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De o frumuseţe rară
Ca o zi de primăvară
Cu tot farmecul ei
Sunt  ale noastre femei.
Lumea întreagă  de-i umbla
Ca ele nu vei afla
Nici în Capela Sixtină
Nu-i frumuseţe mai perfectă , 
                  mai fină
Decât a lor frumuseţe
Plină  de nobleţe.
Elegante, frumoase ca un soare
Şi-n zilele lucrătoare
Dar în cele de sărbătoare
Sunt superbe, fermecătoare
Ca stelele strălucesc,
Inimile răscolesc,
Minţile răpesc.
Lucrează  cu abnegare,
Spre a ţării înălţare
Urcând mai sus scara,
Conduc cu înţelepciune ţara.
Au dumnezeiescul har
Închinat sublimului altar
De a perpetua viaţa
Curată  ca roua dimineaţa.

După o iarnă îndelungată natura se revigorează. Pogoară 
pe plai anotimpul renaşterii, reînvierii, adierilor calde cu murmur 
de izvoare. Un simbol al primăverii este şi luminoasa sărbătoare 
– Ziua Internaţională a Femeii, omagierea celei mai trainice 
temelii, pe care se clădeşte întreaga omenire. 

Ziua de 8 Martie constituie un plăcut prilej pentru a adre-
sa sincere felicitări, urări de bine şi sănătate celor mai gingaşe şi  
adorate fiinţe,  fără de care este de neconceput viaţa noastră cea de 
toate zilele. 

Fie ca primăvara să înflorească pe chipul şi în sufletul Dum-
neavoastră, scumpele noastre mame, soţii, fiice, prietene, colege. 
Să Vă păstraţi chipurile senine şi proaspete ca roua dimineţii, să 
emanaţi căldură celor din jur. Vă dorim forţă creatoare şi energie 
nesecată în activitatea cotidiană. Să atingeţi cu uşurinţă culmile 
spre care tindeţi. Să Vă însoţească întotdeauna steaua norocului 
în realizarea obiectivelor trasate. Bucuriile să vă umple viaţa, iar 
fericirea să Vă fie stăpâna sorţii, dar nu numai oaspete ocazional.

Să ne trăieşti mulţi ani, Dragă Femeie!
Ion Ababii,Ion Ababii,

 rector USMF „Nicolae Testemiţanu” rector USMF „Nicolae Testemiţanu”
prof. univ.prof. univ.

O fac dulce, frumoasă-ntotdeauna
Ca-n povestea din
„Nopţi-o mie una”.
Curată  ca roua dimineaţa.
Orice femeie-i ca o sfântă
Ea inima încântă
Are ochi visători
Ce aprind a dragostei fiori.
Femeile sunt leagănul iubirii,
Izvorul fericirii.
Iscusite în toate cele,
Şi  dragostei fidele.
Isteţimea, boiul lor îngeresc,
Europa, America cuceresc.
Talentate, harnice foc
Domnul să  le dea noroc.
Sunt podoaba acestei lumi,
Minuni între minuni.
Astăzi, de sărbătoarea minunată
Vă  admiră  lumea toată .
Toţi  vi se închină
Ca la o regină .
Onoruri, slavă ,  plecăciuni
Acestor vii minuni.
Statornice ca un stei,
Adoratelor noastre femei!

Vasile Bejenaru

De ZiuaDe Ziua
Internaţională a FemeiiInternaţională a Femeii

De la 1 ianuarie 2013,  USMF De la 1 ianuarie 2013,  USMF 
„Nicolae Testemiţanu” funcţionează „Nicolae Testemiţanu” funcţionează 
în condiţii de autonomie fi nanciară.în condiţii de autonomie fi nanciară.

La 22 decembrie 2012, a fost 
aprobat de către Guvernul Republicii 
Moldova Regulamentulul cu privire 
la modul de funcţionare a insti tuţi-
ilor de învăţământ superior de stat 
în condiţii de autonomie fi nanciară. 
Conform acestui regulament a fost 
stabilit modul de acti vitate în condi-
ţii de autogesti une a insti tuţiilor de 
învăţământ superior de stat, princi-
piile de gesti onare și monitorizare 
a mijloacelor fi nanciare și patrimo-
niului, contabilitate și raportarea 
fi nanciară. Statutul juridic de insti -
tuţie publică implică asumarea unor 
responsabilităţi: respectarea legis-
laţiei în vigoare, Carta universitară 
și politi cile naţionale în domeniul 
învăţământului superior și cercetării-
inovării; aplicarea și respectarea re-
glementărilor în vigoare referitoare 
la asigurarea și evaluarea calităţii în 
învăţământul superior, postuniversi-
tar; asigurarea efi cienţei manageri-
ale, efi cienţa și efi cacitatea uti lizării 

resurselor; asigurarea transparenţei 
tuturor deciziilor și acti vităţilor sale; 
respectarea libertăţii academice a 
personalului didacti c, didacti c auxili-
ar și de cercetare, precum și dreptu-
rile și libertăţile studenţilor, maste-
ranzilor, doctoranzilor și rezidenţilor. 
Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” va 
fi  în drept să-și stabilească structu-
ra conducerii, acti vităţile didacti ce 
și domeniile de cercetare ști inţifi că, 
modalitatea de administrare și sur-
sele de fi nanţare. 

Introducerea unor libertăţi a fost 
absolut necesară pentru efi cienti za-
rea proceselor din cadrul universi-
tăţilor. Aceste lucruri au fost impul-
sionate și de experienţele poziti ve 
existente în spaţiul european. Con-
form documentelor internaţionale 
(Magna Carta Universitară 1989, 
Declaraţia de la Lisabona 2007, Pro-
cesul de la Bologna 1999) autonomia 
universitară este caracterizată prin 
prisma a patru piloni: 

- Autonomia  organizaţională: 
libertatea universităţii de a-și stabili 
structura, forma de conducere și re-

laţiile de subordonare și responsabi-
litate; 

- Autonomia resurselor umane: 
libertatea universităţii de a recruta 
și selecta resurse umane califi cate, 
responsabilitatea încheierii contrac-
telor de muncă, stabilirea nivelului 
salariilor, sporului la salariu în func-
ţie de valoarea potenţialului uman; 

- Autonomia academică: liberta-
tea și responsabilitatea universităţii 
de a dezvolta programe proprii de 
studii, defi nirea structurii și conţi-
nutului curriculumului universitar, 
responsabilitatea asigurării calităţii 
acestor programe, a cercetarilor uni-
versitare, determinarea procedurilor 
de selecţie a viitorilor studenţi;

- Autonomia fi nanciară: liberta-
tea universităţii de asigurare a veni-
turilor și de alocare a resurselor fi -
nanciare, stabilirea taxelor de studii, 
taxelor de cazare in cămine, taxelor 
la prestări servicii, de fi nanţare și co-
fi nanţare a cercetărilor universitare, 
de uti lizare și depozitare a resurse-
lor fi nanciare, uti lizând proceduri 
proprii pentru gesti unea efi cientă a 
lor.

În noul an în noi condiţii În noul an în noi condiţii 
de autogestiunede autogestiune

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

Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie “Nicolae Testemiţa-
nu” a găzduit în perioada 18-21 
februarie 2013, în comuniune cu 
Asociaţia Studenţilor și Rezidenţi-
lor în Medicină, catedra Chirurgie 
Generală și Semiologie, catedra 
Anatomie Topografi că și Chirurgie 
Operatorie și în parteneriat cu So-
cietatea Studenţească de Chirurgie 
din România (SSCR), ediţia a II-a a 
Proiectului internaţional de profi l 
chirurgical “Basic Surgical Skills”.

Acest proiect are drept scop de 
a oferi studenţilor posibilitatea de 
a-și îmbogăţi cunoști nţele teoreti ce 
în domeniul chirurgical; de a însuși 
manipulaţiile chirurgicale de bază pe 
materiale biologice; de a-și evalua 
calităţile și a se decide dacă vor urma 
sau nu o carieră chirurgicală; de a 
iniţia o colaborare între studenţii din 
Moldova și colegii lor din România; 
de a forma instructori locali pentru 
ediţiile ulterioare. În același ti mp, 
există aspiraţia spre crearea unei at-
mosfere relaxante și profesioniste, 
care ar ajuta la îndeplinirea scopuri-
lor educaţionale și în care studenţii 
mediciniști  să socializeze, să lucreze 
în echipă și să pună bazele unor pri-

etenii, care să creeze fundamentul 
unei viitoare colaborări în realizarea 
unor proiecte de anvergură.

În ediţia curentă conferinţa a 
abordat măsurile de asepsie și an-
ti sepsie în blocul operator, nodurile 

chirurgicale, ti purile de suturi chi-
rurgicale, bandajele și pansamente-
le, Chirurgia vasculară (reconstruc-
ţia arterială), Chirurgia digesti vă 
(anastomoze intesti nale, rezecţii 
intesti nale etc.), anastomozele vas-
culare;  au fost puse în discuţie ma-
nagementul plăgii și principiile de 
hemostază: ligaturile hemostati ce; 
a fost prezentat instrumentarul chi-
rurgical de bază.

Proiectul „Basic Surgical Skills” a 
oferit la circa 40 de studenţi (din anii 
III-VI) și ti neri rezidenţi posibilitatea 

să-și modeleze și să-și perfecţione-
ze apti tudinile și mânuirea uti lajului 
chirurgical de bază. S-a pus accent 
pe perfecţionarea primilor 5 traineri 
care ulterior vor parti cipa la ediţiile 
următoare în calitate de instructori. 

Acest proiect ţine să pună accent pe 
tehnicile chirurgicale de bază, înce-
pând cu cele mai simple până la cele 
mai complexe. 

Cursurile teoreti ce și practi ce 
s-au desfășurat într-o sală de curs 
din cadrul catedrei Anatomie Topo-
grafi că și Chirurgie Operatorie. Par-
tea practi că a constat în demonstra-
ţiile trainerilor SSCR la masa centra-
lă de lucru. Indicaţiile acestora au 
fost urmărite pas cu pas de parti ci-
panţi, apoi le-au aplicat în practi că.

Cursanţii, sub îndrumarea in-
structorilor, au învaţat manipularea 
instrumentarului chirurgical (încăr-
carea lamei, manipulare foarfecă, 
manipulare pensă etc.), au realizat 
noduri chirurgicale pe plăci speciale 
de noduri (simplu, chirurgical etc.), 
au  realizat suturi pe picior de porc 
(simplă, conti nuă etc.), suturi intes-
ti nale și vasculare. 

În toate work-shop-urile s-a pus 
accentul pe partea practi că, aceasta 
fi ind un bun prilej pentru studenţi și 
rezidenţi să facă un schimb de expe-
rienţă cu instructorii din România, 
să pună întrebări și să afl e în scurt 
ti mp răspunsuri uti le în ceea ce pri-
vește anumite operaţii sau inter-
venţii necesare pentru soluţionarea 
cazurilor.  

Suntem foarte bucuroși că 
acest proiect a trezit interesul mul-
tor studenţi de la USMF „Nicolae 

Testemiţanu”, ţinând cont de faptul 
că pe lângă cei 80 de parti cipanţi ai 
primelor două ediţii, în lista de aș-
teptare mai sunt înscriși mai bine de 
200 de doritori. Sperăm la un viitor 
prosper, plin de muncă și rezultate 
frumoase. 

Mulţumim tuturor celor care 
au parti cipat la elaborarea și reali-
zarea acestui proiect – administra-
ţiei USMF „Nicolae Testemiţanu” în 
frunte cu dl rector Ion Ababii, pre-
cum și dlui Marcel Abraș, președinte 
al Asociaţiei Studenţilor și Reziden-
ţilor în Medicină; dlui Boris Topor, 
șef catedră Anatomie Topografi că 
și Chirurgie Operatorie; dlui Eugen 
Guţu, șef catedră Chirurgie generală 
și semiologie.Un aport considera-
bil în realizarea acestui proiect l-au 
avut și oaspeţii noștri de peste Prut, 
în frunte cu dl Alexandru Marinescu. 

Dorin DVORNIC, anul V, 
Victoria BOTEZATU, anul III,

Facultatea Medicină

“In Memoriam Valeriu Ghereg” 
(Conferinţa Studenţilor și Rezidenţilor Medici 

de la USMF „Nicolae Testemiţanu”)

În data de 22 februarie 2013, a avut loc cea de-a patra 
ediţie a Conferinţei “In Memoriam Valeriu Ghereg” 
a studenţilor și rezidenţilor medici. Evenimentul este 
consacrat ilustrului medic, savant și profesor Valeriu 
Ghereg, care a fundamentat serviciul modern de anes-
tezie și terapie intensivă în Republica Moldova.

Scopul conferinţei fi ind sti mularea curiozităţii 
ști inţifi ce a ti nerilor medici, a întrunit în acest an peste 
130 de studenţi și rezidenţi. Au fost prezentate de că-
tre studenţi și rezidenţi numeroase rapoarte pe variate 
teme ce ţin de managementul preoperatoriu, tratamen-
tul durerii, siguranţa pacientului, managementul pacien-
tului criti c, urgenţe medicale.

Oaspeţii conferinţei, prof. Gabriel Gurman, 
președintele Societăţii Europene de Tehnologii 
Informaţionale în Anestezie și Terapie Intensivă, ESA 
board member, și prof. Dorel Săndesc, președintele 
Societăţii Române de Anestezie și Terapie Intensivă, WFSA  
board member, au fost și moderatorii conferinţelor: Pro-
fesia de anesteziolog : aspecte bune și aspecte rele și 
Pedepsiţi prin recompense.

Profesorii  Gabriel Gurman și Dorel Săndesc au re-
marcat nivelul înalt al rapoartelor prezentate, încurajând 
ti nerii să conti nue cariera ști inţifi că, iniţiind noi proiec-
te de cercetare. Totodată,  a fost menţionat caracterul 
unic al unei astf el de întruniri, când studenţii și rezidenţii 
se întâlnesc pe același platou pentru a împărtăși pro-
pria experienţă. La fel a fost remarcată necesitatea 
internaţionalizării Conferinţei Studenţilor și Rezidenţilor 
Medici “In Memoriam Valeriu Ghereg”, ea fi ind un bun 
prilej pentru a intensifi ca cooperarea internaţională a ti -
nerilor savanţi.

Basic Surgical Skills
 – atelierul viitorilor chirurgi

Ziua Internaţională anti-tuberculoză
La 24 marti e 1882, bacteriologul german  Robert Koch a 
descoperit bacilul care-i poartă numele. În fi ecare an, la 
această dată oamenii de ştiinţă, savanţi şi medici vin cu  
metode moderne de diagnosti care şi tratare a acestei 
maladii.  

24 marti e - Ziua Internaţi-
onală de luptă contra tubercu-
lozei,  maladie considerată una 
dintre cele mai «longevive», pe 
care omenirea a trebuit să le 
înfrunte. Mărturii ale ravagiilor 
pe care le-a provocat se afl ă 
atât în străvechi documente 
scrise, cât și în ADN-ul mumii-
lor egiptene. Cauzată de către 
bacteria Mycobacterium tuber-
culosis, boala devine extrem 
de periculoasă, deoarece se 
transmite pe calea aerului. Ţin-
tele bacteriei sunt plămânii, iar 
boala se manifestă prin dureri 
în piept, slăbiciune, pierdere 
în greutate, febră, transpiraţie 
nocturnă și tuse cu sânge. În 
anumite cazuri, bacteria poate 
afecta creierul și rinichii.

Începând cu sec. VII, epi-
demia de tuberculoză, cunos-
cută sub denumirea de Marea 

Ciumă Albă, a devastat popu-
laţia europeană ti mp de apro-
ximati v 200 de ani, ucigând fi -
ecare al șaptelea purtător. Mai 
târziu, tuberculoza a devenit o 
problemă constantă în cadrul 
coloniilor din America. Chiar și 
spre sfârșitul sec. XIX, 10 la sută 
din totalul deceselor erau cau-
zate de tuberculoză.

În 1944, medicii au dez-
voltat un anti bioti c împotriva 
microbului, denumit streptomi-
cina. Rezultatele nu au întârziat 
să apară și după mii de ani de 
suferinţă, umanitatea a obţi-
nut victoria asupra bolii pe care 
grecii o numeau Phthisis, boala 
epuizării. Victoria nu este însă 
fi nală. În ciuda descoperirii lea-
cului, tuberculoza conti nuă să 
infecteze 8 milioane de oameni, 
dintre care 2 milioane îi cad vic-
ti me anual.
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APELURI DESCHISE SPRE APLICARE
 Melbourne International Research Scholarships (MIRS) -  burse de cerceta-

re oferite studenţilor internaţionali care doresc să efectueze studii postuniversita-
re de cercetare în cadrul Universităţii Melbourne. În fiecare an universitatea oferă 
aproximativ 200 de burse, dintre care 150 – studenţilor străini. Data-limită pentru 
aplicare 31.08.2013. Informaţii suplimentare găsiţi pe pagina http://services.uni-
melb.edu.au/scholarships/research/international/available/mirs

 The American Austrian Foundation/ Seminars - Fundaţia Americano-
Austriacă are scopul de a anihila decalajul de cunostinţe prin oferirea de burse 
persoanelor calificate care au dorinţa de  a-şi continua studiile postuniversitare în 
domeniul medicinei, mass-media şi  artelor.    Informaţii suplimentare găsiţi pe pagi-
na http://www.aaf-online.org/index.php/dates-topics-2013.html 

 European Cooperation in Science and Technology (COST) - reprezintă o 
structură interguvernamentală pentru Cooperarea Europeană în domeniul Ştiinţei 
şi Tehnologiei, care susţine coordonarea cercetărilor finanţate la nivel naţional ra-
portate la nivelul european. Informaţii suplimentare găsiţi pe pagina http://www.
cost.eu/participate/open_call

 National Institutes of Health - Institutele Naţionale de Sănătate din SUA, 
parte a Departamentului de Sănătate şi Servicii Umane a SUA, reprezintă agenţia 
federală primară a Statelor Unite, ce desfaşoară şi acordă sprijin cercetărilor  din 
domeniul medicinei. Cele 27 de institute şi centre (IC) din cadrul NIH-ului oferă su-
port financiar acordat atât instituţiilor din SUA, cât şi celor din afara Statelor Unite. 
Aproximativ 80 % din finanţările NIH-ului sunt oferite pentru suportul grant-urilor 
de cercetare, inclusiv grant-uri oferite   organizaţiilor străine. Informaţii suplimenta-
re găsiţi pe pagina http://grants.nih.gov/grants/foreign/index.htm  

Relaþii externe şi integrare europeanã

Programe UE pentru modernizarea învăţământului superior
TEMPUS este un program 
al Uniunii Europene, care 
sprijină modernizarea în-
văţământului superior în 
vecinătatea UE. Programul 
Tempus promovează 
cooperarea instituţională 
între Uniunea Europeană și Ţările Par-
tenere Non UE și se concentrează pe 
reforma și modernizarea învăţământului 
superior în ţările partenere din Europa 
de Est, Asia  Centrală, Balcanii de Vest și 
regiunea mediteraneană. 

Obiectivele Programului Tempus 
sunt focusate spre îmbunătăţirea calităţii 
învăţământului superior pe piaţa muncii 
și în societate în ţările din vecinătatea UE 
pentru a depăși fragmentarea dintre ţări 
în domeniul învăţământului superior și 
fragmentarea inter-instituţională în interi-
orul acestor ţări, a îmbunătăţi înţelegerea 
reciprocă dintre popoarele și valorile UE și 
ale ţărilor partenere.

Până în prezent în cadrul Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu” au fost implementate două 
proiecte Tempus, iar patru proiecte sunt în 
proces de aplicare:

• Proiectul Tempus “Fortificarea ca-
pacităţilor secţiilor Relaţii Internaţionale 
a Universităţilor din Republica Moldo-
va” realizat în anii 2003-2004. Consorţiul 
acestui proiect includea trei universităţi 
din ţările UE (Germania, Olanda și Grecia) 
și trei universităţi din Republica Moldova: 
Universitatea de Stat Agrară din Moldo-
va, Universitatea Tehnică din Moldova 
și USMF „Nicolae Testemiţanu”. Bugetul 
total al proiectului alcătuia 127 mii Euro. 
În rezultatul realizării acestui proiect Sec-
ţia relaţii internaţionale a USMF „Nicolae 
Testemiţanu” a  fost dotată cu echipament 
informaţional. Personalul secţiei a benefi-
ciat de cursuri de studiere a limbii engleze, 

seminare de instruire în managementul 
relaţiilor internaţionale, vizite de schimb 
de experienţă la partenerii din ţările UE.

• Proiectul Tempus “PROBMEFORM 
– Instruirea Medicală Bazată pe dovezi 
în Moldova” (perioada 2006-2008). Pro-
iectul prevedea implementarea instruirii 
medicale prin metoda bazată pe analiza 
problemei (cazului clinic) în scopul îm-
bunătăţirii calităţii învăţământului medi-
cal  superior și a participării studenţilor 
la evaluarea procesului didactic. Bugetul 
total alocat: 190150 Euro. Partenerii inter-
naţionali: Universitatea Sacro Cuore din 
Milano, Italia și Universitatea din Utrecht, 
Olanda. În cadrul proiectului a fost pro-
curat echipament informaţional, au fost 
publicate materiale didactice, a fost cre-
at un centru modern de instruire („Study 
Landscape”) pentru pregătirea studenţilor 
în cadrul implementării metodei noi de in-
struire. Personalul didactic al USMF „Nico-
lae Testemiţanu” (15 persoane) au bene-
ficiat de instruiri în Universitatea Utrecht 
(Olanda) și Universitatea Sacro Cuore din 
Milano (Italia).

• Proiectul Tempus “Programe de 
Masterat în Sănătate Publică și Servicii 
Sociale” (perioada 2010-2013). Obiec-
tivul general al proiectului este de a ela-
bora programe de masterat în sănătatea 
publica și servicii sociale conform stan-
dardelor europene și a procesului de la 
Bologna în Moldova, Armenia și Georgia. 

În cadrul proiectului au fost organizate in-
struiri și vizite de studii în domeniul sănă-
tăţii publice la universităţile UE partenere 
ale proiectului (Anglia, Suedia și România) 
pentru personalul didactic în domeniul 
sănătăţii publice. A fost elaborat un nou 
program de instruire pentru studii post-
universitare în sănătate publică ajustat la 
cerinţele europene și procesul de la Bo-
logna. Centrul Informaţional realizat în 
cadrul proiectului, dotat cu echipament 
informaţional modern, este la dispozi-
ţia rezidenţilor și cadrelor didactice de 
la specialitatea sănătate publică. Liderul 
proiectului este Universitatea Cumbria, 
Marea Britanie.

• Proiectul Tempus “Crearea reţelei 
universitare tematice în știinţele apli-
cate și știinţele economice în Republica 
Moldova”, durata proiectului 2012-2015. 
Obiectivul general al proiectului este mo-
dernizarea învăţământului superior din 
Moldova prin renovarea metodelor de în-
văţământ pe baza metodei de e-Learning. 
Proiectul vizează crearea reţelei interuni-
versitare pentru formarea în domeniul ști-
inţelor fundamentale și celor aplicate pre-
cum și  gestionarea acestora ca răspuns 
la dorinţa politică de renovare exprimată 
de Ministerul Educaţiei și universităţi. Pro-
iectul prevede pregătirea  profesorilor din 
Moldova, prin formarea de grupe mixte 
MD-UE cu scopul de a elabora instruirea 
e-learning de bază și specializată în do-
meniile selectate, crearea materialelor 
didactice, propunerea de discipline/studii 
universitare. Liderul de proiect este Uni-
versitatea din Anger, Franţa.

• Proiectul Tempus “Dezvoltarea asi-
gurării  calităţii  în  învăţământul superior 
din Moldova” (perioada 2012-2015). Sco-
pul proiectului este îmbunătăţirea proce-
sului de asigurare a calităţii în universităţi-
le din Moldova și racordarea la standarde-
le europene din acest domeniu. Proiectul 

prevede crearea oficiilor de Asigurare a 
Calităţii (în universităţile unde aceste oficii 
lipsesc) și îmbunătăţirea activităţii în ofi-
ciile existente prin instruirea specialiștilor 
în asigurarea calităţii. De asemenea, în 
cadrul proiectului vor fi acreditate inter-
naţional trei programe de studii, cele mai 
bune, selectate în bază de concurs de la 
șase universităţi partenere ale Consorţi-
umului. Liderul proiectului este Universi-
tatea din Leibzig, Germania, iar parteneri 
UE sunt universităţi din Spania, Austria și 
România.

• Proiectul Tempus “Îmbunătăţirea 
Autonomiei Universitare în Moldova” 
(perioada 2012-2015). Obiectivul proiec-
tului este reforma managementului uni-
versitar și modernizarea serviciilor univer-
sitare de bază în Republica Moldova. De 
asemenea proiectul prevede contribuirea 
la activitatea structurilor permanente de 
management, care lucrează pentru refor-
ma sistemului de guvernare universitară, 
dezvoltarea abilităţilor pentru moderni-
zarea universităţilor implicate în proiect, 
evaluarea sistemelor de guvernare exis-
tente la universităţi, luând în consideraţie 
constrângerile principale, elaborarea pro-
punerilor legislative privind guvernarea 
universitară și autonomia financiară. Lide-
rul proiectului este Universitatea Aalburg, 
Danemarca, parteneri UE mai sunt univer-
sităţi din Suedia, Marea Britanie, Lituania 
și România.

ERASMUS MUNDUS este 
un program de cooperare și 
mobilitate care vizează dez-

voltarea calităţii învăţă-
mântului superior european 

pentru dezvoltarea resur-
selor umane și a capacităţii 

de cooperare internaţională 
a instituţiilor de învăţământ superior 

din ţările terţe prin crearea mobilităţii 
dintre UE și aceste ţări. Programul Eras-

mus Mundus oferă suport: 
Instituţiilor de învăţământ superior 

care doresc să implementeze programe 
de  parteneriat la nivel postuniversitar 
(Acţiunea 1) sau să înfiinţeze partene-
riate de cooperare inter-instituţională 

între universităţile din Europa şi ţările 
terţe vizate (Acţiunea 2);  

Studenţilor, cercetătorilor şi perso-
nalului academic care doresc să petreacă 
o perioadă de studiu /cercetare/ predare 
în contextul unui program de parteneriat 
menţionat anterior sau parteneriate de 
cooperare (Acţiunea 1 şi Acţiunea 2);  

În cadrul Programului ERASMUS 
MUNDUS în premieră Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” este partener al Proiectului 
EMINENCE, unde ţările ţintă sunt Ucrai-
na, Moldova, Belarus, Georgia, Azerbai-
jan și Armenia (aceste ţări din vecinăta-
tea estică aparţin iniţiativei numite Par-
teneriatul Estic- EaP). 

Obiectivele parteneriatului EMI-
NENCE sunt de a dezvolta calificările 
celor mai motivaţi și talentaţi studenţi 
și personal didactic și de a oferi o bună 
experienţă internaţională, cu scopul de a 
spori activitatea lor în lansarea pe piaţă, 
de a îmbunătăţi învăţământul superior în 
ţările din Est învecinate UE și de a facili-

ta integrarea învăţământului superior în 
procesul de la Bologna. Scopul acestui 
proiect este ca beneficiarii acestui pro-
iect, la întoarcerea acasă, să contribuie 
la dezvoltarea ţărilor partenere estice și 
a societăţilor, aspirând spre implementa-
rea standardelor europene.

Proiectul EMINENCE este conceput 
pentru 4 ani (2012-2016) și va oferi 175 
de burse pentru studenţi (licenţă, maste-
rat, doctorat și post-doctorat) și pentru 
personal (academic și administrativ) atât 
din ţările UE, cât și ţările partenere.  Stu-
denţii (studenţi, masteranzi, rezidenţi, 
doctoranzi și post-doctoranzi) și perso-
nalul (academic și administrativ) de la 
Universitatea noastră au posibilitatea să 

aplice pentru burse de studii la universi-
tăţi din Polonia, Suedia, Portugalia, Fran-
ţa și Italia, ţări UE partenere ale proiec-
tului. Apelul pentru aplicarea dosarului a 
fost deschis până în luna februarie 2013.

La moment se evaluează dosarele 
candidaţilor primului apel pentru burse, 
iar rezultatul final al evaluării va fi anun-
ţat la sfârșitul lunii martie 2013 pentru 
studenţi și la sfârșitul lunii aprilie pentru 
personal (academic și administrativ).

Al doilea apel pentru burse pentru 
studenţi (studenţi, masteranzi, rezidenţi, 
doctoranzi și post-doctoranzi) și personal 
(academic și administrativ) va fi lansat 
aproximativ în luna noiembrie 2013 și va 
fi anunţat pe pagina web a Universităţii 
(www.usmf.md).

Pentru mai multe detalii despre proiec-
tele în derulare și apelurile lansate vă 
puteţi adresa la colaboratorii 
Secţiei Programe de dezvoltare: 
tel. 022-20-35-88, 022-35-83-04, 
e-mail: programedezvoltare@usmf.md
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Delegaţia Universităţii de Stat de Medicină și Far-
macie “Nicolae Testemiţanu” (dl Lilian Şaptefraţi, șef 
catedră Histologie, Citologie și Embriologie; dl Valeriu 
Istrati , şef catedră Medicină internă-semiologie;  dl 
Oleg Codreanu, asistent universitar, catedra Urgenţă 
medicală;  dl Marin Vozian, asistent universitar, cate-
dra Chirurgie nr. 1 „Nicolae Anesti adi”; dl Ion Chesov, 
catedra Anesteziologie și Reanimatologie nr. 1 “Vale-
riu Ghereg”; dna Zinaida Bezverhnii, asistent univer-
sitar, catedra Farmacie socială „Vasile Procopișin”) a 
vizitat în perioada 03-07 februarie 2013, Universita-
tea de Şti inţe Medicale din Poznan, Polonia. Scopul 
principal al vizitei a fost familiarizarea cu acti vitatea 
Centrului de simulare în medicină și anume aplică-
rile tehnicilor de simulare în domeniul farmaceuti c, 
în special Farmacia Virtuală. Anume aici au fost dis-
cutate planurile de studii pentru practi ca de stat la 
Farmacie.

Au avut loc mai multe întrevederi pline de 
conţinut, care au dat impuls relaţiilor de perspecti -
vă, și anume ședinţe cu prof. Jaroslaw Walkowiak, 
vicerector pentru Ştiinţă şi Relaţii Internaţionale, 
prof. Lucjusz Zaprutko, decan Facultatea Farmacie, 
dna Bozena Raducha, șef secţie Relaţii Internaţi-
onale, prof. Zenon Kokot, şef catedră Chimie Anor-
ganică şi Analiti că, prof. Leon Drobnik, şef catedră 
Anestezie, Reanimare şi Urgenţe Medicale, prof. 
Elzbieta Nowakowska, departament Farmacoeco-
nomie şi farmacie socială, dr. Lukasz Gasiorowski, 

director Centrul de Simulare în medicină, dr. Arleta 
Matschay, şef departament practi ci didacti ce și de 
producere, Facultatea Farmacie. 

În cadrul întâlnirilor a fost luată decizia de a 
reînnoi contractul de colaborare între Universitatea 
de Şti inţe Medicale din Poznan şi USMF “Nicolae 
Testemiţanu”; s-a pus în discuţie organizarea pro-
cesului didacti c în Universitatea de Ști inţe Medi-
cale din Poznan, au fost determinate posibilităţile 
de realizare a proiectelor comune de cercetare, s-a 
analizat experienţa de organizare şi desfăşurare a 
examenului EDA part I, de modernizare a secţiilor 
ATI, instruire a deprinderilor practi ce la disciplina 
urgenţe medicale.

Membrii delegaţiei moldovenești   au vizitat Cen-
trul de simulare şi Centrul de instruire în urgenţe me-
dicale, Chimie neorganică și analiti că, Anesteziologie 
și terapie intensivă, Departamentul practi ci didacti ce 
și de producere, Farmacoeconomie și farmacie socia-
lă din cadrul Facultăţii de Farmacie ș.a.

Cadrele didacti ce de la USMF „Nicolae Testemi-
ţanu” au luat cunoști nţă de dotarea tehnică, modali-
tăţile de instruire, organizarea şi  desfăşurarea pro-
cesului didacti c. Totodată, au fost stabilite domeniile 
prioritare de colaborare, cum ar fi : instruirea facilita-
torilor, desfăşurarea unei conferinţe temati ce în Re-
publica Moldova. Experienţa acumulată va fi  uti lizată 
în procesul de instruire la Centrul de Aplicare şi Tes-
tare a Deprinderilor Practi ce.

Reprezentanţii Universităţii 
în vizită la Poznan

Universitatea de Stat de Medici-
nă și Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu” din Republica Moldova a 
devenit membru cu drepturi de-
pline a Asociaţiei Internaţionale 
a Universităţilor (AIU). 

AIU este o organizaţie afiliată 
UNESCO, creată în 1950 pentru a 
încuraja cooperarea dintre insti-
tuţiile de învăţământ superior la 
nivel internaţional și unește uni-
versităţi membre din peste 120 
de ţări.

Instituţiile de învăţământ su-
perior membre AIU au misiunea 
și responsabilitatea de a promo-
va dezvoltarea parteneriatelor 
interuniversitare pentru consoli-
darea învăţământului superior și 
stimularea cercetării prin schim-
bul de experienţă și a practicilor 
educaţionale.

Devenind membră cu drep-
turi depline a AIU, USMF „Ni-

Integrarea 
USMF „Nicolae Testemiţanu” 
în comunitatea internaţională 
a universităţilor

Mai multe informaţii 
pe site-ul: 

www.iau-aiu.net/fr/content/leadher.

De asemenea, AIU propune un 
Serviciu de consiliere în materie de 
strategii de internaţionalizare (ISAS) cu 
scopul de a asigura sprijin insti tuţiilor 
de învăţământ superior, care dezvoltă, 
evaluează și reînnoiesc strategia lor de 
internaţionalizare. 

Detalii suplimentare despre AIU și 
celelate programe se pot găsi la adre-
sele web:
 www.iau-aiu.net,
www.iau-aiu.net/internati onalizati on/
fre/pdf/ISAS_FR.pdf.

Ghidul Internaţional al Univer-
sităţilor la un tarif preferenţial;

 Un exemplar gratuit de CD-
Rom cu Baza de date mondiale 
asupra Învăţământului superior;

 Buleti nul lunar electronic E-
Bulleti n;

Un abonament gratuit la re-
vista trimestrială a AIU „Politi ca 
Învăţământului Superior”;

 Revista trimestrială AIU Ho-
rizns – Noutăţi despre învăţă-
mântul superior în lume;

 Raportul anual al AIU;
 Declaraţiile de principiu ale 

AIU.

colae Testemiţanu” va putea benefi cia 
de toate serviciile propuse membrilor 
acestei Asociaţii. Oferta AIU cuprinde, 
de asemenea, exemplarele de referinţă 
ale celor mai importante lucrări ale AIU 
precum:

Insti tuţia noastră va putea, de aseme-
nea, să parti cipe la programul LEADHER, 
program de Dezvoltare Profesională pen-
tru Reforma Insti tuţională în Învăţămân-
tul Superior. Această platf ormă creează 
oportunităţi de instruire parti cipati vă în-
tre membrii AIU, bazându-se pe nivelul 
opti m al experienţelor la nivel mondial. 

Programul LEADHER include:
• Subvenţii alocate în bază de con-
curs în sumă de maxim 10 000 Euro pe 
proiect;

• Proiecte axate pe consolidarea ca-
pacităţilor în materie de cercetare;

• Proiecte ce se înscriu în cadrul par-
teneriatelor internaţionale, implicând 
cadrele insti tuţiilor de învăţământ su-
perior;

• Un program în favoarea dezvoltării 
profesionale efectuându-se prin vizite 
de studiu. 
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În scopul evaluării acti vităţilor de cola-
borare realizate în anul 2012 și stabilirea 
planului de acţiuni pe anul 2013, Univer-
sitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu” a fost vizitată în 
data de 22 ianuarie a.c. de o delegaţie 
din Germania. În lista onoraţilor oaspeţi 
au fi gurat profesorul Helmut Hahn, pre-
ședinte al Forumului Koch-Mechnikov, 
dl Alexander Fackelmann, antreprenor și 
patron al Companiei industriale „Fackel-
mann”, și dl Jorg Peter Strobel, vicedi-
rectorul Forumului „Koch-Mechnikov”, 
specialist în tehnologii medicale. 

Cu prilejul acestei vizite, în cadrul 
ceremoniei festi ve, Senatul universitar a 
conferit ti tlul onorifi c Doctor Honoris Ca-
usa al USMF “Nicolae Testemiţanu” dlui 
Alexander Fackelmann.

Manifestarea a fost deschisă de rec-
torul Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” prof. Ion 
Ababii. Domnul rector, în adresarea sa de 
salut  a făcut o scurtă retrospecti vă a ac-
ti vităţilor desfășurate în cadrul Universită-
ţii pe parcursul anului 2012. Dumnealui a 
menţionat că relaţia de colaborare cu par-
tenerii germani datează din 2007, când a 
parti cipat la Congresul din orașul Bremen, 
eveniment la care Ministrul Federal al Să-
nătăţii din Germania a declarat că Republi-
ca Moldova devine o prioritate în relaţiile 
de colaborare internaţională a Germaniei. 

Cooperarea moldo-germană în do-
meniul ocroti rii sănătăţii este prevăzută 
în mai multe acorduri de colaborare și se 
realizează în instruire, cercetare și asisten-
ţă medicală. O pagină aparte în această 
acti vitate o consti tuie Memorandumul 
de intenţie triparti t dintre Universitatea 
noastră, Insti tutul de Fti ziopneumologie 
„Chiril Draganiuc” și Forumul Koch-Mech-
nikov din Germania, al cărui scop este im-
plementarea unor reforme în prevenirea 
și tratarea tuberculozei. 

Forumul Koch-Mechnikov este o orga-
nizaţie non-guvernamentală, formată din 
reprezentanţi ai comunităţii medicale din 
Germania și Europa de Est. Acti vităţile Fo-
rumului sunt sprijinite politi c de Guvernul 
german și Ministerul Federal al Sănătăţii. 
Toate acti vităţile Forumului sunt îndrep-
tate spre folosirea experti zei medicale 
germane de înaltă calitate în cercetare 
și practi ca medicală în cadrul proiectelor 
menite să familiarizeze partenerii cu con-
ceptele, procedurile și acti vităţile medici-
nei germane. 

Dl Valeriu Chicu, consultant în promo-
varea cooperării internaţionale, a relatat 
despre specifi cul  relaţiei dintre USMF 
„Nicolae Testemiţanu” și Germania, și că 
prin această colaborare   suntem  susţinuţi  
în anumite acţiuni, și Universitatea este 
promovată atât în spaţiul european, cât și 
pe plan mondial. Partenerii din Germania 
au un atașament aparte faţă de Republica 
Moldova, unii dintre ei editând câteva mo-
nografi i, în care sunt prezentate tradiţiile 
și obiceiurile noastre naţionale. 

Prof.  Helmut Hahn, președintele Fo-
rumului Koch-Mechnikov, a declarat că 
se simte onorat să parti cipe la acest eve-
niment. În acest an Forumul Koch-Mech-
nikov consemnează 10 ani de la fondare, 

ti mp în care s-au înregistrat mari succese, 
au fost iniţiate mai multe acţiuni îndrep-
tate spre combaterea tuberculozei; s-au 
implementat proiecte în sistemul de sănă-
tate din mai multe ţări ex-sovieti ce. Pro-
fesorul Helmut Hahn a menţionat aportul 
personal al dlui Alexander Fackelmann în 
realizarea multor acti vităţi ale Forumului, 
fi ind unul dintre cei mai fi deli sponsori. Dl 
profesor a specifi cat că Compania indus-
trială Fackelmann a parti cipat în calitate 
de sponsor a mai multor proiecte ce au 
avut în vizor îmbunătăţirea sistemului in-
ternaţional de sănătate. În același ti mp, 
a fost subliniată  seriozitatea problemei 
TBC la nivel mondial. În Germania se în-
registrează un indice scăzut al infecţiilor 
cu tuberculoză, dar deţin tehnologii de 
diagnosti c și metode de tratament perfor-
mante, în ti mp ce în Republica Moldova 
rata infecţiilor cu TBC crește într-un ritm 
îngrijorător. Deși există un număr mare de 
specialiști  califi caţi, totuși  se resimte o lip-
să acută a posibilităţilor fi nanciare, a me-
todelor noi de tratament și a tehnologiilor 
de diagnosti care a bolii.

 Dl profesor Helmut Hahn  a adus 
cuvinte de laudă la adresa administraţiei 
Universităţii, în special domnilor Ion Aba-
bii și Valeriu Chicu. 

Ceremonia de decernare a ti tlului 
onorifi c de Doctor Honoris Causa a adunat 
membrii Senatului, a comunităţilor medi-
cale, a subdiviziunilor, decani, prodecani, 
șefi  de catedre, studenţi și rezidenţi. Dl 
Alexander Fackelmann, antreprenor și pa-
tron al Companiei industriale Fackelmann, 
și-a exprimat, la rândul său, grati tudinea 
pentru onoarea ce i s-a acordat și bună-
voinţa cu care a fost întâmpinat la USMF 
„Nicolae Testemiţanu”. Dlui a făcut o re-
trospecti vă pe larg a acti vităţilor în care 
este implicat, inclusiv despre procesul 
antrenant de conducere a unei companii 
industriale care are fi liale în circa 36 de 
ţări, inclusiv în Bulgaria, România, Ucraina 
și Rusia. Dl Alexander Fackelmann parti ci-
pă la multe acti vităţi fi lantropice, acţiuni 
de voluntariat, de fi nanţare în proiectele 
ce ţin de ajutorarea și asigurarea copiilor 
străzii sau a celor din familii social vulne-
rabile. Dumnealui a dat asigurări că se va 
implica acti v în proiectele ce ţin de îmbu-
nătăţirea și aplicarea unor reforme noi în 
sistemul autohton al sănătăţii publice. 

Delegaţia din Germania, însoţită de 
conducerea Universităţii, a vizitat Clini-
ca de Asistenţă Medicală Primară, Clinica 
Stomatologică Universitară și Centrul de 
Simulare și Testare a Abilităţilor Practi ce. 

Titlu onorific 
pentru  colaborare fructuoasă şi de perspectivă

În conformitate cu acordul de cooperare 
dintre Universitatea de Stat de Medici-
nă și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi 
Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia), 
în scopul realizării unui ciclu de prelegeri 
pentru Medicină internă, întâlniri de lucru 
şi selectarea candidaţilor la bursele de 
specialitate pentru rezidenţi FOSFOM 2013-
2014, în perioada 20-23 ianuarie 2013, profe-
sorul Elie Cogan de la Universitatea Liberă din 
Bruxelles și Yvon Lammens,  cameraman, au 
vizitat universitatea noastră. 

Pe perioada vizitei, dl Elie Cogan s-a întâl-
nit cu mai mulţi reprezentanţi ai administraţiei 
universităţii în frunte cu rectorul Ion Ababii. S-a 
discutat despre problemele cu care se confrun-
tă rezidenţii în ti mpul efectuării stagiului clinic 

în spitalele din reţeaua Universităţii 
Libere din Bruxelles. Au fost puse în 
prim plan soluţiile și măsurile care 
ar trebui să fi e întreprinse pentru a 
elimina diferenţele de cunoști nţe și 
practi ci dintre rezidenţii stagiari de la 
noi și cei din Belgia. Totodată, s-au evi-
denţiat cele mai solicitate specialităţi; 
cele care au o disponibilitate mare de 
locuri și cele cu numărul limitat. Cele 
mai multe burse au fost acordate pen-

tru specialităţile: Anesteziologie și Reanimatologie, Me-
dicină internă, Chirurgie și Neurologie. Seria evenimen-
telor a conti nuat cu intervievarea dlui Gh. Plăcintă, decan 
al Facultăţii Medicină nr. 1; dlui Valeriu Revenco, decan 
al Facultăţii Rezidenţiat și Secundariat Clinic; dlui Adrian 
Belîi, conferenţiar universitar, catedra Anesteziologie și 
Reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, precum și a rezi-
denţilor care au efectuat deja stagii în cadrul proiectului 
de burse FOSFOM. 

Candidaţii la programul burselor FOSFOM sunt selec-
taţi în două etape: prima etapă constă în completarea în 
linie a formularului de parti cipare la concurs; după care, 
în etapa a doua, sunt realizate interviurile candidaţilor în 
Moldova de către dl profesor Cogan. În vederea evaluării 
obiective şi împărtăşirii practi cilor, la interviul candida-
ţilor au asistat șefi i de catedre de la USMF „Nicolae Tes-
temiţanu”, ai căror rezidenţi și-au depus candidaturile la 
acest concurs. 

Misiunea dlui Elie Cogan înscrie un pas important în 
colaborarea moldo-belgiană, începută în 2005, când a 
avut loc vizita de evaluare a Facultăţii de Medicină Ge-
nerală a USMF „Nicolae Testemiţanu” de către comisia 
externă a Consiliului de Evaluare al Conferinţei Interna-
ţionale a Decanilor Facultăţilor de Medicină de Expresie 
Franceză (CIDMEF), care a avut un impact major asupra 
iniţierii și dezvoltării unor rodnice relaţii de colaborare 
dintre USMF „Nicolae Testemiţanu” și Universitatea Libe-
ră din Bruxelles. 

CANDIDAŢICANDIDAŢI  la burselela bursele FOSFOM  FOSFOM 
(O nouă rundă de experienţă)
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Sunt bucuros și onorat 
să aștern aceste rânduri 
despre sti matul nostru 

omagiat Mihail Ștefăneţ, coleg și 
pământean (Nicorenii și Ochiul Alb 
se afl ă pe aceeași vale). Acolo ne-
au rămas cărările  copilăriei, vârsta 
când clipele se scurg fulgerător, iar 
omul atras de vârtejul vieţii nici nu 
observă cum prinde la putere și 
lumina înţelepciunii i se furișează 
în cuget și sufl et. Cu cât mai zbur-
dalnic trece prin această perioadă 
romanti că, cu atât mai clare îi sunt 
visele, din care își plămădește, așa 
parcă din senin, dar în unson cu 
vrerea părintească vocaţia și viito-
rul. Odată am savurat din dulceaţa 
copilăriei și adolescenţei. Am ti ns 
spre același ideal. Desti nul ne-a 
fost medicina. 

Profesorul universitar Mihail 
Ștefăneţ s-a născut la 24 februa-
rie 1943 în familia Mariei și a lui 
Ion Ștefăneţ, buni gospodari, har-
nici ţărani din comuna Nicoreni, 
raionul Drochia. Un sat frumos 
din stepa Bălţilor, aşezat pe trei 
coline pitoreşti, aidoma petalelor 
unei flori. În una dintre ele, ce 
se cheamă  Tendereuca, şi-a 
petrecut cei şapte ani de acasă vii-
torul medic, pedagog și savant, șef 
al Catedrei anatomia omului, pro-
fesor universitar, doctor habilitat, 
Om Emerit al învăţământului pu-
blic din Republica Moldova. A avut 
noroc de dascăli de rară omenie și 
înţelepciune, iscusinţă și tact: Ion 
Spânu (cu pregăti re la Universi-
tatea Sorbona), Leonid Garciuc, 
Eugen Bulgaru, Ion Osadeţ, care 
i-au insufl at dragostea de muncă 
și interesul faţă de lumina cărţii. 
Dobândind cunoști nţe temeinice 
la școala medie, în anul 1959 este 
înmatriculat la Insti tutul de Stat de 
Medicină din Chișinău, absolvirea 
căruia nu l-a despărţit de Alma 
Mater până în ziua de astăzi. Stu-
diile la facultate au coincis cu o pe-
rioadă de importanţă istorică ma-
joră pentru medicina autohtonă, 
când rector al Insitutului de Stat 
de Medicină, ulterior Ministru al 
Sănătăţii din Moldova, era marele 
patriot și ilustrul savant-manager 
al sănătăţii publice Nicolae Tes-
temiţanu, care realiza un proiect 
revoluţionar de renovare și reori-
entare a strategiei de asigurare a 
sistemului de ocroti re a sănătăţii 
cu cadre califi cate și consolidare 
a bazei tehnico-materiale a asis-
tenţei medicale în scopul unor noi 
forme și metode de prestare a ser-
viciilor medicale, o atenţie deose-
bită acordându-se populaţiei din 
mediul rural. Rezolvarea acestor 
probleme necesita o nouă abor-
dare a concepţiei strategice a învă-
ţământului medical universitar, un 
potenţial ști inţifi co-didacti c mai 
solid, modifi carea structurii cor-
pului profesoral al insti tutului. Cei 
mai buni absolvenţi au fost selec-
taţi pentru conti nuarea studiilor 
prin doctorantură, în centrele ști -
inţifi ce presti gioase din ţară și de 
peste hotare. Printre cei delegaţi 
pentru conti nuarea studiilor post-
universitare a fi gurat și tânărul Mi-
hail Ștefăneţ. Insistenţa și perse-
verenţa i-au permis să descifreze 
peste ani secretele şi misterele 
artei şi ştiinţei medicale, i-au pus 

în evidenţă tenacitatea întru ati n-
gerea scopului trasat, spiritul de 
observaţie, abilităţile analiti ce și 
de evaluare criti că a rezultatelor 
propriilor cercetări. 

Plin de energie, cu o mare 
putere de voinţă, veșnic în căuta-
re, prin muncă asiduă singur și-a 
construit desti nul. Setos de cu-
noști nţe, sârguincios, reușește să 
facă ști inţă, dar și să conducă un 
colecti v de profesori-anatomiști  și 
să urce treptele ierarhice didacti -
co-ști inţifi ce. 

Încă din studenţie îl interesa 
problema sudării biologice a 
oaselor, insista să se procedeze 
în aşa fel ca toate fracturile să 
fie sudate şi pacienţii să nu fi e li-
mitaţi în mișcări. Aceasta a și de-
terminat tema primei teze „Iner-
vaţia periostului oaselor centurii 
scapulare”, pe care a susţinut-o 
în anul 1972. Lucrarea cuprinde 
rezultatele studiilor efectuate 
la un număr mare de animale 
privind infl uenţa sarcinii fi zice 
dozate a hiper- și hipochineziei 
asupra sistemului nervos perife-
ric. Prin experienţă pe animale 
de laborator a reușit să crească 
oase tubulare din periost. Înce-
pând din anul 1987 și până în 
prezent, ales prin concurs, Mihail 
Ștefăneţ exercită funcţia de șef al 
Catedrei anatomia omului.

Preocupat de modifi cările 
morfofuncţionale ale organelor 
genitale, în cazul traumati s-
mului coloanei vertebrale 
și al lezării măduvei spină-
rii, Mihail Ștefăneţ, în anul 
1998, realizează a doua 
teză „Morfologia comple-
xului funiculotesti cular la 
om” și obţine ti tlul de doc-
tor habilitat în medicină. 
Uti lizând metodele macro-
microscopice de colorare a piese-
lor anatomice totale în premieră a 
depistat și a argumentat o forma-
ţiune acti vă, bogat vascularizată 
și inervată numită „macromicro-
segment limfati c”. Datorită ţinutei 
academice exemplare, calităţilor 
pedagogice nati ve de cercetător 
ști inţifi c riguros, abilităţilor mana-
geriale, în 2001, devine profesor 
universitar.

În cei peste 15 de ani de 
dirijare a catedrei pune pe prim 
plan instruirea studenţilor, alinie-
rea procesului didacti c la standar-
dele internaţionale. Înzestrat cu 
un real har de dascăl, profesorul 
Mihail Ștefăneţ a contribuit la for-
marea multor generaţii de medici 
și farmaciști  de înaltă califi care.

Ca savant este foarte exigent 
și fecund, ideile și concepţiile sale 
sunt expuse în circa 250 de lu-
crări ști inţifi ce, în același număr 4 
monografi i, manualul Anatomia 
Omului în trei volume, 5 brevete 
de invenţie, certi fi cate de inova-
tor. Toate lucrările domniei sale 
sunt marcate de profunzimea cer-
cetării, de concepţia metodologică 
clară și analiza lucidă a rezultatelor 
investi gaţiilor. Opera ști inţifi că a 
domnului profesor Mihail Ștefă-
neţ, inclusiv a ciclului de lucrări 
„Morfologia sistemului limfati c și 
imunitar al complexului funiculo-
testi cular la om” a fost disti nsă cu 
Diploma de onoare a Academiei 

de Ști inţe a Moldovei. Discipol și 
promotor fi del al ideilor și principi-
ilor renumiţilor savanţi – fondatori 
ai Catedrei anatomie, academici-
enilor A. Lavrentev, V. Kuprianov, 
profesorilor universitari B. Perlin, 
Mihail Ștefăneţ pledează în fa-
voarea uti lizării studiului macro 
microscopic în investi gaţiile mor-
fologice. 

Sub îndrumarea profesorului 
Mihail Ștefăneţ au fost susţinu-
te două teze de doctor și una de 
doctor habilitat în medicină. Actu-
almente, este conducător ști inţifi c 

și consultant la alte două teze de 
doctor și două de doctor habilitat, 
precum și la 20 teze de diplomă. 
Permanent acordă ajutor consul-
tati v personalului didacti co-ști inţi-
fi c al catedrelor clinice și de profi l 
în soluţionarea diverselor proble-
me și situaţii complicate ce ţin de 
morfologie, în special de morfo-
logia sistemului limfati c și a celui 
nervos periferic.

E de notat că pe parcursul 
anilor manifestă o ati tudine fi delă 
faţă de specialitate, de ști inţă, faţă 
de colegi și studenţi. Sistemati c or-
ganizează concursul cu deviza „Eu, 
student al USMF las o urmă vie la 
Catedra anatomie”. 

Domnul profesor Mihail Ște-
făneţ a contribuit substanţial la 
îmbogăţirea tezaurului muzeului 
anatomic, vitrinele căruia 
găzduiesc exponate din anii 1980–
1990, pe care acum le privesc cu 
interes și mândrie actualii stu-
denţi, copii sau nepoţi ai genera-
ţiilor din acele ti mpuri. Un colorit 
aparte imprimă muzeului lucrările 
de pictură prezentate la concurs, 
care sunt niște opere unicale de 
artă, înalt apreciate de multe de-
legaţii şi oameni de ştiinţă din ţară 
şi de peste hotare. Spre exemplu, 
o lucrare foto, autoare fosta 
studentă Natalia Gladun, într-atât 
a impresionat un grup de parla-
mentari și savanţi din India, încât 

dumnealor au menţionat că nu 
vor pleca din Republica Moldova 
până când nu vor procura o copie 
a lucrării. A și fost găsit autorul, 
care le-a oferit oaspeţilor copia. 
Deci, originalul a rămas la Chişinău 
la Catedra anatomia omului, iar 
copia se află în New Delhi. 

La sfârșitul anului universitar 
și la fi nele semestrului trei, la cate-
dră se desfășoară Olimpiada, care 
are în vizor Anatomia Omului. Par-
ti cipă studenţii cu media mai mare 
de nota 8, deţinătorii primelor lo-
curi sunt eliberaţi de la examene, 

acesta fi ind un sti mulent în 
reușita studiilor. 

Mai mult, la iniţiati va  
profesorului a fost fondat 
Muzeul Anatomia Copilului, 
în care au fost reproiectate 
unele săli de disecţie. 

Colaboratorii catedrei și 
studenţii, care acti vează în 
cadrul cercului ști inţifi c, au 
publicat numeroase lucrări, 
printre ele fi ind cele care re-
fl ectă marea variabilitate a 
sistemului vascular al cordu-
lui. În muzeu este prezentată 
o colecţie întreagă de piese 
ale cordului la care, pe arte-
rele coronare și pe ramifi caţi-
ile lor se depistează punţi mi-
ocardice diferite după număr, 
localizare și dimensiuni. 

În scopul ameliorării 
procesului didactic la 

insistenţa dumnealui se 
traduce manualul Ana-
tomia Omului în două 
volume sub redacţia aca-
demicianului M. Sapin 
din Federaţia Rusă. Prin 
contribuţia directă a pro-
fesorului este perfectată 
programa analiti că a dis-
ciplinii Anatomia omului 
la facultăţile Medicină, 

Stomatologie, Farmacie, Sănătate 
Publică, drept imbold servind afi r-
maţia marelui poet și anatomist 
Goethe „Medicul poate vedea la 
pacient numai ceea ce cunoaște. 
A cunoaște, însă nu este sufi cient, 
trebuie să aplici”. În context au fost 
elaborate indicaţii metodice, noi 
forme de evaluare a cunoști nţelor, 
ghiduri de autoinstruire cu teste 
de control și probleme de situaţie 
în limbile română, rusă și engleză. 

În programele de studii, 
profesorul Mihail Ştefăneţ a inclus 
studierea parti cularităţilor mor-
fofuncţionale ale diferitelor orga-
ne și sisteme de organe ce au loc 
în perioadele criti ce ale ontogene-
zei postnatale, cunoașterea cărora 
permite prevenirea apariţiei diferi-
telor maladii.

Anatomia funcţională trebuie 
să devină, în primul rând, o ști in-
ţă a sănătăţii și, în al doilea rând, 
o ști inţă a patologiei. Anatomia 
practi cată și înţeleasă ca artă și ști -
inţă poate scoate la iveală angaja-
mentul remarcabil și natura struc-
turii macro-mezo-microscopice și 
relaţia sa cu funcţiile şi frumuseţea 
corpului. Odată ce standardul 
pentru normal şi frumos este re-
cunoscut, acest standard va fi  de 
folos pentru a documenta formu-
la sănătăţii și modul de a fi  aplicat 
pentru medicina preventi vă efec-
ti vă. Frumuseţea nu este doar la 

suprafaţa pielii; combinarea for-
melor, disecţia reală sau mintală, 
care o face un arti st (plasti cian sau 
pictor) este un mijloc prin care se 
caută mereu adevărul simplu și 
plăcut.  Michelangelo a lucrat ac-
ti v pentru o lume arhitecturală, 
sculpturală și ști inţifică pe viaţă şi 
moarte, mizând pe cunoştinţele 
sale în anatomie, declarând că su-
biectul suprem al artei este Omul.

Domnului profesor Ștefăneţ 
îi revine și meritul de a elabora în 
premieră „Anatomia Preventi vă” 
și „Anatomia Preventi vă sau sub-
stratul Morfofuncţional al Sănă-
tăţii”. În expunerea materialului, 
Domnia Sa întotdeauna respectă 
cele trei reguli ale comunicării 
orale: moti vaţia, ușurarea per-
cepţiei și evitarea pasivităţii. Încă 
fi ind asistent, profesorul B. Perlin 
îi încredinţa cursuri la toate facul-
tăţile, în auditorii fi ind peste 200 
de studenţi. A te afl a în mijlocul ti -
neretului studios și a-i demonstra 
în formă accesibilă că anatomia 
este o artă și regină a medicinei, 
înseamnă ceva, e o mare respon-
sabilitate. Anatomia consti tuie o 
sferă ideală pentru simbioza dintre 
artă și ști inţă ce presupune îmbo-
găţirea spiritului uman. 

Interesele ști inţifi ce multi late-
rale profesorul Mihail Ștefăneţ le 
inhibă organic cu acti vismul civic 
elevat, manifestat în toate postu-
rile ti tulare și electi ve pe care le 
onorează: membru al Comitetului 
Coordonator al Asociaţiei Interna-
ţionale a Morfologilor, Președin-
te al Societăţii Anatomiști lor din 
Republica Moldova, membru de 
onoare al Societăţii Anatomiști lor 
din România, Președinte al Consi-
liului Ști inţifi c specializat de susţi-
nere a tezelor de doctor și doctor 
habilitat al USMF „Nicolae Tes-
temiţanu”, membru al Senatului 
Universităţii, membru al Comisiei 
de Experţi, membru al Colegiului 
redacţional al revistei „Arta Medi-
ca” și „Revista Română de Anato-
mie funcţională și clinică, macro- și 
microscopic și de Antropologie”.

A făcut stagii de perfecţio-
nare profesională și pedagogică 
la universităţile de medicină din 
Ucraina, Federaţia Rusă, Belarus, 
România. În anul 2012, a organizat 
Conferinţa Ști inţifi că Internaţiona-
lă, dedicată centenarului nașterii 
profesorului B. Z. Perlin, la care 
au parti cipat delegaţi de la Uni-
versităţile de Medicină din Rusia, 
România, Israel, Bulgaria, Georgia, 
Belarus, Ucraina.

Încheind aceste rânduri, 
aş sublinia fără a exagera că 
profesorul Mihail Ştefăneţ este o 
eminentă personalitate crescută 
în solul fertil al medicinei, omul 
care prin talent, muncă asiduă şi 
dăruire în tot ce face, a izbutit să-
şi construiască un nume pe deplin 
meritat, atingând contururile unei 
personalităţi marcante în domeniu.

Energic, vivace, cu o ţinută 
atleti că, predispus la noi proiecte 
și realizări pe ogorul medicinei, 
astf el dorim să-l vedem încă mul-
ţi ani înainte pe sti matul profesor 
Mihail Ștefăneţ. 

Ion ABABII,
rector,  profesor universitar

„Lumea este plină de 
minuni, dar nimic nu este 
mai minunat decât omul”

Sophocles
Făclier în ştiinţa anatomică

Pornind de la aceea că fi ecare om 
este o galacti că și medicina practi că 
nu cere morfologia omului ti pic-stan-
dard, dar structura individului concret, 
o deosebită atenţie în procesul didac-
ti c și ști inţifi c se acordă anatomiei va-
riabilităţii individuale

" "
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Traian MUSTEAŢĂ: Se spune că o zi 
este, într-un fel, viaţa omului în miniatu-
ră. Din ce se compune ziua managerului, 
pedagogului și savantului Ion Bahnarel? 
Care ar fi  reperele unei zile din cele 365 
ale anului? 

Ion BAHNAREL: Astf el, după cum aţi 
menţionat, îmi desfășor acti vitatea în mai 
multe ipostaze. Pentru a le reuși pe toate, 
îmi alcătuiesc o agendă comună a directo-
ratului (Centrului Ști inţifi co-Practi c de Să-
nătate Publică) pentru a coordona acti vită-
ţile și a face tot posibilul de a realiza sarci-
nile puse în faţă. Firește, mai apar și unele 
momente neprevăzute, însă acti vând în 
echipă (factor important de altf el) încer-
căm să  cuprindem ceea ce am programat. 
Spre exemplu, în ziua când îmi solicitaţi 
interviul, la orele 9.00 am fost invitat la câ-
teva acţiuni importante – una la Guvern, 
alta pe linia Ministerului Sănătăţii la Spita-
lul Clinic Republican și încă una la atelierul 
de lucru. Eu, desigur, am fost la Guvern, 
alţi colegi au mers la celelalte acti vităţi. 
Ne străduim să respectăm întocmai axa 
profi lului de acti vitate. Vă spun sincer că 
sunt cazuri că aproape nu ne ajung cele 24 
de ore, de aceea lucrăm de multe ori non-
stop. Vă daţi ușor seama, vreau să cred, de 
importanţa dirijării și monitorizării chibzu-
ite a lucrului insti tuţiei.

Sărbătorile (aţi consemnat recent 
vârsta de 60 de ani de la naștere, ocazie 
de a Vă adresa sincere felicitări și urări 
de bine) sunt popasuri în ti mp, dar și un 
bun prilej de bilanţuri. Indiscutabil, aveţi 
ce pune pe cântarul realizărilor, multe 
fapte demne. Care dintre ele vă onorea-
ză în special?

Ca să vă răspund la întrebare, o să 
recurg la o spusă a lui A. Dumas tatăl. În 
momentul când îl felicitau cu ocazia pre-
mierei unei piese de teatru, scriitorul a 
spus: mă bucur de această apreciere, dar 
cea mai mare realizare pentru mine în via-
ţă rămâne fi ul.

În plan familial îmi face mare plăce-
re să spun că am trei copii. Fiul mai mare 
Vlad și mezinul Nicu au urmat exemplul 
părinţilor: primul acti vează într-o com-
panie farmaceuti că străină, al doilea este 
student la Colegiul Naţional de Medicină 
și Farmacie. Fiica Ana-Maria s-a consacrat 
tehnologiilor informaţionale.

Referindu-mă la acti vitatea coti diană, 
afi rm cu certi tudine că îmi fac onoare căr-

ţile, ghidurile, invenţiile, absolvenţii, doc-
toranzii, multi tudinea de acte normati ve 
și legislati ve elaborate și aprobate, ulteri-
or  aplicate în  practi că,  nu în ulti mul rând 
reformele în domeniu.

Nu vom descoperi nimic, dacă vom 
afi rma că actualmente conform politi -
cii statale, primatul în sistemul ocroti rii 
sănătăţii revine Sănătăţii Publice, ac-
centul punându-se pe prevenirea, pro-
fi laxia maladiilor, ceea ce impune anu-
mite exigenţe, remanieri. Aţi putea veni 
cu unele concreti zări, Domnule director 
general?

Ști inţa despre sănătate e extrem de 
complexă, însă nu a fost dezvoltată la 
nivelul cuvenit, comparati v cu ști inţele 
despre maladii. Odată cu trecerea la sis-
temul de supraveghere de stat a sănătăţii 
publice problemei de sănătate i se acordă 
o atenţie sporită. Numai în ulti mii ani au 
fost adoptate peste 30 de acte normati ve, 
inclusiv Strategia de Supraveghere a ma-
ladiilor non transmisibile; Planul Naţional 
Anti tabac; Planul Naţional Aniti alcool și 
altele, care permit de a efectua acti vităţi 
intersectoriale în domeniul profi laxiei și 
promovării sănătăţii oamenilor. În pre-
zent,  se elaborează suportul normati v 
pentru asemenea priorităţi în sănătatea 

publică cum sunt obezitatea, nutriţia, 
mișcarea, traumati smul etc.

Dacă binevoiţi, dle Bahnarel, ar fi  
cazul să Vă referiţi succint și la aportul 
Dvs. în ameliorarea procesului didacti c 
universitar?

Ar fi  multe de zis, dar dacă m-aș ex-
prima laconic, mă onorează multi plele 
promoţii de absolvenţi. În perioada anilor 
1976-2012 am elaborat și editat 3 manu-
ale, 12 monografi i, 270 lucrări ști inţifi ce 
și metodico-didacti ce. M-am străduit să 
fi u înţeles ușor de cei care m-au ascultat, 
prelegerile fi indu-mi cât mai accesibile. 

Ce așteptaţi de la anul 2013?

În anul care l-am început, credem, 
cu dreptul, vom conti nua insistent imple-
mentarea acelor acte legislati ve elaborate 
anterior, pregăti rile pentru noul sistem de 
supraveghere a personalului medical (me-
tode, forme de lucru efi ciente, reciclarea 
în cadrul seminarelor și atelierelor de lu-

cru); colaborarea cu organisme 
internaţionale privind sprijinul în 
reforme și alinierea legislaţiei în 
domeniu la rigorile legislaţiei co-
munitare a Uniunii Europene.

Sunteţi o personalitate com-
plexă, Vă dedicaţi acti vităţii pro-
fesionale, dar, credem, puţinul 
ti mp liber pe care îl aveţi îl dedi-
caţi anumitor pasiuni, îndeletni-
cirilor preferate.

Firește, prefer modul sănătos 
de viaţă. Îmi place înotul, șahul, 
lectura. Voi confi rma printr-o 
pildă: recent în zbor spre Miami 
SUA am citi t cartea ,,Românii și 
Hoarda de Aur” scrisă de un ba-
sarabean. M-a impresionat un 
fragment care se referă la faptul 
că la lichidarea  acestei grupări a contri-
buit și Ștefan cel Mare.

Ști u că posedaţi capacităţi creati ve, 
scrieţi versuri, proză. Întrucât suntem în 
preajma Zilei Internaţionale a Femeii, 
acea persoană care ne înfrumuseţează 
viaţa,  aveţi așternute, probabil,  rânduri 
inspirate despre fi inţele dragi nouă. Citi -
sem  într-o publicaţie medalionul ,,Port 
cu mine tot ce am”, o mare parte din el 
fi ind consacrat mamei.

Într-adevăr, despre femei s-a scris 
mult, dar s-a scris oare totul?  Oare s-a 
spus totul? Dacă s-ar fi  spus totul, noi, 
bărbaţii, azi am fi  dispărut ca dinozaurii.

Unii încearcă să explice inexplicabilul. 
Degeaba!!! Lucrul  acesta nu se va întâm-
pla niciodată, deoarece  s-ar termina mi-
racolul …Femeia rămâne o enigmă! 

Cine poate face mai mult decât o fe-
meie? Nimeni! De aceea despre femeie 
trebuie să vorbim cu respect și numai fru-
mos. Doar femeia va salva lumea și frumo-
sul! Deoarece FEMEIA a fost aceea care i-a 
scos pe toţi din peșteră la lumină, ca mai 
apoi bărbaţii să le dea această ,,priorita-
te”, să între primele în peșteră pentru a 
depista pericolul cruntelor fi are sălbati ce.

Sti maţi bărbaţi, vin cu un îndemn că-
tre voi, haideţi să vorbim numai de bine 
de FEMEIE, deoarece ea este os din coas-
ta noastră, dar și noi suntem făuriţi de EA. 
Deci, suntem copiile EI, iar Măria Sa FE-
MEIA este originalul. De regulă, originalul 
e mai puternic decât copia. Femeia este 
mai rezistentă la factori de risc pentru via-
ţă și sănătate, cum ar fi  stresul, durerea, 
substanţele toxice și alţi factori nocivi. Așa 
a creat-o Dumnezeu, să fi e mai rezistentă, 
fi indcă EA răspunde, în primul rând, în ro-
lul EI pe Pământ, de viitor și calitate. Dacă 
bărbatul a coborât din măr, geneza femeii 
este din fl oare.

Dragele noastre albinuţe! Vă felicităm 
călduros cu ocazia sărbătorii de 8 Marti e, 
urându-Vă sănătate, bucurie, fericire, dra-
goste și mult noroc.

Involuntar, prompt, sti mate dom-
nule profesor Ion Bahnarel, aţi creat un 
eseu încărcat cu doleanţe și cuvinte sin-
cere despre femeie. 

Vă sunt recunoscător pentru inter-
viu.  La sigur am mai avea multe de dis-
cutat la aceste teme subti le.  Înclin să 
sper la noi întrevederi și dialoguri.

A dialogat 
Traian MUSTEAŢĂ.

Destin clădit prin talent, efort şi dăruire 
Dialog cu profesorul Ion BAHNAREL, 

Şef catedră Igienă Generală a USMF ,,Nicolae Testemiţanu”

P.S. În ceea ce priveşte acti vitatea 
profesională am mai avea de adău-
gat: pe durata a mai bine de 36 de ani 
sti matul profesor a acordat o atenţie 
permanentă cercetărilor şti inţifi co-
practi ce, perfecţionându-şi acti vitatea 
profesională şi cea pedagogică, in-
struind şi promovând cadre de medici, 
ti neri specialişti  şi savanţi. Se disti nge 
prin originalitatea şi accesibilitatea 
metodelor de instruire. Prelegerile şi 
seminarele sale se bucură de popula-
ritate în mijlocul celor care îl ascultă.

În 1995, susţine teza de doctor la 
UMF din Iaşi, România, iar în 2010, la 
Chişinău – teza de doctor habilitat în 
medicină. 

A pus în aplicare programul in-
formaţional computerizat ,,Accident”. 
Realizările şti inţifice şi inovaţionale au 
fost menţionate la diverse concursuri 
şi expoziţii de specialitate din ţară şi de 
peste hotare, la care s-a învrednicit de 
24 de diplome şi 36 de medalii, inclusiv 
27 de aur, 5 de argint, 4 de bronz şi 5 
premii speciale.

În prezent, deţine funcţia de şef 
catedră Igiena Generală a USMF ,,Ni-
colae Testemiţanu”; preşedinte al Con-
siliului metodic de profi l ,,Igiena” şi 

preşedinte al Societăţii Igieniști lor din 
Republica Moldova.

E de notat faptul că omagiatul 
este fondatorul Centrului de Radiopro-
tecţie cu capacităţi tehnice şi potenţial 
logisti c, ce corespunde organismelor 
internaţionale în domeniu şi OMS. 
Practi ca acumulată în circumstanţe 
difi cile i-au fost de folos în procesul 
de perfecţionare profesională la diver-
se cursuri de specializare şi reciclare 
în insti tuţiile de profi l din republica 
noastră, România, ţările CSI, Austria, 
Cehia, Franţa, Spania, Israel, Italia, 
Suedia, Finlanda şi absolvirea Şcolii de 
Management în Sănătate Publică.

Pentru merite deosebite şti inţifi ce, 
didacti ce profesionale şi manageriale 
a fost disti ns cu multe diplome, meda-
lii, ti tluri onorifi ce precum ,,Eminent al 
Ocroti rii Sănătăţii”, ,,Om Emerit al Re-
publicii Moldova”, Medalia Comemo-
rati vă ,,Nicolae Testemiţanu”, Medalia 
Jubiliară a Academiei de Şti inţe ,,60 de 
ani de la fondarea primelor insti tuţii 
academice din Republica Moldova”; 
Laureat al Premiului Academiei de 
Şti inţe a Moldovei, Diploma de gradul 
I a Guvernului Republicii Moldova.
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Valeriu CUȘNIR, 
benefi ciar al bursei FOSFOM 

în anul 2011: 

1. Studiile în cadrul Filierei Francofone, sub aripa 
dnei Valenti na Vorojbit ne-au permis să savurăm din plin 
viaţa de student și chiar să benefi ciem de stagii în străi-
nătate. În anul 5 de studii universitare la Facultatea Me-
dicină, am avut parte de un stagiu în Belgia, Bruxelles. 
Acolo într-o lună de zile am reușit să-mi fac prieteni și să 
menţin contactele cu oft almologii din spitalul Erasmus. 
M-am informat și am afl at despre bursa FOSFOM. De-
cizia de a aplica la Programul de Burse FOSFOM a venit 
din dorinţa de a învăţa mai multe, de a vedea lucrul și 
de a face cunoști nţă cu specialiști i din străinătate, de a 
menţine contactele și a aduce cunoști nţele acumulate în 
Moldova.

2. Stagiul s-a desfășurat cu asumarea responsabili-
tăţilor personale faţă de pacient. Nu mi-a fost impusă 
nicio limită la aplicarea uti lajului sau la indicarea pro-
cedurilor necesare pentru diagnosti care precisă sau 
tratament efi cace. Formarea clinică a început cu urmă-
rirea lucrului seniorilor și a rezidenţilor mai experimen-
taţi. Lucrând cu seniorii ca asistent, am deprins o mulţi-
me de apti tudini practi ce și teoreti ce specifi ce fi ecărui 

specialist în parte. Lucrul cu specialistul în glaucom 
mi-au permis să înţeleg mai bine etapele managemen-
tului pacienţilor cu glaucom, interpretarea câmpurilor 
vizuale, manipularea HRT și Pentacamului, precum  și 
interpretarea rezultatelor acestor aparate pentru eva-
luarea patologiei glaucomului. Lucrul cu specialistul 
în chirurgia plasti că orbito-palpebrală mi-a permis să 
învăţ să lucrez cu pacienţii gravi în perioada ti mpurie 
postoperatorie, să apreciez corect evoluţia plăgii post-
operatorii, starea pacientului, înlăturarea suturilor 
complexe, metodelor specifi ce de prelucrare a pielii și 
plăgilor la pacienţii cu operaţii plasti ce. Lucrul cu prof. 
Monique Cordonnier, specialist neuro-oft almolog, mi-a 
permis să învăţ bazele managementului pacienţilor cu 

strabism, cu patologii neuro-oft almologice, cu amblio-
pii – atât maturi, cât şi copii.

Conlucrarea cu specialiști i în chirurgia segmentului 
anterior și a celui posterior mi-au permis să înţeleg evo-
luţia corectă a pacienţilor gravi, să văd cazuri unice în 
oft almologie și să primesc sfaturi ca viitor specialist, ce 
nu ar putea fi  obţinute în alte circumstanţe.

Un element obligatoriu al stagiului era lucrul în sala 
de operaţie. Am avut o sati sfacţie aparte când am ob-
ţinut acordul de a efectua intervenţii de transplant al 
corneei, intervenţii în segmentul posterior al ochiului, 
să parti cip la intervenţii de corecţie a strabismului, in-
tervenţii plasti ce de înlăturare a tumorilor, de corecţie 
a defectelor cosmeti ce sau de corecţie a consecinţelor 
patologiilor neuro-oft almologice.

 În a doua jumătate a anului deja aveam posibilitatea 
de a-mi selecta pacienţii pentru intervenţii chirurgicale 

de cataractă și a le efectua singur, de la început până la 
capăt, sub supravegherea medicului senior.

Timp de un an am parti cipat la 203 intervenţii chi-
rurgicale, dintre care 10 erau efectuate de mine, am 
consultat 1134 pacienţi, 208 ore de seminare și cursuri 
teoreti ce, sute de ore de lucru cu seniorii, consultaţii 
individuale, multi ple conferinţe și congrese, stagiuni în 
Belgia și Rusia.

3. M-am simţit ca într-o familie mare și prietenoa-
să. Aici toţi aveau o ati tudine respectuoasă faţă de sine 
însuși, de colegi și faţă de pacienţi.

4. Am adus cunoști nţe practi ce, abilităţi organizato-
rice, o ati tudine diferită faţă de munca pe care o 
realizez, faţă de cunoști nţele obţinute. Nimic ce ar 
fi  absolut nou pentru Republica Moldova, nimic ce 
nu ar exista la noi într-o măsură oarecare. Multe 
lucruri care la ei sunt deja obișnuite la noi în ţară 
trebuie reabilitate și puse la locul lor.

5.  În primul rând, aş dori să mă schimb pe 
mine aici. Aş dori să devin un bun specialist ce le 
poate fi  concurent celor de peste hotare, ce le poa-
te demonstra puterea sistemului nostru medical 
și de protecţie socială. Aș dori să schimb sistemul 
medical prin crearea unui nou specialist în oft al-
mologie, prin crearea unui model de acţiune pen-
tru cei mai ti neri. 

6. Din fericire, am acoperit destul de repede 
lacunele pe care le am în cunoştinţele mele clinice, 
iar pe cele fundamentale le-am completat. Lucrul 

practi c, cunoști nţele teoreti ce repede te învaţă și îţi dau 
încredere în forţele proprii, în ceea ce faci și în cunoști n-
ţele pe care le aplici la orice gest medical.

8. USMF „Nicolae Testemiţanu” reprezintă A lma 
Mater, fundamentul formării, platforma de start pentru 
medici, specialiști  în toate domeniile și de toate speci-
alităţile, lumea în care se lucrează umăr la umăr cu un 
singur scop – „să le fi e mai bine celor ce le este mai rău”.

9. Medicina în toate ti mpurile a fost locomoti -
va ce ducea oamenii înainte spre vise și spre realizări. 
Permanent este difi cil să lucrezi în domeniul medical, 
permanent sunt obstacole de trecut, dar cu fiecare pas 
devii mai puternic şi poţi face pentru cei din jur mai mult.

1. Ce v-a determinat să aplicaţi la 
Programul de Burse FOSFOM?

2. Cum s-a desfășurat stagiul Dum-
neavoastră de practică? 

3. Ce impresii v-aţi făcut despre me-
diul în care aţi activat în această perioadă?

4. Ce  aţi adus nou pentru Republica 
Moldova?

5. Ce aţi dori să schimbaţi în sistemul 
medical din Republica Moldova?

6. Cunoștinţele acumulate la USMF 
„Nicolae Testemiţanu” au fost suficiente 
pentru stagiul Dumneavoastră?

7. Cum este să lucraţi la teză în co-
tutelă cu un profesor din Belgia?

8. Ce reprezintă pentru Dumnea-
voastră USMF „Nicolae Testemiţanu”?

9. Ce aspiraţii au studenţii de la me-
dicină? 

(Urmare din pag. 5)

Anul acesta, când proiectul FOSFOM 
marchează 10 ani de la fondare, este rea-
lizat un fi lm documentar despre rezidenţii 
care au parti cipat în proiect, părerile lor 
despre acest stagiu, avantajele și deza-
vantajele lui. În fi lm vor apărea secvenţe 
cu USMF „Nicolae Testemiţanu” și clinicile 
universitare. Totodată, a fost realizat un 
reportaj în strada în care a trăit familia 
Cogan, părinţii dlui profesor fi ind originari 
din Moldova.

În contextul acestei vizite prof. Elie 
Cogan a prezentat un caz clinic despre 
dureri reumati ce cu semne infl amatorii, 
la care au parti cipat studenţii anilor V-VI 
de la Filiera francofonă. Domnul profesor 
a ţinut un seminar ști inţifi c în care a abor-
dat ca teme integritatea ști inţifi că, gradul 
de fraudizare a multor cercetări sau lu-
crări ști inţifi ce, eti ca și valorile unui cerce-
tător, îndemnând audienţa să nu recurgă 
la asemenea metode de distorsionare a 
datelor și concluziilor unui raport ști inţi-

fi c, în primul rând pentru că nu este 
eti c și pentru că duce tema de cer-
cetare într-o direcţie eronată. 

Convenţia de cooperare dintre 
Universitatea Liberă din Bruxelles 
și USMF „Nicolae Testemiţanu” a 
fost semnată la 1 iunie 2006 și se 
bazează pe mobilitatea persona-
lului academic, ști inţifi c, tehnic, 
administrati v, a studenţilor și rezi-
denţilor, realizarea acti vităţilor de 
instruire comună și crearea fi liere-
lor co-diplomante, schimb de infor-
maţie și parti ciparea la programe 
internaţionale bi- sau multi laterale 
de cercetare, formare, cooperare și mobi-
litate, realizarea acti vităţilor comune de 
cercetare, efectuarea tezelor de co-tute-
lă, organizarea în comun a seminarelor, 
conferinţelor, simpozioanelor, schimb de 
informaţii, publicaţii, documente și de 
broșuri informaţionale.

Din 2008 până în prezent, au fost apli-
cate 138 de cereri de parti cipare la con-
cursul de burse FOSFOM, care s-au sol-

dat cu 35 de burse obţinute de rezidenţii 
USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

Prof. Elie Cogan, în cadrul vizitelor sale 
repetate la USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
ne împărtășește din experienţa vastă cu 
referire la parti ciparea în aceste proiecte; 
prezintă studii de caz pentru studenţi și 
rezidenţi;  ţine prelegeri pentru omologii 
săi de la USMF și acordă pentru cea mai 
bună teză de licenţă premiul „Moise Co-
gan”, insti tuit în cinstea tatălui său, care 
a fost medic de familie. Pentru studenţii 

bursieri este un adevărat tutore, care se 
implică în acomodarea lor la stagiul clinic; 
îi familiarizează cu condiţiile de muncă; le 
propune anumite soluţii și îi încurajează în 
demersurile lor. Dl Elie Cogan a mulţumit 
pentru căldura cu care este întâmpinat de 
fi ecare dată la USMF „Nicolae Testemi-
ţanu” și a menţionat că parteneriatul va 
conti nua cu mai multă vervă, iar condiţiile 
pentru viitorii stagiari se vor îmbunătăţi.

CANDIDAŢICANDIDAŢI  la burselela bursele FOSFOM  FOSFOM 
(O nouă rundă de experienţă)

Blitz-interviuri cu  beneficiarii burselor FOSFOMBlitz-interviuri cu  beneficiarii burselor FOSFOM
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1. Vroiam o schimbare şi 
eram curioasă să văd dacă sunt 
capabilă să rezist în alt sistem de 
sănătate, care bănuiam că e dife-
rit şi desigur mai bun decât cel de 
acasă, dar nu conşti enti zam în ce 
masură!

2. Începutul a fost foarte 
dur şi problema nu a constat în 
bariera „de limbă”, ci în „goluri-
le” din formare, deşi nu am fost 
în coada promoţiei la absolvire... 
Însă încet-încet m-am încadrat, 
am înţeles ce se cerea de la mine 
şi mi-am dat seama că atât colegii, 
cât și șefi i belgieni nu realizează că 
ceea ce pentru ei e evident, pen-
tru noi este nou, necunoscut, ne-
şti ut... Am muncit mult  fi ind mo-
ti vată zilnic să învăţ şi să aflu ceva 
nou, astfel încât am rămas şi pen-
tru anul doi! Este o mare diferenţă 
în formarea lor universitară, dar în 
special în formarea „candidaţilor 
specialişti ”- rezidenti lor. Ei sunt 
autonomi de la anul I, sunt ghi-
daţi și instruiţi, verifi caţi şi formaţi 
sistematic atât practi c, nemijlocit 
cu pacienţii, cât și teoreti c prin 
organizarea de seminare, confe-
rinţe, ședinţe, unde se discută li-
ber, departe de „ofi cialismul” de 
acasă! Se fac şedinte cu şefi i de 
servicii, unde împreună se bea ca-
fea, se ia masa și astf el atmosfera 
se descătuşează, fi ecare rezident 
putând să-şi spună parerea şi să 
discute cu şeful său o situaţie cli-
nică sau un pacient concret, care îl 
pune un difi cultate etc.  

3. Dupa ce am trecut pe-
rioada de adaptare, m-am simţit 
bine, uti lă şi în creştere conti nuă; 
stagiul la Bruxelles m-a făcut să 
refl ectez autocriti c, să pot să-mi 
dau o apreciere profesională, să 
pot să-mi asum responsabilităţi 
şi să iau decizii. A fost o treaptă 

foarte importantă în creşterea 
mea profesională. Am întâlnit oa-
meni, care au ști ut să aprecieze şi 
să dezvolte calităţile mele umane 
şi profesionale. În ceea ce priveşte 
mediul de acti vitate de zi cu zi, co-
legii belgieni muncesc mult, la fel 
muncim și noi, cei formaţi în Mol-
dova, diferenţa este una enormă 
şi anume SIGURANŢA ZILEI DE 
MÂINE – ei spre deosebire de noi 
şti u foarte bine „traiectoria” lor 
profesională, au o stabilitate eco-
nomică, socială, profesională.  Noi 
însă...

4. Îmi pare rău, dar nu am 
raspuns la această întrebare. 

5. Dacă ar fi posibil ... aș 
schimba totul!!! Începutul ar fi 
în facultate – program, admi-
tere, examene, seminare, lecţii 
practice, burse.., apoi ar urma 
formarea în rezidenţiat  - aş 
opta pentru principiul Spitalu-
lui Universitar, unde studenţii şi 
rezidenţii au parte de o iniţiere 
şi ghidare de către medici cu ex-
perienţă în formarea practică, li-
bertatea exprimării, încurajarea 
şi motivarea tinerilor, luarea 
deciziilor, realizarea și încredin-
ţarea efectuării diferitor mano-
pere, proceduri etc.  

6. Din păcate, n-au fost su-
fi ciente. 

8. E locul în care am petre-
cut mulţi ani din viaţă. Am cunos-
cut căderi și urcușuri. Indiferent 
de stagiile efectuate în exterior, 
USMF "Nicolae Testemiţanu" e lo-
cul în care m-am format  ca medic 
şi de unde am pornit...

9. În mare parte, cred că 
sunt aceleaşi ca şi acum câţiva ani 
–  pornirea nobilă de a ajuta oa-
menii, de a schimba lumea în mai 
bine, de a ajuta necondiţionat... 

Veaceslav SAVAN, 
benefi ciar al bursei FOSFOM 

în anii 2009-2010: Victoria SADOVICI, 
benefi ciară a bursei FOSFOM 

în anii 2010-2011:

1. Pentru a vedea care sunt con-
diţiile și posibilităţile medicinei euro-
pene, pentru a acumula cunoști nţe 
și experienţa în domeniul înaltelor 
tehnologii (care nu sunt disponibile în 
RM), pentru a cunoaște oameni noi și 
a întreţine legături de colaborare pe 
viitor.

2. În cadrul specialităţii medicina 
internă am avut parte de cicluri de 3 luni în diferite servicii (geriatrie, 
endocrinologie, reumatologie, medicina de urgenţă etc.). Gradul de in-
dependenţă a medicilor rezidenţi din Belgia este mult mai mare compa-
rati v cu RM, deci am acumulat foarte multă experienţă (fapt care nu ar 
fi  fost posibil în cadrul USMF). Am lucrat atât în secţii, cât și în ambula-
toriu (am avut consultaţii individuale o dată pe săptămână).

3. Medicina „de lux” cu toate posibilităţile,  corecti tudine vizavi de 
pacienţi și între colegi, ati tudine prietenoasa între colegi și lipsa ierar-
hiei.

4. Experienţa de a aplica  tehnologii care nu există în domeniul me-
dicinei prin asigurare în RM.

5. Majorarea posibilităţilor în termen de diagnosti c și tratament; 
diminuarea birocraţiei și a „extra”-ierarhiei; majorarea posibilităţilor în 
termen de studii clinice.

6. Cunoști nţe relati v sufi ciente, abilităţi practi ce insufi ciente.
8. Alma Mater, Universitatea ce stă la baza cunoști nţelor pe care 

le-am acumulat pe parcursul a 6 ani de studii.
9. Studenţii sunt diferiţi, deci și aspiraţiile sunt diferite. Aspiraţia 

corectă ar fi  să devii un medic decent, onest și foarte inteligent.

Andrei TIMOTIN,
benefi ciar al bursei  FOSFOM 
în anii 2010-2011:

1. Dorinţa de 
a învăţa specia-
litatea aleasă de 
la colegii de pes-
te hotarele ţării 
noastre. În Mol-
dova este nevoie 

de noi viziuni asupra sistemului de sănătate, de 
gesti onare a ti mpului și a resurselor. Cred că ale-
gerea mea a fost corectă.

2. Consider că toţi benefi ciarii de astf el 
de burse, sau cel puţin cei care au plecat să 
facă stagii în afara ţării, au trecut prin anumi-
te greutăţi: un nou sistem de sănătate, o nouă 
echipă de lucru, o ţară străină, unde nu cunoști  
pe nimeni, există o altă logică medicală și ati -
tudine faţă de specialitate, colegi și pacienţi. 
Pentru mine a fost o experienţă interesantă, cu 
rezultate destul de frumoase, nu doar în mo-
mentul efectuării stagiului, dar și de perspec-
ti vă. 

3. Pot vorbi despre un mediu destul de pri-
etenos, nu există diferenţiere pe vârstă sau grad 
ști inţifi c (toţi se ajută și se susţin reciproc, ceea 
ce face viaţa mai simplă), într-un cuvânt, lipsa 
laicităţii în procesul de formare practi că. Le este 
greu să înţeleagă diferenţa enormă de cunoști nţe 
a medicilor din Moldova în comparaţie cu stagiul 
lor de muncă, dar nu cunosc vreun bursier să nu 
avanseze în mod exponenţial și să nu se adapte-
ze rapid la noile condiţii, doar cu unele excepţii.

4. Cunoști nţe ample în domeniu și o altă  
abordare în gesti unea medicală, precum și 
relaţii amicale cu colegii din Belgia care în con-
ti nuare ne ajută cu sfaturi profesionale uti le în 
cazuri difi cile. În afară de aceasta, am resimţit o 
nouă abordare faţă de specialitatea mea Anes-
tezie și Reanimatologie. Capacitatea de autoin-
struire prin examinarea minuţioasă a cazurilor 
clinice, discuţia cu colegii și, în fi nal, obţinerea 
de rezultate frumoase.

5. În primul rând, este nevoie de mai mul-
te reforme. Consider că resursele pe care le 
deţinem nu întotdeauna sunt folosite raţional. 

Multe lucruri deja se realizează, dar efectul 
o să-l simţim peste câţiva ani. Cum mi-a spus un 
coleg, când începi să lucrezi într-un serviciu nou 
de reanimare în calitate de șef și realizezi unele 
schimbări, efectele acestei schimbări le poţi ob-
serva cel puţin peste un an.

6. Sincer să fi u, din păcate, nu au fost des-
tul de sufi ciente, și anume vreau să menţionez 
”destul de sufi ciente”, deoarece am nimerit 
într-un mediu unde chiar și asistenta medicală 
cunoștea mai multe decât mine. Dar cu ajutorul 
echipei lucrurile s-au ameliorat rapid, cred că 
este important să fi i moti vat, restul nu contează.

7. Este interesant. Efectuez stagii frecvente 
în Belgia pentru a lucra cu pacienţii, în Moldova 
Universitatea este deschisă pentru astf el de pro-
iecte și chiar am simţit o susţinere, fapt pentru 
care îi aduc sincere mulţumiri. Lucrul este mai 
complex, este nevoie să te dedici mult mai mult 
(comunicarea în mai multe limbi, scrierea tezei 
în câteva limbi etc.)

8. USMF „Nicolae Testemiţanu” mi-a fost 
prima ușă deschisă în Medicină. O pot compara 
cu o casă părintească, care mi-a dat posibilitatea 
să mă formez ca personalitate. 

9. Este greu de spus. Fiecare generaţie 
are atitudini diferite faţă de medicină sau, mai 
precis, faţă de societate în general. Cred  că la 
această întrebare ar putea răspunde mai bine 
studenţii înșiși. Din păcate, nu toţi sunt gata 
să se dedice complet specialităţii. Cauze pot fi 
diferite: lipsa motivaţiei, necesitatea de a că-
uta surse de existenţă în afara medicinei pen-
tru ”supravieţuire”, lipsa susţinerii din partea 
autorităţilor. Cred că dacă dorim să obţinem 
rezultate bune în sistemul nostru, avem nevo-
ie de persoane motivate, care ar dori să înveţe 
și să practice „corect” medicina.

N.N., 
benefi ciară  a bursei FOSFOM:

1. Probabil, cel mai important moti v ar fi  
dorinţa de a-mi încerca limitele (la nivel de cu-
noști nţe medicale), de a cunoaște un alt mod de 
a practi ca medicina, de a-mi aprofunda cunoș-
ti nţele în limba franceză.

2. Stagiul practi c s-a desfășurat sub su-
pravegherea prof. Elie Cogan. Am efectuat stagii 
practi ce în mai multe servicii, printre care me-
dicina internă, cardiologie, neurologie, urgenţă, 
geriatrie, cu durata fi ecăruia de 3 luni. În fi ecare 
stagiu am reușit să îmi aprofundez cunoști nţele 
medicale și să practi c medicina specifi că fi ecărui 
serviciu.

3. Din start totul părea destul de straniu, 
deoarece în Belgia este o altă ati tudine faţă de 
noţiunea de pacient şi de „nevoile” acestuia. 
Cât despre colecti vul în care am lucrat, pot doar 
să spun că au fost oameni nemaipomeniţi, în-
cepând de la șefi i de secţie până la persoanele 
care se ocupau cu menţinerea curăţeniei. O ati -
tudine de „familie” aș spune.

4. Am învăţat multe lucruri importante 
(metode inedite de diagnosti c, de tratament, 
uti litatea tabloului clinic în stabilirea unui di-
agnosti c etc.), care la momentul dat nu pot 
fi  introduse în practi ca de zi cu zi în sistemul 
medical moldovenesc luând în consideraţie 
situaţia economică precară. Dar, probabil, cel 
mai important este faptul că am reușit să stabi-
lesc unele relaţii bilaterale cu unii șefi  de secţii, 
ce ar putea fi  uti lizate în ameliorarea sistemului 
nostru de sănătate.

5. Relaţiile medic-pacient; uti lizarea me-
todelor corecte de diagnosti c în corelaţie cu ta-
bloul clinic; ameliorarea sistemului geriatric din 
RM.

6. La nivel teoreti c aș spune că în 90 la 
sută eram instruiţi, însă la nivel practi c eram 
cu mult mai nepregăti ţi, ceea ce la început a 
instalat anumite impedimente în faţa mea, în 
calitate de medic.

8. Este insti tuţia unde am reuşit să 
îndrăgesc medicina, să încep să o înţeleg de la 
mici detalii, să ajung să corelez clinica cu teoria 
și să învăţ că „doar într-un corp sănătos se află 
o minte sănătoasă”.

9. Aspiraţiile sunt mari, şi nu aş spune că 
diferă de cele ale studenţilor de peste hotare, 
şi ele ar fi : posibilitatea de a avea un concurs 
transparent în studiile pre- și post-universitare; 
de a profesa o medicină corectă, cu metode de 
diagnosti c moderne, cu metode de tratament 
moderne adaptate conform ulti melor studii; 
de a avea o apreciere profesională din partea 
statului -  am în vedere salarizarea. 
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Studenþii off-line

DRAGOBETELE – sărbătoarea iubirii, 
dedicat celui mai divin senti ment  și dar 
de care dispunem. A iubi și a putea cele-
bra aceasta alături de cei mai sfi nţi zei.

De  această deviză au fost călăuziţi cei 
de la DIRECŢIA CULTURĂ și au hotărât să 
organizeze sărbătoarea celor îndrăgosti ţi,  
unde toţi pot dansa pe aripile fericirii și 
iubirii, unde totul este poziti v și cuvintele 
sunt în plus. 

Ne-am adresat cu câteva întrebări 
către doi parti cipanţi la acest concurs, și 
anume Cernacovschii Arsenii, facultatea 
Medicină, anul II, și Mălai Cristi na, facul-
tatea de Medicină, anul IV.

- Ce cunoașteţi despre sărbătoa-
rea “Dragobetelor”?

- Legenda spune că Dragobete, 
fi ul Dochiei, era considerat la daci zeul 
primăverii. De Dragobete ti nerii se logo-
deau asemenea păsărilor călătoare. Săr-
bătoarea de Dragobete este un analog al 
sărbătorii Valenti n’s Day. O altă dovadă a 
originii dacice a numelui respecti v poate 
fi  existenţa în cadrul Dragobetelor a unei 
tradiţii străvechi – luatul fraţilor și surori-

lor de cruce (înfrăţitul și însurăţitul). Două 
persoane, care doreau să se înfrăţească/
însurăţească, se zgârâiau puţin la mână, 
în formă de cruce (ca să curgă o picătură 
de sânge) și apoi suprapuneau zgârâietu-
rile. Astf el deveneau fraţi și surori de cru-
ce. Alţii doar se îmbrăţișau și se sărutau 
frăţește, cu jurăminte de ajutor reciproc. 
Cei deveniţi fraţi și surori de cruce făceau 
o mică masă pentru prieteni.

- Ce v-a deter-
minat să parti cipaţi 
la acest concurs?

- Dorinţa de a 
propaga dati na noastră 

straveche ti neretului de 
astăzi și de a nu lăsa în um-

bră tot ce este strămoșesc și 
sfânt.

- Câte etape a avut concursul și 
ce prezenta fi ecare etapă?

- Concursul a fost  format din 4 
probe. Prima probă conţinea dansul co-
mun al tuturor perechilor, prin care se 
imita peţirea fetelor de către fl ăcăi, dar 
totodată și prezentarea fi ecărei perechi.   
În proba a II-a, “Povestea Dragostei”, pe-

rechile puteau dansa, cânta, face teatru 
sau a prezenta secvenţe video sau mixt. 
Noi ne-am prezentat ca un mixaj din cân-
tec și dans.   Proba a III-a era o probă de 
pantonimă. Fiecare băiat extragea câte 
un bileţel pe care era scris un cuvânt și  
trebuia  fără cuvinte, doar prin gesturi,  să 
interpreteze ceea ce era scris pe bileţel. 
La rândul său, fata urma să ghicească ce 

este mimat. În cadrul ulti mei probe a fost 
un dans comun, urmat deja de festi vita-
tea de premiere.

- Ce v-a plăcut cel mai mult  în 
concurs?

- Fără doar și poate, atmosfera 
prietenoasă și plăcută ce a dominat pe 
parcusul repeti ţiilor și a show-ului. Fieca-
re putea cere un ajutor și fi ecare îl putea 
primi. Ne-am făcut mulţi prieteni noi.

- Ce premiu aţi obţinut ?
- Am avut premii din partea site-

ului www.premii.md câte un USB Flash 
Drive și câte o pereche de căști . Am primit 
cadou și din partea companiei de parfu-
muri “ LAMBRE”. De asemenea, am fost 
anunţaţi că primele 3 perechi câști gătoare 
vor merge pe grati s în Odesa pe 1 aprilie, 
de Ziua Umorului.

- Aveţi niște sfaturi pentru îndră-
gosti ţi?

- Un singur sfat: “Iubiţi-vă, căci în 
dragoste viaţa este mai frumoasă, și ea ne 
umple toate golurile din sufl et! ”

CU SIGURANŢĂ, nu am avut 
cu toţii marele noroc de a deve-
ni conducători de oști , poeţi sau 
oameni de stat, însă când este 
vorba de copiii mici – aici suntem 
cu toţii egali. Egalitatea pornește 
de la simpla doctrină de a purta 

cinstea de a ne numi oameni. 
Oameni, care conform legilor 
ti mpului ne-am bucurat de o 
copilărie, ale cărei reminiscenţe 
le-am păstrat cu sfi nţenie în su-
fl etele fi ecăruia dintre noi.

 Cei mai mulţi ne-am bucurat 
de o vatră la casa pe care părin-
ţii au construit-o cu dragoste și 
unde putem veni cu orice durere 
ca să ne-o aline cei apropiaţi.  Cu 
toate acestea, cert rămâne a fi  
faptul că nu fi ecare dintre seme-
nii noștri se bucură de un cămin 
familial, iar dragostea de mamă 
și perseverenţa paternă rămâne 

a fi  etalate de tutorii și asistenţii 
sociali din centrele comunitare 
sau școlile-internat.

Există mai multe moti ve, 
care ne-au permis prin prisma 
experienţei deloc ușoare de a 
studia medicina, să desfășurăm 
și acţiuni de caritate, acţiuni care  
deja bine conturate au devenit 
un imperati v pentru studenţii în 

medicină. Să nu uităm că  și în sfi n-
tele Scripturi găsim porunca: “...
iată acești  fraţi mai mici ai voștri, 
de ei să aveţi grijă...”

Proiectul Vreau OM să fi u 
în Viaţă a luat naștere în sânul 

Filierei Universitare Francofo-
ne (FUF) din cadrul Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu”. Prima 
ediţie a acestui proiect a avut 
loc în perioada mai-iunie 2010, 
pregăti tă de către membrii echi-
pei organizatorice (Oineagră Ro-
dica, Băbălău Ana-Maria, Juncu 
Victor, Șchiopu Victor) și alţi 16 
voluntari, sensibilizaţi de soar-
ta mai puţin fericită și în același 
ti mp de fragilitatea și ti miditatea 
celor 52 de copii orfani cu diza-
bilităţi din școala internat-auxili-

ară “Albineţul Vechi” (s. Albine-
ţul Vechi, r-nul Fălești ). După o 
întrerupere de doi ani, proiectul 
a reînviat și în perioada mai-iu-
nie 2012, echipa organizatorică 
(coordonatori Bobuţac Eduard 
și Juncu Victor) împreună cu 12 
voluntari au desfășurat cea de-a 
doua ediţie a proiectului, de data 
aceasta adresată copiilor Centru-
lui comunitar “Nufărul Alb” din 
s.Glinjeni, r-nul  Fălești . Fără prea 
multe tergiversări, în decembrie 
2012-ianuarie 2013, a avut loc 
cea de-a treia ediţie a proiectului 
(coordonatori Fala Paula, Juncu 
Victor și 9 voluntari).

Vreau OM sa fi u în Viaţă re-
prezintă un proiect de caritate, 
care are loc în două etape: prima 
se desfășoară la nivel local în ca-
drul USMF “Nicolae Testemiţanu” 
și a campusului studenţesc Mali-

na Mică și constă în mediati zarea 
evenimentului propus ti mp de 
trei săptămâni cu colectarea de 
fonduri și donaţii în cadrul cămi-
nelor studenţești , sediului FUF și 
ASRM. Ulterior, la fi nele ulti mei 
săptămâni, are loc tradiţionalul 

concert de binefacere cu parti ci-
parea studenţilor și profesorilor 
USMF “Nicolae Testemiţanu”, 
precum și a studenţilor de la alte 
insti tuţii de învăţământ (USM, 
UTM), colecti velor de arti ști  
amatori (casa de copii Rezina), 
a diverșilor interpreţi autohtoni 
(Ionel Istrati , Nătăliţa Olaru, Ady, 
Gheorghe Caradja etc). Fonduri-
le și donaţiile acumulate în pe-
rioada de mediati zare, precum 
și de la concertul de binefacere 
(preţul biletului nedepășind 30 
lei), contribuţiile de sponsorizare 
(Centrul Naţional de Transfuzie a 
Sângelui, StarNet, Orange), pre-
cum și a oamenilor de bună cre-
dinţă sunt îndreptate spre pro-
curarea hainelor și încălţămintei, 
produselor de igienă și lenjerie, 
jucăriilor, cărţilor și, bineînţeles, 
a micilor bucurii dulci. 

Cea de-a doua etapă a pro-
iectului constă în deplasarea în 
centrul comunitar și lucrul cu co-
piii. Descătușaţi de oricare uzan-
ţă, atât noi, cât și copiii petrecem 
ti mpul cât mai frumos, îmbinând 
armonios ca într-o coroniţă di-

verse jocuri, concursuri, poezii 
și tradiţionalul cântec al unuia 
dintre micuţi “Tristă este căpri-
oara”. Nu contenesc întrebările 
micuţilor despre cum e să faci fa-
cultate, cum e să fi i doctor și dacă 
am făcut cumva injecţii. Culmea 
întâlnirii și feerica fericire în ochii 
copiilor este dată de cadourile 
personalizate (hăinuţe și jucării) 
pentru fi ecare dintre copii și, bi-
neînţeles, de tradiţionala masă 
dulce. La momentul plecării poţi 
citi  în privirile micuţilor tristeţe 
sau mai bine spus speranţa la o 
următoare revedere.

Poate cineva ar vedea o ba-
nală întâmplare, dar la fi nele 
celei de-a doua ediţii, în momen-
tul plecării echipei noastre din 
Glinjeni a început o ploaie mult 
așteptată pe meleagurile rusti -
ce, fi ind una dintre puţinile ploi 
abundente din vara lui 2012 pe 
acele locuri. Iar în ti mpul ediţiei 
recente am fost însoţiţi de troie-
ne mari și albe, tot mult aștepta-
te de agricultorii noștri, precum 
și de copii. O fi  fi ind și acestea 
semne de la bunul Dumnezeu 
care a ști ut să ne ajute de fi eca-
re dată? Sperăm și în primăvara 
aceasta să ne reușească să adu-
cem raze de lumină în inimile ce-
lor mai puţin fericiţi ca noi.

Victor JUNCU,
 Șef departament Relaţii 

externe ASRM

"Averile pe care le pui în mâna săracilor le 
pui într-o vistierie sigură, în mâna lui Dumne-
zeu. Mâna lui Dumnezeu îţi va da averile înapoi, 
întregi şi bine păzite; iar când te vei duce în pa-
tria ta (cerească), odată cu averile tale, vei fi  
lăudat, vei fi  încununat şi pe deplin mulţumit şi 
fericit.(Sf. Ioan Gură de Aur)"

Proiectul de caritate  Proiectul de caritate  
Vreau OM să fiu în ViaţăVreau OM să fiu în Viaţă

Continuitatea datinilor strămoşeştiContinuitatea datinilor strămoşeşti
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Recent,  în complexul sporti v Mălina 
Mică s-au desfășurat competi ţiile la 
ridicarea greutăţilor în cadrul Sparta-
chiadei a 53-a, la care au parti cipat  
studenţi și rezidenţi de la toate facul-
tăţile USMF ,,Nicolae Testemiţanu”.   
Componenţa echipei a fost din 3 spor-
ti vi, care au concurat în categoriile 
până la 80 kg și + 80 kg.

Pe primul loc s-a situat formaţia 
facultăţii de Medicină anul I-II cu 392 
puncte.  
Clasament:

1. Andrei Vascan, gr.1108, 
2. Andrei Ungurean, gr.1135,  
3. Nicu Rîbac,  gr. 1104.

Pe locul II cu 340 puncte s-a clasat 
echipa facultăţii Rezidenţiat și Secun-
dariat Clinic: 

1. Andrei Vîrlan – Ortopedie, 
anul III,

2. Cristi an Lazari – Stomatolo-
gie, anul I, 

3. Tudor Pînzari  – Chirurgie, 
anul II.

Locul III  a revenit echipei facultăţii 
Medicină, anul V-VI, pentru care a acu-
mulat 248 puncte. 

1. Roman Fustei, gr. 1533, 
2. Alexandr Barcari, gr. 

1523
3. Ion Cigoreanu, gr. 1515. 

Locul IV – facultatea Stomatologie 
– 246 puncte,

Locul V –  Farmacia – 138 puncte,
Locul VI – Medicina, anii III-IV – 72 

puncte.

S-a evidenţiat studentul Andrei 
Vascan, anul I  facultatea Medicină, ri-
dicând 2 greutăţi – „împingerea de la 
piept” – 53 ori, și la exerciţiul  ,,smuls” 
– câte o sută de ori cu fi ecare mână, 
acumulând 306 puncte.

Tot în această zi în incinta catedrei 
Educaţie fi zică s-au disputat întrecerile 
la JOC DE DAME.

Pe primul loc s-a clasat echipa fa-
cultăţii Medicină anii I-II.

Au asigurat succesul coechipierii:
1. Vasile Sîrbu, gr.1219
2. Andrei Vatamaniuc, Sănătate 

Publică gr. 2201
3. Veronica Gîscă, Sănătate Publi-

că gr.2201.

Locul secund a revenit  facultăţii 
Stomatologie, pentru care au jucat:

1. Ion Bostan, grupa 3307,
2. Mihai Cernea, grupa 3307.
3. Irina Mînzat, grupa 3306.

Pe locul III s-a clasat facultatea 
Medicină, anii III-IV.

Componenţa echipei:
1. Vadim Raţă, grupa 2403 Sănă-

tate Publică,
2. Arti om Ţurcan, grupa 1335;
3. Lilia Moisei, grupa 2404, Să-

nătate Publică.
Locul IV – facultatea Farmacie 
Locul V – facultatea Medicină anii 

V-VI

BASCHET
Echipa masculină a Universităţii de 

Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” evoluează la Campio-
natul Naţional Prima Ligă, zona sud. 
În primul meci pe teren propriu din 
cel de-al doilea tur a cedat cu scorul 
58:71 în faţa grupării B.C.,,Ceadâr-
Baschet” Ceadâr-Lunga, favorita zo-
nei, și campioană en ti tre.

În a doua parti dă, băieţii noștri 
au câști gat echipa P.G.U. – SDIUȘOR 
– or. Tiraspol cu 59:40. Într-un meci 
amical, susţinut la Chișinău cu echipa 
din Sângerei, formaţia universitară a 
învins cu scorul 74 : 65.

VOLEI 
Echipa feminină a USMF va con-

cura în lunile marti e-aprilie în Cam-
pionatul municipiului Chișinău  ală-
turi de formaţiile ASEM, UTM, USM, 
USEFS și altele. 

Programul
competiţiilor în cadrul  Spartachiadei a LIII-a

a studenţilor şi rezidenţilor a Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie  ,,Nicolae Testemiţanu”

2012- 2013

25-27.II.2013 JOC DE DAME Catedra Educaţie fi zică ora 16.30              

25-27.II.2013 RIDICAREA GREUTĂŢII Complexul sportiv ora 17.00

4-6.III.2013 ŞAH Catedra Educaţie fi zică ora 16.30

4-6.III.2013 FOTBAL-TENIS Complexul sportiv ora 17.00

12-16.III.2013 VOLEI (MIXT)  Complexul sportiv ora 16.30

18-20.III.2013 TENIS DE MASĂ Complexul sportiv ora 18.00

25-27.III.2013 TRIATLON-FORŢĂ Complexul sportiv ora 17.00

25-27.III.2013 BADMINTON Complexul sportiv ora 18.00

8-12.IV.2013 BASCHET (MIXT) Complexul sportiv ora 16.30

Catedra Educaţie fi zică.
Clubul Sportiv
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Diverse

Sunt niște noţiuni eterne, cu care se asociază 
femeia. Se vede că așa a binevoit natura și Cel 
de Sus ca sărbătoarea
femeii – 8 marti e, să coincidă cu lumina și gin-
gășia primelor fl ori, cu trezirea la viaţă a tot 
ce ne înconjoară, prevesti nd într-un fel venirea  
primăverii. 
Femeia este suverană: nimic nu se face decât 
prin ea și pentru ea. Ea este  mamă și prin aceas-
ta e stăpâna lumii. Este un mister. Iubește-o și 
vei afl a taina lumii! Ochii ei –oglinda sufl etului. 
Întregul Univers a depins și va conti nua să de-
pindă de genele femeii. 
Astf el o văd poeţii, cugetătorii, dar noi să cobo-
râm la ale noastre. 

Prin ce e frumoasă 
FEMEIA? 

La această întrebare au răspuns mai mulţi 
reprezentanţi ai corpului  profesoral-didacti c, ti -
neretului studios, alţi angajaţi ai insti tuţiei.

Gheorghe Bordeniuc, student,
Facultatea Stomatologie, anul 4:
Deși frumuseţea femeii  por-

nește  de la aspectul fi zic, totuși 
se concentrează în interior. Ochii 
sunt porti ţa către inima ei, locul 
unde se adăpostește dragos-
tea. În privirea unei femei se 
refl ectă senti mentele pe 
care le trăiește, blândeţea 
și înţelepciunea. Feme-
ia este frumoasă la orice 
vârstă. Chiar dacă anii îi în-
ălbesc tâmplele,  adâncin-
du-i ridurile, ea  rămâne 
mereu aceeași.

Gh. Palade, acade-
mician: Femeia este fru-
moasă prin faptul că dă 
viaţă și este fi inţa care 
asigură conti nuitatea 
existenţei pe pământ. 
Ea se bucură și se 
întristează, râde și 
plânge, astf el cum îi 
șoptește inima. Îi pre-
ţuiesc în mod special 
sinceritatea, nivelul de 
cultură, permanenta dorinţă de 
a realiza ceva, de a ati nge un ideal.

Gh. Cazacu, conf. univ.: Fiind copilă este fru-
moasă prin inocenţă, în adolescenţă – prin ti ne-
reţe; adultă – prin enigmati cul și tandreţea ei, la 
vârsta împlinirilor – prin înţelepciune. Vorba po-
etului Grigore Vieru: 

,,Orice femeie-i Cosânzeană 
Dacă iubește, dacă e mamă”.
Ludmila Simon,  ușieră: 
La prima vedere te atrage chipul ei, frumuse-

ţea fi zică, apoi cea lăuntrică – sufl etul, caracterul 
discret.

Vasile Dumitraș, conf. univ., șef  catedră:
Aș afi rma cu certi tudine că femeia consti tue 

un brand al societăţii în cel mai bun sens al cu-
vântului. Aceasta o obligă și o face să fi e model în 
toate, să aibă o anumită conduită, să se implice 
cât mai acti v în viaţa coti diană. Este elegantă în 
gândire. Când te uiţi în ochii ei te simţi întreg și 
începi să înţelegi care ţi-i rostul pe această lume. 

Altf el spus, femeia e frumoasă prin inteligenţă, 
bunăvoinţă și cumsecădenie. 

Ion Dediu, dr.conferenţiar:
Sufl etul blând, corpul și ţinuta afroditi ană, 

mentalitatea, competenţa, gingașia și slăbiciu-
nea femeiască – toate acestea o fac să aibă acel 
“vino încoace”. Femeia frumoasă e o bijuterie, 
iar femeia bună este o adevărată comoară, afi r-
ma Napoleon.

Agafi a Lupașcu, șefa centrului Editorial-Po-
ligrafi c “Medicina”:

Femeia e frumoasă atunci când ști e să fi e 
femeie, când are curajul să sufere sau să fi e feri-
cită. Este onorată  atunci când se simte descope-
rită, păstrând totuși o umbră de mister. Este fru-
moasă atunci când iubește. Și nu în ulti mul rând 
ști e să fi e ea însăși, orice  s-ar întâmpla, când se 
simte împacată cu sine. 

Anan Massarwa, Israel, student, Medicină 
Generală, anul 4: La loc de frunte ţin ierarhia ca-
lităţilor unei femei, cred eu, se situează cele su-
fl etești , bineînţeles, fără a ignora înfăţișarea ei. 
Nu pot fi  indiferent de frumuseţea femeilor din 
Moldova, care ne încântă prin prezenţa lor.

Viorel Prisăcaru, profesor univer-
sitar, prorector:

Femeia e simpati că prin  
simplitatea  ei, că ști e să se 

accepte așa cum este, în-
ţelegând că frumuseţea 

este o stare interioa-
ră. Aș mai spune că o 

femeie este adorată  
atunci când erupe 
prin naturaleţe, 
prin ţinuta morală, 

felul său de a fi  și 
crezul civic.

Mihail Ștefăneţ, pro-
fesor universitar, 
șef catedră: A fi  
frumoasă este mai 
mult decât o stare 
de spirit. Povestea 
exterioară a unei 
femei ati nge alte 

dimensiuni  când 
comunici cu ea, 
dar aș mai zice că 
își deschide toate 

supapele sufl etului  
când e îndrăgosti tă 

și simte reciproc senti -
mentul celui de alături.

Valenti n Topală, prof. univ., 
șef  catedră:

Probabil, nu întâmplător s-a cristalilzat și se 
aude adesea fraza ,,Dragoste la prima vedere”.
Prima impresie despre femeie ţi-o creează înfă-
ţișarea, ţinuta, felul de a fi : curată la trup și la 
sufl et, să arate proaspăt în orice circumstanţe. 
Așa cum are grijă mereu de toaletă, să se îngri-
jească de corecti tudinea limbii, de nivelul culturii 
generale.

Femeia e frumoasă și prin caracter, demnita-
te, dar și prin blândeţe, feminitate. Dacă lipsește 
ceva din acestea, riscă de a nu câști ga simpati a 
bărbaţilor.

Exprimând cordiale și sincere felicitări cu 
prilejul Zilei Internaţionale a Femeii –  8 Marti e, 
le dorim multă sănătate, aceeași frumuseţe și 
gingășie, energie și forţe creati ve în îndeplini-
rea tuturor viselor și aspiraţiilor.

                                                     Traian MUSTEAŢĂ

Lina Dragalina: “Pentru că unii părinţi îşi educă copiii în frică - dacă eşti  
rău, vine doctorul şi-ţi pune injecţie!!!”

Nelu Ciribaş: “De atâta că doare, de aici şi frica”.
Tati ana Zloi: “Din lipsa de comunicare dintre copil şi medic, cel din urmă 

nu şti u ce îi face, pe deasupra îl mai şi amăgeşte....şi încredere nu mai 
are data viitoare....când medicii vor învăţa să mai deschidă gura, şi 
vor stabili contacte de încredere nu numai cu copiii, dar şi cu restul 
pacienţilor, complianţa la tratamente, dorinţa de a veni la screening-
uri va creşte”.

Nedal Moed: “Se gândeşte la durere . Medic=durere”.
Andrei Ciribas: “Am avut plăcerea să asist la înlăturarea acestui senti -

ment de frică la seminarele de Oft almologie cu dl profesor Ivanov 
Gheorghe, cu dulciuri... Mult respect!”

Mihai Burduja: “Când copilul o să vadă în medic un prieten...nu o să îi 
mai fie frică...”.

Varti c Eugen: “Din cauza educaţiei de acasă, fi indcă părinţii permanent 
sperie copiii cu «şpriţu” şi “nenea în halat alb», asta este o educaţie 
proastă!” 

Tati ana Zloi: “La noi la farmacie am aplicat puţine metode, dar iată 
câteva dintre ele. Fiecare copil, care vine de la medic cu părinţii este 
deja speriat, şi încă mai vede că lui i se cumpără o sacoşă plină cu 
medicamente negustoase şi injecţii, are o privire foarte sugesti vă, iar 
părinţii mai aruncă aşa fraze ca “vezi dacă nu ai fost cuminte, acum ai 
s-o păţeşti ”. În asemenea cazuri  încerc să micşorez tensiunea cu mici 
prezenturi, bomboane, cărţulii pentru colorat etc. Şi nu uit desigur să 
insuflu copilului că dacă o va asculta pe mama şi va lua medicamen-
tele se va face bine, se va juca cu prietenii şi nu îl va mai durea nimic. 
Câteodată mai fac concursuri, îi spun că în perioada cât va sta acasă 
să picteze vreun desen şi să-l aducă la farmacie, iar noi vom face un 
concurs, unde toţi copilaşii ies  învingători desigur.” 

Marina Cojocari: “Pentru că părinţii nu comunică sufi cient cu copiii”.
Tati ana Zloi: “Da cine îi învaţă pe părinţi să comunice? Aici este şi rolul 

medicului să îl instruiască şi pe părinte.” 
Alexandru Andruşca: “Toţi au frică de medici doar că copiii o arată.” 
Eugeniu Sofroni: “ ... sunt mulţi medici care se tem de mulţi alţi medici!”
Adrian Fratea: „... au halate albe“. 
Tyusha Jeq: ,,Fii cuminte că amuş vine medicu şi-ţi pune injecţie“;  ,,dacă 

spui minciuni medicul îţi face injecţie în limbă..., iar când ajung la 
medic şi acela încearcă să îl examineze, „tsssst, nu plângeeee, medi-
cul nu face nimic, medicul doar se uită“.... Aceeaşi istorie ca şi cu ,,vine 
lupul”; “poliţia”;“ţiganii“.

Tati ana Antoci: “Lipsă de comunicare”. “Lucrez medic în SUA, copiii nu se 
tem de doctori.”

USMF “Nicolae Testemiţanu”: “Deci, cum am putea îmbunătăţi comu-
nicarea medic-copil sau medic-părinte? Poate medicii nu sunt prea 
deschişi la comunicare, având în vedere numărul mare de pacienţi 
care-l aşteaptă?"

Galina Ţurcan: “Din păcate, sunt şi medici care nu ştiu cum să se apropie 
de copil. Este o artă aparte, cu un supliment obligatoriu de sinceritate, 
pe care copiii o sesizează insti ncti v. Totuşi, specialitatea de Pediatru 
nu era cazul să fi e anulată. Plus la toate, nu e simplu să tratezi un copil 
stresat de alt medic specialist, care n-a avut răbdare şi dragoste (fi e, 
profesionalism), provocându-i durere fi zică, traumă psihică,  după 
care, orice om îmbrăcat în halat alb trezeşte la copil oroare.” 

Dmitry Yunak: “Pentru că cei maturi îi mint. Atât părinţii, cât şi medicii. 
Încercaţi să-i explicaţi copilului din prima, unde şi pentru ce vă duceţi, 
şi o să-l convingeţi mai repede. Copiii se tem de alţii atunci când n-au 
încredere în părinţi, şi din contra, ei nu se vor teme nici de medici, 
nici de injecţii, dacă au încredere în cei, care le conduc şi le apără în 
această viaţă. Nu minţiţi copiii, ei simt nedreptatea mai bine decât 
noi.“

Sondaj social media
(USMF "Nicolae Testemiţanu" întreabă, 

uti lizatorii FACEBOOK răspund)

Dragi colegi, sti maţi studenţi şi rezidenţi,
 cum credeţi dumneavoastră: 
“De ce se tem copiii de medici”? 

Materialele pub li cate re fl ectă 
opinia au to rilor care 

nu întotdeauna co in cide  
cu cea a redacţiei.
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