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

Ion ABABII,
rector,
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universitar,
academician
al Academiei
de Ştiinţe
a Moldovei
NE FACE O DEOSEBITĂ PLĂCERE să
aducem cele mai sincere urări de
bine şi prosperitate cu prilejul Zilei
Lucrătorului Medical şi a Farmacistului
pentru toţi acei, care direct sau indirect contribuie la fortificarea şi menţinerea sănătăţii poporului. Această
sărbătoare profesională constituie o
frumoasă ocazie de a onora oamenii în
halate albe şi de a-i asigura de înaltă
apreciere şi respect.
Indiscutabil, sănătatea reprezintă
un adevărat tezaur şi o componentă
indispensabilă a dezvoltării şi prosperării sociale, de aceea medicina este o
profesie nobilă şi valoroasă, care solicită cunoştinţe, experienţă şi multă
dragoste pentru oameni, precum şi

Mesaj de felicitare
Mult stimaţi colegi,
dragi studenţi,
onorată comunitate medicală,

pasiune, devotament şi sacrificii în
numele vieţii, al societăţii, al binelui
comun.
În această zi aducem un omagiu
de suflet tuturor lucrătorilor din domeniile medical şi farmaceutic, membrilor colectivului didactic, studenţilor
şi rezidenţilor universităţii noastre,
tuturor celor care şi-au legat soarta de
cea mai umană profesie din lume.
Încercăm un sentiment de
mândrie, constatând că în pofida
greutăţilor timpurilor prezente majoritatea lucrătorilor din medicină şi farmaceutică demonstrează exemple de
muncă asiduă, onorându-şi cu dăruire
şi responsabilitate sacra datorie hărăzită de destin.

În preajma sărbătorii profesionale
Vă adresăm cele mai sincere urări de
sănătate, prosperitate, pace şi linişte
în suflet. Fie ca activitatea Dumneavoastră profesională să se posteze pe
făgaşul ascensiunii.

VIVAT noua promoţie de medici şi farmacişti

În data de 12 iunie curent, a avut loc ceremonia festivă
de depunere a Jurământului de Medic și Farmacist de către
absolvenţii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, care este un
legământ sacru al lucrătorilor medicali și farmaceutici pentru a onora datoria sfântă de a sta de veghe la sănătatea
pacienţilor, indiferent de orice condiții.
Jurământul reprezintă una dintre marile virtuți ale profesiei medicale, alături de devotament, dăruire, compasiune,
optimism şi generozitate ce ne înnobilează breasla. Depunerea Jurământului este un eveniment emoţionant ce simbo-

soane). A fost lansată deja cea de-a 4-a promoţie a facultăţii
Sănătate publică (46 persoane).
Anul 2013 este semnificativ şi prin cea de-a 10-a promoţie de absolvenţi ai grupelor francofone. Prin bursele oferite de Agenţia Universitară a Francofoniei, prin acordurile
de colaborare cu Universităţile din Nantes, Angers, Marseille, Montpellier, Bruxelles şi cu sprijinul Grupului Spitalicesc
„Sfântul Augustin” din Malestroit, beneficiarii acestor burse
şi-au efectuat stagiile clinice în Franţa şi în Belgia.
Printre absolvenţii promoţiei anului 2013 sunt şi 111 cetăţeni din 12 ţări. Sperăm să-şi amintească de țara noastră
doar lucruri frumoase şi să poarte cu demnitate şi respect
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Examenul de Stat –
ultima probă
din viaţa de student
În perioada 31 mai-7 iunie 2013, în cadrul
Instituţiei Publice Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
s-au derulat examenele de stat. În acest an
examenul a fost susţinut de 766 absolvenţi
autohtoni şi 111 studenţi din 12 ţări.

lizează maturitatea, consimţământul şi dorinţa absolvenților
de a se realiza în domeniul de activitate ales. Totodată, acest
eveniment marchează un început de cale cu mari responsabilităţi, dar şi satisfacţii enorme, generate de victoria asupra
maladiilor, suferinţei şi morţii.
Anul acesta au susţinut cu succes examenele de absolvire
877 de tineri şi tinere, inclusiv la facultăţile: Medicină (506
persoane), Stomatologie (208 persoane), Farmacie (117 per-

titlul de absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.
Felicităm toți absolvenții Instituţiei Publice Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova şi le urăm succese frumoase în cariera
profesională, pe care o vor presta la înălţimea exigenţelor
contemporane, aşa cum au fost instruiţi să o facă în tot acest
interval de studii universitare.

EXAMENUL DE STAT este cel mai complex
instrument de evaluare a studenţilor după anul
VI, compus din trei etape: I etapă – susţinerea
publică a tezei de diplomă; a II-a etapă – evaluarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale
studenţilor prin testele grilă; a III-a etapă - evaluarea orală a cunoştinţelor teoretice şi practice a studenţilor de către membrii comisiilor de
specialitate. Examenul include subiecte din 4
discipline clinice: boli interne, boli chirurgicale,
pediatrie, obstetrică şi ginecologie.
(Continuare în pag. 5)
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Finalizarea proiectului moldo-chinez
La 18 aprilie 2013, a avut loc finalizarea proiectului moldo-chinez de creare a
Centrului de Medicină Tradiţională Chineză. Evenimentul a culminat cu semnarea
actului de predare a Centrului de Medicină Tradiţională Chineză părţii moldave.
Centrul de Medicină Tradiţională Chineză este unul dintre cele mai importante
proiecte ale Republicii Populare Chineze
în Republica Moldova şi primul centru
de acest gen din regiunea Europei de
Sud-Est, susţinut de Guvernul Republicii
Populare Chineze.
În acest scop Guvernul Republicii

Populare Chineze a oferit ţării noastre
asistenţă financiară nerambursabilă în
sumă de 5 mln yuani.
În scopul consolidării şi dezvoltării
cooperării în domeniul medicinei tradiţionale, Ministerul Sănătăţii a autorizat
USMF „Nicolae Testemiţanu” în calitate
de unitate de implementare a proiectului
de creare a Centrului de Medicină Tradiţională Chineză şi monitorizare a proiectului tehnic de reconstrucţie a localului.
Astfel a fost creată această nouă subdiviziune, menirea căreia este acordarea
asistenţei medicale de reabilitare a pacienţilor cu dereglări funcţionale şi maladii
organice nesevere, profilaxia şi tratamentul cărora este efectivă prin aplicarea metodelor tradiţionale de tratament.
Centrul are trei direcţii de activitate:
acupunctura, terapia manuală, fitoterapia chineză, fiecare conţinând două componente – activitatea clinică şi instruirea
specialiştilor din RM în aceste domenii.
Durata proiectului a fost de 2 ani şi 7
luni fiind planificat în două etape:
• I - realizarea lucrărilor de reno-

vare a Centrului, care au fost finalizate la
22 decembrie 2010, prin semnarea actului de primire-predare a lucrărilor de renovare a Centrului;
• II – deplasarea în Republica
Moldova, pentru 2 ani, a 4 persoane (3
medici-specialişti de medicină chineză şi
un traducător) pentru activitate clinicopractică şi instruirea medicilor din RM.
De comun acord s-a stabilit că Centrul va activa în trei domenii prioritare ale
medicinei chineze: fitoterapia, acupunctura şi terapia manuală.
Începând cu 24 iunie 2011, data
deschiderii oficiale, Centrul a început să
presteze servicii medicale în domeniul
medicinei tradiţionale (acupunctură,
terapie manuală, fitoterapie). În cadrul
proiectului dat în Centrul de
Medicină Tradiţională Chineză
au activat 3 medici specialişti
chinezi: Wang Lei, fitoterapeut;
Hua Jinsuang, medic acupunctor; Sun Jîbin, medic terapie
manuală
şi Han Jian,
translator.
Pe parcursul acestei perioade, cot la cot cu medicii
chinezi au muncit şi 8 medici
autohtoni: Victoria Şimon –
medic neurolog, acupunctor,
Pavel Boţolin – medic fitoterapeut, Anatol Vîzdoagă – medic,
terapie manuală; Dina Eremeev – acupunctor; Diana Andoni
– medic, medicina tradiţională;
Sergiu Poşcai – medic, medicina tradiţională; Lucia Fişer
– medic, medicina tradiţională; Veronica Kalcev - medic fitoterapeut. Medicii
noştri au preluat şi au dezvoltat abilităţi
practice în aceste domenii de la colegii
chinezi. Activitatea medicilor specialişti
chinezi, talentul, profesionalismul şi dedicaţia dumnealor faţă de munca pe care o
fac, a fost şi este înalt apreciată atât de
către pacienţi, cât şi de medicii autohtoni.

Este important de menţionat faptul
că acordarea asistenţei medicale prin
aplicarea metodelor tradiţionale de tratament se bucură de succes în rândurile
populaţiei din Republica Moldova. Solicitarea acestor metode de tratament a fost
mai mare decât volumul de servicii prestate de către specialiştii Centrului. Până
în prezent au fost prestate peste 14 000
de proceduri şi consultaţii în domeniul
acupuncturii, terapiei manuale şi fitoterapiei. Ţinem să menţionăm faptul că circa
90% din persoanele, care solicită servicii
medicale de acest gen, sunt persoane în
vârstă aptă de muncă.
Totodată, Centrul de Medicină Tradiţionala Chineză este şi o bază clinică de
instruire şi formare a medicilor pentru
catedra Medicină Alternativă şi Complementară şi catedra Kinetoterapie şi Terapie Manuală a IP USMF «Nicolae Testemiţanu». În cadrul disciplinelor menţionate,
în planul de instruire universitar, postu-

niversitar şi de formare continuă au fost
incluse vizite şi instruiri în cadrul Centrului de Medicină Tradiţională Chineză. Studenţii anului 5, care şi-au ales în calitate
de curs opţional Medicina Alternativă şi
Complementară, îşi fac studiile în acest
Centru. Rezidenţii şi doctoranzii catedrelor sus-menţionate, pe parcursul acestei
perioade, au urmat stagii practice în ca-

Programul FOSFOM la 10 ani de existenţă
În zilele 31 mai - 1 iunie a.c., delegația
USMF "Nicolae Testemiţanu", în următoarea
componență: rectorul Ion Ababii, decanul facultăţii Medicină nr. 1 Gheorghe Plăcintă, acad. Gheorghe Ghidirim, prof. Sergiu Matcovschi, prof. Valeriu Revenco, conf. univ. Adrian Belâi, conf. univ.
Corina Cardaniuc, şeful secție Cooperare internaţională Gabriela Iacob, a participat, la invitația partenerilor de la Universitatea Liberă din Bruxelles
(ULB), la un colocviu științific, organizat cu ocazia
aniversarii a 10-a a programului FOSFOM (Fondul
de Susținere a Formarii Medicale).
Scopul evenimentului a fost de a reuni reprezentanţii celor 7 ţări, partenere ale proiectului, şi
anume - Alger, Armenia, Camerun, Gabon, Liban,
Maroc, Moldova – pentru a contribui la apropie-

rea culturilor şi de a comunica diferitele experienţe şi modele, precum şi de a face bilanţul celor 10
ani de cooperare în cadrul programului.
Amintim că IP USMF "Nicolae Testemiţanu" a aderat

la proiectul FOSFOM din 2007, anul în care primii rezidenţi ai USMF au efectuat stagii în centrele spitaliceşti
ale ULB.
În toți acești ani au fost aplicate 138 de cereri de participare la concursul de burse FOSFOM, care s-au soldat
cu 35 de burse obținute de către 23 de rezidenți ai
USMF "Nicolae Testemiţanu", realizând stagii de 1-3 ani
(exclusiv) în centrele spitalicești din Belgia, ponderea
burselor acordate candidaților din Moldova având o
evoluție pozitivă de la un an la altul.

Ca urmare a acestei reuniuni, a fost decis de
a menține și a diversifica dezvoltarea proiectului
FOSFOM, tinând cont de scopul prioritar al acestui
program - împărtășirea cunoștințelor și bunelor
practici.
Propunerile pentru ameliorarea activității programului, făcute de participanți, vor contribui la o
corelare mai bună a acestuia cu necesitățile beneficiarilor, iar experiența acumulată
în cadrul programului se preconizează să fie valorificată în cadrul
altor instanțe francofone, cum ar
fi Conferința Internațională a Decanilor Facultăților de Medicină de
Expresie Francofonă (CIDMEF), și
să fie reluată în diverse proiecte
de dezvoltare, formare și cercetare, convenite în mod concret de
către parteneri.
Incontestabil este faptul ca
instruirea rezidenților moldoveni
într-o universitate cu renume cum
este ULB, unde valorile democratice, participative şi ale liberului
examen sunt la ele acasă, le va permite tinerilor
specialiști, la întoarcere, să fie implicați pe deplin în dezvoltarea învățământului, cercetării și
asistenței medicale din Republica Moldova.
Tel.: 022 205 235.

E-mail: pr@usmf.md

drul Centrului şi ulterior au fost aici angajaţi în câmpul muncii. Astfel, Centrul a
devenit o instituţie nu numai de asistenţă
medicală pentru populaţie, dar şi cu tentă educaţional-didactică.
Medicina Tradiţională Chineză este
o ştiinţă complexă şi cu tradiţii de mii de
ani, fiind recunoscută în toată lumea şi
recomandată de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii în procesul de tratament.
În prezent, se observă tot mai mult
tendinţa de a substitui preparatele
medicamentoase sintetice cu cele naturale. Astfel, schimbul de experienţă în
fitoterapie în cadrul Centrului de Medicină Tradiţională Chineză a impulsionat
dezvoltarea acestui domeniu în continuare. În conlucrare cu specialiştii chinezi,
colaboratorii catedrelor de referinţă din
cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” au
preluat tehnologii fitoterapeutice chineze
în scopul lărgirii utilizării plantelor
medicinale autohtone în domeniul
fitoterapeutic.
Diversificarea serviciilor Centrului (noi
tehnici de tratament, echipament medical de diagnostic
şi tratament) vor contribui
şi mai mult la promovarea şi
popularizarea Medicinei Tradiţionale Chineze în rândurile
populaţiei Republicii Moldova.
Centrul a devenit un
model în domeniul prestării
serviciilor medicale în acupunctură, terapie manuală şi
fitoterapie. Suntem convinşi
că şi în continuare vom contribui la satisfacerea năzuinţelor pacienţilor şi lucrătorilor medicali.
Le dorim întregului colectiv al Centrului succese frumoase în activităţile zilnice; rezultatele acestei munci
să fie răsplătite prin sentimentul bucuriei
şi împlinirii.
Victoria ŞIMON,
şef subdiviziune
Centrul Medicină Tradiţională
Chineză,
Clinica Universitară

Proiectul TEMPUS

«Dezvoltarea asigurãrii calitãþii
în învãþãmântul superior în Moldova»

În perioada 7-8 mai 2013, Universitatea de Stat
de Medicină și Farmacie «Nicolae Testemitanu» a găzduit
Seminarul cu genericul ”Dezvoltarea unei viziuni comune
pentru asigurarea calităţii funcţionale în învăţământul
superior” în cadrul proiectului ”Dezvoltarea asigurării calității
în învățământul superior din Moldova”, finanțat de Uniunea
Europeană prin programul TEMPUS. Proiectul a fost iniţiat în
toamna 2012 pentru o perioadă de 3 ani, liderul proiectului fiind
Universitatea din Leipzig, Germania.
Evenimentul a fost orga- seminarului a fost abordată
nizat sub formă de ateliere de metodologia elaborării Ghilucru, în cadrul cărora au fost dului de Asigurare a Calităţii
prezentate sisteme de asigu- pentru universităţi, precum
rare a calităţii în învăţământul şi elaborarea şi ajustarea prosuperior în ţările UE, partene- gramelor de studii la acest
re ale proiectului (Germania, ghid.
Spania, Austria, Danemarca şi
La seminar au participat
România) şi discutate asemă- reprezentanţi a şase universinările şi deosebirile dintre sis- tăţi din Moldova, ai Ministerutemele de asigurare a calităţii lui Educaţiei şi ai univeristăţiînvăţământului din Europa.
lor din ţările UE partenere ale
De asemenea, în cadrul proiectului.
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Proiect stomatologic umanitar
şi de voluntariat
În perioada 16-23 martie curent, Facultatea Stomatologie din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
a derulat un proiect stomatologic umanitar şi de voluntariat realizat în
baza parteneriatului cu o echipă formată din medici şi studenţi stomatologi din Carolina de Nord: dr. Burton Horwity, dr. Cheryl Siegel, Danny
Mora-Gonzalez, Elizabeth Robinson, Sun Min Lee, Rivkah Kol, Sasha Malinchok, Mary Mackenzie, Kelli George.
În cadrul proiectului au fost
desfăşurate cursuri pentru medicii
stomatologi şi studenţi ai Facultăţii de Stomatologie; lecţii de igienă
orală pentru elevii de la Liceul Teoretic Răzeni; copiii Orfelinatului din
Străşeni.

Membrii delegaţiei din Carolina de Nord, însoţiţi de reprezentanţii administraţiei Facultăţii de
Stomatologie, au avut o întreve-

dere cu rectorul USMF „Nicolae
Testemiţanu” prof. Ion Ababii.
Oaspeţii şi-au împărtăşit impresiile acumulate pe perioada vizitei, studenţii americani au relatat
despre experienţa lor în cadrul
programului şi, totodată, au făcut

o analiză comparativă în ceea ce
priveşte programul de studiu şi
practică din Republica Moldova şi
cel din Carolina de Nord.

Screening auditiv
pentru copii
La 28 martie a.c., copiii de la trei instituţii de învățământ din
Chişinău au avut posibilitatea să efectueze un screening auditiv.
Examenul medical s-a desfăşurat în contextul vizitei delegaţiei din
Polonia şi Ucraina, în componenţa prof., dr. Piotr H. Skarzynski, directorul Centrului Auzului şi Vorbirii „Medicus”; prof., dr. Kinga Voluevici, specialist relaţii internaţionale de la Institutul Fiziologiei şi
Patologiei Auzului; prof. dr. Maciek Ludvicovski, specialist şi coordonator al programului de screening; Adam Pilka, inginer în tehnică
medicală la Institutul Fiziologie şi Patologie a Auzului; Irina Pierjinska, specialist principal în relaţii internaţionale al Centrului Auzului
şi Vorbirii; Ludmila Bagri – logoped, Centrul Auzului şi Vorbirii „Medicus”, Ucraina; Natalia Burova – psiholog de la Institutul Fiziologiei
şi Patologiei Auzului, Ucraina.
Rezidenţii catedrei Otorinolaringologie din cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu”, ghidaţi de conf.
univ. Anghelina Chiaburu, director Centrul republican funcţional

de audiologie, protezare auditivă
şi reabilitare medico-pedagogică
pentru copii şi adulţi, şi conf. univ.
Lucian Danilov au avut posibilitatea să facă un schimb de experienţă cu echipa din Polonia şi Ucraina în efectuarea unui screening a
auzului la elevii claselor I-a din trei
școli din capitală. Această acțiune
a demarat concomitent la Liceul
„Vasile Vasilache”, la Gimnaziul nr.
7 și Liceul “George Meniuc”. Au
fost testaţi cca 165 copii de 7-8 ani,

Echipa Medical Education
International 2013
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţanu” a fost gazda delegaţiei din Statele Unite ale Americii în componenţa dlui Rodney J. Schlosser, otorinolaringolog,
profesor universitar, Universitatea de Medicină din Carolina de
Sud, şi dlui Marcus Moody, specialist în otorinolaringologie şi
chirurgia plastică facială, profesor asociat la Universitatea din
Arkansas. Scopul vizitei oaspeţilor a fost stabilirea relațiilor de
colaborare cu chirurgii ORL din Moldova, dezvoltarea programelor educaționale și de schimb în otorinolaringologie.
La întâlnirea cu dl rector Ion
Ababii experţii de peste hotare
au împărtăşit din experienţa didactico-practică a universităţilor
din SUA. În prezent, în Statele
Unite procesul de învăţământ în
sănătate se restructurează după
nişte criterii internaţionale, numărul studenţilor şi rezidenţilor
înmatriculaţi la universităţile
americane din alte ţări a fost
limitat prin anumite programe.
Dl rector a prezentat proiectele în care este implicată
USMF „Nicolae Testemiţanu” la
momentul actual, accentuând că
deschiderea Centrului Universitar de Simulare, autoevaluarea,
fiind un proces complex, necesită recomandările unor experţi
din străinătate. Totodată, dl
rector a menţionat că instituţia

noastră este unica în sistemul
de învăţământ superior de profil
medical din republică şi relaţiile
de cooperare cu ţările lumii sunt
foarte importante, constituind
una dintre priorităţile universităţii.

În aceeaşi ordine de idei
discuţia a antrenat interlocutorii să abordeze programele de studii, modul în care îşi
desfăşoară activitatea clinică
un student din Republica Moldova şi unul din Statele Unite;
care sunt criteriile după care
sunt selectaţi rezidenţii; cum
sunt evaluaţi până să deţină li-

cenţa de a practica medicina.
Oaspeţii s-au arătat încântaţi de funcţionalitatea
programelor din USMF „Nicolae Testemiţanu”, precum
şi de reformele educaţionale
în sănătate.

Pentru sănătatea mamei şi copilului
În data de 16 mai a.c., a fost lansat proiectul „Sprijin acordat Departamentului Sănătatea Mamei şi Copilului" din cadrul Centrului
Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, cu suportul financiar al Agenţiei Elveţiei
pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).
Proiectul este planificat pentru o perioadă
de doi ani, fiind axat pe dezvoltarea Departamentului Sănătăţii Mamei şi a Copilului din cadrul Centrului de Simulare prin oferirea unor
echipamente performante de instruire prin
simulare, inclusiv cu manechine de fidelitate

aceasta fiind vârsta când ei sunt
mai predispuşi la anumite afecţiuni
auditive.
Conf. univ. Anghelina Chiaburu
a menţionat că surditatea timpuri-

ie a copiilor este o problemă majoră pentru Republica Moldova la ora
actuală, iar această iniţiativă vine
să depisteze din timp anumite disfuncţionalităţi, astfel reuşindu-se
reabilitarea precoce şi integrarea
acestor copii în societate. Surditatea nu numai că afectează simţul
auditiv, dar are repercursiuni asupra comportamentului copilului,
vorbirii, formării intelectuale, relaţiilor pe care le stabilieşte cu cei
din jur.
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înaltă, programe pentru Pacientul Virtual etc.,
formarea profesională a cadrelor didactice
precum şi elaborarea programelor de instruire
şi a suportului metodologic.
Scopul proiectului este de a contribui la
îmbunătăţirea învăţământului medical şi, pe
termen lung, la sporirea calităţii şi siguranţei
serviciilor medicale prestate mamei şi copilului
în Republica Moldova, inclusiv la nivelul asistenţei medicale primare în zonele rurale, prin
introducerea unor tehnologii moderne de instruire în urgenţe obstetrice, ginecologice, neonatale şi pediatrice.
Ca rezultat, studenţii la medicină încadraţi
în studii universitare şi postuniversitare, precum şi medicii practicieni din sectorul spitali-

Tel.: 022 205 235.

E-mail: pr@usmf.md

cesc şi medicină primară din întreaga ţară vor
avea posibilitatea să-şi dezvolte deprinderile
practice şi să-şi îmbunătăţească calificarea participând la cursuri de instruire bazate pe simulare în domeniul urgenţelor obstetrice, ginecologice, neonatale şi pediatrice.
Astfel, beneficiari ai proiectului vor fi studenţi din anii 4-6 de studii, rezidenţi în medicina de familie, obstetrică, ginecologie, pediatrie şi neonatologie; medici de familie şi medici
specialişti din medicina primară; cadrele didactice universitare şi, desigur, pe termen lung, femeile şi copiii din Republica Moldova.
Amintim că pe parcursul ultimilor opt ani,
SDC a sprijinit Ministerul Sănătăţii al Republicii
Moldova în eforturile sale
de reformare a sectorului
sănătăţii mamei şi a copilului, acordând asistenţă tehnică pentru modernizarea şi
regionalizarea serviciilor de
asistenţă medicală în perinatologie, urgenţa pediatrică şi sănătatea reproductivă. În scopul asigurării unei
creşteri permanente a calităţii serviciilor medicale în
domeniul sănătăţii mamei
şi a copilului, SDC a răspuns
la solicitarea Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
de a asista procesul de instituţionalizare a educaţiei medicale inovatoare bazate pe instruirea
prin simulare.
Acest proiect este parte integrantă a unei
iniţiative mai ample, susţinută de către Uniunea Europeană şi OMS care vizează crearea
Centrului Universitar de Simulare în Instruirea
Medicală în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” cu departamente de medicină de urgenţă, anesteziologie şi terapie intensivă, discipline terapeutice
şi medicină de familie, chirurgia mini-invazivă şi
sănătatea mamei şi a copilului.
Rodica GRAMMA,
Departamentul Relaţii Externe
şi Integrare Europeană
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Oaspeţi de onoare
din Lituania
În perioada 03-06 iunie 2013, universitatea noastră a fost gazda delegaţiei de la
Universitatea Lituaniană pentru Ştiinţele Sănătăţii din Kaunas, în componenţa rectorului prof. Remigijus Žaliūnas şi dnei dr. Dalia
Žaliūniene, şef Secţie Chirurgie pentru o zi în
cadrul Departamentului de Oftalmologie al
Spitalului Universitar din Kaunas, medic oftalmolog.
Vizita a avut ca scop determinarea obiectivelor de
colaborare pe marginea unor
posibilităţi de dezvoltare a
proiectelor în domeniul instruirii medicale superioare şi stabilirea perspectivelor pentru
activităţile ulterioare.
Aflarea la Chişinău a inclus
vizita catedrelor Chirurgie, Oftalmologie, Biblioteca Universitară, clinicile universitare,
Centrul universitar de simulare
în medicină, Farmacia Universitară, Centrul de cultivare a
plantelor, Centrul de medicină tradiţională
chineză, Blocul de Anatomie etc.
Pentru meritele deosebite obţinute de-a
lungul anilor în domeniul profesat, a avut loc
ceremonia festivă de decernare a titlului de
Doctor Honoris Causa prof. Remigijus Žaliūnas.
Stimatul profesor a activat în calitate de
medic internist la Institutul de Medicină din

Relaþii externe şi integrare europeanã
Kaunas, medic cardiolog la Spitalul Universităţii din Kaunas, conferenţiar superior în Cardiologie, vicedecan al Facultăţii de Medicină,
vicerector pentru Educaţie la Universitatea de
Medicină din Kaunas, iar din 2010 a fost desemnat în calitate de rector al acestei universităţi, între 2011-2012 s-a manifestat cu plenitudine în funcţia de Preşedinte al Conferinţei
Rectorilor al Universităţilor din Lituania. Dr.
Remigijus Žaliūnas şi-a susţinut teza de doctor
în 1990, iar titlul de doctor habilitat – în 1995.
Este autor a peste 235 publicaţii ştiinţifice, a
avut prezentări la conferinţe internaţionale în
Argentina, Grecia, Hong Kong, India, Islanda,
Spania, Germania etc.
Oaspetele a mulţumit
călduros pentru distincţia şi
onoarea ce i-a fost acordată,
a adus sincere felicitări conducerii universităţii, studenţilor şi rezidenţilor prezenţi la
eveniment.
În acest context rectorul Ion Ababii a menţionat
că pentru USMF „Nicolae
Testemiţanu” prezintă un interes deosebit schimbul de
experienţă în elaborarea actelor normative şi legislative
privind relaţia dintre Universitate şi bazele clinice pentru crearea Spitalului Universitar. Experienţa Universităţii din
Kaunas la acest capitol va fi de un mare şi real
folos. În cadrul şedinţei de totalizare, oaspeţii
din Lituania au vorbit despre crearea Spitalului
Universitar şi etapele pe care trebuie să le parcurgă universitatea noastră pentru a implementa acest proiect de mare amploare.

Vizita prof. univ. dr. Marius Raica
În vederea analizei rezultatelor cooperării interuniversitare,
organizării work-shop-urilor şi ţinerii cursurilor pentru doctoranzi
şi cadre didactice, în perioada 4-8 martie 2013, Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a fost gazdă
a delegaţiei de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor
Babeş” din Timişoara, în frunte cu Dr. Marius Raica, rectorul menţionatei instituţii de învăţământ.

ÎN VIZORUL VIZITEI a
fost consolidarea relaţiilor
dintre cele două universităţi,
discuţia perspectivelor de
colaborare ştiinţifică între
catedrele morfologice ale
universităţilor, şi anume catedra Histologie, citologie şi
embriologie şi catedra Morfopatologie.
În contextul întâlnirilor
cu administraţia facultăţilor
Medicină nr.1 şi nr.2, Stomatologie, Farmacie, expertul
din România s-a familiarizat cu acreditările naţionale
(2001, 2007) şi cele internaţionale (CIDMEF, 2005) ale
facultăţilor. Totodată, s-a

discutat autoevaluarea, care
se desfăşoară în universitate şi care va fi urmată de o
evaluare a structurilor internaţionale. Prof. univ. Marius Raica a venit cu sfaturi
practice, sugestii, având în
vedere faptul că instituţia pe
care o conduce a trecut prin
situaţii similare şi are experienţa mai multor acreditări
internaţionale efectuate de
experţi imparţiali şi obiectivi.
Cu prilejul acestei vizite,
dl Marius Raica a desfăşurat
work-shop-uri pentru doctoranzi şi cadre didactice cu
tematica „Cum să scrii un
articol ştiinţific?” şi a ţinut
cursurile „Ce este peer-review şi cum se face?”, „Profilul
psihologic al cercetătoru-

lui”. Totodată, Domnia Sa a
asistat la susţinerea publică
a tezei de doctor habilitat
în medicină de conf. univ. V.
Cazacov, catedra Chirurgie
nr. 2 .
Vizita expertului s-a
înscris perfect în procesul
de autonomie universitară.
Prorectorii, decanii, prodecanii şi cadrele didactice au
luat cunoştinţă de experienţa partenerilor din România
vizavi de autonomia universitară şi acreditarea internaţională; au beneficiat de
consultări în ceea ce priveşte
subiectele care sunt stringente pentru mediul nostru
academic, programele de
studiu şi interacţiunea pe
verticală şi orizontală.

Wolfgang Schütz –
Doctor Honoris Causa
al USMF „Nicolae Testemiţanu”

Lista personalităţilor remarcabile, posesoare ale titlului Doctor Honoris Causa al USMF "Nicolae Testemiţanu" s-a completat cu încă un nume
notoriu.
În data de 22 mai 2013, în cadrul
unei ceremonii solemne Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, în persoana rectorului Ion Ababii, i-a acordat titlul Doctor Honoris Causa rectorului Universităţii de Medicină din Viena, Austria,
prof. Wolfgang Schütz. La eveniment
a fost prezentă şi Dr. Karina Gutierrez-Lobos, vicerector pentru Educaţie,
Gender & Diversitate al Universităţii
din Viena, profesori, şefi de catedre
şi subdiviziuni, doctoranzi, rezidenţi,
studenţi, reprezentanţi ai instituţiilor
media din ţară.

Rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu” acad. Ion Ababii a vorbit despre
preocupările, activităţile meritorii,
titlurile şi premiile obţinute de prof.
Wolfgang Schütz în urma eforturilor
depuse pe parcursul anilor în calitate
de rector, profesor şi practician.
Prof. Wolfgang Schütz, impresionat de fastul ceremoniei de înmânare
a titlului onorific de DHC, a mulţumit
călduros pentru atenţia şi aprecierea ce i-a fost acordată. Domnia sa a
punctat câteva date despre instituţia
pe care o reprezintă. Este de remarcat
faptul că patru membri ai Universităţii
de Medicină din Viena s-au învrednicit
de Premiul Nobel. La finalul discursului, prof. Schütz şi-a exprimat speranţa
ca "relaţiile să se extindă în toate ramurile medicinei, iar parteneriatul să
aibă o finalitate pozitivă”.
Ceremonia festivă se înscrie în
seria evenimentelor preconizate în
cadrul vizitei delegaţiei de la Universitatea de Medicină din Viena. Oaspeţii
s-au întâlnit cu reprezentanţi ai administraţiei USMF „Nicolae Testemiţanu”, familiarizându-se cu un şir de
obiective universitare.
La întâlnirea de totalizare prof.
Wolfgang Schütz a semnat un acord de
colaborare cu universitatea noastră şi
a fost receptiv la iniţiativele venite din
partea universităţii privind mobilitatea
studenţilor, a cadrelor didactice pentru
acumularea unei experienţe vaste în
cadrul Universităţii din Viena.

Perspective de colaborare
cu Spitalul „San Raffaele”
din Milano, Italia
Pentru familiarizarea cu activităţile universităţii noastre şi discutarea
acţiunilor de cooperare cu instituţiile
medicale din Italia, în perioada 30-31
mai 2013, IP USMF „Nicolae Testemiţanu” l-a avut ca invitat pe prof. Francesco Donatelli de la Spitalul „San
Raffaele” din Milano, Italia.

Subiectul prioritar al discuţiilor a
fost domeniul cardiochirurgiei moldoveneşti. Remarcabilul cardiochirurg
din ţară Vitalie Moscalu i-a adus la
cunoştinţă profesorului italian realizările şi problemele întâmpinate în
practicarea chirurgiei cardiovasculare.
Astfel, 12 chirurgi autohtoni, cu studii

Vizita profesorului italian a fost
posibilă datorită suportului acordat de
Camera de Comerţ Italiană, care are în
vizor mai multe proiecte, la care Republica Moldova este invitată să participe.
Oaspetele, aflat pentru prima dată
în Moldova, a rămas impresionat de
cele văzute pe parcursul vizitei sale.
La întrevederea cu prof. Francesco Donatelli din partea administraţiei
Universităţii au fost prezenţi Olga Cerneţchi, prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ, Mihail
Gavriliuc, prorector relaţii internaţionale, Rodica Gramma, director Departamentul Relaţii Externe şi Integrare
Europeană, şi Vitalie Moscalu, dr. med.,
conf. univ. catedra Chirurgie FECMF.

obţinute în stagiile desfăşurate peste
hotare, efectuează aproximativ 8001000 intervenţii chirurgicale anual.
Totuşi, există şi mici carenţe în ceea ce
priveşte tehnologiile şi echipamentele
de ultimă generaţie care sunt insuficiente sau în unele secţii chiar lipsesc,
dar care sunt prioritare pentru a asigura calitatea şi eficienţa intervenţiilor
realizate la nou-născuţi.
În acest context, prof. Francesco
Donatelli a punctat câteva repere privitor la universitatea la care activează
şi a susţinut că ar fi bucuros dacă instituţiile omoloage ar colabora atât în
ceea ce priveşte mobilitatea studenţilor, cât şi cea a cardiochirurgilor pentru
un schimb de experienţă şi cunoştinţe
medicale profunde.

Colaborare durabilă cu partenerii din SUA
În perioada 26-30 mai 2013, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova a fost vizitată de către Dr. Donald
Combs, vicepreşedinte al Şcolii de Medicină din Virginia de Est, Norfolk, SUA.
În contextul vizitei, Dr. Donald Combs a la îmbunătăţirea prograţinut o lecţie pentru cadrele didactice „Acti- melor de studii pentru
vităţile de modelare şi simulare medicală în medicina de familie, au fost realizate multiple
procesul de instruire şi evaluare a cunoştinţe- vizite de studii ale angajaţilor din clinicile de
lor”, acesta fiind un subiect foarte important asistenţă medicală primară, profesorilor uniîn contextul reformelor iniţiate în universita- versităţii implicaţi în instruirea medicilor de
tea noastră.
familie.
Istoria colaborării noastre cu Şcoala de
Preluarea experienţei partenerilor ameMedicină din Virginia de Est îşi are începu- ricani a contribuit semnificativ la promovarea
tul din 2000, în cadrul unui proiect pentru corectă a reformelor în asistenţa medicală
dezvoltarea asistenţei medicale primare în primară, iar Clinica Universitară a rămas până
Republica Moldova, finanţat de către agen- în prezent o instituţie-model pentru organizaţia USAID prin intermediul Alianţei America- rea activităţii medicilor de familie.
ne Internaţionale de Sănătate (AIHA). Drept
Pe parcursul anilor, Dr. Combs a continurezultat al acestei colaborări, cu suportul at colaborarea cu colectivul catedrei MediciGuvernului Republicii Moldova şi Băncii Mon- nă de familie, revenind acum cu propuneri
diale, a fost creată Clinica Universitară de pentru dezvoltarea unui proiect nou în doAsistenţă Medicală Primară şi Centrul-model meniul sănătăţii publice, care prevede mobial Medicilor de Familie ”Pro-San”. Totodată, lităţi academice, vizite de studii şi cercetări în
această colaborare a contribuit semnificativ comun cu universitatea noastră.
Tel.: 022 205 235.

E-mail: pr@usmf.md

Alma Mater

Examenul de Stat – ultima probă
din viaţa de student
(Continuare din pag. 1 )

Preşedintele Comisiei de Stat, prof.
univ. Ion Corcimaru, şef catedră Hematologie, Oncologie şi Terapie de Campanie,
dr. hab. med., membru corespondent al
AŞM, a relatat că studenţii sunt disciplinaţi, posedă cunoştinţe foarte bune şi
sunt gata să treacă la următoarea etapă,
cea de rezidenţiat.

Printre tinerii în halate albe care aşteptau în faţa Centrului Estetic „Ion şi Doina”, unii erau îngrijoraţi şi nerăbdători să
intre în sală, alţii ieşeau cu un zâmbet de
mulţumire şi singura replică pe care o auzeai era: „Am trecut, URA!”
Discutând cu câţiva membri ai echipei de examinatori despre abilităţile
demonstrate de studenţi în timpul examinării, Minodora Mazur, dr. med., prof.
univ., catedra Medicină internă nr. 3, a
afirmat că anul acesta studenţii sunt mult
mai pregătiţi, în special cei de la modulul
pediatrie. Răspunsurile sunt mult mai ample, ce denotă eforturile depuse pentru
acumularea cunoştinţelor şi aplicarea lor
în cazurile clinice. Acad. Gheorghe Ghidirim, şef catedră Chirurgie nr. 1 ”Nicolae
Anestiadi”, dr. hab. med., prof. univ., a
confirmat părerea doamnei profesor şi

a adăugat că în chirurgie cazurile clinice
sunt abordate mai uşor de către studenţi.
Am vrut să aflăm şi părerea celor care
au trecut testul şi am discutat cu doi tineri
care se află printre cei mai nerăbdători să
treacă la cealaltă etapă din viaţa lor.
Irina CIOBANU, FM nr.1, are doar emoţii pozitive după susţinerea examenului. Întrebările acordate au
fost din toate domeniile, iar ea s-a pregătit intensiv pentru a
obţine rezultate bune
pentru că acestea vor
fi luate în considerare
când va trece la etapa
de rezidenţiat.
Ion MEDINSCHI,
FM nr. 1, a fost impresionat în anii de
studii de atitudinea
profesorilor faţă de
studenţi, care s-au
implicat activ în procesul de studii, familiarizându-i cu tot
ceea ce ţine de medicină şi găsind împreună răspunsurile la
cele mai dificile cazuri. Studentul a menţionat: "Suntem recunoscători profesorilor
noştri pentru că se dedică întru totul ca
noi să fim mai inteligenţi, mai politicoşi,
să ţinem cont de conduita morală şi deontologia profesională, nu doar în cadrul
cursurilor sau a orelor practice, ci în întreaga noastră activitate." Dintre cele trei
probe ale Examenului cea mai uşoară i s-a
părut susţinerea tezei de diplomă, iar cea
mai dificilă – testarea în scris. Referitor la
dificultatea întrebărilor de la examenul
oral, tânărul a menţionat că acestea au fost
dificile doar pentru cei care nu s-au pregătit suficient pe parcursul anilor.
Astfel, Universitatea trece în palmares
o nouă generaţie de medici, pe care îi aşteaptă un viitor luminos şi care urmează să
vegheze la starea sănătăţii oamenilor.

Centrul de Reuşită Universitară:
Proiecte, realizări, perspective
Din partea cui a fost iniţiativa de
deschidere a Centrului de Reuşită Universitară (CRU)?
Întâlnirile regionale ale Biroului
Europa Centrală şi Orientală (BECO) al
AUF cu reprezentanţii corpului profesoral
organizate pe parcursul anului 2011-2012
(conferinţe tematice regionale şi inter-regionale, reuniuni ale responsabililor de
catedrele de franceză, atelierele de reflecţie asupra formării de formatori francofoni) au constituit ocazia de a îmbunătăţi
starea actuală a lucrurilor privind instruirea în franceză şi învăţareaa limbii franceze în universităţile din Europa Centrală şi
Orientală. Ca urmare a acestor reuniuni,
s-a depistat o scădere a atractivităţii programelor francofone, manifestându-se
printr-o dificultate crescândă a recrutării
studenţilor, o scădere a nivelului de exprimare scrisă şi orală în franceză, folosirea
unor metode de predare puţin atrăgătoare, o lipsă a resurselor didactice clasice şi
inovatoare, izolarea echipelor pedagogice
francofone în cadrul instituţiilor şi o colaborare şi comunicare foarte slabă interuniversitară. În acest context, BECO al AUF
în cadrul proiectului său «Plan de acţiune
francofonă» şi-a propus să implementeze
în universităţile din regiune nişte spaţii
didactice inovatoare, numite Centre de
Reuşită Universitară (CRU), care să fie dotate cu resurse pedagogice şi echipament
tehnic de cea mai înaltă calitate, pentru
a moderniza formările, a creşte atractivitatea ofertei universitare francofone şi a
mări vizibilitatea acţiunilor francofone lo-
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Din 3 aprilie 2013, graţie Proiectului moldo-elveţian „Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă în Republica Moldova” (REPEMOL),
Biblioteca Ştiinţifică Medicală asigură acces gratuit la baza de date UpToDate
(Producător: Wolters Kluwer Health), un sistem de căutare performant ce le permite medicilor să utilizeze în activitatea lor practică medicina bazată pe dovezi
(evidenţe medicale).
Baza de date UpToDate destinată cli-  Blocul didactic central (bd. Ştefan cel
nicienilor, este parte esenţială a practicii Mare şi Sfânt, 165);
de zi cu zi a specialiştilor din domeniu la  Blocul didactic nr. 1 (str. N. Testemiţanu,
nivel mondial. UpToDate este una dintre 27);
resursele asociate cu cele mai bune rezul-  Blocul didactic nr. 2 (str. Malina Mică,
tate bazate pe dovezi, care serveşte drept 66);
suport în luarea deciziilor clinice. Baza de  Spitalul Clinic Republican (str. N. Testedate UpToDate este un produs informaţio- miţanu, 29);
nal indispensabil pentru sute de mii de me-  Spitalul Clinic Republican pentru Copii
dici şi practicieni din sistemul de asistenţă „Em. Coţaga” (str. V. Alecsandri, 2);

ACCES LAwww.uptodate.com/online
BAZA DE DATE UpToDate
medicală, care fiind actualizată sistematic
acţionează ca un coleg medical de încredere ce oferă informaţii medicale obiective,
bazate pe dovezi, la subiecte de îngrijire
medicală.
Baza de date UpToDate conţine articole de sinteză (reviuri sistematice) la 9.500
subiecte medicale pentru 21 de specialităţi
medicale, noutăţi medicale şi calcule pe
specialităţi, interacţiunea medicamentelor,
informaţii pentru pacienţi. Articolele de
sinteză şi informaţiile pentru pacienţi sunt
elaborate de grupe de experţi în domeniu
pe specialităţi medicale.
Procesul de căutare este simplu şi începe de la un cuvânt-cheie legat de simptome, afecţiuni (maladii), nume de organe,
proceduri de diagnostic, tratamente sau
medicamente. După tastarea butonului
Search, baza de date va oferi o listă de articole de sinteză, bazate pe evidenţe medicale, în ordinea relevanţei acestora, care
pot fi sistematizate în funcţie de pacient
(adult sau copil).
Accesul la UpToDate este nelimitat
după numărul de persoane care accesează simultan baza de date şi este asigurat
pe baza de IP adrese ale instituţiei (fără
autentificare prin nume de utilizator şi
parolă).
Accesul este asigurat pentru orice
subdiviziune (conectată la Internet) din:

 Căminul nr. 5 (str. N. Testemiţanu, 13);
 Farmacia Universitară (str. N. Testemiţanu, 22).
Pentru consultaţii şi asistenţă informaţională, apelaţi la:
 Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 1
(bl. didactic central, et. 1, tel.: 022 205216);
 Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 2
(bl. didactic nr. 2, et. 3, tel.: 022 205-491);
 Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 3
(SCR, et. 3, tel.: 022 205-490).
E-mail: infomedica@usmf.md,
libraryusmf.md

Despre REPEMOL

Proiectul REPEMOL este implementat
în baza Memorandumului de înţelegere între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Direcţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi
Cooperare, semnat la 21 octombrie 2008.
Proiectul REPEMOL constituie o parte integrantă şi complementară a eforturilor
naţionale şi internaţionale în domeniul
protecţiei copilului în Moldova. Parteneri
în implementarea proiectului sunt Centrul
pentru Politici şi Servicii de Sănătate din
Bucureşti, Ministerul Sănătăţii al Republicii
Moldova şi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
Silvia CIUBREI, director adjunct
Biblioteca Ştiinţifică Medicală

(Răspunsurile au fost oferite de către Veronica ICHIM,
responsabil CRU, coordonator secţia Cooperare Internaţională)

cale. În asemenea ambianţă universitatea
noastră a primit oferta de a implementa
un astfel de Centru în instituţie, acceptată
cu mare plăcere.
În ce proiecte mai este implicată
Agenţia Universitară a Francofoniei la
USMF „Nicolae Testemiţanu”?
AUF are ca misiune de a contribui la
solidaritatea dintre instituţiile sale membre şi la dezvoltarea unui spaţiu ştiinţific
în franceză în respectul diversităţii de culturi şi limbi. AUF îşi articulează activitatea
în jurul a trei priorităţi esenţiale: dezvoltarea instituţiilor sale membre, consolidarea prezenţei comunităţii ştiinţifice
francofone pe scena internaţională, formarea de profesori, cercetători, experţi
şi profesionişti - actori ai dezvoltării. IP
USMF „Nicolae Testemiţanu” este membru titular al AUF din 1997. Iar din 1998 la
Universitate la Facultatea de Medicină a
fost creată Filiera francofonă cu suportul
financiar al AUF, susţinută de o convenţie
de cooperare semnată între USMF “Nicolae Testemiţanu” şi Agenţia Universitară
a Francofoniei. Din 1998 şi până în 2012,
avem circa 160 de absolvenţi ai Filierei
Francofone. Anual, AUF susţine financiar
bursele de stagiu ale studenţilor anului 5
din cadrul Filierei Francofone în centrele spitaliceşti universitare din Franţa şi
Belgia, bursele de cercetare doctorală şi
postdoctorală „Eugen Ionescu”, tezele în
cotutelă, proiectele regionale de cooperare interuniversitară, susţine organizarea
de manifestări ştiinţifice, cursuri de perTel.: 022 205 235.

fecţionare lingvistică pentru profesorii şi
studenţii Filierei Francofone, organizează
cursuri cu referire la tehnicile de angajare
pentru studenţi şi de perfecţionare pedagogică destinate profesorilor.
Ce facilităţi aduce CRU corpului profesoral-didactic şi studenţilor?
Misiunea CRU este de a pune la dispoziţia profesorilor şi studenţilor mijloace
inovatoare şi actualizate de dezvoltare a
cursurilor (cărţi de referinţă recente, consultări de baze de date), dispozitive de
animare didactică (sistem de videoconferinţă, tablă interactivă, lucru în reţea), un
spaţiu de formare continuă şi schimb de
experienţă, un loc de liber acces la diverse
resurse în limba franceză etc.
Vreau să subliniez că tabla interactivă, de exemplu, reprezintă o modalitate
extraordinară de a promova nu numai
utilizarea unui mijloc informaţional, dar
semnifică, de asemenea, noi abordări pedagogice, obţinerea de noi cunoştinţe şi
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favorizează lucrul colectiv şi de colaborare. Utilizarea TBI permite o predare diferenţiată şi angajantă ce răspunde la diverse stiluri de instruire a studenţilor şi incită
la utilizarea unor strategii de predare variate. Centrul a fost dotat cu echipament
în valoare de 15 000 euro, iar conform
Convenţiei cu privire la crearea Centrului
AUF va dota Centrul cu resurse necesare
pentru funcţionarea lui cât mai eficace.
Cum sunt motivaţi studenţii / cadrele didactice să se implice în activităţile
Centrului?
CRU îşi asumă funcţia atât de informare, cât şi de formare, lucrând în comun
cu studenţii şi profesorii. Scopul nostru
este de a sensibiliza studenţii şi profesorii
să participe la întâlniri ştiinţifice, la mese
rotunde, formări, la videoconferinţe, concursuri, expoziţii, oferindu-le un loc de
schimb şi de partaj internaţional foarte
comod, dotat cu tehnică de cel mai înalt
nivel.
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Moaşele – inima serviciului
de maternitate

Acesta a fost genericul primului
Congres Internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova
(AMM). Participantele la întrunire au
fost salutate de Liliana Palihovici, vicepreşedinte al Parlamentului RM, Octavian Grama, viceministru al Sănătăţii,
Olga Cerneţchi, prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în
învăţământ al USMF „Nicolae Testemiţanu”, Oxana Zavtoni, preşedintele Asociaţiei Moaşelor din RM, Vania Limban, preşedintele de
Onoare al AMM, Moaşă independentă, România.
În luările de cuvânt s-a menţionat că profesia de moaşă a luat
naştere odată cu apariţia omului pe pământ. Promotorul obstetricii în lume sunt moaşele – aceste femei, care primele dau mâna cu
pruncii, în momentul când ei văd lumina zilei. Moaşa este furnizorul
primar de servicii de sănătate, iar cheia succesului rezidă în acordarea la timp a ajutorului necesar, încurajarea şi sprijinul, sfatul dat la
momentul oportun tinerelor mame. Naşterea este cel mai important
şi fericit moment în viaţa femeii şi familiei sale, iar moaşa joacă un
rol primordial, atât pentru noul-născut la început de viaţă, cât şi pentru mamă. Astăzi se impun abilităţi deosebite în activitatea cotidiană
pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor în perinatologie şi ameliorarea indicatorilor primari în asistenţa mamei şi copilului. Progresul
considerabil înregistrat în obstretică şi ginecologie, în neonatologie,
a asigurat un salt evident în medicină.
După cum a spus Oxana Zavtoni, preşedintele AMM, multe s-au
realizat în domeniul respectiv, dar mai există şi unele rezerve, valorificarea cărora ar fi în favoarea sănătăţii mamei şi copilului. În cadrul
Congresului s-au evidenţiat provocările cu care se confruntă profesia de moaşă, precum şi măsurile ce trebuie întreprinse în beneficiul
sănătăţii tinerilor, materne şi reproductive, îngrijirile antenatale, la
naştere şi postnatale, supravegherii nou-născutului.

La primul Congres al AMM, care a durat două zile, au fost abordate probleme actuale ce ţin de munca moaşelor, evidenţiindu-se
factorii ce ar conduce la ameliorarea în această sferă de activitate.
S-a vorbit despre instruirea curriculară, formarea profesională a
moaşelor, sugerându-se gândul de a pregăti moaşe cu studii superioare. La Congres au participat specialişti din alte ţări, oaspeţi de
onoare din Elveţia şi România, ceea ce a stimulat, într-un fel, atât
profesia de moaşă, cât şi dezvoltarea obstetricii conform standardelor internaţionale.

În Republica Moldova ar putea apărea Baby-boxe
În curând, în maternităţile
din Moldova vor fi instalate cutii
în care femeile îşi pot abandona nou-născuţii, fără a suporta
rigorile legii.
Aceste cutii vor fi amplasate
în preajma tuturor maternităților
din țară. În data de 5 iunie curent,
un aviz pozitiv în acest sens a fost
pronunțat de către membrii Comisiei Juridice a Parlamentului
Republicii Moldova. Autorii acestui proiect afirmă că aceste boxe
vor scădea numărul bebelușilor
găsiți decedați după abandonare. Baby-boxele există deja în mai
multe state europene.
Baby-boxa este un loc în care
mamele pot să-şi aducă pruncul
şi să-l lase acolo în mod anonim.
Acest sistem a apărut în Evul Mediu. Din 2000, în urma unui şir
de cazuri de prunci găsiţi morţi,
sistemul a fost aplicat în mai
multe ţări, prima din acestea fiind Germania, unde au fost insta-

late peste 100 de baby-boxe, şi
Pakistan care numără peste 300
de astfel de dispozitive.
Italia, Franţa, Austria, Marea Britanie, Japonia, Rusia sunt
ţările în care există deja baby
box-uri. Mamele care decid
să facă acest gest au răgaz cel
mult câteva săptămâni ca să-şi
întoarcă copilul abandonat, însă
pentru asta va trebui să facă un
test ADN.
Unele probleme juridice cu
Baby-boxele pot apărea la compartimentul dreptul copiilor de
a-şi afla identitatea, dar, pe de
altă parte, le este asigurat dreptul la viaţă. Baby boxele îi lipsesc
de asemenea pe taţi de dreptul
de a afla ce s-a întâmplat cu copilul său. Pentru a fi implementat în Republica Moldova babyboxele trebuie să fie considerate
un loc sigur, iar mamele să nu fie
urmărite penal pentru abandon
ilegal.

Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a găzduit în
ajunul Zilei Internaţionale a
Femeii, la 4 martie 2013, evenimentul iniţiat de Compania
Naţională de Asigurări în Medicină în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, IMSP Institutul
Oncologic şi Clubul PROSĂNĂTATE, dedicat Săptămânii Femeii cu genericul „Pentru EA”.
Acţiunile preconizate pentru
această săptămână s-au înscris în programul proiectelor
de screening oncologic la nivel naţional pentru depistarea precoce a cancerului glandei mamare şi a cancerului de col uterin, finanţat din fondul de profilaxie al CNAM.
Inaugurarea Săptămânii „Pentru EA” a avut
loc în incinta USMF “Nicolae Testemiţanu”. La
eveniment au participat Liliana Palihovici, vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova;
Andrei Usatîi, ministru al Sănătăţii; Mircea Buga,
director general al CNAM; Ian McFarlane, director UNFPA pentru Republica Moldova; Victor

Ministrul Sănătăţii a menţionat în contextul
mesei rotunde că proiectul “Pentru Ea” este unul
binevenit la momentul actual pentru că screening-ul este o procedură folosită la scară mondială şi trebuie aplicat şi în Republica Moldova.
Domnia Sa a mulţumit pentru finanţare echipei
CNAM, precum şi pentru suportul logistic acordat de Institutul Oncologic. În finalul discursului
Andrei Usatîi a felicitat femeile din sală, dorindu-le sănătate, voinţă, să îşi păstreze frumuse-

Un pas important în prevenirea
cancerului la femei

Cernat, directorul IMSP Institutul Oncologic; Petru Chiţanu, secretarul Clubului PROSĂNĂTATE;
Lilia Onea, şefa Serviciului de informare şi comunicare cu mass-media din cadrul CNAM, care
a fost şi moderatoarea mesei rotunde. Organizatorii evenimentului au prezentat obiectivele
Săptămânii „Pentru EA” ce se înscriu în al doilea
an consecutiv de dezvoltare a programelor de
screening oncologic la nivel naţional pentru depistarea precoce a cancerului glandei mamare şi
a cancerului de col uterin, finanţat din fondul de
profilaxie al CNAM. Acestea ţin de:
 Informarea opiniei publice despre beneficiile programelor de screening;
Creşterea nivelului de încadrare în screening a populaţiei feminine din grupurile-ţintă, cu
risc sporit de îmbolnăvire;
 Ridicarea gradului de responsabilitate a
lucrătorilor medicali încadraţi în realizarea programelor de screening.
Vicepreşedintele Parlamentului RM a ţinut
un scurt discurs, în care a prezentat situaţia
femeilor din Republica Moldova, modalităţile
de prevenire a anumitor fenomene negative în
care sunt implicate femeile. Totodată, a fost pus
în discuţie modul cum s-a aprobat proiectul de
detectare şi prevenţie a cancerului mamar şi a
cancerului uterin. Liliana Palihovici a adus sincere felicitări femeilor din sală, urându-le succes
în activitatea lor, să aibă grijă de sănătatea lor
fiindcă de ele depinde viitorul ţării, viitorul copiilor noştri.
Participante la masa rotundă au fost reprezentatele mai multor instituţii media, alături de
coordonatorii medicali ai proiectelor de screening
oncologic al glandei mamare şi de col uterin.
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ţea interioară şi să nu uite de vizita anuală sau
trimestrială la medic.
"Evenimentul organizat de CNAM urmează
să devină tradiţional în ajunul sărbătorii internaţionale a femeilor, în scopul sensibilizării populaţiei feminine pentru adoptarea unui comportament de profilaxie a maladiilor canceroase", a
spus Mircea Buga, directorul general al CNAM.
Pe parcursul întrunirii Natalia Cojocaru,
coordonatorul programelor de sănătate din cadrul UNFPA, a prezentat Modele de succes în
profilaxia cancerului la femei în lume, aducând
exemple elocvente din experienţa unor ţări care
s-au confruntat cu asemenea probleme şi care
au aplicat metode inovative pentru a determina
cancerul la femei.
S-au adus informaţii despre activităţile proiectelor de screening oncologic din cele cinci
raioane: Soroca, Ştefan-Vodă, Călăraşi, Orhei,
Dubăsari, informaţiile fiind prezentate de către
Diana Văluţă şi Diana Prepeliţă, coordonatoare
din cadrul Institutului Oncologic. Dumnealor au
făcut o amplă prezentare şi argumentare prin cifre a necesităţii efectuării acestor examene.
La finalul reuniunii jurnalistele au avut posibilitatea personal să treacă examenele de screening al glandei mamare şi colului uterin la Institutul Oncologic şi Centrul de Diagnostic German.
Săptămâna dedicată Femeii cu genericul
„Pentru EA” a continuat în zilele de 5, 7 martie
cu organizarea de vizite de documentare în teren
pentru reprezentatele mass-media, participante
la întrunire, unde au fost încadrate activ la seminarele de instruire a lucrătorilor medicali şi seminarele de informare a femeilor ce fac parte din
programele de screening, finanţate din fondul
de profilaxie al CNAM.
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Gala Premiilor în Sănătate la a II-a ediţie
Gala Premiilor în Sănătate la ediţia a II-a s-a desfăşurat pe 9 aprilie, cu ocazia
Zilei Mondiale a Sănătăţii. Cel mai important eveniment medical al anului, în care
sunt recunoscute şi încurajate rezultate remarcabile din domeniu, a fost dedicat
tematicii reducerii tensiunii arteriale ridicate şi prevenirii atacului de cord şi a ictusului.
Organizatorii evenimentului – Biroul de Coordonare al OMS în Republica
Moldova, Ministerul Sănătăţii, Compania
Naţională de Asigurări în Medicină şi Clubul PROSĂNĂTATE – au adus în prim plan
contribuţia personală a fiecăruia dintre
cei 31 de nominalizaţi pentru 11 categorii
de premii.
Ediţia 2013 a Galei a fost precedată
de campania de voting online „Votează
pentru zece cei mai buni în sănătate!”
care a durat din 29 martie până pe 5 aprilie 2013. Publicul larg a avut posibilitatea
să-i susţină pe zece dintre cei mai buni:
medici, asistenţi medicali, manageri în sănătate, echipe şi instituţii medicale, ONGuri, jurnalişti, care tratează sănătatea
fiecăruia ca valoare şi merită să câştige
trofeele Galei.
Primii trei nominalizaţi care au acumulat cele mai multe voturi au intrat în
etapa a doua a campaniei. Juriul Galei
format din douăzeci de personalități notorii din domeniul sănătății, au desemnat
zece laureați ai Galei Premiilor în Sănătate. Desemnarea categoriei a 11-a pentru
„Întreaga carieră medicală” a fost în exclusivitate prerogativa Juriului Galei.
Laureaţii Galei Premiilor în Sănătate,
ediţia a II-a sunt:
1. Premiul special al anului „Echipa
pacientului hipertensiv”, acordat pentru

contribuţia în reducerea tensiunii arteriale ridicate şi prevenirea atacului de cord
şi ictusului, a fost decernat echipei Asociaţiei Medico-Teritoriale Botanica: dna
Rodica Arhip, dna Tatiana Armanov;
2. Premiul „Cea mai bună echipă de
urgenţă” acordat pentru calitatea serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă,
a fost decernat echipei Staţiei Zonale
Asistenţă Medicală de Urgenţă Centru,
Echipei Substaţiei Asistenţă Medicală de
Urgenţă Hânceşti – dna Lidia Scurcan, dl
Viorel Nogai, dl Vladimir Dubceac;
3. Premiul „ONG în sănătate”, acordat pentru activitate intensă în susţinerea
proiectelor de informare şi promovare a
sănătăţii, asistenţă a persoanelor cu necesităţi speciale, a fost decernat echipei
Centrului Strategii şi Politici de Sănătate;
4. Premiul „Cel mai performant management al IMS”, acordat centrelor de
sănătate din mediul rural, care în ultimii
doi ani s-au încadrat activ în reforma de
descentralizare a asistenţei medicale primare, promovată de Ministerul Sănătăţii,
a fost decernat echipei Centrului de Sănătate Balatina;
5. Premiul „Cel mai bun medic de familie”, acordat pentru calitatea serviciilor
medicale prestate de medicul de familie
şi echipa sa în baza indicatorilor de performanţă aprobaţi de Ministerul Sănătăţii

Dr. Dana Tomescu –
Profesor Asociat al
USMF „Nicolae Testemiţanu”
În data de 7 iunie 2013, IP Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a acordat titlul onorific de Profesor asociat Dr. Dana Rodica Tomescu întru aprecierea aportului didactic adus catedrei Anesteziologie şi Reanimatologie nr. 2, FECMF.
Dna Dana Rodica Tomescu este şef lucrări Disciplină de Anestezie,
Terapie Intensivă, Fundeni, Universitatea de Medicină „Carol Davila”, Bucureşti, şef secţie şi medic primar Anestezie, Terapie Intensivă, Institutul Clinic Fundeni.

Dr. Dana Tomescu activează
din anul 2000 în programul de
transplant hepatic, este coordonatorul principal în anestezie
şi terapie intensivă al acestui
program. Dna Tomescu aduce o
contribuţie substanţială în pregătirea specialiştilor în anestezie
şi terapie intensivă la Catedra
Anesteziologie şi Reanimatologie nr. 2 FECMF, în problemele
asigurării anesteziologice ale
transplantului de ficat şi managementul
postoperaţional
al bolnavului cu intervenţie de
transplant.

În virtutea relaţiilor care ne
leagă, medicul din România a
asigurat stagiile colegilor anestezişti din Spitalul Clinic Republican la Institutul Clinic Fundeni,
a susţinut procesul de anestezie
şi terapie intensivă a primului
transplant de ficat în Republica Moldova, iar zilele trecute a
participat la operaţia de transplant pentru o fetiţă în vârstă
de 10 ani din Căuşeni, Republica
Moldova, care suferea de ciroză
hepatică şi care a fost operată la
Institutul Fundeni.

şi CNAM, a fost decernat dlui Ion Onţa,
medic de la Centrul de Sănătate Sipoteni;
6. Premiul „Reprezentantul Sistemului de Asigurare Obligatorie de Asistenţă Medicală în teritoriu”, acordat pentru promovarea valorilor SAOAM, a fost
decernat dlui Grigore Cugal, directorul
Agenţiei Teritoriale Bălţi al CNAM;
7. Premiul „Activitatea didactică”,
acordat pentru implicare, dedicaţie şi rezultate deosebite în activitatea pedagogică medicală, a fost decernat dlui Grigore
Friptuleac, şef catedră Igienă, Facultatea
Medicină nr. 1, USMF „N. Testemiţanu”;
8. Premiul „Prevenţie în sănătate”,
acordat pentru eforturile de organizare
al serviciilor de diagnostic precoce a maladiilor şi de promovare a sănătăţii a fost
decernat dnei Nina Tinta, medic-epidemiolog, şef secţie Centrul de Sănătate Publică mun. Chişinău;
9. Premiul „Cea mai social-orientată
entitate farmaceutică”, acordat pentru
serviciile farmaceutice accesibile tuturor
categoriilor de populaţie, a fost decernat
echipei Farmaciei „Hippocrates”;
10. Premiul „Jurnalism de sănătate”,
acordat pentru profesionalism, dedicare
şi corectitudine jurnalistică în reflectarea
domeniului sănătăţii, a fost decernat dnei
Irina Papuc, jurnalist independent;
11. Premiul „Întreaga carieră medicală”, acordat pentru merite deosebite
pe întreaga carieră în domeniul sănătăţii
şi eforturile de a îmbunătăţi practica medicală din Republica Moldova şi iniţiative
pentru alinierea sistemului de sănătate
autohton la cel european, a fost decernat dlui Gheorghe Ghidirim, academici-

an, profesor universitar, doctor habilitat
în medicină, Eminent al ocrotirii sănătăţii, Om emerit al Republicii Moldova, şef
catedră Patologie chirurgicală în cadrul
USMF „Nicolae Testemiţanu”.
La eveniment au participat prim-ministru în exerciţiu dl Vlad Filat, ministrul
Sănătăţii în exerciţiu dl Andrei Usatîi, şeful
Biroului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
în Republica Moldova dl Jarno Habicht,
coordonatorul rezident ONU în Republica
Moldova dna Nicola Harrington-Buhay,
directorul general al Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină dl Mircea Buga,
deputaţi ai Parlamentului, reprezentanţi
ai corpului diplomatic, societăţii academice, circa 200 de manageri ai instituţiilor
medico-sanitare din ţară.
Sursa: CNAM

Conferinţa Naţională consacrată împlinirii
a 75 de ani de la naşterea
profesorului universitar Vitalie Beţişor
Asociaţia ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae
Testemiţanu”, au organizat la 22-23 martie a.c.
Conferinţa Naţională cu participare internaţională consacrată împlinirii a 75 de ani de la naşterea prof. univ. Vitalie Beţişor. La conferinţă au
participat peste 200 de medici şi rezidenţi din
toată ţara, precum şi colegii din străinătate.

zenţa la conferinţă a unor ortopezi-traumatologi
de mare renume din România (prof. Dr. C. Cîrstoiu, prof. dr. M. Niculescu, prof. dr. N. Gorun, conf.
dr. D. Grecu, conf. dr. P. D. Sîrbu) şi a prof. dr. S.
V. Sergheev, preşedintele organizaţiei “Alianţa
Internaţională de Osteosinteză” din Rusia.
În cadrul conferinţei au fost prezentate de
către profesori şi medici cu experienţă bogată
în domeniu rapoarte utile, practice şi inovatoare

Am fost onoraţi de prezenţa Prof. Dr. Wilhelm
Friedl, din Germania. De remarcat că înainte de
deschiderea conferinţei Prof. Dr. Wilhelm Friedl
a efectuat o operaţie complicată împreună cu
prof. Gh. Croitor, şi anume în sala de operaţie
renovată a secţiei ortopedie, unde a activat profesorul V. Beţişor. Menţionata intervenţie a fost
prezentată prin intermediului multimedia participanţilor la acest for ştiinţific.
O deosebită atmosferă a fost creată de pre-

cu privire la tehnologiile moderne în ortopedie
şi traumatologie.
Programul conferinţei a fost bine determinat şi pe lângă lucrul ştiinţific a inclus şi momente culturale, ceea ce a permis participanţilor săşi perinde amintirile despre prof. V. Beţişor prin
discuţii captivante şi comunicare colegială.
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Vitalie IACUBIŢCHII,
rezident anul I
ortopedie-traumatologie

Studenþii off-line
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Miss USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţia 2013
În seara zilei de 11 aprilie 2013, în incinta FashionTV Cafe & Club Chişinău a
avut loc mult aşteptatul eveniment festiv Miss USMF 2013.

Concurentele au depus efort enorm
pentru a bucura ochii celor prezenţi în sală.
În acest an, dat fiind faptul ca site-ul www.
premii.md – Prima Platformă a brandurilor din Moldova – este unul dintre partenerii evenimentului, pozele concurentelor
au fost încărcate pe site, oferind tuturor
doritorilor posibilitate să voteze domnişoara care consideră că merită şi titlul de
“Miss Premii.md-USMF”. Acest titlu a permis concurentei Loredana HODOROGEA
să intre în posesia premiului mare oferit
de Premii.md - un set de bijuterii cu cristale Swarovski plus un set de boxe, căşti
şi cameră web. Alţi sponsori, precum FalaDental, au venit cu un titlu, cel de MISS
ZÂMBET, oferind premii corespunzătoare
specificului clinicii. De asemenea, evenimentul a fost sponsorizat de firmele
L’Ambre, Adidas, Svadiba.md etc.
Premiile au fost distribuite în felul
următor:

Manifestarea respectivă a demonstrat
pe deplin corectitudinea motto-ului ales
pentru acest concurs – „Femeia frumoasă se recunoaşte dintr-o singură privire”.
Juriului, în frunte cu prorectorul pentru
educaţie şi probleme sociale al USMF “Nicolae Testemiţanu”, dr. med., conf. univ.
Emil Ceban, i-a fost foarte complicat în
totalizarea finală a rezultatelor, deoarece
toate viitoarele doctoriţe erau frumoase,
agere şi inteligente.
Concursul a cuprins 4 probe :
• Prezentarea;
• Proba de Ingeniozitate;
• Tema pentru acasă;
• Defilarea în rochii de seară şi de mireasă.

• Miss USMF – Alexandra PESLARI
• Prim Miss USMF – Valeria GALAȘAN
(câștigătoarea unei vacanţe în Crimeea)
• Second Vice Miss – Suzana LESNIC
• Miss Zâmbet – Tatiana MALCOVA
• Miss Eleganţă – Eliza POPA
• Miss Inteligenţă – Iulia NESTERENCO
• Miss Originalitate – Loredana
HODOROGEA
• Miss Gingășie – Anastasia CARAMAN.
Coroana a fost pusă pe capul
câștigătoarei de către Miss USMF 2012
Irina BOLBOCEAN, studentă anul II, Facultatea Stomatologie.
Fiecare concurentă a primit în dar flori, produse cosmetice şi câte 600 lei. Fetele au fost extraordinare, impresionând
prin talent şi ingeniozitate, fapt apreciat
prin aplauze şi complimente din partea
publicului.
Tatiana GRINCIC, gr. 1221, FM nr.1

"O valoare mai mare o are frumuseţea spirituală"

Interviu cu Alexandra Peslari, Miss USMF “Nicolae Testemiţanu” 2013
În data de 11 aprilie a.c. a avut loc concursul
“Miss USMF” , care a devenit deja o tradiţie pentru instituţia noastră. Evenimentul a fost organizat
de ASR , cu susţinerea administraţiei Universităţii.
În acest an au participat opt tinere dornice de a
demonstra lumii că sunt deosebite prin frumuseţea
şi inteligenţa sa, fapt dovedit la trecerea celor două
ore cât a durat evenimentul.
După o lună de muncă asiduă, participantele au reuşit să cucerească publicul şi juriul prin
eleganţă şi frumuseţe. La proba de inteligenţă
emoţiile au luat vârf, dar fetele s-au descurcat de

minune. Cea mai interesantă şi intrigantă probă
însă a fost tema de acasă. Fiecare dintre participante s-a străduit să se prezinte la cel mai înalt nivel,
uimind spectatorii prin talent şi ingeniozitate. Însă
ca la orice concurs sunt selectaţi învingătorii. Astfel
anul acesta titlul de Miss USMF a fost acordat Alexandrei Peslari, anul II, Farmacie, ea fiind una dintre
cele mai originale la tema de acasă. Domnişoara
Peslari a delectat publicul cu Sand Art (desenul cu
nisip), o artă nouă la noi în Republica Moldova. În
final, a câştigat solidaritatea feminină, între concurente legându-se o frumoasă prietenie.

Cum aţi reuşit să câştigaţi simpatia juriului?
Cred că totuşi juriul a fost uimit de ideea neobişnuită
aleasă la tema de acasă. E ceva nou, interesant, ce nu
s-a mai realizat înainte în Republica Moldova.
Dacă nu era medicina, atunci cărei cariere v-aţi fi dedicat?
Sunt un om de artă, medicina este şi ea o artă. Mă
mândresc că sunt studentă a USMF “Nicolae Testemiţanu”... Dacă nu era medicina, aş fi ales arhitectura – acest
domeniu era pe locul doi dintre aspiraţiile mele.
Frumuseţea este un avantaj sau un dezavantaj pentru
un medic?
Frumuseţea este întotdeauna un avantaj, atât pentru bărbat, cât şi pentru femeie, însă o valoare mai mare
o are frumuseţea spirituală.

Ce e mai rău – să eşuezi sau nu să nu încerci?
Eşecul este şi el o experienţă, care te face să devii
mai puternică. O dată, două, trei ori poţi să eşuezi, însă
până la sfârşit oricum vei câştiga. Este o vorbă cunoscută:
Cine nu riscă nu bea şampanie. Am încercat, mi-a reuşit.
Sunt fericită!
Care e lucrul pe care l-ai dorit întotdeauna să îl faci şi
încă nu l-ai realizat? Ce te opreşte?
Mi-am dorit mereu să sar cu paraşuta, dar de fiecare
dată apar lucruri prioritare şi asta se amână. Plus că la
Bender, unde mi-i baştina, nu este aşa ceva. Sper să realizez această dorinţă cât mai curând.
Ce pasiuni are o studentă la Farmacie?
Cum am spus şi mai înainte, sunt un om de artă. Îmi
place să pictez, să dansez, să cânt la chitară. De aseme-

nea îmi place foarte mult hipismul. Caii întotdeauna au
fost slăbiciunea mea. Cea mai mare pasiune totuşi este
Sand Art.
Care este cel mai mare vis al tău?
Timp de patru ani visez să-mi deschid propria farmacie.
Ce ţi-a adus nou titlul de MISS USMF, în scurta
perioadă de când o deţii?
Popularitate, noi viziuni, creşterea profesională în
domeniul modelingului. Şi, de asemenea, o încredere şi mai mare în propriile
forţe. Aş dori să mulţumesc grupei mele,
colegilor mei şi tuturor celor care m-au
susţinut.
Interviu realizat
de Corina SCERBATIUC,
anul III, FM nr. 1

“O viaţă sănătoasă fără tuberculoză”
În scopul informării populaţiei despre metodele de evitare şi protejare de
turbeculoză, studenţii de la USMF “Nicolae Testemiţanu”, membrii ASRM, Direcţia proiecte, au organizat un flash-mob.
Această metodă de manifestare a
permis tinerilor să ofere pietonilor de pe
bulevardul Ştefan cel Mare pliante informative cu privire la seriozitatea manifestării tuberculozei şi consecinţele ei.
Indiferent dacă în secolul XXI există
nenumărate surse informative, precum
reţeaua Internet, biblioteci, ziare…, oamenii, cu părere de rău, nu toţi sunt cointeresaţi în a se informa, atât timp cât nu
se îmbolnăvesc, fie că din lipsă de timp,
fie că găsesc alte lucruri mai actuale ce
le-ar sustrage atenţia decât propria sănătate, ceea ce este greşit, pentru că nu-i
nimic mai de preţ decât propria noastră

sănătate. Astfel pliantele oferite de studenţii ce purtau măşti medicale, au trezit interesul pentru a crea şi menţine O
VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ FĂRĂ TUBERCULOZĂ.
În aşa mod pliantele cu genericul ”Spune NU tuberculozei” au ajuns a fi citite şi
analizate de către trecători. Astfel tinerii
şi-au atins scopul propus să informeze şi
să sensibilizeze populaţia privind această
maladie cruntă. Pe aceste mici foiţe succint au fost enumerate sursele de infectare, simptomele principale, metodele
de profilaxie şi, nu în ultimul rând, importanţa adresării oportun la medic.
Această acţiune reflectă grija generaţiei tinere de sănătatea populaţiei, au
demonstrat că le pasă şi promit că nu vor
înceta astfel de manifestări în scopul de a
promova un mod sănătos de viaţă.
Elena NICHITA,
FM nr. 1, gr. 1313
Tel.: 022 205 235.

E-mail: pr@usmf.md

Studenþii off-line

Martie-Iunie 2013

Semifinala TVC-ului la USMF “Nicolae Testemiţanu”
Un adevărat foc de artificii din glume, bună dispoziţie
şi distracţie la maxim – toate aceste stări au fost trăite în
seara TVC-lui USMF „Nicolae Testemiţanu”, semifinala a
II-a. Deţinătorii celei mai importante misiuni şi anume de
a desena zâmbetul pe faţa tuturor şi cu care s-au isprăvit
de minune au fost echipele participante:
1. „Pătrunjel” – facultatea Stomatologie anul I.
2. „Oamenii în alb” – facultatea Medicină anul IV
3. „Seven Up” – facultatea Stomatologie anul II
4. „Pro Farma” – facultatea Farmacie anul II
5. „ I-OM” – facultatea Medicină anul I.
Prestaţiile echipelor au fost evaluate şi apreciate de
mult stimatul juriu:
• Mircea Beţiu - decanul facultăţii Medicină II;
• Rodica Gramma – director Departamentul
Relaţii externe şi integrare europeană;
• Novac Tatiana – şef secţia Juridică;
• Victor Botnaru – profesor universitar, şef Clinică
Pneumologie şi alergologie;
• Pavel Sîrbu – campion universitar şi interuniversitar în componenţa echipei "903", fondator şi director
artistic al “Comedy Zebra Show”.
Pentru a ieşi învingători în acest nemaipomenit concurs al inteligenţei şi simţului umorului, membrii echipelor au dat dovadă de multă ingeniozitate, joc actoricesc,
sarcasm, carismă etc. în cadrul probelor propuse.
Cei care au dat start concursului şi au destins atmosfera din sală au fost bobocii facultăţii de Stomatologie -

echipa “Pătrunjel”. Iar cei care nu renunţă cu nici un preţ
la albul halatului – “Oamenii în Alb” – au cucerit publicul
cu codiţele lor simpatice de iepuraşi.
Intriganta temă “Ideie n-am” i-a determinat pe
membrii echipei “Seven Up” să intre în pielea iubiţilor şi
ingenioşilor detectivi ai Londrei, Sherlock Holmes şi doctorul Watson. În timp ce cei de la “Oamenii în Alb” s-au
teleportat în locurile fierbinţi ale Chişinăului în postură
de reporteri, echipa “I-OM” a înscenat “Cina romantică
în cămin”.
“Pro Farma” s-au întâlnit cu extratereştrii, iar
“Pătrunjel” ne-au dat răspuns la întrebarea “Ce fac fetele
după 14 februarie şi 8 martie?”
Sesiunea, la drept vorbind, este cea mai puţin
îndrăgită perioadă din viaţa fiecărui student, iar în acelaşi
timp stundenţia nu ar fi perfectă, dacă nu ar exista sesiunea, ceea ce au confirmat participanţii noştri la ultima
lor probă. Cei din “Seven Up” au cântat “Claustrofobia”
pe motivul melodiei “Euforia”, “Oamenii în Alb” au dat
dovadă de inteligenţă umoristică în cadrul concursului
Ce? Unde? Când? şi au demostrat că spiritul de echipă
este esenţa unei victorii, făcând publică felicitarea
dedicată coechipierului lor şi trăind un moment plăcut
alături de întreaga sală. Nici pe membrii “ProFarma” nu
i-a înspăimântat sesiunea şi i-au îndrumat pe toţi să se
bucure de orice clipă daruită de destin, interpretând piesa “Bucuraţi-vă, prieteni”.
Momentul cel mai impresionant a constituit prezen-

Academia TB Net

În perioada 19-23 mai, 2013, în cadrul Instituţiei Publice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
şi-a desfăşurat activităţile evenimentul de anvergură TBNet Academia.
Evenimentul a fost organizat
în conformitate cu Memorandumul de înţelegere dintre Centrul
de Cercetare Borstel şi Universitatea din Lübeck, Germania,
IPUSMF “Nicolae Testemiţanu”
şi Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.
La conferinţă au participat
circa 20 de specialişti tineri din
domeniul TB din Italia, România,

Ucraina, Danemarca, Germania,
Portugalia, Grecia, inclusiv 6 persoane din Republica Moldova.
Profesorii care au instruit
tinerii sunt specialişti notorii din
Germania, Spania, Danemarca,
Marea Britanie şi Republica Moldova.
Instruirea s-a desfăşurat
prin lecţii teoretice în domeniul
tuberculozei, fiind axate pe:

ANUL ACESTA Ziua Mondială a
Sănătăţii - 7 aprilie s-a desfăşurat cu
genericul „Hipertensiunea arterială”.
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” s-a
alăturat comunităţii academice în organizarea acţiunilor de sensibilizare a
populaţiei pentru reducerea riscurilor
de dezvoltare a hipertensiunii arteriale.

- actualitate;
- cercetările de ultimă oră;
- specificul Micobacteriei TB;
- măsuri de eliminare a TB.
Au avut loc şi seminare în
imunologie, microbiologie, biologie moleculară, epidemiologie
şi sănătate publică, managementul clinic TB. Subiecte speciale au
fost dedicate scrierii proiectelor
în domeniul TB.
În acest context, la 22 mai,
a fost organizat un Marş contra
tuberculozei la Orheiul Vechi, la
care au participat studenţii şi
rezidenţii IPUSMF „Nicolae Testemiţanu”.
Stimulaţi de sentimentul civil şi dorinţa de a aprinde încă
o dată lumina cunoaşterii problemei ce ne urmăreşte zilnic,
marcaţi de progresul infectării cu
tuberculoză şi creşterii rezistenţei bacilului Koch, 13 studenţii
ai USMF „Nicolae Testemiţanu”
s-au
alăturat participanţilor
„TBNet Academy, Chişinau” în
promovarea profilaxiei TB, diagnosticului şi tratamentului patologiei.
Cordula Ehlers, participant

tarea de către juriu a rezultatelor concursului. Dumnealor au apreciat obiectiv munca participanţilor şi au ajuns
la următorul clasament:
- 52 puncte pentru Pro Farma;
- 59 puncte pentru Pătrunjel;
- 61 puncte pentru I-Om;
- 75 puncte pentru Seven Up;
- 77 puncte pentru Oameni în Alb.
Astfel, victoria a revenit “Oamenilor în Alb”, care au
obţinut cel mai mare punctaj.
Membrii juriului au rămas plăcut surprinşi de farmecul acelei seri, care le-a adus clipe de nostalgie, reflectând TVC-ul din timpul studenţiei lor, pe când au fost
participanţi. Dna Rodica Gramma a felicitat studenţii
pentru temele alese şi a menţionat că: ,,Atât timp cât vă
avem pe voi alături, atât timp cât veţi spune ce aţi spus
astăzi,să ştiţi că ţara noastră are un viitor!!!’’
Mulţumiri au fost aduse Corinei Şcerbatiuc şi întregii direcţii Cultură, în frunte cu directorul acesteia Victor
Şchiopu, care au depus o muncă enormă în organizarea,
implementarea şi continuarea acestui eveniment. Acest
fapt demonstrează că studenţii de la USMF “Nicolae
Testemiţanu” ştiu să-şi petreacă frumos timpul liber, au
simţul umorului şi sunt unici în tot ceea ce fac!

din Germania în cadrul proiectului, a ghidat organizarea Itinerarului TBC, care presupunea
7 staţii (infectarea, simptome,
diagnostic, tratament, complicaţii, deces, vindecare). Astfel, studenţii în rol de actori,
simulau cât mai evident toate
manifestările şi necesităţile fiecărei etape a acestei patologii,
iar ritmul jocului a trezit curiozitatea atât a participanţilor,
cât şi a vizitatorilor Complexului Cultural „Orheiul Vechi”.
Modalitatea simplistă de pro-

Ziua Mondială a Sănătăţii

În acest scop, în perioada 4-18 aprilie au avut loc mai multe evenimente cu
menirea de a informa societatea despre
riscurile acestei maladii. Biblioteca Ştiinţifică Medicală a organizat zilele informaţionale tematice şi a acordat asistenţă cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor şi rezidenţilor în identificarea
surselor bibliografice pentru elaborarea
materialelor informaţionale. Cursurile,
Tel.: 022 205 235.

E-mail: pr@usmf.md

Elena NICHITA,
Olga CONSTANTIN,
FM nr. 1, gr.1313

movare a cunoaşterii TBC a fost
recepţionată cu drag de trecători, curioşi ce se va întâmpla la
următoarea staţie.
În cadrul forumului Academia TBNet rezidenţii, doctoranzii, postdoctoranzii, clinicienii şi
cercetătorii au posibilitatea să
realizeze schimburi de idei, experienţă, să aplice noi metode
de diagnosticare şi tratament
sub îndrumarea mentorilor şi a
experţilor în domeniu.
Irina SIRIŢEANU,
FM nr. 1, anul III gr. 1317

seminarele, lucrările practice au început cu
o scurtă prezentare despre Ziua Mondială a
Sănătăţii 2013 cu genericul „Hipertensiunea
arterială”.
Hipertensiunea arterială esenţială ca formă nozologică şi hipertensiunea arterială ca
stare de sănătate prezintă un risc major de sănătate publică în răspândirea şi manifestarea
maladiilor cardiovasculare.
Maladiile acestui grup în funcţie de prejudiciul social şi economic se plasează pe primul
loc cu cei mai înalţi indici de incidenţă, prevalenţă, mortalitate şi invaliditate a populaţiei
din Republica Moldova.
În acest context, la 8 aprilie, s-a desfăşurat flash-mob-ul cu tema ”Ţineţi tensiunea arterială sub control!” A doua zi au fost organizate Conferinţa de presă cu genericul „Hipertensiunea arterială” şi masa rotundă privind
hipertensiunea arterială şi prevenirea bolilor
cardiovasculare.
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Academicianul Vasile ANESTIADI.
Născut la 4 mai 1928, în comuna Sărătenii Vechi, judeţul Orhei.

Este cel mai longeviv rector al Institutului de Stat de Medicină din Chişinău
(1963-1986). Membru titular al AŞM;
academician al Academiei Internaţionale de Patologie, Laureat al Premiului de
Stat al RM. A fondat Şcoala Ştiinţifică
de Patologie din republică. Este autor a
700 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 15 monografii şi manuale. A pregătit 100 de
doctori şi doctori habilitaţi în medicină.
I s-a conferit titlul Doctor Honoris Causa al ULIM. Pentru activitate îndelungată
şi rodnică a fost decorat cu Ordinul Republicii, Ordinul Gloria Muncii, Medalia
Dimitrie Cantemir.

Profesorul Valentin TOPALO.
Născut la 14 aprilie 1943 în comuna
Briceni, raionul Donduşeni.
Disciplina lăuntrică, înaltul simţ de
răspundere de a le
face pe toate temeinic, străduinţa
i-au ajutat să cucerească treaptă
cu treaptă înălţimile carierei. Este
doctor habilitat în
medicină, profesor universitar, şef
al catedrei Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie
orală ,,Arsenie Guţan” a Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae
Testemiţanu”. Cununa muncii îndelungate o constituie peste 200 de lucrări
ştiinţifice, inclusiv 1 monografie, 10
invenţii, 60 de inovaţii şi, bineînţeles,
miile de absolvenţi, astăzi stomatologi
de înaltă calificare angajaţi în diferite
instituţii de profil din republică. Sub îndrumarea prof. Valentin Topalo au fost
susţinute 6 teze de doctor în medicină
şi 3 lucrări de diplomă în implantologie.
Actualmente, este consultant la 2 teze
de doctor habilitat în medicină şi conducător a 2 doctoranzi. A elaborat 14
programe de instruire post universitară
a medicilor stomatologi. Este preşedinte al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova.

Profesorul Tiberiu HOLBAN. Născut la 12 mai 1963.

Conferenţiar universitar, şef catedră Boli Infecţioase, Tropicale şi Parazitologie Medicală şi şef clinică de acelaşi
profil. În palmares are circa 40 lucrări
ştiinţifice.
Între anii 1987-1989 a făcut aspirantura cu destinaţie specială la specialitatea "Boli infecţioase" în cadrul Institutului de Virusologie "D.I. Ivanovscki",
AŞM din Rusia. În 1999 i se conferă titlul
didactic de conferenţiar universitar, iar
în 2009 – titlul de doctor habilitat în
medicină.

Profesorul Natalia ROTARU. Născută
la 22 aprilie 1963. Doctor habilitat
în medicină, Şef
Catedră Radiologie
şi
Imagistică
a
USMF
“Nicolae
Testemiţanu”.
Are
peste 90 publicaţii
ştiinţifice. A activat
în
calitate
de
medic
internist,
secţia
radiologiediagnostică,
la
centrul Republican
de Diagnosticare, medic radiolog la
Institutul Oncologic din Republica
Moldova. A fost menţionată cu Diploma
de onoare de profesor universitar de la
Universitatea de Medicină din Craiova,
România. A participat la numeroase
conferinţe şi congrese internaţionale.
În 2001, i se conferă titlul didactic de
conferenţiar universitar, iar peste 5 ani –
gradul ştiinţific de doctor habilitat.
Academicianul
Diomid GHERMAN.
Născut la 10 aprilie
1928 în satul Bocşa,
raionul Făleşti.
Figură proeminentă a ştiinţei autohtone,
patriarhul neurologiei,
care se bucură de o
deosebită autoritate
atât în ţară, cât şi peste hotare. E considerat fondator al Şcolii
de Neurologie din Republica Moldova.

Profesorul
Dumitru TINTIUC.
Născut la 19 mai 1943 în comuna Clocuşna, raionul Ocniţa.

Profesorul
Ion CORCIMARU.
Născut la 21 mai
1938, în s. Baraboi, r-l Râşcani.
Membru corespondent
al
AŞM, doctor habilitat în medicină,
şef catedră Hematologie, Oncologie
şi Terapie de Campanie a USMF „Nicolae
Testemiţanu”, Laureat al Premiului de Stat
al RM. În palmares are numeroase lucrări
ştiinţifice, manuale, monografii, elaborări
metodice. Exercită funcţiile de specialist principal netitular în Hematologie şi
Transfuziologie al Ministerului Sănătăţii;
preşedinte al Societăţii Hematologie şi
Transfuziologie din Republica Moldova.
Este eminent al Ocrotirii sănătăţii a MS
al URSS. A fost decorat cu Ordinul Gloria
Muncii.

Medalion aniversar

Clepsidra Timpului îşi face cinstit şi corect datoria. Anii trec... anii vin… iar aniversările, hramuri-popasuri în calea vieţii, sunt sărbători de care trebuie să ţinem cont întotdeauna. E o tradiţie ce trebuie respectată şi transmisă din generaţie în generaţie. În ultimele luni de la apariţia numărului anterior al ziarului
„Medicus” au atins un anumit prag de vârstă mai mulţi colaboratori ai IP USMF
,,Nicolae Testemiţanu”. Au mai adăugat un inel la tulpina vieţii academicieni,
doctori habilitaţi în medicină, profesori universitari, şefi de catedră, alţi angajaţi
ai instituţiei. Septuagenarilor le-au fost dedicate cărţi din seria ,,Savanţi-medici
iluştri”. Prin talent, munca asiduă, putere de voinţă, profesionalism au obţinut
realizări remarcabile, devenind repere ale ştiinţei şi pedagogiei medicale. Aceste
personalităţi notorii, înzestrate cu excelente capacităţi, se bucură de înaltă apreciere şi respect. Prin ceea ce fac şi felul lor de a se manifesta în societate dau spor
de imagine şi prestigiu Alma Mater.
Colectivul profesoral-didactic, toţi cei care îi cunosc pe mult stimaţii omagiaţi, le
adresează sincere şi cordiale felicitări, urări de bine şi sănătate. Pace, lumină, bucurie în casele, familiile şi inimile acestor somităţi ale medicinei. Dumnezeu să-i
binecuvânteze, să aibă parte de cât mai multe clipe de desfătare sufletească, de
dragoste de la cei apropiaţi.
Florile recunoştinţei şi cele mai bune gânduri le adresăm lor, sărbătoriţilor.

Profesorul universitar Boris Şarapov, savant cu renume european, a fost cel care
i-a insuflat dragostea faţă de ştiinţă, el
însuşi manifestând un adevărat cult pentru rigoarea cercetărilor în neurologia de
vârf, care se formase în prima jumătate a
secolului XX. Îngrijindu-se de cultivarea şi
instruirea selectă a specialiştilor în neurologie, distinsul profesor Diomid Gherman
a elaborat 3 manuale pentru uzul studenţilor şi cursanţilor, a publicat 400 de articole, inclusiv 12 monografii. Este autor a 3
invenţii şi 25 brevete de implementare în
neurologie. Sub tutela acad. D. Gherman
au fost susţinute 7 teze de doctor habilitat
şi 20 teze de doctor în medicină.
Distincţiile de care s-a învrednicit renumitul savant sunt pe potriva izbânzilor
sale: a fost decorat cu Ordinul Republicii,
Ordinul Gloria Muncii, medaliile ,,Meritul
Civic”, ,,Dimitrie Cantemir”, ,,Nicolae Testemiţanu”. Este Savant Emerit din RSSM,
Laureat al Premiului de Stat al Republicii
Moldova.
Academicianul D. Gherman a fost nominalizat ca savant notoriu în enciclopediile internaţionale din New York, Bucureşti
şi ediţia “Genere” din cadrul Enciclopediei
marilor personalităţi.
Tel.: 022 205 235.

Profesorul Petru ROŞCA. Născut la 23
martie 1938 în or. Iaşi, România.

Doctor în medicină, profesor universitar, fost şef catedră Obstetrică şi Ginecologie, facultatea Perfecţionarea Medicilor a USMF „Nicolae Testemiţanu”; şef
Clinică a Maternităţii municipale nr. 2 şi
secţiei Ginecologie a Spitalului municipal
„Sf. Arhanghel Mihail” or. Chişinău; specialist principal în obstetrică şi ginecologie
al MS al RM. A publicat mai multe articole
şi teze în revistele de specialitate din republică şi peste hotare. A fost distins cu
premiul „Inima de Aur” pentru activitate
exemplară în serviciul ştiinţei medicale şi
al valorilor naţionale.

E-mail: pr@usmf.md

Este doctor habilitat în medicină,
profesor universitar, şeful catedrei Medicină socială şi management sanitar
,,Nicolae Testemiţanu”.
A avut marele noroc şi onoare să-i
fie îndrumător renumitul savant, reformator al ocrotirii sănătăţii, Laureat al
Premiului de Stat, profesorul universitar
Nicolae Testemiţanu. Tezele de doctor şi
doctor habilitat în domeniul medicinei
sociale şi managementului sanitar le-a
realizat sub conducerea acestei personalităţi de primă mărime în medicina şi
intelectualitatea noastră.
Întreaga sa activitate este expresia
reuşitei unei munci asidue, spiritului
inovator, exigenţei şi, desigur, profesionalismului. Palmaresul realizărilor
cuprinde circa 300 de lucrări ştiinţifice,
10 monografii, precum şi brevete de invenţii, compendii şi elaborări metodice.
Profesorul Dumitru Tintiuc a pregătit 19
doctori şi 1 doctor habilitat în medicină.
Pentru activitatea prodigioasă i s-a
decernat medalia ,,Nicolae Testemiţanu”.
Profesorul Grigore FRIPTULEAC.
Născut la 6 iunie 1943 în satul Scumpia,
raionul Făleşti.

Doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şeful catedrei Igienă a
IP USMF ,,Nicolae Testemiţanu”. Competenţa, eforturile şi harul depuse pe
altarul medicinei i-au permis să devină
un reputat specialist în domeniul igienei, să-şi creeze un nume şi un loc meritat în rândurile medicilor-savanţi iluştri
universitari. Zestrea ştiinţifico-didactică
se compune din peste 400 lucrări ştiinţifice, inclusiv 7 monografii, 7 manuale,
4 compedii, 6 inovaţii. La Centrul „Prodidactica” a elaborat 30 de recomandări
metodice. A tradus manualul „Igiena Comunală”.
La expoziţii internaţionale s-a ales
cu 3 medalii de aur, 1 de argint şi 1 de
bronz. Pentru monografia „Igiena muncii în agricultură”, apărută la Editura
„Medicina” din Moscova, s-a învrednicit
de titlul onorific Laureat al Premiului „F.
F. Erisman” al Academiei de Ştiinţe Medicale din Rusia, iar recent a devenit Laureat al Galei Premiilor în Sănătate.
Este preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat ,,Igiena”.
La mulţi ani senini, rodnici şi fericiţi, mult stimaţi omagiaţi. Vă dorim
sănătate durabilă, realizări în munca
de cercetare şi cea didactică, constantă
fericire familială, îndeplinirea tuturor
dorinţelor şi viselor. Să ne trăiţi!
Traian MUSTEAŢĂ

Universul sportiv
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Sportul - izvor de sănătate, izvor de frumuseţe
Convins de justeţea acestei axiome, tineretul studios de la
USMF “Nicolae Testemiţanu” preferă şi promovează modul sănătos de viaţă. Mişcarea, exerciţiul fizic, competiţiile la diferite genuri de sport au devenit un atribut al traiului cotidian.

TRADIŢIONAL, la sfârşitul
anului de studii are loc manifestarea de totalizare a activităţilor
sportive desfăşurate de studenţi
şi rezidenţi. Complexul sportiv de
la Malina Mică şi de data aceasta s-a dovedit a fi neîncăpător.
Preludiul actului de bilanţ a fost
meciul demonstrativ de volei
masculin, care a pus faţă în faţă
echipele profesorilor şi studenţilor. Această spectaculoasă partidă s-a încheiat cu 3-0 pentru
profesori.
În continuare a urmat premierea celor mai bune colective
şi sportivi în parte, nu înainte de
a menţiona competiţiile, în care
s-au încadrat formaţiile Univer-

înmânată reprezentanţilor facultăţii Medicină, anii I,II; facultăţii
Medicină, anii V, VI şi facultăţii
Medicină, anii III, IV, situate respectiv pe locurile I, II, III. De premii băneşti, din contul Universităţii şi ASRM, s-au învrednicit 33
persoane. O serie de studenţi au
fost menţionaţi cu Diploma Clubului Sportiv.

Unele detalii
despre recentele
competiţii

Stomatologie, grupa 3305, care
a câștigat toate întâlnirile. În
echipa Universităţii noastre au
evoluat Artur Căuia, Valeriu Cucieru, Ion Bostan, Daniil Glinca,
Sanda Vetrilă.
Formaţiile de tenis de masă
și triatlon-forță s-au situat pe
locul VI. Culorile USMF “Nicolae
Testemiţanu” la tenis de masă
au fost apărate de: Andrei Albot,
Chiril Cernov, Tatiana Doroșenco,
Marcela Negru, Valeriu Medinschii, Anastasia Guțu, Vasile Iovdii, Anastasia Pântea, Cristina
Morari, Ana Cucovici.
La triatlon-forță din echipa
universităţii au făcut parte: Dimitrii Zubcov, Nicolai Cușnerev,
Andrei Ungureanu, Nelu Bujor,
Andrei Soloviov, Veaceslav Cervinschii, Boris Galațan, Mihail
Nazaria.

Campionatul naţional
de baschet masculin,
Premier Ligue

Formaţia Universității pentru locul III s-a întâlnit cu echipa
BC Don-Baschet. În meciul tur a
cedat cu 51:71, iar în retur a fost
învinsă la limită cu 62:61 și s-a
clasat pe locul IV.
În finala acestei competiții
au jucat echipele SDIUȘOR nr. 4

Ceadâr-Baschet, Ceadâr-Lunga,
cu scorul 58:71.
În urma a două tururi disputate s-a situat pe locul III în
zona de sud. În sferturi de finală
a câștigat echipa BC
“Basco” Bălți cu scorurile 79:74 și 72:59.
În întâlnirea pentru
calificarea în finală
USMF a fost întrecută de gruparea Ceadâr-Baschet cu 84:66
și 81:63. În partida
contend pentru locul III baschetbaliştii
noştri au pierdut în
faţa echipei DonBaschet (Dondușeni)
cu 61:62 și 51:71,
ocupând locul IV în
campionat.

În
perioada
25.02.15.04.2013, în Complexul sportiv de la Malina Mică şi în incin-

cursul 198 studenți și rezidenți.
Învingătorii și premianții s-au
ales cu premii bănești din fondul Universității și Asociației
Studenților și Rezidenților. La mi-

ni-fotbal a câștigat echipa “Steaua-dental”, facultatea Stomatologie. Proba trânta națională a
fost câştigată de Dumitru Dimov,
facultatea Medicină, grupa 1539,
care s-a ales cu cel mai spectaculos premiu – ,,berbecul viu”.
La badminton pe primele
locuri s-au situat: la masculin –
Chiril Cernov, la feminine – Alexandrina Timofeev.

Cursa Olimpică

sităţii: Spartachiada a 53-a a studenţilor şi rezidenţilor, Campionatul campusului studenţesc,
întrecerile dedicate Zilelor Universităţii, Universiada Naţională-2013, campionatele naţionale
de volei feminin şi baschet masculin, Campionatul municipiului
Chişinău la volei feminin, Cupa
Republicii Moldova la baschet
masculin. E îmbucurător că echipele Universităţii şi unii sportivi
s-au evidenţiat la întrecerile de
baschet, combat-sambo, şah,
volei, tenis de masă, triatlonforţă. Vom menţiona, în special, reuşita formaţiei de baschet
masculin, situată pe locul II în întrecerile pentru Cupa Moldovei,
aici impunându-se marcatorul
Andrei Ungureanu; de asemenea evoluţia studentei Sanda
Vetrilă, care a ocupat locul III
la şah în competiţiile Universiadei Republicane-2013, prestaţia
reuşită a voleibalistei Ecaterina
Talasimova, căpitanul echipei
universitare.
Diploma rectorului a fost

ta catedrei Educație fizică s-au
desfășurat competițiile sportive
din programul Spartachiadei a
53-a a studenților și rezidenților.
Au concurat 208 studenți și
rezidenți de la toate facultățile la
9 probe: joc de dame, ridicarea
greutății, șah, fotbal-tenis, volei
(mixt), tenis de masă, triatlonforță, badminton şi baschet
(mixt). În clasamentul general
locul I a fost ocupat de facultatea
Medicină, anii I-II; locul II – Medicină, anii V-VI și locul III – Medicină, anii III-IV; locul IV a revenit
facultăţii Stomatologie; locul V –
facultăţii Rezidențiat și secundariat clinic; locul VI – Farmaciei.

Tighina şi B. C. Ceadâr-Baschet
(Ceadâr-Lunga),
remarcânduse echipa din Ceadâr-Lunga. E
de notat că echipa universitară
în turul 2, a câștigat formaţiile:
PGUIIUȘOR (Tiraspol) cu scorul 59:40, BC Strășeni – 62:51;
BC Bascard – 68:50, BC Căușeni
– 68:40; BC SDIUȘOR, Tighina –
79:66. A cedat în fața echipelor
BC Gama (Cahul) cu 75:81 şi BC

Universiada
republicană-2013

Între 22 şi 27 aprilie curent
s-au disputat întreceri la tenis
de masă, șah și triatlon-forță.
Cel mai bun rezultat l-au înregistrat membrii lotului la șah,
care s-au clasat pe locul III. S-a
distins Sanda Vetrilă, facultatea
Tel.: 022 205 235.

E-mail: pr@usmf.md

Competiții dedicate
totalizării activităților
sportive

S-au disputat întreceri la
badminton, baschet, volei,
mini-fotbal și lupta națională
“Trânta”. Competițiile s-au
desfășurat în complexul sportiv și pe terenul artificial de la
Malina Mică. Şi-au dat con-

La cursa olimpică consacrată
Zilei Mondiale a Mișcării Olimpice, care s-a desfășurat în Piaţa
Marii Adunări Naţionale, au participat 30 de studenți ai USMF
“Nicolae Testemiţanu”, conduşi
de Svetlana Miron, antrenor în
secția atletism.

Exemplu de dăruire
sportului

Este de remarcat evoluţia
reuşită şi stabilă a dlui Veaceslav
Cernov, şeful catedrei Educaţie
Fizică, un mare entuziast al sportului, campion mondial la sambo
între veterani, el fiind animatorul
şi organizatorul principal al activităţilor sportive în plan universitar,
municipal, naţional şi internaţional.
Recent, Veaceslav Cernov a
participat la Campionatul European de judo-veterani din Franţa,
unde au concurat reprezentanţi
din 30 de ţări. Învingătorii, în rândul cărora am vrea să-l vedem şi
pe concetăţeanul nostru, se vor
califica la jocurile olimpice, rezervate veteranilor, programate pentru 12 august, în oraşul Torino (Italia). Şansele lui Veaceslav Cernov
se explică prin faptul că la campionatul mondial, care a avut loc
în luna octombrie în Maroco, s-a
situat pe locul II. Să-i dorim succes
în viitoarele competiţii.
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Ziua Uşilor Deschise
la Instituţia Publică
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
În data de 18 mai 2013, Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a avut onoarea de a-i găzdui în
cadrul evenimentului Ziua Uşilor Deschise pe cei care aspiră la nobila şi
generoasa profesie de medic.
Şi în acest an Sala Senatului
şi Aula „Petru Galeţchi” au fost
neîncăpătoare pentru cei care
vor sa devină studenţi ai universităţii de medicină. Aceştia
şi-au manifestat interesul sporit

faţă de ce le oferă USMF „Nicolae Testemiţanu”, lucru dovedit
de numărul mare de întrebări
acordate membrilor comisiei de
admitere şi celorlalte gazde.
Totodată, tinerii s-au fami-

liarizat cu sălile de studiu, cu
laboratoarele şi alte obiective
din cadrul Universităţii, de asemenea au avut posibilitatea să
se întâlnească cu conducerea
acestei instituţii de învăţământ
superior medical. Rând pe rând,
în faţa tinerilor au luat cuvântul
rectorul Ion Ababii şi decanii facultăţilor de Medicină nr. 1, Sănătatea Publică, Farmacie şi Stomatologie.
În discursul său, domnul
rector a punctat cele mai
importante aspecte ce vizează
activitatea
USMF
„Nicolae
Testemiţanu”, subliniind că cea
mai de preţ avere pe care o
deţine Universitatea este corpul
profesoral didactic, compus

din cei mai buni profesionişti ai
domeniului, medici-savanţi de
seamă. Fiecare facultate în parte
a fost prezentată de către domnii
decani şi prodecani, iar la final,
secretarul responsabil al Comisiei

de admitere prof. univ. Gheorghe
Rojnoveanu a explicat publicului,
prezent în sală, care sunt paşii ce
trebuie urmaţi şi actele necesare
pentru participare la concursul
de admitere.

Zilele Europei la IP USMF “Nicolae Testemiţanu”

Această manifestare la Instituţia Publică Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a devenit
o tradiţie frumoasă. Şi în anul curent Biblioteca Ştiinţifică Medicală, Centrul de Informare Europeană în colaborare cu Catedra Folosofie şi Bioetică au organizat un Concurs de Eseuri cu
genericul “Vreau să fiu cetăţean european”.
În data de 16 mai 2013, în cadrul unei ceremonii festive
desfăşurate de Universitate, au fost desemnaţi câştigătorii concursului. La eveniment au participat reprezentantul Delegaţiei
Uniunii Europene în Moldova, Wicher Slagter, Şeful Secţiei Politice; Mihail Gavriliuc, prorector relaţii internaţionale; Liubo-

vi Karnaeva, director al Bibliotecii Ştiinţifice Medicale; Vitalie
Ojovanu, şef catedră Filosofie şi Bioetică, profesori, bibliotecari, studenţi şi reprezentanţi ai mass-media.
Organizatorii concursului au menţionat că în acest an, ca
şi anii precedenţi, au fost prezentate lucrări foarte bune, iar
16 dintre acestea au impresionat cel mai puternic juriul prin
originalitate şi creativitate. Câştigătorii desemnaţi au primit
câte o diplomă de participare şi un cadou simbolic din partea
organizatorilor. Astfel, locul I a fost acordat studentului Sergiu
Ursachi, locul II – lui Adrian Melnic, locul III – Mariei Constandachi. Pentru originalitate au fost apreciate eseurile Virginiei
Ciobanu şi Valeriei Ceban, iar pentru creativitate – poezia lui
Nicolae Lungu.
La finalul ceremoniei oaspetele european a discutat cu studenţii Universităţii referitor la direcţiile politice ale Republicii
Moldova şi despre cum văd aceştia parcursul european al ţării
noastre.
Menţionăm că anul 2013, potrivit unei decizii a Comisiei
Europene, este declarat Anul European al cetăţenilor, dedicat
cetăţenilor şi drepturilor acestora.
Adresa redacţiei:
bd. Ştefan cel Mare
165
mun. Chişinău,
MD 2004

Câştigătorul Concursului „Vreau să fiu cetăţean european”,
dedicat Zilelor Europei, la secţiunea creativitate
este Nicolae LUNGU,
student al USMF „Nicolae Testemiţanu”,
Facultatea Sănătate Publică, anul I, grupa 2103

Din întuneric prin umbre
către lumină
În căutarea binelui ce singur
nu o să vină,
Cu paşi mici, cu gânduri mari,
tot mai departe,
Spre visul egalităţii prin dreptate.

poate cândva
Sufletul va simţi ce
înseamnă fericirea,
Trecutul va rămâne
doar o amintire tristă,
Iar lacrimi fără bucurie
nu există.

Tot sperând la un viitor
care nu-ţi aparţine,
Aşteptând alţii să vină
şi să-ţi facă bine.
Cu ochii spre cer legat de pământ,
Ca pasărea în colivie
liberă în gând.

Eu viitorul meu vreau singur
să-l costruiesc,
Ca în final să nu regret
ce o să-mi amintesc.
Nu mă visez printre străini
şi cerşetor în viaţă,
Vreau binele aici acasă,
dar nu prin fum şi ceaţă.

Dorinţa de a reuşi, a încerca,
de a trăi,
Te mai gândeşti că te naşti
nu doar pentru a suferi şi muri.
Când vezi aur, dar ai parte
doar de scrum,
Pare ireală fericirea
după zidul de fum.
Lasă acum inima să creadă,
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Îmi doresc ca cei
ce-mi doresc binele acum
Să ne ajute, dar de dorit
pe un alt drum:
Fără impuneri şi teroare
cu ani şi bani
Şi binele donat doar regilor
de patru ani.

Când vezi ce se întâmplă
şi cine sunt susţinuţi,
Iar noi am ajuns un popor
de orbi şi muţi,
Nu cred că aşa viitor
ne poate bucura,
Când cei cu putere
îţi distrug viaţa.
Eu cetăţean european
mă văd în viitor
Şi ştiu că drumul nu va fi unul uşor,
Dar cred că ce se întâmplă acum
se va termina.
Europa poate şi trebuie
să fie casa mea.

In Memoriam
A TRECUT UN AN de când a plecat la cele veşnice talentatul publicist şi scriitor, Ion Stici, adevărat cronicar al vieţii universitare. Protagonişti ai scrierilor sale
inspirate au fost academicieni, profesori, şefi de catedre, medici-savanţi iluştri şi alţi
colaboratori ai instituţiei noastre. În multe pagini de ziare, reviste şi cărţi a înveşnicit
file importante din istoria USMF “Nicolae Testemiţanu”.
Fundaţia "Draghişte" cu suportul financiar al Instituţiei Publice Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a editat biobibliografia “Ion
Stici - talent şi vrednicie”.
Să-i păstrăm vie amintirea, candela memoriei sale să ardă mereu.
Colegi, prieteni
Relaţii la tel.:
022/ 205 235, 237 653
E-mail:
pr@usmf.md

Materialele publicate reflectă
opinia autorilor care
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