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Un nou început cu noi aspiraţii
U nive r s i -

tatea de 
Stat de Me-
dicină şi Far-
macie “Nicolae 
Testemiţanu” 
este o institu-
ţie care şi-a 
asigurat o po-

ziţie prestigioasă în învăţământul 
superior din Republica Moldo-
va. An de an întregul colectiv al 
USMF îşi asumă misiunea de a 
pregăti specialişti de înaltă califi-
care în cele mai diverse domenii 
ale medicinei, capabili să utilizeze 
cunoştinţele în folosul sistemului 
de sănătate din ţară. 

Datorită aportului adus 
atât de către corpul profeso-
ral-didactic, cât şi de către 
studenţi, Universitatea de Me-
dicină continuă să se menţină 
în topul instituţiilor de învăţă-
mânt superior din Moldova.

Ceea ce ne propunem să 
realizăm treptat, dar durabil, 
este îmbunătăţirea continuă 
a calităţii serviciilor educaţio-
nale, menţinerea unui mediu 
academic favorabil tuturor 
beneficiarilor acestei insti-
tuţii, promovarea utilizării 
noilor tehnologii şi, nu în ul-
timul rând, alinierea activită-
ţilor Universităţii la practicile 
academice din ţările Uniunii 
Europene. În acest context, 
ne-am propus implementarea 
unui sistem de management 
al calităţii, proiectat în con-
formitate cu prevederile stan-
dardului internaţional ISO 
9001:2008. Pentru aceasta, 
în colaborare cu Camera de 
Comerţ din Republica Moldo-
va, în luna decembrie 2008, în 
Universitate a activat un grup 
de audit ce a realizat o pregă-
tire intensă a subdiviziunilor 
şi colaboratorilor Universităţii 
pentru implementarea Siste-

mului de Management al Cali-
tăţii. Şedinţele de lucru orga-
nizate pentru responsabilii de 
calitate de la catedre au per-
mis familiarizarea cu cerinţele 
sistemului şi pregătirea a 12 
persoane-auditori interni ce 
vor menţine sub control reali-
zarea managementului calită-
ţii pe parcurs. 

Totodată, în lunile iunie şi 
iulie, Universitatea a beneficiat 
de audite externe de precerti-
ficare si certificare din partea 
companiei AJA REGISTRARS şi 
ca rezultat al efortului depus 
am obţinut Certificatul de Ca-
litate. Urmează încă trei ani de 
monitorizare de către auditorii 
interni pentru a asigura res-
pectarea principiilor adoptate. 
Din partea organismelor in-
ternaţionale, următorul audit 
va avea loc peste un an, fiind 
antrenate catedrele care nu au 
fost vizitate de această dată. 

Acesta nu este decât un 
prim pas, în continuare ne 
propunem să eliminăm la-
cunele sugerate de audit, să 
menţinem în armonie propria 
dezvoltare intelectuală, spi-
rituală şi materială, ţinând 
cont de faptul că perseveren-
ţa şi calitatea sunt trăsături-
le ce ne caracterizează. Pen-
tru această performanţă s-a 
muncit mult, vrem să menţi-
onăm şi să aducem cuvinte de 
mulţumire pentru activitatea 
realizată tuturor decanatelor, 
catedrelor şi secţiilor.

Întreg personalul Universi-
tăţii este încurajat să-şi asu-
me responsabilitatea pentru 
calitatea prestaţiei profesi-
onale în toate activităţile pe 
care le desfăşoară. 

Olga CerneţChi, 
prof. univ., prorector 

pentru asigurarea calităţii 
şi integrării în învăţământ
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A fost numit prorector pentru •	
educaţie şi probleme sociale dl 
Emil CEBAN, conf. univ.;

Cursul Morfopatologie al Fa-•	
cultăţii Perfecţionarea Medici-
lor a fuzionat cu catedra Morfo-
patologie a Facultăţii Medicină. 
Şef catedră - dl Eremia Zota, 
dr.hab., prof. univ. (ordinul nr. 
1470-CU din 28.08.09).

Catedra de Obstetrică şi •	
Ginecologie a Facultăţii Rezi-
denţiat şi Secundariat Clinic a 
fuzionat  cu catedra Obstetri-
că şi ginecologie a Facultăţii 
Perfecţionarea Medicilor. Şef 
catedră - dna Olga Cerneţchi, 
dr.hab., prof. univ. (ordinul 
nr.291-A din 03.08.09).

Catedra Fiziologia omului a •	
Facultăţii Medicină a fuzionat 
cu catedra Biofizică, infor-
matică şi fiziologia omului a 
Facultăţii Farmacie. Şef ca-
tedră - dl Victor Vovc, dr.hab. 
prof. univ. (ordinul nr.302-A din 
13.08.09).

Catedra Chirurgie Pediatrică •	
a Facultăţii Medicină  a fuzionat 
cu catedra Ortopedie, trauma-
tologie, chirurgie şi anestezi-
ologie pediatrică a Facultăţii 
Perfecţionarea Medicilor. Şef 
catedră  - dna Eva Gudumac, 
dr.hab., prof. univ., MC AŞM. 
(ordinul nr.313-A din 26.08.09).

Catedra Psihiatrie, narco-•	
logie şi psihologie medicală a 
Facultăţii  Medicină  a fuzionat 

cu catedra de Psihiatrie şi Nar-
cologie a Facultăţii Perfecţio-
narea Medicilor. Şef catedră 
- dl Anatol Nacu, dr.hab.ş.m., 
prof. univ. (ordinul 314-A din 
26.08.09).

Cursul Pneumoftiziologie •	
a FPM a fuzionat cu catedra 
Pneumoftiziologie a Facultă-
ţii Rezidenţiat şi Secundariat 
clinic. Şef catedră - dl Vasi-
le Zlepca (ordinul 315-A din 
26.08.09).

Evenimente  •	
    ce vor avea loc în septembrie: 
 inaugurarea monumen-
tului lui Nicolae Testemiţanu 
la baştină (detalii în numărul 
următor al ziarului).

Evenimentele lunii octombrie•	 : 
 Conferinţa ştiinţifică anuală 
a colaboratorilor şi studenţilor 
Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţa-
nu” cu participare internaţio-
nală
 Conferinţa consacrată ani-
versării a 45-a de la întemeie-
rea Facultăţii Farmacie
 Conferinţa ştiinţifico- practi-
că „Managementul calităţii ser-
viciilor specializate medicale  
în Republica Moldova”
Conferinţa Ştiinţifică cu parti-
cipare internaţională în dome-
niul umanismului ”Sănătatea 
– valoare supremă a omului şi 
societăţii”
 Simpozionul Internaţional 
„Integrarea medicinei tradiţio-
nale în medicina ştiinţifică mo-
dernă”

Scurt pe doi

Mircea revenco, un nume 
notoriu în psihiatria din Republi-
ca Moldova, profesor la catedra 
Psihiatrie şi Narcologie, doctor 
habilitat în medicină, Preşedinte 
al Societăţii Psihiatrilor şi Narco-
logilor din Republica Moldova, 
personalitate care şi-a dedicat 
45 de ani din viaţă Universităţii. 

A muncit şi continuă să mun-
cească cu multă dăruire de sine în 
acest domeniu deloc uşor al me-
dicinei. Cele peste 200 de lucrări 
ştiinţifice publicate l-au consacrat 
ca fiind unul dintre cei mai buni 
profesionişti ai domeniului. Mircea 
Revenco este specialistul care pen-
tru prima dată în psihiatrie a descris 
reacţia “pe colaterală”, ulterior cifrată 
în literatura de specialitate ca reacţie 
“descrisă de profesorul Revenco”.  

Un om cu suflet mare, sociabil şi 
amabil, domnul Mircea Revenco a 
ţinut să-şi împărtăşească gândurile 
cu cititorii ziarului “Medicus”. 

(Interviu cu Mircea Revenco 
citiţi în pag. 6 a ziarului.)

Mircea Revenco:  

"Dacã aª lua-o de la început, 
tot psihiatru aª fi...”

Editorial

Istorii de succes

Tradiţional, în preajma no-
ului an de învăţământ, Senatul 
USMF ,,Nicolae Testemiţanu” 
se întruneşte pentru a totaliza 
realizările obţinute şi a trasa 
noi obiective pentru noul an 
universitar. În cadrul şedinţei 
a fost prezentat raportul de ac-
tivitate de către domnul rector 
Ion Ababii.

Obiectivele strategice pentru Universitate 
Agenda Universitarã

Învăţământul, cercetarea, 
managementul sunt opţiunile 
esenţiale ale Universităţii, a ţinut 
să sublinieze dl academician. La 
capitolul învăţământ universitar, 
postuniversitar şi de formare 
continuă obiectivul major este 

Înmatricularea festivã  în rândurile 
comunitãþii  
academice  universitare

În peisajul autumnal cu o încărcătură 
semantică aparte se înscrie Ziua 
Cunoştinţelor. Opera Naţională a găzduit 
la 1 septembrie curent ceremonia de 
înmatriculare în rândurile studenţilor 
a unei noi generaţii de viitori medici şi 
farmacişti. Răvăşiţi de emoţiile primului 
clopoţel, tinerii au trăit fascinaţia acelei 
clipe festive şi trepidaţia aflării în faţa 
unui nou început. 

Agenda Universitarã

implementarea standardelor edu-
caţionale europene şi a Federaţiei 
Mondiale a Învăţământului Medi-
cal. În procesul de instruire este 
necesar de optimizat numărul de 
ore la discipline şi de micşorat vo-
lumul de informaţie pe care trebuie 
să-l însuşească studentul. Conco-
mitent trebuie treptat micşorată şi 
norma pedagogică a corpului pro-
fesoral-didactic fără ca aceasta să 
afecteze remunerarea muncii. 

Serioase carenţe există în 
procedura de evaluare a calităţii 
cunoştinţelor. Noua modalitate va 
asigura obiectivitate şi transparen-
ţă şi va fi utilizată în învăţământul 
universitar în toate ţările occiden-
tale. 
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Agenda Universitarã

Obiectivele strategice 
pentru Universitate 

(Continuare din pag. 1)

(Continuare din pag. 1)

ÎNCEPUTUL UNUI NOU AN 
universitar, tradiţional, este un 
prilej de bucurii şi speranţe, de-
oarece anume sistemul educaţi-
ei naţionale este avanpostul vii-
torului, prin acesta se instruiesc 
şi se educă tinerii, care vor face 
ca Moldova să prospere şi să 
fie respectată în întreaga lume. 
Dezvoltarea şi modernizarea so-
cietăţii noastre, integrarea ei în 
structurile europene depind, în 
mare măsură, de performanţele 
învăţământului superior, inclu-
siv şi al celui medical, a ţinut să 
menţioneze în alocuţiunea pre-

zentată în faţa asistenţei acad. 
Ion Ababii, rectorul USMF „Nico-
lae Testemiţanu”.

La primul an de studii au 
fost înmatriculaţi 700 absol-
venţi, inclusiv 550 la studii 

bugetare şi 150 – în bază de 
contract. Analiza rezultatelor 
admiterii denotă un nivel înalt de 
pregătire preuniversitară a can-
didaţilor, înmatriculaţi la anul I. 
Nota medie generală variază de 
la 8,45 până la 10.

În numele Senatului Univer-
sitar şi al comunităţii academi-
ce, rectorul Ion Ababii a felicitat 
tinerii cu prilejul înmatriculării în 
rândurile studenţilor – eveniment  
irepetabil din viaţa lor, dorindu-le 
multă insistenţă şi dragoste de 
muncă, fericire şi mari izbânzi în 
atingerea scopului final – de a 

deveni specialişti de înaltă califi-
care. În continuare domnul rector 
a adus argumente ce au oglindit 
imaginea şi prestigiul instituţiei. 

Universitatea activează în con-
formitate cu Comanda de Stat şi 

Înmatricularea festivã  în rândurile 
                     comunitãþii   academice  universitare

este o instituţie acreditată repetat 
prin Hotărârea Ministerului Educaţiei 
şi Tineretului al Republicii Moldova.

În anul 2005, Universitatea a 
fost decorată cu ordinul „Gloria 
Muncii”. În luna iulie curent Uni-
versitatea a obţinut Certificatul, 
care înregistrează Sistemul de 
Management al Calităţii USMF în 
conformitate cu Standardul inter-
naţional ISO 9001:2008. 

Facultăţile Stomatologie şi 
Medicină au fost acreditate la 
nivel internaţional, respectiv de 
către Comisia Europeană de 
Evaluare Academică a Asociaţiei 

Dent-Ed şi Confe-
rinţa Internaţională 
a Decanilor Facul-
tăţilor de Medicină 
de expresie fran-
ceză.

Diploma învă-
ţământului medical 
universitar este 
recunoscută în ab-
soluta majoritate a 
ţărilor lumii. În Uni-
versitate activează 
14 academicieni şi 
membri corespon-
denţi ai AŞM, 140 
doctori habilitaţi, 
536 doctori în me-
dicină, profesori, 
conferenţiari, lau-
reaţi ai Premiului de 
Stat, savanţi eme-
riţi – un potenţial 
ştiinţific şi spiritual 
de grandoarea unui 

adevărat templu al cunoştinţelor 
universitare. 

Procesul educaţional-didactic 
în Universitate are loc în patru 
limbi: română, rusă, franceză şi 
engleză şi se desfăşoară în aule 

spaţioase, în laboratoare şi baze 
clinice moderne. Universitatea 
dispune de o bogată bibliotecă 
ştiinţifică medicală, săli de lectu-
ră, spaţioase complexe sportive. 
O atenţie deosebită se acordă 
dezvoltării resurselor tehnico-
informaţionale. Astfel, blocurile 
de studii, bazele clinice şi cămi-
nele sunt conectate la sistemul 
Internet. Utilizarea tehnologiilor 
informaţionale contemporane a 
permis organizarea videocon-
ferinţelor cu centre universitare 
din Europa Occidentală, Rusia 
şi SUA; implementarea educaţiei 
la distanţă şi a telemedicinei cu 
instituţii medico-sanitare publice 
din republică.              

Învăţământul medical superior 
din ţară are vocaţie europeană şi 
mondială, iar aderarea republicii 
noastre la procesul de la Bologna 
deschide noi oportunităţi de inte-
grare în spaţiul educaţional unic. 
În acest context în Universitate 
au fost revăzute standardele edu-
caţionale, care revendică cerinţe 

majore faţă de nivelul de formare 
teoretică şi clinică a viitorilor spe-
cialişti. 

Festivitatea a culminat cu 
cele mai semnificative momente 
inerente înmatriculării: transmite-
rea Făcliei cunoştinţelor de că-
tre studenţii anului VI, absolvenţi, 
studenţilor anului I; Jurământul; 
schimb de adresări, felicitări, în-
mânarea atributicii. 

Sincere cuvinte de felicitare, 
drum bun în viaţă, urări de suc-
ces au rostit dnii Mircea Buga, 
viceministru al Sănătăţii, Gh. 
Ghidirim, preşedintele Ligii Medi-
cilor din RM, Gh. Plăcintă, Pavel 
Godorogea, Nicolae Ciobanu, 
decanii facultăţilor, Marcel Abraş, 
vicepreşedinte al Ligii Studenţilor 
şi Rezidenţilor.

În acordurile Imnului studen-
ţilor „Gaudeamus” a sunat primul 
clopoţel – semnul de start al anului 
de studii. Conform tradiţiei un grup 
de reprezentanţi ai studenţilor anu-
lui I au depus flori la monumentul 
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Pagină îngrijită de Traian Musteaţă

STUDENTUL, pregătindu-se de testa-
re, trebuie să înveţe temele şi  materialul în 
ansamblu, utilizând izvoare suplimentare. 
E timpul să facem o revizie a testelor, care 
trebuie să fie alcătuite ţinându-se cont strict 
de materialul manualului şi al cursului. 

Domnul rector, referindu-se la activi-
tatea Bibliotecii ştiinţifice a Universităţii, 
Centrului Editorial-Poligrafic „Medicina”, a 
insistat de a se întreprinde anumite măsuri 
privind ameliorarea muncii acestor servicii. 
Noi exigenţe au fost înaintate faţă de con-
ţinutul şi operativitatea paginii WEB, prin 
publicarea rezultatelor ştiinţifice ale cer-
cetărilor, reflectarea tuturor evenimentelor 
din viaţa Universităţii. 

Deoarece obiectivul major este ex-
celenţa în educaţie, formare şi cerceta-
re, principalul  factor ce poate asigura 
atingerea lui îl constituie resursele 
umane. Se impun acţiuni de selecţie de 
personal nou şi de formare şi perfecţionare 
a celui existent. 

Obiectivul strategic general la capitolul 
Managementul Administrativ şi Acade-
mic presupune instituirea unui management 
performant, participativ, transparent, adapta-
bil la necesităţile comunităţii academice. 

O măsură obligatorie, care 
reiese din standardele euro-
pene şi mondiale, dar şi din 
recomandările Consiliului Naţional pentru 
Acreditare a RM şi opiniile experţilor, care 
au evaluat curricula şi condiţiile de forma-
re a specialiştilor în Universitate este de a 
optimiza treptat numărul de catedre şi 
cursuri până la 24–25.        

Obiectivul strategic general al Insti-
tuţiei presupune şi promovarea activă a 
colaborării internaţionale a parteneriatelor 
cu universităţi din spaţiul european şi inter-
naţional în domeniile didactic, de cercetare 
ştiinţifică şi mobilităţii academice. 

În concluzie, dl academician Ion Ababii 
a accentuat, că strategia de dezvoltare a 
USMF ,,Nicolae Testemiţanu” pentru anii 
2009-2019 cuprinde obiective pentru asi-
gurarea dezvoltării şi consolidării poziţiei 
actuale a Universităţii şi acumularea unui 
rol tot mai activ în dezvoltarea comunită-
ţii academice naţionale şi care să permită 
aderarea şi integrarea în aria europeană 
pentru învăţământ superior şi cercetare în 
medicină. 

În 2007, Federaţia Mondială a Învăţă-
mântului Medical (WFME) a formulat stan-

dardele globale pentru îmbunătăţirea cali-
tăţii în învăţământul medical. Universitatea 
s-a implicat într-un proiect, finanţat de Ban-
ca Mondială şi Camera de Comerţ a Mol-
dovei, pentru implementarea unui sistem de 
management al calităţii, în conformitate cu 
prevederile standardului internaţional ISO 
9001:2008. Astfel, din luna decembrie 2008 
în Universitate a activat un grup de audit, 
care au realizat pregătirea intensă a subdi-
viziunilor, catedrelor, colaboratorilor Univer-
sităţii pentru implementarea Sistemului de 
Management al Calităţii. În consecinţă, au 
fost elaborate politica, obiectivele USMF în 
domeniul calităţii şi documentaţia sistemu-
lui. În iunie şi iulie anul curent, Universitatea 
a beneficiat de audit extern pentru certifica-
re acordat de compania internaţională AJA 
REGISTRARS, care prin raportul prezen-
tat, a conferit Certificatul de înregistrare 
a Sistemului de Management al Calităţii 
în USMF conform Standardului internaţio-
nal ISO 9001:2008. Documentul confirmă 
prezenţa unei culturi organizaţionale înalte 
în instituţie.

Despre rezultatele Admiterii 2009, 
cea de-a doua chestiune de pe ordinea 
de zi, a vorbit conf. univ. Eugen Tcaciuc, 
secretarul responsabil al Comisiei de Ad-
mitere a USMF. Dumnealui a menţionat 
în deosebi calitatea noului contingent de 
studenţi, care au venit cu note bune şi 
foarte bune în atestatele de absolvire a 
liceelor, şcolilor medii şi colegiilor de me-
dicină.

Şedinţa senatului s-a încheiat cu un 
moment plăcut de felicitare cu ocazia ani-
versării zilei de naştere a unui grup de 
colaboratori cărora le-au fost înmânate di-
plome ale USMF şi Ministerului Sănătăţii, 
precum şi buchete de flori. 

Pentru muncă îndelungată şi prodigi-
oasă, merite deosebite în activitatea di-
dactică, de cercetare şi clinică de diplome 
ale Guvernului Republicii Moldova s-au în-
vrednicit mai mulţi veterani ai Universităţii. 
Domnul rector Ion Ababii le-a mulţumit din 
inimă pentru eforturile depuse pe parcur-
sul anilor, urându-le multă sănătate, noi 
realizări şi bucurii personale. 
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universitatea de stat 
de Medicină şi Farmacie 
,,Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova

anunţă concursul de admitere în secundariat 
clinic pentru anul de studii 2009-2010 la 

următoarele specializări şi specializări înguste:

Alergologie, anesteziologie reanimatologie, boli infecţioase la 
copii, cardiologie, chimioterapie oncologică, chirurgie cardiovascu-
lară, endoscopie chirurgicală, endoscopie diagnostică, endocrino-
logie, ftiziopneumologie, gastroenterologie, geriatrie, hematologie, 
imagistica medicina nucleară, imagistica radiologie, imagistica so-
nografie, diagnostic funcţional, narcologie, nefrologie, nefrologie 
pediatrică, neonatologie, pneumologie pediatrică, profpatologie, 
psihiatrie legală, psihoterapie, reabilitare şi medicină fizică, reuma-
tologie, ortodonţie, transfuziologie. 

La concurs în secundariat clinic se admit posesorii diplomelor 
de licenţă cu stagiu de muncă de trei ani şi rezidenţii absolvenţi cu 
nota medie mai mare de 8,5.

Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi admişi la studii prin contract 
individual încheiat cu USMF ,,Nicolae Testemiţanu” în temeiul sus-
ţinerii probei de concurs. 

Pentru participarea la concursul de admitere competitorii vor 
prezenta pe numele rectorului o cerere, la care se vor anexa:

copia buletinului de identitate; 

fişa de evidenţă a cadrelor şi două fotografii   
(3x4 cm);

copia diplomei de absolvire a instituţiei medicale de învăţă- 
mânt superior cu anexa;

copia diplomei de licenţă, certificatul despre absolvirea  
internaturii sau despre specializarea primară;

adeverinţe cu privire la perfecţionări; 

copia carnetului de muncă; 

referinţă de la ultimul loc de muncă; 

certificat medical despre starea sănătăţii   
(forma 086-U);

lista publicaţiilor; 

curriculum vitae. 

Competitorii vor prezenta personal actele pe adresa:  
or. Chişinău, str. N. Testemiţanu 13/1, et. 2, Decanatul de 
rezidenţiat şi secundariat clinic. Tot aici pot fi obţinute informaţii 
suplimentare referitor la admitere. 

Cererile pot fi depuse până la 24 septembrie 2009.
Orarul etapelor probei de concurs va fi elaborat imediat după 

depunerea cererilor. 
Relaţii la tel. 72-75-47.

 universitatea de stat 
de Medicină şi Farmacie 

,,Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
anunţă concursul de admitere în rezidenţiat pentru anul de studii 

2009 - 2010  la diverse specializări  

Programul de studii postuniversitare prin rezi-
denţiat la toate specializările include stagii practice 
obligatorii în cadrul instituţiilor medicale rurale şi 
raionale.

La concurs în rezidenţiat se admit absolven-
ţii USMF „Nicolae Testemiţanu”, universităţilor de 
medicină şi farmacie sau facultăţilor de medicină şi 
farmacie ale universităţilor din România (cetăţeni 
ai Republicii Moldova), promoţia 2009. La concurs 
pot participa şi absolvenţii promoţiilor 2007 şi 2008 
în cazul când nu au fost înmatriculaţi anterior în 
rezidenţiat.  

Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi admişi la studii 
în baza contractelor individuale încheiate cu Uni-
versitatea.

Pentru participarea la concursul de admitere 
competitorii vor completa o fişă-tip de înscriere, la 
care se vor anexa: 

	 diploma	de	absolvire	a	instituţiei	de	învă-
ţământ	superior	şi	anexa	la	diplomă	(origi-
nal	şi	copie);

	 certificatul	despre	starea	sănătăţii	(formu-
larul	086-U);

	 6	fotografii	3x4	cm;
	 Curriculum	Vitae;
	 copiile	articolelor	şi	tezelor	publicate;
	 copia	buletinului	 de	 identitate	 cu	 viza	de	

reşedinţă.
Competitorii vor prezenta personal actele pe 

adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 165, Comisia de admitere în rezidenţiat. 
Tot aici puteţi afla informaţii suplimentare privitor 
la admitere.

Cererile	pot	fi	depuse	între	21	şi	25	septembrie	
2009.

Telefoane de contact: 24-23-91, 20-51-53. 

nr
. d

/o

codul Specializările
Dislocarea 

bazei 
clinice

1 1701.01 Medicină de familie
Chişinău

Bălţi

2 1701.02 Medicină internă 
Chişinău

Bălţi

3 1701.02A Ftiziopneumologie Chişinău

4 1701.04 Psihiatrie Chişinău

5 1701.05 Dermatovenerologie Chisinau 

6 1701.06 Boli infecţioase Chişinău

7 1701.07 Neurologie Chişinău

8 1701.10 Chirurgie Chişinău

9 1701.11 Chirurgie pediatrică Chişinău

10 1701.12 Obstetrică şi ginecologie Chişinău

11 1701.13 Anesteziologie şi 
reanimatologie

Chişinău

Bălţi

Specializările pentru înmatriculare în rezidenţiat în anul de studii 2009-2010

12 1701.14 Ortopedie şi traumatologie Chişinău

13 1701.15 Neurochirurgie Chisinau 

14 1701.16 Urologie Chisinau 

15 1701.17 Oncologie Chişinău

16 1701.18 Oftalmologie Chişinău

17 1701.19 Otorinolaringologie Chişinău

18 1701.20 Medicină de urgenţă Chişinău

19 1701.21 Pediatrie Chişinău

20 1701.23 Imagistică Chişinău

21 1701.24 Morfopatologie Chişinău

22 1701.25 Medicină de laborator Chişinău

23 1701.27 Igienă Chişinău

24 1701.27 A Epidemiologie Chişinău

25 1701.27C Microbiologie Chişinău

26 1701.28 Farmacologie clinică Chisinau 

27 1702.01 Stomatologie  Chişinău

28 1751.01 Farmacie Chişinău

A DEVENIT APROAPE UN TRUISM faptul că 
omenirea intră într-o nouă epocă – epoca infor-
maţională.

Deocamdată în Republica Moldova această  
epocă  se reprofilează mai curând ca o promisi-
une a viitorului, decât ca o realitate matură.  Se 
ştie că până şi cele mai dezvoltate societăţi se 
găsesc încă în tranziţie către o nouă formă de or-
ganizare, cumulând  laolaltă  elemente ale vechii 
rânduieli şi ale celei emergente. Dar tendinţa de 
reînnoire este evidentă.

Relaţiile publice reprezintă una dintre etapele 
schimbării, o dimensiune importantă a activităţii 
organizaţiei şi indivizilor din spaţiul public, care 
vizează câştigarea bunăvoinţei, simpatiei, încre-
derii şi sprijinului public.

Serviciul nou creat are drept scop mobili-
zarea întregului colectiv al Universităţii prin in-
formarea şi revigorarea comunicării interne şi 
externe, dar, nu în ultimul rând, şi crearea unei 
imagini ce corespunde valorilor şi tradiţiilor Alma 
Mater.

Reieşind din cele relatate, Serviciul  Relaţii  
Publice îşi propune următoarele activităţi :
• stabilirea	şi	implementarea	programelor	de	Re-
laţii		Publice;

•	coordonarea		comunicării		interne;
•	 monitorizarea	 presei	 şi	 crearea	 relaţiilor	 cu	
mass-media;

•	coordonarea		orgănizării	evenimentelor;	
•	 identificarea	problemelor	Universităţii	şi	asigu-
rarea	 legăturilor	 comunicaţionale	 dintre	 publi-
curile-ţintă;	

•	gestionarea	paginii	web;
•	elaborarea	şi	editarea	ziarului	„Medicus”;

•	coordonarea	activităţii	Arhivei.
Îndeplinirea acestor obiective depind de fie-

care angajat în parte. Întregul colectiv trebuie sa 
dea dovadă de o înaltă cultură organizaţională, 
să conştientizeze responsabilităţile de care tre-
buie să dea dovadă zi de zi.

Imaginea publică favorabilă nu este ceva dat 
de la sine; cu alte cuvinte, nimănui nu-i este ga-
rantat că va beneficia de ea fără să facă nimic în 
acest sens. Aşa  cum se arată  într-o  definiţie, 
opinia  publică se câştigă  prin “ceea	ce	faci”, dar  
şi  prin “ceea	ce	spui”. 

La moment, Universitatea de Stat de  Medi-
cină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” are o în-
altă reputaţie, pentru care s-a muncit ani la rând. 
Ceea ce ne propunem este să menţinem această 
imagine, să venim cu noi idei, cu noi sugestii, care 
ar conferi  Universităţii un plus de încredere.

Serviciul Relaţii Publice este receptiv la orice 
opinie şi sugestie a dumneavoastră. Ne propu-
nem să fim cât mai activi, inovativi şi consecvenţi 
în ceea ce facem pentru a putea atinge împreună 
un scop comun. 

Punem pe prim-plan cooperarea tuturor sub-
diviziunilor existente în cadrul cărora vor fi numite 
persoane responsabile de colaborarea cu noi.

Venim cu sugestia de a fi cu toţii cât mai des-
chişi spre comunicare, spre o cunoaştere conti-
nuă care reprezintă calea spre perfecţionare şi 
rezistenţă în timp.

Silvia NASTASIU,
şef serviciu Relaţii Publice

tel./fax 24.24.11; 205-175; 
E-mail: www.relatiipublice@usmf.md  

O nouă structură, un nou serviciu 

RESURSE UMANE este un ter-
men relativ nou pentru activitatea 
organizaţională din Republica Mol-
dova. Apărut după anii '90, acest 
lucru părea mai mult o modă decât 
ceva util şi necesar. Timpul însă a 
arătat contrariul: tot ceea ce în-
seamnă managementul resurselor 
umane are o legătură directă cu 
productivitatea, cu performanţa şi 
cu succesul.

 Pentru  orice organizaţie, insti-
tuţie, în cazul nostru, cea mai impor-
tantă rezervă o constituie oamenii – 
bunul cel mai de preţ, şi deci rolul 
acesteia este să le faciliteze anga-
jaţilor dezvoltarea lor profesională şi 
să-i conducă spre atingerea obiecti-
velor organizaţiei, într-un mediu mo-
tivant pentru grup şi pentru fiecare 
angajat în parte.

 În mediul socio-economic ac-
tual caracterizat prin concurenţă, 
dinamism şi interdependenţă, mul-
te dintre dificultăţile sau succesele 
organizaţiilor au la bază resursele 
umane şi managementul acestora. 

Desprinzându-se din mana-
gementul general, managementul 
resurselor umane este un concept 
relativ recent pentru ceea ce s-a nu-
mit „secţia de cadre” şi presupune 
o abordare interdisciplinară şi profe-
sională a problematicii personalului 
din cadrul unei organizaţii.

Departamentele sau serviciile 
de resurse umane actuale sunt un 
element-cheie al managementului 
organizaţiei, funcţiile fiind mult mai 
diversificate şi mai complexe: plani-
ficarea resurselor umane, instruirea 
şi formarea profesională, evaluarea, 
motivarea şi menţinerea resurselor 
umane, cercetarea culturii şi clima-
tului organizaţional, elaborarea teh-
nicilor şi metodelor de dezvoltare 
organizaţională etc. 

Conform rezultatelor obţinute 
după Chestionarea recentă care s-a 
efectuat în Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu”, domeniul Resurse Uma-
ne se dovedeşte a fi unul incomplet. 
Practic toate punctele slabe specifi-
cate de către personalul Universită-
ţii, care au obţinut un procentaj de 
insatisfacţie mai mare de 60-80 la 
sută, nu sunt altceva decât funcţiile	
unui	 departament,	 Serviciu	 de	Re-
surse	Umane.	

Am vrea să Vă asigurăm că Ser-
viciul Resurse Umane nou format 
va depune toate eforturile întru asi-
gurarea prosperării personale a Mă-
riei Sale angajatul şi a Universităţii 
noastre în general.

Andrei ROMANCENCO,  
şef serviciu Resurse Umane

tel. 205-167
e-mail: resurseumane@usmf.md

Serviciul Resurse UmaneServiciul Relaţii Publice
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Ce putem descoperi nou, cum ne putem 
îmbogăţi bagajul de cunoştinţe păşind prin 
cele şapte săli ale acestui muzeu? Filele 
îngălbenite ale trecutului, adunate cu mare 
grijă de către predecesorii noştri, ne docu-
mentează că învăţământul medical mediu 
pe teritoriul Moldovei ia naştere în a două 
jumătate a secolului XIX (1872), iar învăţă-
mântul medical superior – numai la mijlocul 
secolului XX (1945), odată cu transferarea 
la Chişinău a Institutului de Medicină din 
Kislovodsk. Astfel, Institutul de Medicină 
din Chişinău (actuala Universitate de Medi-
cină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din 
Republica Moldova) şi-a început activitatea 
la 20 noiembrie 1945, având în componen-
ţa corpului profesoral-didactic 20 doctori 
habilitaţi, 234 doctori în medicină şi o mie 
de studenţi, care şi-au început studiile la 32 
catedre. Pe parcursul anilor, inclusiv până 
în 2008, au fost create şi la moment funcţio-
nează 78 catedre, 10 cursuri, 21 laboratoa-
re ştiinţifice cu un corp profesoral-didactic 
compus din 18 academicieni şi membri co-
respondenţi ai diferitor academii de ştiinţă, 
14  laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul 
ştiinţei şi tehnicii, 147 profesori universitari, 
doctori habilitaţi, 399 conferenţiari universi-
tari şi 568 doctori în ştiinţe medicale. Numai 
pe parcursul deceniului 1985-1995 au fost 
susţinute 60 teze de doctor habilitat, 120 de 
colaboratori  au fost confirmaţi ca profesori 
universitari, 20 de conferenţiari universitari 
şi circa 150 colaboratori ai Universităţii şi-
au susţinut tezele de doctor în ştiinţe me-
dicale. La moment, în Universitate îşi fac 
studiile 4635 studenţi, 1427  rezidenţi au-
tohtoni şi 46 străini, 221 doctoranzi şi 114 
în secundariat clinic.

Muzeul a fost fondat în 1975 la iniţiati-
va colectivului catedrei nr. 1, condusă de 
prof. univ., d.h.m., Laureat al Premiului de 
Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii Nicolae 
Testemiţanu, care visa la fondarea unui 
asemenea muzeu universitar – un funda-
ment pentru crearea viitorului Muzeu al 
Istoriei Medicinei din Moldova.

Standurile Muzeului duc cu vizitatorii 
un monolog de peste ani despre activita-

Să ne făurim viitorul 
prin dăinuirea trecutului

tea ştiinţifico-didactică a colaboratorilor 
facultăţilor (Medicină, Stomatologie, Far-
macie, Perfecţionarea medicilor, Sănătate 
publică, Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, 
inclusiv şi despre fosta Facultate Pedia-
trie). Fondurile Muzeului conţin o vastă 
bază de date despre activitatea ştiinţifică 
a colaboratorilor, inclusiv Curriculum Vitae 
ale doctorilor habilitaţi şi savanţilor emeriţi, 
despre activitatea cotidiană a profesorilor 
şi colaboratorilor emeriţi ai şcolii superi-
oare, despre rezultatele cercetărilor ştiin-
ţifice apreciate cu titlul ştiinţific de doctor 

habilitat în medicină, analele 
ştiinţifice ale Universităţii, 
despre liderii publici şi edu-
caţia etico-culturală a tinere-
tului studios etc. Prima sală 
întâmpină vizitatorii cu stan-
duri ce relatează despre rec-
torii universităţii, primii şefi ai 
catedrelor, ordinul de trans-
fer şi etapele de fondare a 
Institutului de Medicină din 
Chişinău (actuala Universi-
tate). Într-o sală aparte este 
oglindită activitatea ştiinţifi-
co-didactică şi obştească a 
prof. Nicolae Testemiţanu.

Un aspect important în 
activitatea Muzeului este instruirea etico-
deontologică a tineretului studios, a rezi-
denţilor, cursanţilor. În acest scop numai 
în prima jumătate a anului 2009 au fost 
organizate opt excursii cu studenţii USMF 
„Nicolae Testemiţanu” (480 vizitatori), pa-
tru – cu medici (140 cursanţi) etc. Adesea 
muzeul este frecventat şi de studenţii şi 
elevii de la diferite instituţii de învăţământ 
din republică, mai ales de Ziua uşilor des-
chise.

Interesul faţă de Muzeu şi faţă de acti-
vitatea lui poate fi înviorat prin reînnoirea 

periodică a informaţiei foto şi textuale de 
pe standurile facultăţilor universitare, ce 
nu a mai fost modificată de prin anii’ 80.

Colectivul  Muzeului a selectat şi a 
pregătit informaţia foto-textuală necesară 
şi a găsit o firmă de profil muzeistic, care 
ar putea face o prezentare grafică moder-
nă a acestei informaţii pe standurile facul-
tăţilor la un preţ minimal de 5000 lei pentru 
un stand de la fiecare facultate. Actual, în 
condiţiile crizei socio-economice mondiale 
şi naţionale extrem de complicate, ar fi bi-
nevenit ajutorul sponsorilor atât de nece-
sar muzeului universităţii. 

Din aceste considerente colectivul ca-
tedrei Sănătate Publică şi cel al  Muzeului 
Universităţii vin cu un apel către decani, 
prodecani, şefi de cadre, profesori, sindi-
catele universităţii, manageri ai instituţiilor 
medico-sanitare publice şi către alţi volun-
tari să ajute muzeul în căutarea sponsori-
lor, care vor participa la colectarea sumei 
totale de 55.000 lei, necesară pentru reîn-
noirea standurilor facultăţilor.

Rechizitele bancare corespunzătoare 
pentru transferurile pe contul Muzeului 
le puteţi afla la contabilitatea Universităţii 
(relaţii la tel. 205 157).

Informaţia foto-textuală despre spon-
sori şi persoanele care au participat la 
această acţiune de binefacere  va fi am-
plasată pe un  stand special pentru ca în 
viitor  să fie inclusă în istoria Muzeului şi a 
USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Mulţumim anticipat tuturor participanţi-
lor la acest act de binefacere.

Mihail RAEVSCHI,
dr. med., conf. univ., 
Directorul Muzeului

Universul Alma Mater

Pe parcursul a 15 ani, 
tradiţional la începutul 
lui septembrie, specia-
lişti notorii din domeniul 
sănătăţii din Republica 
Moldova şi de peste hota-
re îşi dau întâlnire la C.I.E 
"Moldexpo" la Expoziţia 
Internaţională Specializată 
"MoldMEDIZIN&MoldDENT", 
care anul cu rent a avut loc 
în perioada 8-11 septembrie. 

Medicina secolului este de 
neimaginat fără tehnologii efici-
ente şi asigurarea pacienţilor cu 
preparate medicamentoase. Pre-
pa ra tele farmaceutice moderne, 
utilajele şi echipamentele de ulti-
mă generaţie, tehnologiile per for-
man te de diagnosticare şi tratare, 
echipamentele şi tehnica stoma-
tologică for mează părţile com-
ponente de bază ale expoziţiei. 
Formatul "MoldMEDIZIN&Mold-
DENT" presupune un program 
ştiinţific consistent, care pune în 
prim-plan toate aspec tele me-
dicinei contemporane. Vizitato-
rii – savanţi, medici, farmacişti, 
producători şi distribuitori de pre-
parate medicale – primesc infor-
maţii din prima sursă, fac schimb 
de experienţă, se  familiarizează 
cu realizările autohtone şi străine 
din domeniu.

"MoldMEDIZIN&MoldDENT" 
este cel mai important for medi-
cal care are menirea să stimuleze 
dezvoltarea pieţei noastre de pro-
duse şi servicii medicale.

Printre participanţi se evi-
denţiază centrele şi instituţiile de 
stat, ştiinţifice şi curative, care îşi 
prezintă realizările şi serviciile, 
inclusiv cele noi cu folosirea teh-
nologiilor performante. La standul 
Centrului Republican de Diagnos-
ticare Medicală, spre exemplu, 
pentru prima dată în Moldova are 
loc prezentarea tehnologiei de ul-
timă oră de teleghidare, care oferă 
po si bilitate medicilor din spitalele 
raionale sau celor din cadrul ser-
viciului de ajutor medical urgent 

biotehnologii originale de obţi-
nere a produselor farmaceutice 
antianemice (V. Gudumac); ela-
borări în domeniul ortopediei 
pediatrice (P. Moroz); Realizări 
în stomatologie (P. Godorogea, 
Ch. Nicolau, I. Lupan, I. Buşma-
chiu); Dispozitive şi preparate 
pentru chirurgia reparativă (E. 
Guţu, D. Casian, V. Curcă) etc.

Responsabili de amenajarea 
standului universităţii au fost Ma-
ria Vozianu şi Ludmila Lipcanu.

Biblioteca Universitară a fost 
prezentă cu o microexpoziţie de 
carte ştiinţifică recentă (manuale, 
monografii, recomandări metodi-
ce).

Expoziţia a avut un program 
ştiinţifico-practic consistent, for-
mat din conferinţe, se mi na re, 
mese rotunde, prezentări pentru 
medici, conducători şi specialişti 
principali ai organelor teritoriale 
de gestionare a sistemului de să-
nătate. În cadrul programului au 
fost discutate  măsurile de moder-
nizare a sectorului medico-sani-
tar, problemele mana ge men tului 
financiar, perspectivele activităţii 
farmaceutice, aspectele suprave-
gherii epi de mio lo gi ce, implemen-
tarea standardelor internaţionale 
în medicina de laborator şi a noilor 
preparate farmaceutice în baza 
utilizării materiei prime locale. Ac-
tiv au participat la aceste discuţii 
absolvenţii de ieri şi profesorii de 
astăzi ai USMF ,,Nicolae Testemi-
ţanu”.

Vizitatorii expoziţiei au putut 
beneficia de consultaţiile specia-
liştilor, de investigaţii ins tan tanee, 
mini-lecţii etc.

Este bine cunoscut faptul că fără 
a poseda informaţia necesară (textu-
ală, fotografică etc.) despre trecut, nu 
putem aprecia obiectiv prezentul şi cu 
atât mai mult perspectiva oricăror acti-
vităţi în cadrul societăţii. 

Această informaţie poate fi acumu-
lată permanent şi păstrată în diverse 
tipuri de muzee, inclusiv şi cele medi-

cale, cum este Muzeul Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” (numite în continuare 
universitate şi Muzeu) – o subdiviziune 
educaţională şi ştiinţifică a universităţii 
creată cu scopul studierii istoriei fon-
dării şi dezvoltării universităţii, educaţi-
ei etico-deontologice a viitorilor speci-
alişti în medicină. 

să transmită prin-
tr-un soft special 
în regim on-line 
imaginile investi-
gării şi să obţină 
un diagnostic co-
rect.

Atenţia multor 
vizitatori (condu-
cători ai instituţii-
lor medico-sanita-
re publice, medici, farmacişti, sto-
matologi, oameni de ştiinţă) este 
atrasă de exponentele standului 
USMF ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bunăoară, savanţii V. Goncear, 
N. Bacinschi, V. Rudic, Şt. Pluga-
ru, S. Cerlat, T. Lupaşcu, V. Mel-
nic şi alţii propun compartimentul 
,,Remediu antibacterian”. Ei au 
depistat proprietăţile antibacteri-
ene ale enotaninului hidrosolubil 
obţinut din seminţe de struguri. La 
capitolul ,,Produse noi farmace-
utice” vizitatorii se familiarizează 
cu noi medicamente sintetice pen-
tru stabilizarea tensiunii arteriale. 
Autori – V. Chicavâi, E. Stratu, Ia. 
Coreţchi.

Nu mai puţin interesante şi de 
o înaltă valoare pentru vizitatori 
s-au dovedit a fi şi celelalte com-
partimente expoziţionale, cum ar 
fi:  Metode de tratament şi dis-
pozitive în otorinolaringologie, 
autori – A. Ababii, M. Maniuc, P. 
Ababii şi alţii; Tratamentul de-
reglărilor tubului auditiv în oti-
tele medii supurative cronice 
(O. Losâi, A. Sandul, L. Danilov); 
Perspective în diagnosticul şi 
tratamentul organelor interne 
(V. T. Dumbravă); Metode de 
tratament al arsurilor termice 
în perioada de şoc (V. Lutan, O. 
Galbur); Tratamentul complex al 
fracturilor pelviene instabile la 
pacienţii cu traume multiple (F. 
Gorea, V. Kusturov, V. Nacu, Ed. 
Borovic); iZoFurAL, un compus 
organic nou din rândul nitrofu-
ranilor (V. Prisăcaru,   Sv. Bura-
cov, V. Ţapcov); ciclul de inven-
ţii – Nanotehnologii de sinteză 
a compuşilor coordinativi noi şi 

Toate drumurile duc spre... Moldexpo
În această toamnă Facultatea 

Stomatologie a USMF “Nicolae 
Testemiţanu” celebrează frumo-
sul jubileu de 50 de ani – o vârstă 
magnifică, încununată rodnic cu 
laurii vremii şi cu un tezaur bo-
gat de evenimente şi specialişti 
performaţi în domeniu.

Cu ocazia acestui eveniment 
în data de 17 septembrie în Sala 
Palatului Feroviar a vut loc Şedinţa 
festivă, agenda de lucru a căreia a 
cuprins mai multe momente me-
morabile. Mulţi profesori universi-
tari de la Facultatea Stomatologie 
au primit diplome guvernamentale, 
printre care Gheorghe Nicolau, Pa-
vel Godoroja, Valeriu Burlacu, Va-

lentin Topală, Pavel Gnatiuc, Du-
mitru Şcerbatiuc, Nicolae Curlat.

Rectorul Universităţii, dl Ion 
Ababii a conferit titlul onorific de 
profesor asociat dlui Dan Fischer 
(SUA), oaspete de onoare al festi-
vităţii,  şi a ţinut să-i mulţumească 
pentru  experienţa şi cunoştinţele 
sale împărtăşite studenţilor medici-
nişti moldoveni.

Drumul spre  performanţă a 
Facultăţii de Stomatologie a trecut 
prin numeroase provocări şi reali-
zări. Pas cu pas a fost obţinută ex-
perienţa necesară pentru dezvol-
tarea stomatologiei în Republica 
Moldova. Succesele înregistrate 
de Facultatea  Stomatologie sunt 
cu atât mai evidente dacă ne gân-
dim că în anul 1934 la 10 mii de 
cetăţeni reveneau 0,2 dentişti şi 

erau deschise doar 45 de cabinete 
stomatologice în care activau 95 
de medici şi tehnicieni dentari. 

În Republica Moldova stomato-
logii de calificare superioară se pre-
gătesc pe parcursul a 50 de ani la 
Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 
În acest timp au absolvit facultatea 
4120 de specialişti, care activează 
astăzi în toate ramurile sistemului 
stomatologic din ţară şi de peste 
hotare. În aceste decenii au fost 
pregătiţi peste 849 rezidenţi, 62 se-
cundariaţi clinici şi doctoranzi, cer-
cetările ştiinţifice s-au încununat 
cu susţinerea a 10 teze de doctor 
habilitat în medicină şi 75 teze de 
doctor în medicină. Conform date-

lor Organizaţiei Mondiale a Sănă-
tăţii Facultatea se situează pe locul 
24 în lume după calitatea pregătirii 
medicilor stomatologi.

Nivelul de pregătire profesio-
nală la Facultate a fost apreciat 
de Organizaţia Mondială a Sănă-
tăţii, de Comisia Europeană Den-
tED, care  a certificat Facultata-
tea Stomatologie a Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu”. 

Acest fapt obligă colaboratorii 
Facultăţii să continue perfecţiona-
rea nivelului de pregătire profesio-
nală a medicilor stomatologi în ra-
port cu cerinţele contemporane. 

Dorim întregii Facultăţi perse-
verenţă în obţinerea obiectivelor 
propuse şi multe realizări frumoa-
se pe viitor.

Facultatea stomatologie 
la 50 de ani
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Universul Alma Mater

Un eveniment semnificativ şi de mare 
re zo nanţă în viaţa medicală a republicii, 
care se înscrie în suita de măsuri bene-
fice pentru dezvoltarea de mai de parte 
pe verticală a anesteziologiei şi rea ni-
ma tologiei, precum şi a întregului sistem 
de sănătate al republicii, a avut loc în in-
cinta Univer si tăţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Este vorba de Ediţia a IV-a a Cursuri-
lor Comitetului European pentru Educare în 
Anestezie şi cel de-al II-lea Congres Inter-
naţional al Societăţii Anesteziologie şi Re-
animatologie din Republica Moldova, care 
şi-au desfăşurat lucrările în perioada 27-30 
august 2009. 

Înainte de a ne referi cu detalii, argu-
mente şi impresii pe marginea acestor foruri 
ştiinţifice internaţionale intenţionăm să pă-

trundem în esenţa activităţii anestezi olo gu-
lui. Ne ajută în acest sens dl Sergiu Şandru, 
preşedintele Societăţii Anesteziologie din 
Republica Moldova, conferenţiar universi-
tar.

Sergiu Şandru: Misiunile principale ale 
specialistului în domeniul dat, ştiinţific vor-
bind, sunt: realizarea anesteziei, calmarea 
durerii, substituirea şi/sau dirijarea funcţiilor 
vitale compromise, moni to ri za rea şi asigu-
rarea siguranţei persoanei aflate în grija 
specialistului anesteziolog-rea ni ma to log. 
Toate cele enumerate sunt efectuate fie pe 
fonul traumei operatorii, fie în condiţiile unei 
agresiuni asupra organismului de o aşa in-
tensitate, care depăşeşte capacitatea lui de 
au toco mpensare, fie în cazul ambelor con-

comitent (cum ar fi, de exemplu, cazul unei 
persoane politraumatizate într-un accident 
rutier, adusă pe masa de operaţie). Fieca-
re dintre aceste mari misiuni este compusă 
din numeroase elemente indispensabile. 
Misiuni identice realizează şi reanimatolo-
gia (terapia intensivă), deosebirea fiind în 
derularea acestor procese în afara teatrului 
operator.

Medicul anesteziolog-reanimatolog este 
persoana care deţine minimum cinci com-
petenţe: praxiologică (efectuează manope-
rele şi intervenţiile invazive sau noninvazive 
specifice specialităţii), teoretică (întreaga 
acti vi tatea este bazată pe un vast bagaj 
de cunoştinţe enciclopedice din toate do-
meniile medicale, plus fizică, biochimie...) 
managerială (medicul anestezist are de 

gestionat timp, informaţie, mijloace materi-
ale şi resurse umane), ştiinţifică (poate să 
elaboreze, să efectueze o cercetare clinică, 
să analizeze datele obţinute şi să interpre-
teze critic datele altor cercetări, publicate 
în literatură), pedagogică (întotdeauna se 
face schimb de informaţii cu asistentul, stu-
dentul, rezidentul sau cu un alt coleg aflaţi 
alături). 

cor.: Care sunt problemele caracteris-
tice specialităţii Anesteziologie şi Reanima-
tologie, ale medicului anesteziolog-reani-
matolog?

Sergiu Şandru: O parte din probleme 
poartă un caracter financiar, altele se referă 
la lipsa de specialişti în această ramură, do-
tarea tehnică insuficientă, condiţii de lucru 

deseori neadecvate, în special, în raioane. 
Din păcate, nu suntem percepuţi ca un do-
meniu prioritar pentru investiţii în medicină, 
cu toate că în cazul nostru miza este mult 
mai mare decât sănătatea. Este vorba de 
viaţa pacientului. Apoi, anesteziologia este 
percepută greşit ca o spe cia li ta te de servi-
ciu, ,,subordonată” specialităţilor chirurgi-
cale. Am dori şi o autonomie mai mare de 
decizie acordată medicului anestezist.

cor: Cu ce s-au soldat lucrările congre-
sului din august curent?

Sergiu Şandru: La cel de-al II-lea Con-
gres au ţinut conferinţe profesori de peste 
hotare, au participat reprezentanţi din trei-
sprezece ţări ale lumii care au devenit pri-
etenii noştri la primul Con gres. Temele au 
fost adoptate la necesităţile Moldovei. Pe 

durata organizării lucră ri lor a fost o comu-
nicare largă, personalizată dintre aneste-
ziştii-reanimatorii moldoveni şi cei din stră-
inătate. S-a vorbit despre forţa de muncă 
şi remunerarea personalului în anes te zie şi 
reanimatologie, aspecte legate de siguran-
ţa pacientului, tratamentul contemporan al 
sepsisului, modalităţi de ventilare artificială, 
în total – peste 50 de comunicări va lor o a se. 
În ceea ce priveşte asemănările şi deosebi-
rile  dintre cele două congrese, aş menţiona 
continuarea şi extinderea celor începute, 
for tificarea colaborării dintre anesteziologia 
şi reanimatologia noastră cu cea de peste 
ho tare. Există şcoală franceză, anglo-saxo-
nă, scandinavă şi rusă de anestezie. Cola-
borând, luăm ce e mai bun de la acestea. 
Plus la toate, apar noi speranţe, noi forţe şi 
noi oportunităţi pentru ti nerii specialişti. Să 
nu uităm şi de ajustarea cât mai rapidă a 
specialităţii la standardele europene. 

Reflecţii ale organizatorilor 
şi participanţilor:

Adrian Belâi, Directorul Biroului Regio-
nal Moldova al Comitentului European pen-
tru Educare în Anestezie: În	esenţă,	CEEA	
reprezintă	un	sistem	de	Educare	Medicală	
Continuă,	compus	din	şase	module	autono-
me,	care	realizează	un	ciclu	CEEA.	Tema-

tica	modulelor	este	elaborată	de	toate	biro-
urile	 regionale.	 Desigur,	 trebuie	 îndeplinite	
şi	 anumite	 rigori	 de	 calitate	 şi	 con	ţi	nut	 ale	
informaţiei	 prezentate.	 La	 sfârşitul	 fiecărui	
modul,	 fiecare	 participant	 obţine	 un	 cer	ti-
ficat.	Un	număr	de	6	certificate,	de	 la	cele	
6	module	CEEA	aduc	 beneficiarului	Diplo-
ma	CEEA.	Utilitatea	CEEA	o	putem	judeca	
după	mai	mulţi	parametri:	 la	ele	se	 înscrie	
fie	care	al	doilea	medic	anestezist-reanima-
tor	din	Republica	Moldova	–	o	per	for	man	ţă	
men	ţi	nută	deja	al	patrulea	an	la	rând.

 Prof. Iurie Acalovschi, USMF „Iulius 
Haţieganu” Cluj-Napoca, România: De Re-
pub	li	ca	Moldova	mă	 leagă	 originea	mea	 de	
basarabean.	Oportunitatea	 temelor	o	dictea-
ză	 unele	 fenomene	 negative	 ale	 vieţii,	 cum	
sunt	stresul,	sedentarismul,	alcoolismul,	obe-
zitatea,	care	provoacă	cele	mai	grele	maladii.	
Întrunirea	a	fost	distinctă	prin	valo	a	rea	ştiinţifi-
că,	prin	diversitatea	aspectelor	abordate.	Sunt	
tentat	să	cred	că	in	for	ma	ţii	le	cu	le	se,	schimbul	
larg	de	opinii	vor	îmbunătăţi	bagajul	de	cunoş-
tinţe	al	celor	care	au	frec	ven	tat	cursurile.	Au	
fost	prezenţi	circa	400	de	delegaţi.

Vlad Pălitu, şeful secţiei Reanimare şi Te-
rapie Intensivă Călăraşi: Aş	caracteriza	aces-
te	 cursuri	 ca	 pe	 un	 eveniment	 extraordinar	
pentru	medicii	de	profil	şi	nu	numai.	M-au	im-
presionat	prin	conţinut	şi	noutate	majoritatea	
absolută	a	comunicărilor,	ce	se	disting	atât	în	
plan	teoretic,	cât	şi	sub	aspect	practic,	având	
un	pregnant	caracter	utilitar.	Po	si	bi	li	tă	ţile	me-
dicilor	noştri,	în	special	a	celor	de	la	ţară,	sunt	
foarte	limitate	în	ceea	ce	priveşte	plecarea	la	
asemenea	întruniri	care	au	loc	peste	hotare.	
De	 aceea	 sunt	 recunoscător	 iniţi	a	torilor	 şi	
organizatorilor	 acestor	 cursuri,	 care	 au	 invi-
tat	elita	sa	vantă	de	pe	mapamond.	Desigur,	
condiţiile	de	la	noi	diferă	cu	mult	de	cele	din	
ins	ti	tu	ţiile	 medicale	 din	 ţările	 avansate,	 dar	
totuşi	ne	vom	strădui	să	implementăm	unele	
metode	avan	sate	auzite	la	congres.

Victoria Ablu, rezident angajat USMF 
,,Nicolae Testemiţanu”: Am	acumulat	infor-
ma	ţie	 utilă	 despre	 activitatea	 anestezio-
logilor	din	alte	 ţări	care	aplică	noi	metode	
şi	 tehno	logii	 pentru	 diminuarea	 durerii	 şi	
efectuarea	 intervenţiilor	 chirurgicale	 la	 un	
nivel	 înalt.	 Congresul	 constituie	 o	 bună	
trambulină	 în	 dezvoltarea	 relaţiilor	 de	 co-	
operare	profesională	cu	colegi	din	străină-
tate	 în	extinderea	schimbului	de	 informaţii	
în	favoarea	dezvoltării	acestei	sfere	a	me-
dicinei	 şi,	 principalul,	 un	 mare	 beneficiu	
pentru	pacient.

Astfel s-a intitulat confe-
rinţa ştiinţifico-practică, 
care a avut loc în cadrul 
expoziţiei Moldmedizin & 
Molddent în data de 
10 septembrie curent. 

Participanţii la conferinţă au 
fost salutaţi de acad. Teodor Fur-
dui, prim-vicepreşedinte al AŞM, 
care a menţionat importanţa pro-
blemei abordate şi a exprimat un 
cuvânt de recunoştinţă savanţilor 
pentru activitate rodnică în acest 
domeniu. 

În comunicarea prezentată 
în faţa asistenţei Victor Ghicavâi, 
specialist principal în farmacolo-
gie la Ministerul Sănătăţii, dr. hab. 
med., prof. univ., şef catedră Far-
macologie şi Farmacologia Clini-
că, a menţionat:  

"Aprovizionarea cu medica-
mente calitative, eficiente, ino-
fensive şi accesibile determină în 
mare măsură viabilitatea sistemu-
lui de sănătate din ţară. Actual-
mente, în Republica Moldova se 
utilizează peste 6 mii de denumiri 
de medicamente în diferite forme 
farmaceutice. Producţia farmaceu-
tică autohtonă este realizată de 22 
de producători care au înregistrat 
circa 800 de denumiri de medi-
camente. Aşadar, peste 90-95 la 
sută de medicamente se importă, 
fiind scumpe pentru majoritatea 
populaţiei. O parte a produselor 
farmaceutice sunt preparate ge-
nerice (reproduse) şi numai 14-15 
denumiri sunt propuse de savanţii 
ţării noastre. În 2008, au fost im-
portate medicamente în sumă de 
136,9 mln dolari SUA, iar în Mol-
dova s-au fabricat de 12,3-15 mln 
dolari SUA. 

După volumul importului pe 
denumiri de medicamente, primele 
zece locuri le ocupă: cărbunele me-
dical, clorura de sodiu, extractul de 
odolean, acidul acetilsalicilic, citra-

monul, mucaltinul, apa injectabilă 
etc., preparate mai puţin esenţiale. 
E de subliniat, că în procesul de 
elaborare a medicamentelor este 
unul destul de dificil şi îndelungat 
(10-12 ani). Un rol deosebit apar-
ţine cercetărilor farmacologice – 
ideii ca atare şi depistării acţiunilor 
şi efectelor de bază a substanţelor 
noi, care, ulterior, generează ac-
tivităţile farmaceutice, cercetările 

rea noilor medicamente. Însă toate 
acestea necesită o susţinere mai 
evidentă a cercetărilor ştiinţifice 
din partea autorităţilor respective. 
Fabricarea şi implementarea în 
practica medicală sunt două etape 
finale ale complicatului proces de 
elaborare a medicamentului, care 
creează mari dificultăţi la demara-
rea acestuia. 

Întreprinderile producătoare de 

producerea medicamentelor puţin 
esenţiale, fabricate în special din 
materia primă importată. Toate 
acestea necesită o restructurare 
stringentă şi o susţinere conside-
rabilă a industriei naţionale, care 
s-a pomenit în situaţie dificilă. 

Lasă mult de dorit implemen-
tarea produselor obţinute în prac-
tica medicală şi pe piaţa farmace-
utică a ţării prin intermediul listei 
medicamentelor omologate şi 
neomologate în Republica Moldo-
va necesare instituţiilor medicale; 
listei medicamentelor esenţiale; 
formularului farmacoterapeutic 
naţional.

Cele şapte proiecte ale Pro-
gramului de Stat ,,Elaborarea şi 
implementarea noilor produse far-
maceutice în baza materiei prime 
locale” pentru anii 2007-2010, ela-
borat de AŞM, au determinat ne-
cesitatea formării bazei ştiinţifice 
de dezvoltare a industriei farma-
ceutice naţionale prin extinderea 
şi susţinerea cercetărilor ştiinţifice, 
prin implementarea în producere a 
preparatelor medicamentoase ori-
ginale noi de provenienţă animală, 
vegetală, entomologică şi sintetică 
în baza materiei prime locale şi 
implementarea lor mai evidentă 
şi obligatorie în practica medicală; 
centralizarea activităţii de cerce-
tare şi dezvoltare a industriei far-
maceutice, coordonarea activităţii 
tuturor întreprinderilor producătoa-
re (de Stat şi private), ocrotirea şi 
susţinerea producătorului, realiza-
rea producţiei calitative în interiorul 
şi în afara ţării, cu orientarea spre 

fabricarea produselor competitive 
şi eficiente la necesitatea siste-
mului de sănătate din ţară. Reali-
zarea acestora a fost preconizată 
prin crearea unei Agenţii a Medica-
mentului cu multitudinea de funcţii 
în domeniu, dar, cu părere de rău, 
s-a recurs la o altă modalitate de 
activitate: AM cu funcţiile ei apar-
te; ştiinţă destrămată; industria se-
parată nedirijată; implementarea 
,,după interes”.

Cu toate acestea vom încerca 
să aducem la cunoştinţa specia-
liştilor antrenaţi în activitatea de 
elaborare a medicamentelor, cola-
boratorilor instituţiilor interesate şi 
participante la rezolvarea proble-
mei  privind elaborarea şi imple-
mentarea preparatelor farmaceu-
tice pentru asigurarea sistemului 
de sănătate cu medicamente de 
primă necesitate şi accesibile  
populaţiei; găsirea posibilităţilor de 
reducere semnificativă a monopo-
lului de import a medicamentelor 
şi de dezvoltare a pieţei farmaceu-
tice naţionale".

Au mai prezentat comunicări V. 
Prisăcari, dr. hab. med., prof. univ. 
– ,,Izohidrofural	 –	 preparat	 nou	
antibacterian”; V. Rudic, acad., 
prof. univ. – ,,Preparate	antiatero-
gene	de	origină	alogală”; B. Parii, 
dr. hab. med., prof. univ. – ,,Unele 
aspecte	fizico-chimice	ale	medica-
mentului”, N. Bacinschi, dr. med., 
conf. univ. – ,,Produse	entomolo-
gice	 cu	 proprietăţi	 hepatoprotec-
toare	 şi	 imunomodulatoare”; Lilia 
Podgurschi, dr. med., conf. univ. 
,,Uleiul	din	seminţe	de	struguri	 în	
tratamentul	ulcerului	duadenal”, V. 
Chistruga, dr. med., director IMSP 
Spitalul Raional Cahul – ,,Utiliza-
rea	apei	minerale	,,Cahul”	în	ORL” 
şi alţii. 

S-a procedat la o convorbi-
re interactivă, ceea ce a activizat 
participanţii în luările de cuvânt din 
dezbateri.           

Elaborarea şi implementarea noilor preparate 
farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale

medicamente din ţară cu o renta-
bilitate modestă nu sunt în stare şi 
nici nu doresc să investească sur-
se financiare în cercetările ştiinţi-
fice; nu participă la cofinanţarea 
proiectelor, la implementarea teh-
nologiilor avansate de fabricare a 
formelor farmaceutice mai noi.

Întreprinderile farmaceuti-
ce de stat, societăţile pe acţiuni, 
SRL-urile, firmele producătoare 
actualmente sunt antrenate în re-

clinice, tehnologiile de fabricare şi 
implementare.

Rezultatele cercetărilor ştiin-
ţifice obţinute în ultimii ani în mai 
multe instituţii ştiinţifice ale AŞM, 
USMF ş. a. au demonstrat că Re-
publica Moldova dispune de un 
potenţial considerabil de savanţi 
în domeniu, de instituţii ştiinţifice 
academice şi universitare, de ma-
terie primă locală – toate necesare 
pentru elaborarea şi implementa-

Izvor de cunoştinţe, de noi 
oportunităţi şi speranţe 
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Violeta Stratan: Dle prof. 
Revenco, aţi dedicat viaţa în-
treagă psihiatriei. Ce înseamnă 
acest domeniu pentru dumnea-
vostră?

Mircea Revenco: Vreau să 
menţionez din start că „pe dru-
mul” psihiatriei am nimerit din 
întâmplare. Imediat după absolvi-
rea facultăţii am fost repartizat în 
calitate de medic în raionul Flo-
reşti, unde soţia mea lucra. Aşa 
am devenit psihiatru al raionului. 
Niciodată nu am regretat acest 
pas, deoarece s-a dovedit a fi o 
specialitate foarte interesantă, o 
ocazie de a trata oameni cu su-
ferinţe colosale, suferinţe pe care 
deseori societatea nu le înţelege. 
Aceşti oameni sunt izolaţi, sunt 
marginalizaţi, iar faptul că am pu-
tut şi mai pot să-i ajut îmi aduce o 
satisfacţie enormă. Dacă aş lua-o 
de la început, tot psihiatru aş fi.

V.S: Astfel dorinţa de a 
ajuta oamenii în suferinţă v-a 
motivat să alegeţi calea medi-
cinei?

M.R.: Da, dintr-o întâmpla-
re, treptat psihiatria a devenit o 
pasiune, pentru care am prins 
gust, de care sunt ataşat sufle-
teşte. Pe parcursul practicii mele 
de psihiatru nu a fost caz pe care 
să-l refuz, am jertfit întotdeauna 
din timpul  şi din sănătatea mea. 

V.S.: De-a lungul timpu-
lui aţi participat la numeroase 
conferinţe, congrese şi simpo-
zioane internaţionale…

M.R.: Le-am pierdut şi nu-
mărul. Am participat la multiple 
congrese unionale, mondiale, am 
avut şi cursuri de calificare de o 
lună în Statele Unite ale Americii 
şi în Franţa. Colaborăm foarte 

strâns cu colegii noştri din Ro-
mânia, organizând conferinţe pe 
diferite tematici.

V.S.: Cum consideraţi care 
este diferenţa dintre psihiatria 
practicată peste hotare şi cea 
autohtonă?

M.R.: Sigur că condiţiile de 
tratament şi de cazare sunt cu 
mult mai bune decât cele de la 
noi, ei îşi permit să cheltuiască 
cu mult mai mulţi bani pentru un 
caz. În ceea ce priveşte metodele 
de diagnostic, ele sunt aceleaşi. 
În psihiatrie putem spune că o 
mare însemnătate o are comuni-
carea dintre medicul  psihiatru şi 
bolnav, ceea ce permite ulterior 
diagnosticarea corectă a bolii. 

V.S.: Şi care este sau care 
ar trebui să fie relaţia dintre 
medicul psihiatru şi pacientul 
său? 

M.R.: În psihiatrie, spre deo-
sebire de alte domenii ale medici-
nei, pacientul nu trebuie să simtă 
superioritatea medicului, cu el 
trebuie stabilite relaţii amicale, iar 
această relaţie se creează de pe 
poziţia de la egal la egal. Medicul 
este dator să creeze o atmosfe-
ră în care bolnavul ar putea să-
şi deschidă sufletul. În psihiatrie 
“rana” pacientului este ascunsă 
în adâncuri şi doar prin comuni-
care cu bolnavul putem găsi acea 
rană şi putem diagnostica corect 
pacientul.

V.S.: Ce ar trebui să facă 
organele abilitate sau chiar 

mass-media pentru a înlătura 
unele stereotipuri din societa-
tea moldovenească? Mă refer 
la acele persoane care vin din 
variate motive la iMsp spitalul 
de psihiatrie pentru o consul-
taţie sau un simplu dialog cu 
medicul. Automat însa ei sunt 
catalogaţi drept nebuni sau 
bolnavi psihic.

M.R.: Cu părere de rău, 
la noi stigmatizarea bolnavilor 
e la un nivel foarte mare. Mulţi 
dintre pacienţi, precum şi rudele 
acestora evită contactul şi con-
sultaţiile specialistului psihiatru, 
deoarece consideră că aceasta 
ar dăuna carierei, imaginii bol-
navului. Spre exemplu, în Sta-
tele Unite ale Americii de multe 
ori psihiatrul este acelaşi medic 
de familie. Din aceste conside-
rente în cazul oricărei probleme 
apărute sau situaţii de stres pa-
cientul este consultat, primeşte 
un tranchilizant şi cu aceasta 
se rezolvă problema. La noi ce 
se întâmplă? Persoana  intră în 
stres şi ajunge la psihiatru cu 
nişte atacuri de panică. Iniţial ei 
apelează la specialişti fără stu-
dii în domeniul psihiatriei sau în 
general fără studii medicale, dar 
boala progresează şi, în cele din 
urmă, ajunge la noi într-un sta-
diu avansat al bolii. Situaţii de 
genul ăsta sunt foarte frecvente 
în societatea noastră, cu părere 
de rău.

V.S.: Datele statistice ne 
vorbesc despre creşterea sta-
bilă an de an a numărului bol-

Mircea Revenco: 

Mircea REVENCO, un nume notoriu în psi-
hiatria din Republica Moldova, profesor la ca-
tedra Psihiatrie şi Narcologie, doctor habilitat 
în medicină, Preşedinte al Societăţii Psihiatri-
lor şi Narcologilor din Republica Moldova, per-
sonalitate care şi-a dedicat 45 de ani din viaţă 
Universităţii. 

A muncit şi continuă să muncească cu 
multă dăruire de sine în acest domeniu deloc 
uşor al medicinei. Cele peste 200 de lucrări şti-

inţifice publicate l-au consacrat ca fiind unul 
dintre cei mai buni profesionişti ai domeniului. 
Mircea Revenco este specialistul care pentru 
prima dată în psihiatrie a descris reacţia “pe 
colaterală”, ulterior cifrată în literatura de spe-
cialitate ca reacţie “descrisă de profesorul Re-
venco”.  

Un om cu suflet mare, sociabil şi amabil, 
domnul Mircea Revenco a ţinut să-şi împărtă-
şească gândurile cu cititorii ziarului “Medicus”. 

navilor cu afecţiuni psihice. 
care este principalul motiv 
care duce la crearea acestei 
stări de fapt?

M.R.: Apariţia bolilor psihice 
se datorează mai multor factori. 
Primii sunt cei ereditari, apoi cei 
social-familiali. Un om poate trăi 
o viaţă întreagă cu o boală în for-
mă latentă, dar, înfruntând situaţii 
de stres major, boala îşi poate 
face apariţia prin forme foarte pe-
riculoase. Această statistică pesi-
mistă o întâlnim nu doar la noi în 
ţară, ci oriunde în lume. Moldova 
însă se individualizează prin ace-
le sute sau chiar mii de oameni 
plecaţi peste hotare în căutare de 
un trai şi un salariu decent. Până 
ating acel nivel de trai la care 
tind, oamenii sunt transformaţi în 
robi. Alţii, care rămân acasă, duc 
dorul după mamă, după tata sau 
după soţie,  soţ. Suntem o socie-
tate care are o problemă enormă: 
cei aproape un milion de cetăţeni 
moldoveni suferă peste hotarele 
ţării şi un alt milion suferă în ţară.

Vom avea o generaţie teri-
bilă. Vorbesc despre generaţia 
care creşte acum fără grija ma-
mei şi a tatei. În educaţia copilului 
prezenţa mamei este unul dintre 
factorii primordiali. Copilul lipsit 
de educaţia mamei e ca şi floa-
rea lipsită de razele soarelui. El 
se va ofili şi încetul cu încetul se 
va usca. Nu în zadar scriu fran-
cezii despre  “sindromul copilului 
abandonat”. Aceşti copii devin 
brutali, cu un caracter teribilist, ei 
nu se înscriu în tiparele societăţii. 
Lipsiţi în totalitate de grija părinţi-

lor, ei au  o reacţie depresivă pe 
care noi nu o putem sesiza, iar ei 
se autizează încetul cu încetul.

V.S.: Cum Vă înţelegeţi cu 
medicii care vin la recalifica-
re?

M.R.: Întotdeauna am încer-
cat să menţin o relaţie de egalita-
te între mine şi medicii de la Fa-
cultatea Perfecţionarea Medicilor, 
întotdeauna ascult părerea lor, o 
dezbatem, pentru că doar astfel 
putem  dezvolta gândirea clinică 
şi putem ajunge la un rezultat co-
mun veridic.

V.S.: Domnule profesor, 
Dumneavoastră în calitate de me-
dic psihiatru sunteţi mulţumit de 
realizările obţinute până acum?

M.R.: În linii generale da, 
însă, cu părere de rău, în practi-
ca mea au fost şi unele  cazuri, în 
care nu am putut ajuta pacientul 
sau efectul nu a fost cel scontat. 
În psihiatrie deseori se întâmplă 
ca bolnavul să nu-şi deschidă su-
fletul şi atunci mizezi  doar pe in-
tuiţia de medic. De multe ori poţi 
anticipa lucrurile, însă au fost ca-
zuri cărora nu le-am putut găsi re-
zolvarea. Fiecare caz în care nu 
am avut succes mi-a lăsat o rană 
adâncă în suflet, durerea căreia o 
mai simt şi astăzi.

V.S.: Ce sfaturi le puteţi da 
studenţilor medicinişti, care ar 
dori pe viitor să ia calea psihiatri-
ei?

M.R.: Un lucru interesant este 
că în celelalte ţări mulţi studenţi 
vor să devină specialişti în psihi-
atrie. Din păcate,  noi cu doi ani în 
urmă nu am putut forma nici două 
grupe de studenţi. Am format doar 
o grupă din şapte oameni. O cau-
ză ar fi toate bancurile şi glumele 
care se fac pe seama bolnavilor, 
precum şi  a medicilor psihiatri. 
Responsabilitatea de a spori inte-
resul studenţilor pentru psihiatrie 
stă pe umerii profesorilor. Psihia-
tria este una dintre cele mai nobile 
profesii, care permite de a acorda 
ajutor de nepreţuit oamenilor aflaţi 
în grave suferinţe.

Violeta STRATAN,
specialist relaţii publice

Generaţia tânără  a societăţii noas-
tre este un potenţial puternic şi unul de 
perspectivă pentru viitorul ţării. Acest 
adevăr este autentic şi în cazul stu-
denţilor de la medicină care, poate mai 
mult ca alţi reprezentanţi ai contingen-
tului tânăr, au nevoie de o educaţie şi 
atenţie distinctă, deoarece ei vor sta în 
perspectivă la paza sănătăţii populaţiei 
ţării. Sarcina formării de specialişti şi 
oameni de ştiinţă în domeniul medical 
se află nemijlocit pe umerii corpului pro-
fesoral-didactic şi tocmai din această 
cauză  la Universitate de Medicină exis-
tă necesitatea în cadre didactice cât 
mai bine pregătite. 

Un profesor perfect, în viziunea şi 
dorinţa studenţilor medicinişti, este în-
truchiparea a celor mai bune calităţi 
umane, în cumul cu posedarea de cu-
noştinţe aprofundate în materia pe care 
o deţine. Harul profesoral trebuie înmul-
ţit cu iscusinţa practicată în specialita-
te, aşa încât suportul teoretic să poată 
fi exemplificat adecvat prin cazuri din 
practica medicală. 

Totodată, abilităţile şi cunoştinţele 
profesorale trebuie să fie actualizate şi 
reformate în permanenţă în corespunde-

re cu inovaţiile 
curente de pe 
arena ştiinţifi-
că mondială şi 
din medicina 
bazată pe do-
vezi, aşa cum 
este practicat 
în ţările înalt 
dezvoltate.

S t u d e n ţ i i 
la medicină nu 
vor deveni ur-
maşi destoinici 
ai predecesorilor  
doar datorită unor 
profesori de vază.  
Studentul trebuie să-şi depună în această 
direcţie toate eforturile cuvenite, deoarece 
edificarea unui medic specialist este un 
proces unul deloc uşor. 

Aşadar, profesorul ideal la medicină 
este un atribut esenţial în crearea de noi 
promoţii de medici înalt calificaţi, însă 
acest obiectiv corelează vital cu fiecare 
individ în parte, aşa încât ambele părţi 
în egală măsură  trebuie să fie compe-
tente şi responsabile de traseul pe care 
îl urmează.    

Cum vedeţi un profesor 
ideal la medicină?

Cum vedeţi un student 
ideal la medicină? 

Stanislav Grosu, 
student anul V, 

Facultatea Medicină

s t u d e n t u l 
ideal la me-
dicină  nu 
trebuie să fie 
un geniu, dar 
se cere să fie 
talentat, am-
biţios, inteli-
gent, atent, 
conştiincios, 
punctual şi, în 
primul rând, 
să fie OM. 
Plus la toate, 

el trebuie să 
fie binevoitor, 
pozitiv, optimist 

– trăsături pe care fiecare dintre noi le 
caută când merge la un medic. 

Setea de a cunoaşte, străduinţa şi 
disciplina sunt calităţile fără de care 
nu ar putea supravieţui un student la 
USMF. El trebuie să fie în pas cu toate 
inovaţiile din  domeniul medicinei, re-
ceptiv la tot ce e nou şi progresiv,  de 
aceea e necesar să găsească timp 
pentru a vizita biblioteca şi Internetul. 
Studentul ideal are foarte multe dintre 
caracteristicile profesorului ideal, el tre-
buie să preia informaţia pe care o achi-

ziţionează  şi să o actualizeze în fieca-
re zi. Anume aşa se manifestă studenţii 
buni, cei care transformă informaţia în 
ipoteză de lucru, pe care apoi o anali-
zează.

Pilonii de bază pe care se poate 
clădi un caracter puternic sunt serio-
zitatea, responsabilitatea, colegialita-
tea, spiritul de echipă şi încrederea 
în ceilalţi semeni pentru că numai 
împreună suntem mai puternici. Un 
student ideal sau care tinde să se per-
fecţioneze trebuie să se integreze cu 
abilitate  în mediul studenţesc, acade-
mic şi medical;  să participe activ şi 
cu interes la viaţa studenţească, cul-
turală, ştiinţifică şi,  neapărat,  trebuie 
să respecte principiile morale, să-şi 
facă o autoinstruire didactică şi chiar 
să-şi atingă scopurile propuse pentru 
a ajunge la performanţa. Însă, totoda-
tă, nu  trebuie să uite de dezvoltarea 
propriei personalităţi. În primul rând, 
să se ocupe de propria sănătate. Ac-
tivitatea fizică trebuie să fie o parte 
indispensabilă din regimul zilei al unui 
student de la USMF.

Nu există idealuri irealizabile. „Ade-
văratele  înfrângeri sunt renunţările la 
vis!”
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Gheorghe Plăcintă, 
decanul Facultăţii 
Medicină

Istorii de succes

Rubrică	susţinută	de	Diana	PânzARi,	specialist	relaţii	publice

"Dacã aª lua-o de la început, 
tot psihiatru aª fi . . .”



Septembrie 2009

Tel.: 237653, 205175.      E-mail: medicus.ziar@mail.md; relatiipublice@usmf.md

■ A fi student la Univer-
sitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţa-
nu” înseamnă a conştientiza 
faptul că păşeşti pe urmele 
unor oameni de vază, înseam-
nă a-ţi asuma unele responsa-
bilităţi, dar şi a-ţi pune scopuri 
nobile, înseamnă a demonstra 
că eşti suficient de matur pen-
tru a sugera idei constructive 
şi pentru a lua decizii impor-
tante. 

Asociaţia Studenţilor şi Re-
zidenţilor (ASR) în acest an îm-
plineşte primul deceniu de ac-
tivitate. Membrii Asociaţiei sunt 
tineri entuziaşti, plini de idei, elan 
şi forţe, gata să mai reducă din 
puţinul timp liber pe care-l oferă 
curriculum-ul universitar, pentru a 
aduce ceva nou, interesant şi util 
în viaţa studenţilor Universităţii.

ASR are o structură ierarhică 
bine pusă la punct cu propriile or-
gane „legislative” şi „executive”, în-
globând şase departamente func-
ţionale: Departamentul Cultură; 
Departamentul Social; Departa-
mentul Trai; Departamentul Re-

Asociaþia Studenþilor şi Rezidenþilor 
la un deceniu de activitate

cu un organism viu, apoi Depar-
tamentul Cultură ar fi cu sigu-
ranţă sufletul acestuia. Membrii 
acestui departament au un plan 
divers ce ţine de activităţile cul-
turale începând din septembrie 
până la finele anului de învăţă-
mânt. Pentru anul de studii 2009-
2010 Departamentul Cultură 
urmează să organizeze Balul Bo-
bocilor	2009, care se va desfăşu-
ra în trei etape (învingătorii ne vor 
reprezenta Universitatea la etapa 
interuniversitară a concursului): 
23 şi 30 septembrie – semifinale 
cu participarea facultăţilor Sănă-
tate Publică, Stomatologie şi Far-
macie (I semifinală) şi Facultatea 
Medicină (a II-a semifinală). În 

perioada Zilelor Universităţii se 
va desfăşura Marea Finală. 

Nu mai puţin atractiv şi primit 
cu brio de către tineretul studios 
este şi campionatul intrauniversi-

tar TVC, organizat de asemenea 
de ASR. Câştigătorii ne vor re-
prezenta la Campionatul Interu-
niversitar, în cadrul căruia concu-
rează cele mai puternice echipe 
de TVC de la universităţile din re-
publică. În acest an, Marea Fina-
lă TVC Interuniversitar va avea 
loc la sfârşitul lunii octombrie. 

A devenit deja o minunată 
tradiţie ca la sfârşitul lunii de-
cembrie Departamentul Cultură 
să organizeze Balul Mascat de 
revelion. În semestrul de pri-
măvară, studenţii Universităţii 
de Medicină au inedita posibili-
tate de a-şi demonstra talentele 
(cântec, dans, poezie, pictură) în 
cadrul festivalului Tezaurul Stu-
denţesc, iar în  luna mai avem 
ocazia să devenim spectatori ai  
faimosului concurs al celor mai 
frumoase studente de la Univer-
sitate – Miss usMF.

Departamentul  Social are 
sub jurisdicţia sa domenii func-
ţionale indispensabile pentru 
activitatea Asociaţiei. La fiecare 

început de lună, membrii acestui 
departament organizează pro-
curarea de abonamente pentru 
transport public la un preţ redus. 
Pentru studenţii  din familii social-
vulnerabile sunt prevăzute facili-
tăţi. Departamentul Social este 
responsabil de desfăşurarea nu-
meroaselor excursii atât pe teri-
toriul ţării, cât şi în străinătate. De 
exemplu, în data de 25-27 sep-
tembrie curent se organizează o 
excursie la Kiev, iar la începutul 
lunii ianuarie se preconizează o 
excursie la Braşov. În afara de 
aceasta, săptămânal, începând 
cu mijlocul lunii septembrie, se 
organizează excursii pe teritoriul 
ţării, în locurile propuse de stu-
denţi (traseele sunt afişate din 
timp), cu transport la un preţ mai 
redus decât în oraş.

Asigurarea confortului în 
căminele din cadrul orăşelului 
studenţesc este una dintre obli-
gaţiunile Departamentului Trai. 
Membrii acestui departament fac 
parte din echipa responsabilă de 

cazarea studenţilor în căminele 
Universităţii la fiecare sfârşit de 
semestru de primăvară. Depar-
tamentul dat planifică formarea 
a trei comisii care vor efectua un 
control al respectării ordinii în ca-
drul căminelor studenţeşti.

Un moment important în ac-
tivitatea ASR este colaborarea 
cu alte asociaţii şi organizaţii, 
domeniu ce se află în centrul 
atenţiei  Departamentului Re-
laţii Externe şi Proiecte. Astfel, 
Asociaţia în colaborare cu UNI-
CEF a demarat în acest an pro-
iectul „Acţiuni	 comunitare	pentru	
copii	 şi	 tineri”. Proiectul prevede 
organizarea a 60 de seminare 
în satele Republicii Moldova cu 
precădere în cele din lunca Pru-
tului şi Nistrului la tema „Gripa” şi 
„Acordarea primului ajutor medi-
cal”. O parte dintre aceste semi-
nare s-au desfăşurat în semestrul 
trecut, celelalte urmând a avea 
loc pe parcursul semestrului de 
toamnă.

Mediatizarea activităţii ASR 
este prerogativa Departamentu-
lui Tehnologii Informaţionale. 
Aşadar, activităţile acestui de-
partament ţin de actualizarea si-
te-ului asociaţiei (www.asr.at.ua), 
de pregătirea anunţurilor, de elu-
cidarea activităţilor desfăşurate 
de către ASR. Această informaţie 
este afişată în blocurile de învă-
ţământ şi la căminele studenţeşti, 
iar ca material video este de-
monstrată la televizorul din holul 
blocului central al Universităţii.

Departamentul Sport pentru 
acest an de studii are un plan de 
activităţi bine conturat. Pe lângă 
un şir întreg de competiţii sportive, 
va fi deschisă o secţie de shap-
ping pentru studentele USMF „Ni-
colae Testemiţanu” (la preţul doar 
contra 50 lei lunar).

Asociaţia Studenţilor şi Rezi-
denţilor, aşadar, în primul deceniu 
al existenţei sale s-a dovedit a fi  o 
reală  expresie şi mod concret de 
realizare a voinţei şi doleanţelor 
studenţilor USMF „Nicolae Tes-
temiţanu”. Fără nici o îndoială că 
în deceniile ce  vor urma ASR va 
continua să-şi dea toată străduinţa 
pentru a proteja drepturile studen-
ţilor USMF şi pentru a transpune 
în viaţă ideile acestora.

Studenþii off-line

■ În data de  9 septem-
brie 2009, a avut loc ceremonia 
de conferire a gradelor militare  
studenţilor de la Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farma-
cie. Anul acesta 17 studenţi de 
la catedra Medicină Militară şi 
Extremală au primit epoleţii de 
locotenent în rezervă.

Într-o atmosfe-
ră solemnă, minis-
trul Apărării al Re-
publicii Moldova 
Vitalie Vrabie şi-a 
exprimat admira-
ţia faţă de medicii 
militari, cărora le-a 
multumit din suflet 
pentru munca lor 
plină de abnega-
ţie. Domnul minis-
tru a ţinut să men-
ţioneze că medicii 
militari sunt unicii 
care depun două 
jurăminte: cel de  
medic şi cel de 
militar.

La festivita-
te au mai fost 
prezenţi rectorul USMF “Nicolae 
Testemiţanu” Ion Ababii, colonelul 
medic Vasile Dumitraş, colonelul 
medic în rezervă Dumitru Grigo-
rian. 

Pentru merite înalte obţinute în 
timpul serviciului în rezervă, devo-
tament şi dragoste faţă de Patrie, 

rectorului Ion Ababii i s-a decernat 
Certificatul	de	Apreciere şi meda-
lia În	slujba	Patriei gr. III. În spiritul 
devotamentului faţă de Patrie şi cu 
ocazia Aniversării a 18-a a Arma-
tei Naţionale, ministrul Apărării a 
acordat Diplomă	 de	 onoare	 colo-
nelului medic în rezervă Dumitru 
Grigorian. Pentru indici înalţi în 

serviciul cotidian, educarea tinerei 
generaţii în spirit de patriotism şi 
devotament faţă de  Patrie şi pen-
tru alte merite deosebite, dl Vasile 
Dumitraş, şeful catedrei Medicină 
Militară şi Extremală, a fost deco-
rat cu medalia “În slujba Patriei”, 
gr.II.

Servesc Republica Moldova!

laţii Externe şi Proiecte; Depar-
tamentul Tehnologii Informaţi-
onale; Departamentul Sport.

Dacă e să comparăm Aso-
ciaţia Studenţilor şi Rezidenţilor 

Activitatea ştiinţifică şi di-
dactică a studenţilor din cadrul 
USMF “Nicolae Testemiţanu” a 
înregistrat rezultate importante 
pe parcursul ultimului an mai 
ales datorită planului elaborat de 
Asociaţia Ştiinţifică a Studenţilor 
şi Tinerilor Medici, Direcţia Ştiin-
ţă şi cu suportul altor structuri 
administrative ale Universităţii. 
Realizările includ atât activităţi 
în cadrul Universităţii, cât şi din 
afara ei. 

Putem releva implicarea în 
organizarea şi desfăşurarea 
cursului Global	 Health	 Course	
- program didactic asigurat prin 
proiectul comun al USMF şi 
Universitatea Carolina de Est, 
audierea şi evaluarea cercurilor 
ştiinţifice din cadrul catedrelor 
Farmacologie şi Farmacologie 
clinică, Chirurgie generală şi 
semiologie, a Conferinţei ştiinţi-
fice studenţeşti la cursul Psiho-
logie generală.

Enunţăm drept o reuşită şi 
aderarea la programul Trans-
Med-Schimburi	Studenţeşti	Inte-
runiversitare al Federaţiei Aso-
ciaţiilor Studenţilor în Medicină 
din România, în aşa fel progra-
mul devenind de nivel trans-
naţional şi cu prevederi de re-
alizare a mobilităţii studenţeşti 
europene. În urma desfăşurării 
acestui program în decursul 
anului academic 2008-2009, 
25 dintre studenţi au avut po-
sibilitatea de a petrece o săp-
tămână de studii în unul dintre 

cele zece centre universitare 
partenere româneşti. 

Recunoscându-se semni-
ficaţia relaţiilor de parteneriat 
s-a convenit asupra acordurilor 
bilaterale cu Asociaţia Tine-
rilor Cercetători din Moldova 
“PRO-Ştiinţa”, Societatea Stu-
denţească de Chirurgie din Ro-
mânia, Societatea Studenţilor 
Medicinişti Craiova, Societatea 
Studenţilor Medicinişti Timişoa-
ra, Societatea Studenţilor Me-
dicinişti Iaşi, Eesti Noorte Tea-
dlaste Akadeemia (Academia 
Tinerilor Savanţi din Estonia), 
Student BMJ (Marea Britanie), 
IVth Young European Scientist 
Meeting (Portugalia) şi Roma-
nian Journal of Young Medical 
Proffesionals.

În decursul anului academic 
precedent, la conferinţele şi con-
gresele de specialitate s-au în-
registrat peste 50 lucrări ştiinţifi-
ce, au participat circa 30 grupuri 
de autori la cele 11 evenimente 
ştiinţifice desfăşurate în Moldo-
va, România, Polonia, Olanda, 
Germania, Ucraina, Rusia.

Stabilirea contactului cu 
MedicalStudent.ro	 –	 Revista	
studenţilor	 informaţi	 din	 Ro-
mânia, ce promovează meto-
da educaţională de e-learning 
medical şi e-health, a permis 
studenţilor din cadrul USMF să 
publice ştiri medicale, cazuri 
clinice, publicaţii de profil.

Asociaţia Ştiinţifică a Stu-
denţilor şi Tinerilor Medici 

a participat şi la campania 
transfrontalieră de combatere a 
tuberculozei, la Ziua Mondială 
de Combatere a Tuberculozei,  
alături de Fondul Global de 
Combatere a HIV-SIDA, Tuber-
culozei şi Malariei şi STOP TB 
Partnership.

Aderarea în calitate de 
partener naţional la Students 
for	 Kids	 International	 Projects	
(Marea	Britanie) a deschis im-
plicarea şi în aria de asistenţă 
medico-socială şi de reabilita-
re, astfel studenţii participînd la 
voluntariat umanitar medical.

Cu ocazia Zilei Mondiale a 
Sănătăţii în comunitatea uni-
versitară s-a marcat genericul 
acesteia prin editarea  broşu-
rilor informative şi elaborarea 
de afiş, în conlucrare cu Direc-
ţia Medicina Calamităţilor din  
CNŞPMU.

Aflându-ne la început de 
nou an universitar, putem 
anunţa despre continuarea şi 
extinderea programelor iniţi-
ate, exemplificând prin impli-
carea din luna septembrie la 
conferinţa medicală din cadrul 
Humboldt  Kolleg, petrecută în 
Chişinău, şi prin organizarea 
mesei rotunde sub egida Uni-
versităţii între studenţi şi DAAD 
Deutscher Akademischer Aus-
tausch Dienst - reprezentanţa 
în Moldova.

Stanislav Grosu, 
preşedintele AŞSTM

Continuitatea programelor ştiinţifice iniţiate
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În data de 4 septembrie curent, 
rectorul USMF „Nicolae Testemiţa-
nu”, prof. univ. Ion Ababii, a avut o 
întrevedere cu studenţii anului VI ai 
Filierei francofone. Anul acesta de 
burse de stagiu în străinătate au be-
neficiat 24 de studenţi medici. Prin 
intermediul Agenţiei Universitare 
Francofone în perioada 13 iulie-13 
august curent studenţii şi-au făcut 
stagiul în patru centre universitare 
din Franţa (Nantes, Angers, Marse-
ille) şi  Belgia (Bruxelles).

Într-o atmosferă familiară, în care fie-
care student a fost liber să-şi expună păre-
rea, au fost punctate cele mai importante 
aspecte ale vizitei lor în străinătate. Ca un 
numitor comun al expunerilor s-a conturat 
faptul că toţi studenţii au rămas profund 
impresionaţi de atitudinea medicilor faţă 
de studenţi şi rezidenţi. În pofida faptului 
că s-a simţit o oarecare distanţă colegială, 
totuşi studenţii s-au putut bucura de relaţii 
de prietenie din partea medicilor suprave-
ghetori. Având acces direct la deprinderile 
practice, nu au fost doar simpli observa-
tori, cum se întâmplă în cazul stagiilor în 
clinicile din Moldova. 
Marandiuc Svetlana (Bruxelles, Belgia):

“Din	start	vreau	să	spun	că	am	primit	
mult	mai	mult	 decât	m-am	aşteptat.	Am	
făcut	stagiul	 în	secţia	de	 Imagistică.	Am	
fost	surprinsă	de	faptul	că	în	spital	există	
o	bază	de	date	care	permite	compararea	
unor	boli	la	diferiţi	pacienţi	în	diferite	sta-
dii	de	dezvoltare.	Plus	la	toate,	am	făcut	
şi	gărzi,	 care	au	 fost	şi	platite.	 În	 timpul	
liber	am	avut	ocazia	să	călătoresc	în	Bru-
ges,	 pe	 litoral,	 vizitând	 ulterior	 şi	 oraşul	
Amsterdam.”

Beneficiind de o autonomie aparte, 
studenţii  întocmeau dosare sau rapoarte 
despre maladiile pacienţilor, iar medicul 
doar verifica lucrul făcut de ei. Acest fapt 
este îmbucurător şi dovedeşte că medicii 

au avut încredere în studenţii noştri, nu au 
pus la îndoială munca pe care au depus-o.

Un alt aspect de care au fost impresi-
onaţi studenţii noştri a fost atitudinea pe  
care o manifestă medicul faţă de pacient. 

Bolnavului i se explică foarte amănunţit şi 
clar de ce afecţiune suferă. La necesitate 
vin mai mulţi medici şi vorbesc cu pacientul 
despre cauzele apariţiei bolii şi care sunt 
cele mai  eficiente metode de tratament 
care pot fi administrate.  
Chelvan Viorica (Nantes, Franţa): 

“Mi-am	 făcut	 stagiul	 în	 secţia	 de	
Obstetrică	şi	Ginecologie.	Experienţa	trăită	
în	clinica	franceză	este	de	neuitat.	M-au	sen-
sibilizat	foarte	mult	relaţiile	colegiale	dintre	
medici	şi	rezidenţi,	dintre	student	şi	medic.	
Fiecare	angajat	al	spitalului	ştie	de	ce	este	
responsabil,	 iar	medicul	are	mai	mult	 timp	
pentru	 a-şi	 exercita	 funcţiile	 sale	 directe,	
adică	cele	de	medic	şi	mai	puţin	cele	ad-
ministrative.	Dacă	mi	s-ar	mai	oferi	 încă	o	
asemenea	şansă	de	stagiere,	aş	pleca	nu-
maidecât,	deoarece	acest	gen	de	deplasări	

sunt	utile	atât	pentru	noi	ca	studenţi,	cât	şi	
pentru	activitatea	pe	care	o	vom	desfăşura	
ulterior	în	calitate	de	medici.”	

Studenţii şi-au efectuat stagiul de prac-
tică în secţiile de Obstetrică şi Ginecolo-

gie, Neurologie, Chirurgie, Gastrologie şi 
Transplantologie Hepatică. Unii au benefi-
ciat de un program fix de lucru, alţii au avut 
parte de unul mai flexibil. Cazarea a fost 
organizată în cămine sau în internate. Fie-
care dintre studenţi a beneficiat de o bursă 
în mărime de 700 euro.

Studenţii au avut de prezentat rapoarte 
teoretice, alţii au susţinut chiar şi exame-
ne, însă în orice efort depus ei s-au bu-
curat de  respectul şi bunăvoinţa celor din 
jur. Folosindu-se în clinicile respective de 
un echipament tehnic performant, ai noştri 
tineri şi-au exprimat sincere regrete că nu 
se pot bucura de asemenea aparataj la ei 
în ţară. 
Ţurcanu Mihai	(Angers, Franţa): 

“Am	avut	şansa	să	fac	practica	în	secţia	
Chirurgie.	 Mi-am	 petrecut	 o	 bună	 parte	 a	

stagiului	 în	blocul	operator,	 însă	am	putut	
să	urmăresc	şi	 alte	aspecte	generale	ale	
sistemului	 medical	 francez.	 Impresionant	
mi	s-a	părut	faptul	cât	de	lejer	se	încadrează	
studenţii	medici	chiar	din	primii	ani	în	prac-
tica	de	medic.	Studentul	de	la	anul	trei-pa-

tru	 face	 acelaşi	 lucru	
pe	care	 îl	 îndeplineşte	
rezidentul	 la	 noi.	 Plus	
la	 toate,	am	beneficiat	
în	clinică	de	un	sistem	
computerizat,	 care	
permite	 medicilor	 să	
proceseze	 mult	 mai	
rapid	 informaţia.	 Un	
lucru	important	trebuie	
de	 menţionat	 despre	
sistemul	 asistenţei	
sociale.	Astfel,	pacien-
tul	 dacă	 îşi	 doreşte,	
poate	 rămâne	 în	 spi-
tal,	dacă	nu,	asistenta	
medicală	merge	la	bol-
nav	 la	 domicilui	 pen-

tru	 a-i	 acorda	 ajutorul	 medical	 necesar”.
Atent la cele spuse de către studenţi, 

dl Ion Ababii a ţinut să menţioneze 
următoarele: “Această	 şansă	 unică	 de	 a	
face	stagiul	de	practică	peste	hotare	a	fost	
posibilă	 doar	 în	 urma	 eforturilor	 depuse	
zeci	de	ani	de	zile.	De	aceea	voi,	studenţii,	
trebuie	să	fiţi	promotori	ai	acelor	schimbări	
atât	de	necesare	sistemului	medical	din	Re-
publica	Moldova.	Fiind	 tineri,	activi	 şi	plini	
de	entuziasm,	încercaţi	să	nu	fiţi	indiferenţi,	
pentru	 că	 doar	 astfel	 vom	 putea	 aduce	
standardele	europene	la	noi	acasă.”

Domnul rector a rugat studenţii fran-
cofoni să transmită mesajul adus din 
străinătate atât colegilor, cât şi profe-
sorilor, pentru o mai bună colaborare şi 
pentru un mai bun rezultat în procesul 
didactic.

Stagii în străinătate

Materialele pub li cate re flectă 
opinia au to rilor care 

nu întotdeauna co in cide  
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Relaþii internaþionale

Zarbailov Natalia,  conf. univ., 
catedra Medicină de Familie
Plugaru Polina, farmacist, 
Farmacia Universitară
Platon Elena,  asistent univ., 
catedra Biologie Moleculară 
şi Genetică Umană 
Cuşnir Valeriu, prof. univ., catedra 
Oftalmologie
Şcerbacova Galina,
 asistent univ., catedra Pediatrie 
şi Neonatologie     
Hangan Corneliu,   conf. univ.,  
catedra Fiziopatologie şi fiziopatolo-
gie clinică
Bârsa Tatiana,  operator MEC, Centrul 
Editorial Poligrafic Medicina
Lozan Ala , inginer coordonator,   
Secţia construcţii capitale 
şi reparaţii curente
Plotnicu Sorin,  asistent univ., 
Neorologie FPM   
Vâslouh Oxana,  cercet. ştiinţific,  
Laboratorul Analiză, Standardizare şi 
Control Medical 

Covalenco Margarita,  labor. super.,  
catedra Anestezilogie şi Reanimatolo-
gie Nr. 2
Odobescu Oxana Tudor,   asistent 
univ.,  catedra Hematologie, Oncolo-
gie şi Terapie de Campanie
Sainsus Natalia, conf. univ.,  
Catedra Microbiologie, virusologie 
şi imunologie
Pădure Carolina,  tehnician dentist, 
Clinica Stomatologică 
Ciorna Viorica,  asistent univ., 
cursul Genetica Medicală 
Fiodorova Nina,  asistent univ.,  cate-
dra Dermatovenerologie cu curs FPM 
Andrieş Lucia,  prof. univ., catedra 
Diagnostic de Laborator Clinic
Harea Gheorghe, cerc. ştinţific,
catedra Gastroenterologie
Mazuru Vitalie, cerc. ştinţific,
Laboratorul Morfologie  
Semeniuc Stela , conf. univ. , 
catedra Boli Infecţioase 

Senatul USMF "N. Testemiţanu"  

In memoriamAvem deosebita plăcere de a 
felicita cu ocazia zilei de naştere 
colaboratorii USMF "Nicolae 
Testemiţanu" din Republica 
Moldova.
Jubileele sunt un fel de rubicon 
din cinci în cinci ani, trecând peste 
care parcă începi o nouă etapă din 
viaţă.  
Aducem omagiaţilor noştri din 
luna septembrie sincere urări de 
sănătate, bunăstare şi frumoase 
realizări pe plan personal şi 
profesional.
La Mulţi Ani, 
mult stimaţii noştri colegi!

Felicit�ri
CARIERA SA profe-

sională a evoluat de la 
asistent, lector superior, 
conferenţiar, profesor 
universitar la şef de cate-
dră. Paralel cu aceasta a 
îndeplinit funcţiile de pro-
decan, decan, iar în ulti-
mii nouă ani de viaţă de 
prim-vicerector, prorector 
didactic. Datorită capa-
cităţilor excepţionale de 
muncă a ştiut să îmbine 
armonios lucrul pedago-
gic şi administrativ cu o 
vastă şi rodnică activitate 
ştiinţifică. Pe parcursul 
anilor a publicat 170 de 
lucrări ştiinţifice şi didac-
tice, este autorul mai mul-
tor inovaţii şi brevete de 
invenţii. 

Calea parcursă de 
profesorul Petru Galeţchi 
este un model de perse-
verenţă şi muncă în cuce-
rirea noilor orizonturi ale 
ştiinţei şi metodologiei. El 
va rămâne mereu ca un 
exemplu de Om adevărat, 
de luptător neînfricat pen-
tru adevăr şi dreptate, ca 
un distins patriot al nea-
mului. Numele şi faptele 
sale sunt vii în memoria 
ce i-o purtăm.

“Un	Om	cu	litera	mare,	
bun	 familist,	 conducător	
excelent	şi	patriot	al	ţării” 
- Alexandru Cotici, dr., 

conferenţiar, catedra Mi-
crobiologie cu Virologie şi 
Imunologie.

"Pedagog	 de	 excep-
ţie,	 savant	 cu	 renume,	
specialist	de	valoare,	dar	
în	primul	rând	OM”.	Aces-
tea	ar	fi	principalele	virtuţi	
cu	 care	 l-aş	 caracteriza	
pe	 prof.	 Petru	 Galetchi.	
Am	 fost,	sunt	şi	voi	fi	 în-
totdeauna	 mandră	 şi	 fe-
ricită	 că	 am	 avut	 şansa	
de	 a-l	 cunoaşte	 pe	 prof.	
Petru	Galeţchi.	El	mi-a	în-
drumat	primii	paşi	în	pro-
fesie,	de	la	el	am	învăţat	
pedagogie,	microbiologie,	
dar	 şi	 omenie.	 	 Şi	 dacă	
am	 reuşit	 să	 obţin	 ceva	
în	plan	profesional,	totul	îi	
datorez	în	primul	rând	dlui	
Profesor.	Şi	în	prezent,	în	
cele	mai	dificile	momente	
gândul	meu	se	îndreaptă	
spre	domnia	sa,	solicitân-
du-i	sfaturile	înţelepte	sau	
intuind	cum	ar	fi	procedat	
dumnealui.	 Şi-a	 dedicat	
viaţa	universităţii,	înveşni-
cindu-şi	 numele,	 care	 va	
supravieţui	peste	genera-
ţii”	 	- Valentina Vorojbit,  
dr., conferenţiar, catedra 
Microbiologie cu Virologie 
şi Imunologie.

„Domnul Petru Ga-
leţchi	a	fost	o	personalita-
te	 	care	a	 lăsat	o	brazdă	

adâncă	 în	 istoria	 ştiinţei	
medicale	 şi	 în	 special	 în	
cadrul	catedrei	de	Micro-
biologie,	 a	 fost	 un	 peda-
gog	iscusit,	un	bun	orga-
nizator	 şi	 un	 savant	 cu	
renume.

Mai	 multe	 generaţii	
păstrează	 în	 suflet	 pro-
funda	recunoştinţă	pentru	
cunoştinţele	ce	le-a	altoit,	
pentru	bogata	experienţă	
profesională	 pe	 care	 a	
împărtăşit-o	 	 cu	 genero-
zitate,	 pentru	 susţinerea	
pe	care	 le-a	acordat-o	 la	
momentul	oportun.

Am	 apreciat	 mult	 ati-
tudinea	 domnului	 Petru	
Galeţci	 faţă	 de	 catedra	
noastră,	 care	 a	 fost	 sus-
ţinută	 şi	 ajutată	 în	 toate	
activităţile.										

De	aceea	îl	voi	păstra	
pentru	 totdeauna	 în	 me-
morie	cu	o	deosebită	pio-
şenie	amintirea	frumoasă	
despre	 Petru	 Galeţchi. 
- Carolina Lozan-Tîrşu, 
asist.univ., catedra Mi-
crobiologie cu Virologie si 
Imunologie.

petru Galetchi 
doctor în medicină, lucrător emerit al învăţă-
mântului superior, inventator, cavaler al Or-
dinului „Gloria muncii” şi Medaliei „Nicolae 

Testemiţanu”

relatiipublice@usmf.md


