 3-мя орденами и 22 медалями, в том числе медалью ,,За боевые
заслуги” и орденом Красной Звезды.
После войны многогранная мирная
деятельность полностью захватила В.
Н. Андреева. Окончил Львовский медицинский институт (1947-1953), куда
его привела жажда знаний и желание
стать более квалифицированным врачом. Затем последовали клиническая
ординатура, перевод в ассистенты кафедры факультетской терапии института, защита кандидатской и докторской
диссертаций. Талант ученого проявился еще тогда. По темам кандидатской
диссертации о роли циркулирующей
крови в развитии гипертонии молодой специалист сделал важные клинические выводы. По теме докторской
диссертации была дана клиническая

оценка многим гипотензивным
лекарствам, применяемым при
лечении и профилактике обострений артериальной гипертонии в
зависимости от стадии болезни и
возраста больных в клинико-поликлинических условиях. Особой
заслугой профессора была организация кафедр госпитальной
терапии, внутренних болезней,
субординатуры в Актюбинском,
Полтавском и Кишиневском мединститутах, а также заведование
ими, где проявил себя как хороший руководитель, энтузиаст своего дела. По научной направленности кафедры профессор подготовил 11 кандидатов и 2 докторов
медицинских наук.
На протяжении всей педагогической деятельности профессор В.
Н. Андреев умело сочетал талант
педагога и ученого-исследователя. Лекции, прочитанные им студентам, были на высоком научном уровне. Профессор принимал
участие во всех всесоюзных, между
народных и республиканских научных
форумах. Его ученики стали докторами
и кандидатами медицинских наук, возглавляют кафедры не только в Республике Молдова, но и в странах ближнего зарубежья.
В течение 10 лет профессор был
нештатным главным гериатром Министерства здравоохранения Республики
Молдова. В поликлиниках городов Кишинев и Бэлць под его руководством
были организованы гериатрические
кабинеты, в которых врачами-гериатрами оказывалась консультативнометодическая помощь пожилым и
старым пациентам. Было проведено
несколько Республиканских научнопрактических конференций по гери

атрической тематике с участием врачей-гериатров, заведующих терапевтическими отделениями районных больниц республики.
Активная научная деятельность
В. Н. Андреева отразилась в изданных
книгах и многочисленных статьях. Им
лично были опубликованы 3 книги на
медицинские темы и более 185 научных статей, рефератов, лекций, методических пособий по различным
проблемам внутренней медицины.
Многие статьи были напечатаны в журналах ,,Здравоохранение”, ,,Медицинский курьер”, в газете ,,Тайны здоровья”.
Вся жизнь, плодотворная педагогическая и научная деятельность В. Н. Андреева доказала, что ему присущи такие бесценные человеческие качества,
как трудолюбие, чуткость, высокая эрудиция, разносторонность интересов,
скромность, принципиальность и др.
За 70 лет фельдшерской и врачебной
деятельности им была оказана медицинская помощь сотням тысяч раненым и больным.
За многолетнюю успешную деятельность профессор был отмечен
многими благодарностями, грамотами
и т.д. И сегодня он неустанно трудится на своем посту во благо людей и
для процветания медицинской науки.
Являясь консультантом кафедры внутренних болезней №3, он полон намерений консультировать и участвовать в
проведении научных исследований на
кафедре.
Низкий Вам поклон, дорогой профессор, примите наши пожелания
дальнейших успехов в творческой деятельности и долголетия.
Ион Цыбырнэ,
проф., д.м.н., зав. кафедры.

Un buchet de urări de bine, sănătate, prosperitate
pentru scumpii noştri omagiaţi:

Cu prilejul atingerii unui frumos
prag aniversar, Vă adresăm cele mai sincere
urări de bine şi sănătate.Fie ca pasiunea cu
care vă dedicaţi profesiei, dorinţa de a face
întotdeauna bine şi dinamismul activităţii
cotidiene să reprezinte în continuare un crez
spre desăvârşirea propriei personalităţi. În
ziua frumoasei aniversări, Vă exprimăm
admiraţia şi respectul nostru. Vă dorim
prosperitate, realizări notorii şi izbânzi în
activitatea Dumneavoastră cotidiană.
Rugăm să acceptaţi expresia înaltei
noastre consideraţii.
La Mulţi Ani!!!
Serviciul Resurse Umane

Gologan Larisa,
şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică Medicală
Ţurea Valentin,
profesor universitar, Departamentul Pediatrie
Veneru Iulia,
bibliotecar, Biblioteca Ştiinţifică Medicală
Moraru Tihon,
conferenţiar universitar, curs Farmacoterapie
Marusic Ana,
metodist-coordonator, secţia Doctorat şi masterat
Şaidarova Evghenia,
persoană de serviciu , căminul nr. 5
Stupniţcaia Ludmila,
laborant superior, catedra Filosofie şi bioetică
Rudi Marcu,
profesor universitar, Departamentul Pediatrie
Covaliu Valentina,
asistent universitar, catedra Anatomia omului
Gangan Constantin,
lăcătuş, căminul nr. 16
Cocerva Vasilisa,
persoană de serviciu, Căminul nr. 12
Andreev Vasile,
profesor consultant, catedra Medicină internă nr.3
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– 50 ani
– 60 ani
– 60 ani
– 60 ani
– 60 ani
– 60 ani
– 60 ani
– 70 ani
– 70 ani
– 70 ani
– 75 ani
– 90 ani
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Mai tari ca toţi – MEDICII

O afirmaţie, în favoarea căreia vin argumente convingătoare. În cele cinci zile de competiţii
din programul Campionatului
cadrelor didactice şi colaboratorilor instituţilor de învăţământ
superior din republică echipa
Universităţii de Stat de Medicină
şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” a avut un parcurs excelent,
repurtând în exclusivitate victorii. Tragerea la sorţi a situat formaţia USMF în rândurile celor
mai puternice echipe, în aşa-zisă
,,grupă a morţii”, dar acest fapt
nu a fost un impediment în ca-

lea succesului. Universitatea de
Medicină rând pe rând învinge
detaşat la scor Universitatea de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport
(USEFS), Universitatea de Stat
din Moldova (USM), Universitatea Tehnică din Moldova (UTM)
şi se clasează pe primul loc în
grupa ,,A”.
În grupa ,,B” mai reuşit au
evoluat voleibaliştii de la Universitatea Agrară de Stat din Mol-

UASM, ambele echipe bine cotate, cu şanse bune în evoluţie.
Conform formulei campionatului, partidele finale se joacă în
cinci seturi. Însă formaţiei de la
Medicină i-au fost de ajuns trei
ca să-şi atingă scopul. Medicii
au prestat un volei combinativ, vioi, înnobilat cu elemente
de spectacol, aducând clipe de
satisfacţie suporterilor prezenţi
în sală. Acţiunile combinative
au fost fructificate prin atacuri
necruţătoare, în temei de Dorin
Tănase, căpitanul echipei, jucător emblematic în lot, precum

şi de Corneliu Munteanu, Oleg
Solomon. Superioritatea vădită
a USMF îi făcea pe adversari în
multe cazuri să comită erori în situaţii elementare de joc. Medicii
câştigă cu un scor detaşat de 3-0
(25-22, 25-13, 25-22). Obţinând
o victorie clară, au ocupat cea
mai înaltă treaptă în clasamentul
general. Campionii au devenit:
Dorin Tănase, Corneliu Munteanu, Oleg Solomon, Vitalie Le-

altfel evoluează în campionatul
naţional, formaţia Universităţii
cu profil sportiv învinge cu uşurinţă, scor 2-0, şi se situează pe
locul trei. Este de notat că în
afară de acest meci hotărâtor al
competiţiei au impresionat prin
intensitate şi nivel de joc partidele USMF-USM, probabil cea
mai interesantă, şi USEFS-USM.
UST, clasată pe locul patru,
este urmată în ordine de echipele USM, AMAI, ASEM, UPS, UTM.
Concluzia care se desprinde
în urma campionatului cadrelor
didactice şi colaboratorilor instituţilor de învăţământ superior
este că actualele competiţii s-au
desfăşurat la un nivel înalt de
organizare în condiţii normale,
şi-au îmbunătăţit prestaţia majoritatea formaţiilor concurente,
arbitrajul a fost obiectiv (arbitrii de clasă naţională Veaceslav
Prozorov, Nicolae Coştei, Andrei
Taran), care şi-au făcut onest
datoria. Cu fiece an voleiul se
perfecţionează, are extindere în
rândurile profesorilor de la uni-

Panou informativ:
Catedra Educaţie fizică
Clubul sportiv
De la 09 ianuarie până la 25 februarie 2012 s-a desfăşurat Campionatul Naţional a cadrelor didactice şi a colaboratorilor de la
instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, la şapte probe de sport.

Selecţionatele Universităţii,
în cadrul acestor competiţii au ocupat respectiv locurile:

Volei – I (din 9 echipe)
Baschet – III (din 9 echipe)
Joc de dame – III (din 8 echipe)
Şah – IV (din 9 echipe)
Badminton – IV (din 9 echipe)
Mini fotbal – IV (din 9 echipe)

În luna februarie selecţionata de baschet (B) a Universităţii a participat la Campionatul Republicii Moldova, divizia A zona de Sud.
04.02 – USMF „Nicolae Testemiţanu” - CB “Străşeni”, rezultatul
77: 80
18.02 – USMF „Nicolae Testemiţanu” - CB Şcoala Sportivă №4
Tiraspol, rezultatul 84: 76
25.02 – USMF„Nicolae Testemiţanu” - CB “Leoteam” Leova, rezultatul 98 : 50

Baschet. 16-20 ianuarie,
Complexul sportiv ASEM

Au participat 9 echipe.
Echipa USMF s-a clasat pe locul III, jucând în următoarea
componenţă: Nicolae Erhan; Vadim Gavriliţa; Mihail Cojocari; Vitalie Grebenco; Cornel Ciurea; Vladimir Diaconu; Olesea Frunze;
Vladislav Badan; Alexei Bojonca; Corneliu Munteanu.

Badminton. 23-26 ianuarie,
Sala sportivă a Universităţii Tehnice.
dova (UASM), care au câştigat
partidele susţinute în compania
echipelor Academiei de Studii
Economice din Moldova (ASEM),
Academiei Ministerului Afacerilor Interne (AMAI), Universităţii
de Stat din Tiraspol (UST), cu
sediul la Chişinău, situându-se la
fel în fruntea seriei. Astfel meciul
decisiv contând pentru titlu a
pus faţă în faţă multiplele campioane ale republicii – USMF şi

scov, Vladimir Iacub, Ghenadie
Bezu, Eduard Pleşca, Vladislav
Badan. Responsabil – Vasile Guragata.
Sportivii formaţiei UASM
s-au mulţimit cu locul 2.
Pentru cea de a treia treaptă
premiantă au concurat ocupantele locurilor secunde în grupe
– USEFS şi UST. Graţie prestaţiei bune şi rezultative a fraţilor
Valentin şi Oleg Pereu, care de

Adresa redacţiei:
bd. Ştefan cel Mare
165
mun. Chişinău,
MD 2004

versităţi, care promovează modul sănătos de viaţă – chezăşie
a longetivităţii. Exemplu în acest
sens, cum e şi firesc, este colectivul profesoral-didactic al Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”,
care îmbină armonios activitatea
cotidiană de formare a specialiştilor în domeniu şi practicarea
sportului.
Traian Musteaţă

Colegiul redacţional:
Corespondenţi:
Traian MUSTEAŢĂ
Redactor Galina ŢURCAN
Violeta STRATAN
Vera SÎRGHI
Fotograf Sergiu MIRONICA
Tel.: 205 235.

Au concurat 8 formaţii.
USMF s-a situat pe locul IV. Pe teren au evoluat: Andrei
Ţîbîrnă; Valeriu Istrati; Nicolae Bodrug; Alexei Bojonca; Svetlana
Miron; Olesea Frunze.

Volei. 30 ianuarie-03 februarie.
Complexul sportiv USMF “Nicolae Testemiţanu”,
str. 31 August.

Şi-au dat concursul 9 echipe.
Învingând în toate partidele, reprezentativa USMF s-a clasat pe primul locul I.
felicitări!

Relaţii la tel.:
205 235, 237 653
E-mail:
pr@usmf.md
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