Nr. 4-6 (871-873)

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

Aprilie-Iunie 2014

Editorial

Dragi absolvenţi,
Iată că s-a încheiat o nouă etapă din viaţa
Dumneavoastră de student, rezident sau masterand,
perioadă în care aţi descoperit şi cunoscut tainele celor
mai nobile profesii - de medic şi farmacist. Şi pentru noi,
administraţia Universităţii şi cadrele didactice, această
perioadă a fost o nouă experienţă, cu emoţii şi împliniri
trăite alături de voi. Ne bucurăm că aţi păşit hotărât şi
ferm până aici, şi suntem toţi mândri de aceasta.
Stimaţi tineri colegi, apreciem entuziasmul cu care
porniţi în viitoarea Dumneavoastră carieră. Totuşi, veţi întâmpina multe
greutăţi, iar pentru a le depăşi - să vă amintiţi de valorile care v-au format aici,
la Universitate. Îndemnul nostru este să vă îndepliniţi misiunea cu demnitate şi
cu mare responsabilitate, ca adevăraţi urmaşi ai marelui Nicolae Testemiţanu,
contribuind la menţinerea şi dezvoltarea imaginii Universităţii noastre.
USMF ”Nicolae Testemiţanu” se află în proces de asimilare a unui model
european de instruire - cel mai apreciat şi cotat în lume. Alinierea curriculumurilor la standardele europene şi implementarea practicilor moderne de formare
a specialiştilor în medicină este obiectivul prioritar al Universităţii. În prezent,
toate eforturile sunt orientate spre evaluarea internaţională, în conformitate
cu standardele educaţionale ale Federaţiei Mondiale a Învăţământului Medical. Un prim avantaj al acestui proces este recunoaşterea diplomelor de studii
ale absolvenţilor USMF “Nicolae Testemiţanu” şi dincolo de hotarele ţării, dar
şi tinerii din alte state ar putea deveni mai interesaţi să înveţe aici. În prezent,
la instituţia noastră îşi fac studiile 5646 studenţi, dintre care 1581 sunt cetăţeni
străini, care ulterior se vor afirma ca adevăraţi specialişti medici şi farmacişti.
Sunteţi bineveniţi în rândul comunităţii medicale şi farmaceutice, cu îndemnul Lucendo Allis Ego Ipse Ardeo!

Anual, în cea de-a treia duminică a lunii
iunie, sărbătorim Ziua lucrătorului medical
şi a farmacistului. Cu această ocazie, adresăm
felicitări tuturor celor care activează în domeniul medicinei şi farmaciei.
Dragi colegi, Vă urăm multă sănătate,
bunăstare şi succese remarcabile în activitate, motivaţii pentru performanţă şi
perfecţionare.

La mulţi ani!

Olga Cerneţchi, prorector
pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ, a adus felicitări tinerilor medici și farmaciști
pentru faptul că au încheiat o
nouă etapă din viaţa lor, dar i-a
atenţionat că adevăratele examene le vor susţine faţă în faţă cu
pacienţii. Totodată, prorectorul
a amintit că 70 la sută dintre absolvenţii promoţiei curente sunt
din localităţile rurale şi este de
datoria lor să se întoarcă acasă
pentru a sta de veghe la sănătatea
populației.

Cuvinte de încurajare şi poveţe pentru "tinerii colegi“ a adus şi
Vladimir Hotineanu, preşedintele
Comisiei parlamentare protecţie
socială, sănătate şi familie, membru corespondent al AŞM, şef catedră Chirurgie nr. 2. "Voi sunteţi
cei care veţi participa la revoluţia
tehnologică în medicină”, a menţionat profesorul, în contextul în
care le vorbea absolvenților despre oportunitățile ce îi așteaptă.
Ministrul sănătăţii, Andrei
Usatîi, de asemenea, le-a dorit
cât mai multe realizări în cariera
lor de medici şi farmacişti. Oficialul a evidențiat cât de importanţi
sunt absolvenţii USMF “Nicolae
Testemiţanu” pentru reformarea
sistemului de sănătate din republică, în special, acum, când sunt
reconstruite spitalele și centrele
de sănătate, cu suportul Uniunii
Europene.

USMF ”Nicolae
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O nouă promoție de absolvenți a USMF ”Nicolae Testemițanu”

Absolvenții Universității de
Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” au depus, în
data de 14 iunie curent, Jurământul lui Hippocrates. La festivitate
au participat administraţia Universităţii, oficiali, decani, șefi de
catedră, părinţi şi prieteni.
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Actualități în rinologie Conferința ORL
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Ion ABABII, rector,
profesor universitar,
dr. hab. şt. med., academician al AŞM

Tradiţional, în timpul ceremoniei, absolvenţii au înmânat
flacăra cunoştinţelor colegilor lor
din anul I şi au adus cuvinte de
mulţumire profesorilor, părinţilor,
dar şi colegilor, alături de care au
trăit clipe de neuitat.
Saleh Yaacoubi, absolvent
al Facultății de Medicină nr. 2, a
ţinut un discurs în română, engleză şi arabă, prin care şi-a exprimat recunoştinţa pentru cele
învăţate aici: “USMF “Nicolae
Testemiţanu” va rămâne, întotdeauna, pentru noi Alma Mater”,
a spus studentul străin.

ÎN ACEST NUMĂR:

Bregman, oaspete din Israel. Acesta
din urmă a mulţumit, în numele părinţilor şi rudelor absolvenţilor, pentru munca depusă de comunitatea
universitară în formarea tinerilor
specialişti medici şi farmacişti. Pentru oaspetele din Israel și întreaga sa
familie, Universitatea noastră este
Alma Mater, dat fiind faptul că atât
copiii lui, cât și nepoata au absolvit
această instituție.
În acest an, 949 de tineri au absolvit USMF ”Nicolae
Testemițanu”, dintre care 146 de
studenţi străini, din 11 ţări. Pentru
ei a sunat un ultim sunet de clopo-
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La eveniment au fost prezenţi
şi Gheorghe Ghidirim, preşedintele
Ligii Medicilor din Republica Moldova, şef catedră Chirurgie nr. 1 “Nicolae Anestiadi”, Mircea Buga, director general, Compania Naţională
de Asigurări în Medicină, Arcadie

ţel, care a marcat nu un sfârşit, ci
un nou început!
Evenimentul s-a încheiat cu
un recital al formaţiei Catharsis surpriză din partea administraţiei
Universităţii pentru tinerii absolvenţi.

Univers Sportiv
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USMF “Nicolae Testemiţanu”
– emblema Chişinăului
şi a întregii ţări

Alma Mater

Asociaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România s-a întrunit în
premieră la Chişinău, în perioada 5-8 mai curent. Membrii acesteia, rectorii universităţilor de medicină din România şi administraţia USMF “Nicolae Testemiţanu”, au
abordat probleme de interes comun pentru învăţământul superior medical şi farmaceutic din ambele ţări.
Pe parcursul a trei zile, rectorii şi colegii lor au discutat problemele privind
învăţământul medical şi farmaceutic, la
nivel universitar şi postuniversitar. Participanţii la întrunire au stabilit că universităţile vor lua parte la diferite proiecte
internaţionale în domeniul educaţiei,
cercetării şi practicii medicale. Rectorii au

congrese şi alte manifestări ştiinţifice. În
plus, se va asigura stimularea şi dinamizarea mobilităţii academice a studenţilor,
rezidenţilor, cadrelor didactice şi ştiinţifice; se vor fortifica relaţiile de cooperare
între Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor
în Medicină din RM şi societăţile similare din România. “Trebuie să continuăm

decis că vor dezvolta, în comun, programe
de instruire medicală prin simulare; vor
organiza foruri de specialitate, conferinţe,

strategia dezvoltării uniforme a învăţământului medical şi creşterea competitivităţii acestui grup de universităţi. Nu

Agenda evenimentelor

mai putem fi actori pe plan local, dar
deja pe unul general”, a accentuat Vasile
Astărăstoae, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi.
La şedinţa de bilanţ a reuniunii, reprezentanţii români au dat unele aprecieri instituţiei noastre, calificând pozitiv
reformele din sistemul de sănătate şi învăţământul medical din Republica Moldova. “Trebuie să fiţi mândri că aveţi o
asemenea universitate în Republica Moldova. Tot ce s-a realizat aici, în ultimii ani,
dezvoltă nu doar învăţământul medical
de calitate, dar şi o plasează printre cele
mai competitive instituţii”, a declarat rectorul UMF “Gr. T. Popa” Iaşi, preşedintele
Colegiului Medicilor din România. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” este o emblemă
a Chişinăului şi a întregii ţări, promovează o politică de dezvoltare continuă a
învăţământului medical, implementează
cunoştinţele în sistemul de sănătate şi influenţează reformele în domeniu. Astfel
de aprecieri au adus rectorii şi participanţii la întrunirea Asociaţiei Universităţilor

“Gala Premiilor în Sănătate”
şi-a desemnat câştigătorii

20 iunie 2014
Conferinţa Naţională
de Gastroenterologie
şi Hepatologie
Sala de conferinţe
a Spitalului Clinic Republican,
str. Nicolae Testemiţanu, 29
7:30-19:00

14-25 iulie 2014
”Şcoala de vară în neuroştiinţe”
8:30-16:00

21 iulie-2 august 2014
Admiterea
la USMF ”Nicolae Testemiţanu”
Blocul didactic central
09:00-17:00

15-17 octombrie 2014
Zilele Universităţii şi Conferinţa
ştiinţifică anuală
a colaboratorilor şi studenţilor
USMF "Nicolae Testemiţanu"

de Medicină şi Farmacie din România.
Ion Ababii, rectorul USMF “Nicolae
Testemiţanu”, a menţionat că instituţiile
române au acordat un suport consistent
Universităţii noastre, contribuind la organizarea învăţământului medical în limba
română şi reformarea sistemului de sănătate din Republica Moldova. “Peste 1000
de cadre didactice ale USMF ”Nicolae
Testemiţanu” au efectuat stagii în România, revenind în ţară cu idei noi şi viziuni
moderne de dezvoltare a sistemului naţional de sănătate şi a învăţământului
medical universitar şi postuniversitar”, a
spus Ion Ababii. Rectorul a mulţumit, în
numele comunităţii universitare, omologilor din România pentru contribuţia substanţială în evoluţia Universităţii noastre.
Asociaţia Universităţilor de Medicină
şi Farmacie din România a fost înfiinţată acum 6 ani, cu scopul de a realiza o
politică comună de dezvoltare a învăţământului medical din România, iar USMF
“Nicolae Testemiţanu” este membru cu
drepturi depline în această Asociaţie, de
doi ani.

http://www.cnam.md
Ion Marin, profesor consultant la
Catedra de ortopedie şi traumatologie, doctor habilitat în ştiinţe medicale,
profesor universitar la Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a fost premiat pentru
performanţă în activitatea didactică, iar
Dumitru Tintiuc, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şef catedră Medicină socială şi management
sanitar ”Nicolae Testemiţanu” a primit
trofeul pentru „Întreaga carieră medicală” în cadrul concursului ”Gala Premiilor
în Sănătate”, ediţia a III-a.
Concursul a avut loc în luna aprilie şi a ţinut să premieze performanţele cadrelor medicale şi să menţioneze
Tel.: 022 205 235.

aportul lor în dezvoltarea sistemului de
sănătate din Republica Moldova. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi
ai Ministerului Sănătăţii, Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii, comunităţii academice, precum şi manageri ai diferitor
instituţii medico-sanitare din ţară.
Astfel, pentru Cea mai bună echipă
a medicului de familie a fost desemnat
Centrul de Sănătate Peresecina, Orhei.
Cea mai bună echipă de asistenţi medicali, care a intrat în posesia trofeului, a
fost Oficiul Medicilor de Familie din Tuzara, Seliştea Nouă, Călăraşi. Cea mai bună
echipă de urgenţă a fost desemnată Unitatea de Primiri Urgente, Departamentul
de pediatrie ale Spitalului Clinic Bălţi.
Secţiile de chirurgie, traumatologie, of-

E-mail: relatiipublice@usmf.md

talmologie, ginecologie ale Spitalului Raional Ungheni, au fost desemnate la categoria cea mai bună secţie spitalicească.
Cea mai bună echipă în promovarea sistemului de asigurări obligatorii de
asistenţă medicală a devenit echipa Serviciului telefonic Linia Verde a CNAM.
Pentru cea mai reuşită activitate în domeniul sănătăţii publice a fost premiată
echipa Centrului Naţional de Sănătate
Publică din Chişinău. Trofeul pentru cel
mai performant management al instituţiei medicale a fost acordat Centrului
Republican de Diagnosticare Medicală.
Pentru cea mai reuşită activitate
în domeniul sănătăţii a fost desemnată Asociaţia Obştească „Tineri pentru
Tineri” din Cimişlia, iar premiul pentru
cea mai de succes activitate realizată de
alte autorităţi publice a fost obţinut de
preşedintele raionului Teleneşti, Boris
Burcă.
Au fost înmânate şi 12 trofee celor
mai buni reprezentanţi ai instituţiilor
de stat şi celor neguvernamentale, care
s-au remarcat prin rezultate deosebite
pe parcursul anului 2013.
Concursul Gala Premiilor în Sănătate are drept scop motivarea specialiştilor din domeniu prin competiţia celor
mai buni promotori ai sănătăţii. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei
Mondiale a Sănătăţii, care în acest an a
fost dedicată prevenirii şi controlului bolilor infecţioase transmise prin insecte.
În numele comunităţii universitare,
aducem felicitări cordiale câştigătorilor
concursului şi le dorim sănătate şi mari
succese în continuare.

Repartizarea
la muncă
a rezidenţilor
Circa 300 de absolvenţi ai studiilor
medicale prin rezidenţiat, din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” au fost repartizaţi
la muncă în instituţiile medicale din întreaga ţară.
O comisie specială, alcătuită din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai
Universităţii, conducători ai instituţiilor
medico-sanitare publice din republică, au
reexaminat, în zilele de 12-13 mai, dosarele
acestora şi i-au confirmat în funcţii. Astfel,
dintre cei 347 de rezidenți absolvenți, 147
de persoane au fost repartizate în spitalele
raionale, 56 de specialiști medici – în cele
municipale, 75 de persoane – în instituţiile medicale republicane, iar 13 – în cele
departamentale. Au fost și din cei care au
refuzat angajarea în câmpul muncii (43 persoane), iar alți 13 rezidenți absolvenți nu
s-au prezentat la repartizare.
Potrivit rectorului Ion Ababii, în procesul de repartiţie s-a ţinut cont de ordinul
prim-ministrului Republicii Moldova, care
recomandă distribuirea specialiştilor medici
și farmaciști preponderent în localităţile rurale. Rectorul a salutat solicitările tinerilor
medici de a activa în teritoriul ţării, chiar
dacă interesul multora dintre ei rămâne a
fi concentrat pentru capitală. În această ordine de idei, Ion Ababii a menţionat că medicii rezidenţi trebuie încurajaţi să activeze
anume în localităţile rurale, “acolo unde
este cel mai mult nevoie de asemenea specialişti”.
Valeriu Revenco, decanul Facultăţii de
Rezidenţiat și Secundariat Clinic a USMF
“Nicolae Testemiţanu”, a spus că tinerii
specialişti vor beneficia de mai multe facilităţi dacă vor activa în localităţile rurale.
Guvernul va oferi 30 de mii de lei, credit nerambursabil, tinerilor medici, care vor semna un contract de angajare pentru cel puţin
3 ani, dar şi alte facilităţi.

Elisaveta Brusalenschi, rezident absolvent, angajată la IMSP Centrul de Sănătate
Cimişlia, deja activează în teritoriul ţării de
mai mult timp. “Este diferit şi puţin mai dificil să lucrezi la sat, deoarece instituţiile medicale nu prea sunt dotate tehnic. Un electrocardiograf şi stetoscopul – este tot cu ce
lucrăm noi”, a spus Elisaveta Brusalenschi.
În acelaşi timp, tânărul specialist şi-a exprimat dorinţa ca, în viitor, centrele medicale
din localităţile rurale să fie mai bine amenajate şi dotate cu aparataj şi, eventual,
să fie create nişte minilaboratoare pentru
prelucrarea investigaţiilor. De asemenea,
tânăra şi-a exprimat speranţa ca Guvernul
să opereze şi majorări de salariu, fapt ce ar
tempera procesul de migraţie a medicilor
peste hotarele ţării. În prezent, un rezident
angajat în câmpul muncii are un salariu de
circa 2000 de lei.
Potrivit ordinului Ministerului Sănătăţii,
din 1 ianuarie curent, conducătorii de spitale trebuie să includă medicii rezidenţi în
statele de plată. La moment, 400 de localităţi din ţară au o necesitate stringentă de
specialişti în ocrotirea sănătăţii.

Alma Mater

Aprilie-Iunie 2014

Experienţe europene
privind autonomia universitară
utilizarea fondurilor europene pentru instruirea şi cercetarea în domeniul medical şi dezvoltarea sistemului de sănătate,
în general, precum şi granturile pentru
cercetare şi mobilitate educaţională, în
contextul aderării la Uniunea Europeană. A fost abordată şi Directiva 2011/24/
EU privind asistenţa medicală transfrontalieră, migraţia cadrelor medicale şi serviciilor medicale, şi Directiva 2005/36/

Am fost curioşi să aflăm impresiile
participanţilor privind instruirea în domeniul autonomiei universitare. Iată ce
spun unii dintre ei.
Adrian Cotruţă, ofiţer pe probleme
legale OMS: ”Ceea ce a prezentat profesorul Kiivet şi experienţa Universităţii
din Tartu poate servi ca model pentru
noi şi pe care-l putem implementa. Cât
priveşte autonomia universitară, Biroul
OMS în RM susţine, în cadrul Proiectului, îmbunătăţirea managementului mobilităţii cadrelor medicale şi reformarea
sistemului educaţional medical, care nemijlocit va contribui la ridicarea nivelului

EU de recunoaştere a calificărilor profesionale. Expertul estonian a vorbit şi
despre reformele privind finanţarea universităţii în educaţie şi cercetare, guvernarea universităţii, partajarea rolurilor şi
a responsabilităţilor Consiliului universitar, Senatului, rectorului, decanilor facultăţilor, Consiliului decanilor, şefilor de
departamente etc.
Cea de-a doua zi de instruire a fost
organizată sub formă de briefing şi a fost
dedicată discuţiilor în grup, conform subiectelor de interes ale participanţilor.
Reprezentanţii Universităţii au fost foarte activi şi au pus diverse întrebări asupra unor aspecte administrative, educaţionale şi financiare. A fost un dialog
constructiv, bazat pe exemple concrete
şi experienţe proprii.
”Probabil, că cea mai bună soluţie
nu este cea din Estonia, experienţe sunt
diferite, important este că trebuie să
planificaţi riguros obiectivele, pentru următorii 10-15 ani. Aşa veţi crea viitorul",
a spus profesorul Kiivet.
În încheiere, prorectorul Oleg Lozan
i-a adus mulţumiri expertului estonian
pentru transferul de cunoştinţe şi experienţa frumoasă în domeniul managementului universitar şi reprezentanţilor
Universităţii, care au manifestat un interes deosebit pentru acest subiect, fapt
remarcat prin întrebările puse. ”Profesorul Kiivet ne-a oferit modalităţi şi
oportunităţi de dezvoltare a sistemului
de guvernare universitară. Universitatea
trebuie să se adapteze la aceste schimbări şi să reformeze sistemul educaţiei
medicale pentru a spori calitatea studiilor, fapt care se va răsfrânge benefic şi
asupra serviciilor de sănătate prestate
populaţiei”, a menţionat prorectorul.
La atelier au participat circa 60 de
persoane, printre care reprezentanţii administraţiei USMF ”Nicolae Testemiţanu”,
decanii şi şefii de subdiviziuni universitare, precum şi masteranzii Şcolii de Management în Sănătate Publică.

de sănătate şi la crearea condiţiilor de
muncă pentru medici, care-i va face să
rămână şi să se întoarcă să activeze, aici,
acasă”.
Gheorghe Plăcintă, decan Facultatea de Medicină nr. 1: ”Workshop-ul a
fost foarte interesant și util în contextul
actualelor reforme din învățământul medical”.
Mircea Beţiu, decan Facultatea de
Medicină nr. 2: ”Atelierul a fost extrem
de util în contextul unei eventuale reforme instituţionale şi de aliniere la standardele europene a învăţământului medical superior”.
Nicolae Ciobanu, decan Facultatea
de Farmacie: “A fost un curs foarte bun,
care ne-a arătat avantajele şi dezavantajele autonomiei universitare”.
Eugen Bendelic, decan Facultatea
de Educaţie Continuă în Medicină şi
Farmacie: ”Foarte interesant, important
şi util. Vă mulţumim!"
Svetlana Lupaşco, şef secţie Economie: ”Am primit informaţii foarte utile,
multe aspecte sunt actuale şi altele de
perspectivă. Unele experienţe ale Universităţii din Tartu pot fi implementate
în cel mai scurt timp în Universitatea
noastră”.
Tatiana Novac, şef secţie Juridică:
”Un curs foarte interesant, în deosebi
mi-a plăcut compartimentul ”întrebărirăspunsuri”, unde am primit informaţii
şi recomandări pentru domeniile de interes”.
Olga Iurco, şef secţie Audit intern:
”În perioada de tranziţie, experienţele
altor state, privind activarea în condiţii
de autonomie universitară, sunt binevenite. Cursul a fost foarte util, bogat în
informaţii relevante şi exemple practice.
Cu siguranţă, unele aspecte vor fi implementate şi în cadrul USMF ”Nicolae
Testemiţanu” în viitorul apropiat. Mulţumim organizatorilor şi partenerilor Proiectului”.
Foto: Biroul regional OMS

În perioada 14-15 mai 2014, Biroul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi Şcoala de Management în Sănătate
Publică, a organizat un atelier de lucru cu genericul ”Autonomia universitară în
procesul descentralizării învăţământului medical universitar şi postuniversitar”.
Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului Îmbunătăţirea managementului mobilităţii cadrelor medicale din Republica Moldova, finanţat de
Uniunea Europeană şi a avut drept scop
instruirea participanţilor în domeniul guvernării universitare, managementului
financiar, stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor în procesul de descentralizare
a învăţământului medical, în condiţii de
autonomie universitară.
În calitate de formator a fost invitat
prof. Raul Kiivet, şef Departament de Sănătate Publică a Universităţii din Tartu,
Estonia, pentru a împărtăşi din experienţa ţării din două perspective - perioada
post-sovietică şi de după 2004, odată cu
aderarea la Uniunea Europeană.
La sesiunea de deschidere, cu mesaje de salut au venit organizatorii - Arcadie Cotruţă, ofiţer pe probleme legale,
Biroul OMS în RM, şi Oleg Lozan, prorector pentru implementarea tehnologiilor
informaţionale şi dezvoltare strategică,
director Şcoala de Management în Sănătate Publică, care a adus mulţumiri
partenerilor - Ministerului Sănătăţii şi
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru suportul acordat şi conlucrarea fructuoasă în domeniu.
”Acest curs şi-a propus un scop nobil
- de a vedea care este experienţa Estoniei în acest domeniu, un stat care a avut
un trecut istoric atât alături de RM, cât şi
un parcurs european. Republica Moldova
este în proces de aderare la UE, iar paşii
pe care-i vom urma trebuie înţeleşi bine
d.p.d.v. teoretic, înainte de a-i aplica în
practică” , a spus reprezentantul OMS.
Olga Cerneţchi, prorector pentru
asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ, a menţionat că USMF ”Nicolae
Testemiţanu”, de rând cu alte 15 instituţii
de învăţământ superior de stat, activează în condiţii de autonomie financiară,
începând cu 1 ianuarie 2013. Prorectorul
a subliniat că primul pas, cel legislativ, a
fost făcut, iar în următorii ani se preconizează întreprinderea unor acţiuni concrete privind reformarea managementului universitar în finanţarea domeniilor
de instruire şi cercetare medicală.
Profesorul Kiivet a prezentat informaţii despre sistemul de sănătate al Estoniei, sistemul de învăţământ superior,
structura Universităţii şi a Facultăţii de
Medicină pe care o reprezintă, organizarea, desfăşurarea şi finanţarea instruirii medicale şi farmaceutice în Estonia,
dezvoltarea curriculum-ului pentru asigurarea calităţii educaţiei medicale, cercetarea şi studiile prin doctorat, precum
şi despre Spitalul Universitar Tartu. La
Facultatea de Medicină a Universităţii
din Tartu îşi fac studiile cca 2000 de studenţi şi rezidenţi. Potrivit reprezentantului estonian, reformele din învăţământul
medical în 2014 prevăd: în primii 3 ani
se predau disciplinele preclinice, anii
4-5 - disciplinile clinice, anul 6 - cuprinde
studii practice, inclusiv în medicina de
familie, medicina de urgenţă şi medicina
de spital. În ceea ce priveşte Spitalul Universitar Tartu, acesta are 3825 de angajaţi. Toate cadrele profesoral-didactice,
care predau disciplinele clinice, activează prin cumul în Spitalul Universitar.
Un subiect aparte abordat de expertul estonian l-a constituit accesul şi
Tel.: 022 205 235.
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Actualităţi în rinologie - Conferinţa ORL
Medicii otorinolaringologi din ţară şi de peste hotare, cercetătorii în rinologie, dar şi studenţii şi rezidenţii interesaţi de acest domeniu al medicinei s-au întrunit în cadrul unei Conferinţe ştiinţifice internaţionale ”Actualităţi în rinologie”.

Acţiunea ştiinţifică a fost organizată
de Catedra de otorinolaringologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” și Asociaţia
științifico-practică de Otorinolaringologie din Republica Moldova.
Rectorul Ion Ababii, moderatorul
conferinţei, a menţionat în cuvântul

Teze de doctor
de excelenţă

Trei cercetători de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au devenit laureați ai
Concursului național Teza de doctor
de excelență a anului 2013. Evenimentul, ajuns la cea de-a IV-a ediție,
a fost organizat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
(CNAA).
Astfel, Teza de doctor de
excelență de gradul I a fost acordată
lui Stanislav Țînțari, doctor în medicină, asistent universitar la Catedra
de chirurgie nr. 1 ”Nicolae Anestiadi”
– ”Opțiuni diagnostico-curative în
traumatismele abdominale deschise”
(specialitatea 14.00.27 – Chirurgie)
și lui Pavel Globa, doctor în chimie,
conferențiar universitar la Catedra de
chimie generală – ”Размерное осаждение меди и серебра в условиях
электрохимической микро- и нанообработки” (Depunerea dimensională a cuprului și argintului în condiții
de micro- și nanoprelucrare electrochimică, specialitatea 02.00.05 –
Electrochimie).
Teza de doctor de excelență de
gradul III a primit-o Olesea Prisăcaru,
doctor în medicină, asistent universitar, Catedra de chirurgie, ortopedie
şi anesteziologie pediatrică – ”Arsurile termice la copii de vârstă 0-5 ani.
Particularitățile clinico-paraclinice și
atitudinea chirurgicală” (specialitatea
14.00.35 – Chirurgie pediatrică).
Diplome de merit le-au fost
conferite conducătorilor științifici
Gheorghe Rojnoveanu, doctor habilitat în științe medicale, profesor
universitar, Catedra de chirurgie
nr. 1 ”Nicolae Anestiadi” și Jana Bernic, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de
chirurgie, ortopedie şi anesteziologie
pediatrică.
Potrivit organizatorilor, concursul
Teza de doctor de excelență a anului
2013 a avut drept scop stimularea,
susţinerea şi dezvoltarea creativității
ştiinţifice, sporirea calității şi eficienţei cercetărilor realizate, evidenţierea
lucrărilor care abordează cele mai
actuale şi inovative teme ale ştiinţei
contemporane.
În numele întregii comunități universitare, aducem felicitări premianților
pentru aceste performanțe în cercetare și le urăm noi forțe creatoare și mari
succese în continuare.

de salut că otorinolaringologia este un
domeniu prioritar al sistemului medical din Republica Moldova, iar acest
forum ştiinţific a oferit participanţilor
posibilitatea de a identifica soluţii şi paşi
concreţi în realizarea reformelor. Programul conferinţei a inclus abordarea
temelor stringente, precum tratamentul

cu fitoproduse, chirurgia rinosinusală
endoscopică la copii, sinusita maxilară
fungică, imunoterapia în rinita alergică,
metode reconstructive în patologia tumorală facială etc.
Rectorul a apreciat prezenţa la conferinţă a profesorilor cu renume în domeniul otorinolaringologiei din România, Rusia, Italia, Germania, recomandând audienţei să preia cât mai multe
din experienţa profesională a acestora.
De asemenea, Ion Ababii a remarcat
participarea tinerilor specialişti, rezidenţilor şi studenţilor interesaţi de rinologie. “Otorinolaringologii tineri sunt cei
care vor asigura realizarea reformelor în
conformitate cu cerinţele epocii şi vor
face faţă provocărilor”, a fost mesajul
rectorului pentru tinerii specialişti.
Potrivit lui Mihai Ciocanu, viceministrul sănătăţii, otorinolaringologia este un
compartiment important şi pentru Ministerul Sănătăţii, dat fiind faptul că morbiditatea cauzată de bolile ORL înregistrează
creşteri în fiecare an. Oficialul a informat
că în următorii cinci ani, în cadrul unui
proiect de sănătate, vor fi create 8 spitale regionale, iar specialitatea ORL este în
prim plan. Astfel, secţiile ORL vor avea săli
dotate cu echipamente performante de
înaltă precizie.

Aderarea la Carta Europeană
și Codul de Conduită
pentru recrutarea cercetătorilor
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” a aderat la Carta
Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor.
Aceste două documente, adoptate de Comisia Europeană acum trei ani, sunt elemente-cheie pentru a face din cercetare un domeniu atractiv, ca parte esențială de stimulare a
creșterii economice și de creare a locurilor de
muncă. Ele specifică rolurile, responsabilitățile
și prerogativele cercetătorilor și angajatorilor.
Carta și Codul European conțin 40 de principii și condiții generale, structurate în patru dimensiuni: etică și aspecte profesionale, recrutare, condiții de muncă și de securitate socială,
educație şi angajament public.
USMF ”Nicolae Testemițanu” recunoaște
importanța acestor acte și își ia angajamentul
să le implementeze, stabilind drept scop crearea unui mediu atractiv pentru cariera cercetătorilor și îmbunătățirea calității activității de
cercetare și inovare în domeniul medicinei și
farmaceuticii.
Anterior, Academia de Științe a Moldovei,
Universitatea AȘM și Institutul de Dezvoltare a
Societății Informaționale și-au luat angajamentul de a aplica principiile prevăzute în Carta Europeană și Codul de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor.

Comunicarea medicală în contexte multilingvistice și multiculturale

În data de 12 mai 2014, Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae
Testemițanu” a găzduit videoconferința
internațională și interuniversitară cu genericul ”Comunicarea medicală în contexte multilingvistice și multiculturale”.
Evenimentul a constituit o reflectare
a interesului viu pe care-l generează tematica printre colegii de branșă, dar și pentru
studenți. Parteneri ai proiectului au fost Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”
din Chișinău, UMF ”Gr. T. Popa” din Iași, Universitatea de Vest și Centrul Cultural RomânoArab din Timișoara, Asociația GUEST, România și colegi de la Târgu Mureș. Majoritatea
participanților au realizat următoarele obiective:
 Identificarea punctelor de interes comun
Un punct comun pentru participanții la
videoconferință este formarea competențelor
metacognitive atât pentru studenți, cât și
pentru profesori. Studenții au conștientizat
rolul unei comunicări medicale eficiente, iar
profesorii au avut posibilitatea de a investiga
valențele experiențelor medicale și lingvistice
ale studenților, dar și de a constata nivelul de
eficiență a diverselor metode utilizate.
 Distribuirea de materiale informative
privind optimizarea şi modernizarea
predării limbilor străine
Materialele proiectului “Take Care” cuprind informații necesare migrantului pentru diverse circumstanțe comunicative. Este
posibil ca studentul internațional să fie pus
în situația de a discuta cu un pacient fără
un mediator și atunci, acesta are nevoie de
un material care l-ar ajuta într-o asemenea
circumstanță. Glosarul, alcătuit în 17 limbi, cuprinde lexemele cele mai uzuale în situațiile de
comunicare medicală.
 Diseminarea materialelor
şi a procesului de învățare propus
de proiectul european Take Care
În cadrul videoconferinței au fost diseminate materialele proiectului Take Care colegilor noştri de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică ”Ion Creangă”,
liceul „Alecu Russo”, mediciniștilor și masteranzilor.

 Valorificarea potenţialului studenţilor
în realizarea materialelor de învăţare
şi poziționarea acestora ca parteneri egali
în actul de învăţare/predare
Opiniile studenților au constituit o sursă
valoroasă de investigare a necesităților acestora, de creare a unui dialog dintre profesor
și student. Studenții au conștientizat rolul fiecărei etape în formarea abilității de a fi un
interlocutor competent. Au înțeles nivelul de

nexiunea în orice moment. Dar avantajele au
prioritate: oportunitatea de a diversifica grupul
virtual pentru îndeplinirea activității, diversificarea modalităților de prezentare a informațiilor,
comunicare interactivă, cadru adecvat pentru
abordarea participativă a temei.
 Elaborarea planurilor de colaborare
pe termen scurt şi mediu
Ar fi incompletă relatarea informației dacă
nu am releva rolul important al colegilor noștri

eficiență a sarcinilor propuse și, astfel, au putut să participe plenar și să prezinte propriile
viziuni. Studenții au colaborat cu profesorii, au
participat la realizarea unui proiect comun. Organizatorii conferinței au primit un feedback
pozitiv din partea participanților, care și-au
manifestat deschis mulțumirea.
 Motivarea colegilor să-şi depășească
temerile legate de utilizarea noilor
tehnologii în procesele didactice şi de
perfecționare profesională
Pentru mulți dintre partenerii noștri forma de gestionare a fluxului comunicativ prin
intermediul tehnologiilor informaționale a reprezentat o premieră. Un dezavantaj al acestei
forme de prezentare este riscul de a pierde co-

de la Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș.
Au dat dovadă de competențe profesionale impecabile, spirit de echipă, abilități deosebite de
colaborare și tenacitate uluitoare. Experiența
plăcută a favorizat crearea unei strânse colaborări pentru proiecte ulterioare. Ne-a făcut
plăcere s-o avem în calitate de expert pe Lidia
Strah, profesor universitar la USM, care a expus perceperea valorică a evenimentului din
perspectivă didactică și științifică. E un bun început pentru un sistem de prezentare a ideilor
noi şi a proiectelor comune.
Bâlici Marcel, lector universitar,
Secția pregătire preuniversitară
Bâlici Nadejda, lector superior, Catedra
de limba română și terminologie medicală

Profesorul Boris Parii ar fi împlinit anul acesta 70 de ani
Profesorul, savantul, filosoful Boris Parii a
fost Omul care iubea necondiţionat oamenii şi
avea o pasiune aparte pentru cercetarea medicamentului. A fost o ființă de o demnitate rară,
cumpătată, inteligentă, cu o forță de muncă
fără seamăn, având o grijă deosebită pentru
cei din jurul lui. Acestea sunt doar câteva dintre
calitățile prin care s-a făcut remarcat profesorul
Boris Parii de-a lungul vieţii şi activităţii sale.
Tel.: 022 205 235.

În data de 24 martie curent, ar fi împlinit venerabila vârstă de 70 de ani. Cu acest
prilej, în memoria profesorului Boris Parii,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu”, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi organizaţii de profil farmaceutic au organizat o conferinţă ştiinţificopractică cu genericul „Medicamentul – de la
idee la farmacie”. Prima parte a conferinţei a

E-mail: relatiipublice@usmf.md

fost dedicată în totalitate amintirilor despre
cel care a fost Boris Parii – personalitate marcantă în comunitatea medicală şi farmaceutică din țara noastră.
A doua parte a conferinţei a continuat
cu rapoarte şi comunicări privind noutăţile,
problemele și provocările cu care se confruntă sistemul farmaceutic din Republica
Moldova.
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Modulul Didactic - un start reuşit la Facultatea de Farmacie
Procesul didactic, inclusiv monitorizarea frecvenţei şi reuşitei studenţilor şi
rezidenţilor va deveni mai transparent,
iar Universitatea va avea o bază de date
cu cele mai mici detalii ale beneficiarilor săi. Acest fapt devine posibil odată
cu aplicarea Modulului Didactic, parte

componentă a Sistemului Informaţional
de Management Universitar (SIMU). Modulul Didactic este implementat, la acest
moment, pentru testare la Facultatea de
Farmacie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.
Oleg Lozan, prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale
şi dezvoltare strategică, a menţionat la o

şedinţă privind realizarea proiectului respectiv, că “per ansamblu sistemul merge
bine, iar către finele acestei luni, o comisie specială va verifica detaliat calitatea
şi funcţionalitatea Modulului Didactic la
această Facultate. Modulul Didactic oferă acces, calitate, operativitate - toate
componentele indispensabile unui proces
informaţional calitativ”, a conchis prorectorul.
Lilian Şaptefraţi, şef Secţie didactică,
a menţionat că, în general, catedrele de
profil ale Facultăţii de Farmacie au completat sută la sută registrele electronice
şi au efectuat admiterea studenţilor la
examenele din sesiunea de vară. Reprezentanţii Secţiei didactice oferă suport, în
caz de necesitate, în efectuarea acestor
operaţiuni noi pentru procesul didactic.
Următoarea etapă de implementare a
Modulului Didactic este perioada examenelor. Reprezentantul Secţiei didactice a
atenţionat că doar şefii de catedră şi cei
de studii vor putea introduce notele în
sistem, iar pentru contestări vor fi create
borderouri electronice individuale.
Nicolae Ciobanu, decanul Facultăţii
de Farmacie, a specificat că avantajele
prevalează la implementarea sistemului

respectiv. În primul rând, fiecare student
îşi poate vizualiza oricând situaţia academică, îl organizează să nu absenteze
de la ore, altfel fiecare absenţă va trebui
justificată suplimentar la decanat. Pentru cadrele didactice, de asemenea, este
un mecanism de disciplinare, deoarece,
până la finele fiecărei săptămâni va trebui
să introducă în sistem toate notele studenţilor, astfel ca aceştia să-şi cunoască

Primul an cu demersuri electronice

De la începutul anului curent au fost
înaintate peste 800 de demersuri de achiziţie prin intermediul Modulului Comunicare şi
fluxuri de documente al Sistemului Informaţional de Management Universitar (SIMU). Procedura a devenit obligatorie, prin ordinul rectorului, în scopul implementării Strategiei de
informatizare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. Astfel, pe
parcursul a jumătate de an, toate demersurile
privind achiziţionarea de bunuri materiale au
fost înaintate în format electronic. Ziua de 31
mai a fost data limită de înaintare a acestora de
către conducătorii sudiviziunilor universitare.

De cealaltă parte, Viorel Prisacari, şef
catedră Epidemiologie, a menţionat că perioada de înaintare a demersurilor pentru
bunurile necesare în anul următor a fost prea
restrânsă, iar din acest motiv mulţi dintre
conducătorii de subdiviziuni nu au reuşit să
le elaboreze şi să le transmită. ”Ar fi fost mai
bine, dacă, perioada de înaintare a demersurilor era de o durată mai mare, cel puţin în
anul curent, când pentru prima dată încercăm procedura respectivă. Cei care nu au reuşit să solicite, până în data de 31 mai curent,
obiectele de care vor avea nevoie, va trebui
să aştepte deja anul 2016”, a menţionat Vi-

Solicitată de reprezentantul Ziarului Medicus, Olesea Dînga, economist în Secţia achiziţii şi marketing, responsabil de procesarea
demersurilor, a menţionat că actualul sistem
de înregistrare a acestor documente este unul
util, practic şi foarte comod. Chiar dacă se implementează de abia jumătate de an, avantajele sunt vizibile. “Procedura de iniţiere până
la înregistrarea unui demers, este mult mai
simplă şi în timp redus, de asemenea, nu mai
există riscul pierderii actelor, acestea fiind stocate într-o bază de date electronică şi oricând
pot fi revăzute sau extrase“, a spus reprezentantul Secţiei achiziţii şi marketing. Până în
luna curentă, au fost înaintate peste 800 de
demersuri, cele mai multe dintre ele vizează
achiziţionarea rechizitelor de birou, obiectelor
de uz casnic, mobilier, substanţe reactive şi utilaj medical.

orel Prisăcari. Cu toate acestea, şeful de catedră a mai spus că Sistemul este destul de
bun şi va funcţiona bine, dar este nevoie ca
personalul să se obişnuiască cu această procedură.
Menţionăm că Modulul Comunicare şi
fluxuri de documente vine să simplifice procedura de înaintare a acestora. În primul rând,
demersul nu mai trebuie adus personal, el fiind
direcţionat automat responsabililor de coordonare. În plus, acestea sunt sistematizate pe
diferite categorii (mobilier, tehnică de calcul,
rechizite de birou, utilaj medical ş.a.) ceea ce
va simplifica procedura de selectare şi procurare a acestor bunuri. Termenul de înaintare a
demersurilor de achiziţie a fost modificat de la
1 noiembrie la 31 mai, la solicitarea Secţiei economie, pentru a asigura o planificare obiectivă
a resurselor financiare.
Tel.: 022 205 235.

rezultatele la zi, nu doar la sfârşitul semestrului. Farmaciştii au propus ca fişele
electronice ale studenţilor să fie completate cu o poză personală, fapt ce ar facilita
activitatea profesorului.
Modulul Didactic este o parte componentă a SIMU, fiind interconectat cu
alte module ale Sistemului. În acest fel, se
asigură eficienţa şi transparenţa procesului didactic.

Conectarea catedrelor la Internet:
obiectiv realizat 100%
Catedrele Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” au fost conectate la reţelele locale computerizate şi Internet, inclusiv
cele care activează în incinta instituțiilor
medicale din mun. Chişinău. Proiectul,
care a început acum un an, contribuie la
implementarea Strategiei de informatizare a USMF ”Nicolae Testemițanu” în
perioada 2012-2015.
Potrivit lui Oleg Lozan, prorector
pentru implementarea tehnologiilor
informaționale și dezvoltare strategică,
realizarea acestui proiect constituie un
pas important pentru Universitate. ”Conectarea tuturor catedrelor la Internet
va asigura implementarea și utilizarea
eficientă a Sistemului Informaţional de
Management Universitar (SIMU), în special a Modulului Didactic, care a început
a funcționa, în regim pilot, deocamdată pentru Facultatea de Farmacie”, a
precizat Oleg Lozan. În plus, va fi eficientizată utilizarea adreselor de e-mail
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de tip @usmf.md de către personalul
Universității. Într-un final, proiectul va
contribui la îmbunătățirea calității procesului didactic, științific și administrativ.
Până la sfârșitul lunii martie, au fost
conectate la reţele computerizate catedrele din Spitalul Clinic de Psihiatrie,
Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile, Institutul Mamei şi Copilului,
Spitalul Clinic Municipal “Sf. Arhanghel
Mihail”, Spitalul Clinic Central, Staţia Chişinău, filiala Întreprinderii de Stat Calea
Ferată din Moldova. Printre beneficiarii
direcţi ai acestui proiect putem menţiona: Catedra de psihiatrie, narcologie și
psihologie medicală, Catedra de dermatovenerologie, Departamentul Pediatrie,
Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică şi altele.
Administrația Universității aduce
mulțumiri Centrului de Guvernare Electronică și companiei StarNet, pentru
suportul acordat în realizarea acestui
proiect.

Cooperare internaţională
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Acord de colaborare cu Universitatea din Leipzig
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” a semnat un Acord de colaborare cu Universitatea din Leipzig, Germania, pentru continuarea colaborării şi identificarea unor noi
proiecte şi acţiuni de interes comun. Cu acest prilej, o
delegaţie a Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii din Leipzig, una dintre cele mai vechi instituţii de
învăţământ superior din lume, a efectuat o vizită de
documentare la USMF “Nicolae Testemiţanu”.
Acordul de colaborare prevede promovarea relaţiilor bilaterale între Republica Moldova şi Germania în domeniul medicinei, sănătăţii publice, instruirii medicilor
şi farmaciştilor, şi de dezvoltare a colaborării în domeniile ştiinţă, asistenţă organizaţională şi administrativă.
Ion Ababii, rectorul USMF “Nicolae Testemiţanu”, a
apreciat experienţa părţii germane ca fiind una demnă de
urmat. Reformele din domeniul sănătăţii, care au loc, în
prezent, în Republica Moldova, necesită o susţinere din

partea experţilor din Germania. Rectorul a menţionat că,
la acest moment, pentru Universitatea noastră ar fi util ca
specialiştii germani să-şi împărtăşească experienţa privind
elaborarea de curriculum-uri, la diferite discipline, pentru
studiile universitare, dar şi cele postuniversitare.
Profesorul Christoph Baerwald, reprezentantul
delegaţiei din Leipzig, a spus că proiectele comune derulate până în prezent au o continuitate, graţie echipei
de specialişti moldoveni, care activează la Institutul
Moldova de pe lângă Universitatea din Leipzig, Germania. O primă activitate în contextul noului Acord semnat, este organizarea unei Şcoli de vară în Germania
pentru specialiştii moldoveni în reumatologie.
Colaborarea cu Germania, atât la nivel de ţară, cât
şi la nivel de Universitate în particular, are o istorie de
succes. Mai ales că Guvernul german a anunţat, acum
câţiva ani, că va susţine, în mod prioritar, Republica
Moldova.

Institutul român
de Boli Infecţioase
la Chişinău
Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr.
Matei Balş” din București va înfiinţa o filială ştiinţifică de
cercetare clinică şi de laborator la Chişinău. Centrul va
fi amplasat în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase
“Toma Ciorbă”, instituţie în care sunt localizate două
clinici ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu”. Instituţiile vizate din Republica
Moldova şi Institutul Naţional de Boli Infecţioase
din România au semnat, în acest sens, un acord de
colaborare.
Adrian Streinu-Cercel, managerul instituţiei române,
a menţionat că activitatea Centrului va fi axată pe două
segmente: instruirea personalului şi dezvoltarea de
laboratoare. “Vom aprofunda procesul de formare a
cadrelor pe platforme tehnologice noi, ţinând cont că
Institutul român deţine o bază tehnică avansată, care ar
putea fi adusă şi la Chişinău”, a accentuat Adrian StreinuCercel.
De asemenea, se va desfăşura un program
transfrontalier de management al bolilor infecţioase, la
care va participa şi Spitalul Municipal din Bălţi, unitate

Modele educaţionale americane
pentru USMF “Nicolae Testemiţanu”
Facultatea de Farmacie a Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova şi Şcoala de Farmacie, Universitatea
Chapel Hill din Carolina de Nord, SUA, vor iniţia cercetări ştiinţifice comune şi vor face schimb de modele
educaţionale şi de experienţă între cadrele profesoraldidactice din ambele instituţii.
Acest lucru a fost stabilit în cadrul unei întruniri a
reprezentanţilor USMF ”Nicolae Testemiţanu” şi a delegaţiei Şcolii de Farmacie din Carolina de Nord, care,
primăvara curentă, s-au aflat pentru prima dată în Republica Moldova, şi în general, în Europa de Est.
În cadrul întrunirii s-a discutat despre posibilităţile
dezvoltării unui parteneriat atât la nivel de Universitate, cât şi la nivel de facultate în particular. Şcoala de
Farmacie din Carolina de Nord este una dintre cele mai
prestigioase în Statele Unite ale Americii, iar un prim
obiectiv expus de oaspeţi ar fi promovarea modelelor
educaţionale americane din ţară.
Rectorul Ion Ababii a menţionat că Universitatea
noastră colaborează şi cu alte câteva instituţii de profil
din SUA, mai mult pe segmentul stomatologiei. O nouă
colaborare în domeniul farmaciei ar fi binevenită pentru învăţământul superior şi industria farmaceutică din
Republica Moldova.
Pe parcursul vizitei în Republica Moldova, oaspeţii

din SUA au participat la un workshop cu tema ”Probleme actuale ale farmaceuticii în Republica Moldova”, la care au fost prezenţi şefi de catedre, profesori
şi studenţi. Delegaţia americană s-a întâlnit şi cu Mihai
Ciocanu, viceministru al sănătăţii, administraţia Agen-

spitalicească ce deserveşte un număr mare de populaţie
şi necesită suport tehnologic.
Rectorul Ion Ababii a salutat ideea de extindere a
Institutului român şi în Republica Moldova, mai ales în
condiţiile în care circulaţia microbiană este deosebit de
rapidă în lume.
Mihai Ciocanu, viceministru al sănătăţii, a menţionat
că instituţia pe care o reprezintă va crea toate posibilităţile
de realizare a proiectului respectiv.
Potrivit părţii române, filială ştiinţifică de cercetare
clinică şi de laborator va fi deschisă la Chişinău în câteva
luni.

Bursieri
Erasmus Mundus
ţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. De asemenea, ei au vizitat Farmacia universitară, Biblioteca
Ştiinţifică Medicală, Centrul ştiinţific de cultivare a plantelor medicinale ş.a.

Un potenţial parteneriat cu Bionorica
În perioada 6-7 iunie curent, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” a fost vizitată de dr.
Michael A. Popp, director executiv şi preşedinte al Consiliului de
directori, Compania Bionorica, Germania. Oaspetele a venit în
Republica Moldova la invitația rectorului Ion Ababii.

Preşedintele companiei germane a vizitat mai multe centre și subdiviziuni ale
Universității, fiind interesat, în special, de
Centrul științific de cultivare a plantelor medicinale din s. Bardar, r-nul Ialoveni.
Emil Ceban, prorector pentru educaţie
şi probleme sociale, și Ion Ungureanu, șef
Centrul științific de cultivare a plantelor medicinale, au oferit antreprenorului german
informații despre principalele activități ale
Centrului, precum organizarea şi efectuarea
cercetărilor ştiinţifice de către studenţi şi
profesori.
Profesorul M. Popp s-a arătat cointeresat de colaborarea cu USMF “Nicolae
Testemițanu” în vederea inițierii cercetărilor
științifice asupra plantelor medicinale pentru viitoarele proiecte și extinderea portofoliului companiei. De asemenea, profesorul a
sugerat ideea că ar putea oferi suport tinerilor specialiști în vederea desfășurării cercetărilor conform cerințelor GSP.
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Un grup de studenţi, rezidenţi şi doctoranzi ai
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţanu” vor efectua stagii de până la 3 ani în
universităţile şi instituţiile medicale din Europa. Aceştia
sunt - Andrei Eşanu, Igor Usturoi, Maxim Vasian,
Victoria Botezatu, Tatiana Pascaru, Tatiana Lupaşco şi
Andrei Timotin. Candidaţii au fost selectaţi printr-un
concurs public, în cadrul Programului Erasmus Mundus
la care Universitatea noastră este parteneră.
Recent, reprezentanţii Universităţii, Lilian Şaptefraţi,
şef secţie Didactică, şi Viorica Macovei, şef secţie
Programe de dezvoltare din cadrul Departamentului
Relaţii Externe şi Integrare Europeană, au avut o întâlnire
cu tinerii câştigători, pe care i-au informat despre
specificul programelor de mobilitate, în special al celor
pentru studenţi.
Lilian Şaptefraţi a menţionat că unele dintre
disciplinele ce se studiază la un anumit an la noi, nu
coincid cu aceleaşi perioade de studiu în universităţile din
Europa. Drept rezultat, studentul nostru, fiind antrenat
într-un program de mobilitate, devine restant la anumite
disciplini, la revenire în ţară. Şeful secţiei a precizat că,
în această situaţie, studenţii nu vor repeta anul, ci li
se vor stabili un grafic şi orar individual de susţinere a
diferenţelor, care ar putea fi prelungit până în ultimul an
de studii.
Viorica Macovei a specificat că bursierii Erasmus
Mundus vor începe studiile din septembrie 2014, având
ca limbă de comunicare şi instruire engleza sau franceza.
Cei mai mulţi (2 studenţi şi 2 doctoranzi) vor merge în
Toulose, Franţa, doi rezidenţi vor merge la Universitatea
din Porto, Portugalia, iar altul la Universitatea din Malmo,
Suedia.

Cooperare internaţională

Stomatologi americani la Universitate

O echipă de dentişti de la Universitatea din Carolina de Nord, SUA, au acordat,
timp de o săptămână, tratament dentar gratuit unor copii orfani şi din familii defavorizate din Republica Moldova.

Studii medicale
pentru mai mulţi studenţi americani
Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” va
instrui, din anul următor de studii, mai
mulţi studenţi americani. Acest fapt a
fost stabilit printr-un Acord de colaborare, semnat între Universitate şi Compania de recrutare a studenţilor ”University of Moldova” din California, SUA.
Iniţial, vor fi înmatriculaţi, prin concurs, două grupe de studenţi la facultăţile de Stomatologie şi Medicină nr. 2 ale
USMF “Nicolae Testemiţanu”. Aceştia vor
parcurge programul de instruire specific
studenţilor străini. Totuşi, studenţii vor
învăţa şi limba română, pentru a putea
comunica cu pacienţii autohtoni pe perioada studiilor.
Rectorul Ion Ababii a menţionat că
Universitatea este interesată de dezvoltarea unor astfel de proiecte şi a asigurat
că se vor depune toate eforturile necesare pentru formarea acestor specialişti.
Josef Mamaliger, preşedintele companiei americane de recrutare a studenţilor, a spus că avantajul studiilor medicale la USMF “Nicolae Testemiţanu” în
raport cu cele din SUA, este perioada de

timp şi preţurile relativ mici pentru formarea unui specialist în medicină. “În
America, acest proces este mult mai dificil şi complex, dat fiind faptul că după
absolvirea liceului, tinerii sunt obligaţi să
înveţe patru ani la un colegiu şi alţi patru ani la facultate dacă doresc să devină
medici”, a subliniat Josef Mamaliger. În
acelaşi timp, el a accentuat calitatea înaltă a studiilor medicale la USMF “Nicolae
Testemiţanu” şi a menţionat că personalul instituţiei este unul profesionist, binevoitor şi deschis.
Ion Lupan, decanul Facultăţii de Stomatologie, a spus că relaţiile de colaborare
cu instituţiile de profil din SUA se menţin
de mai mulţi ani. Atât studenţi, cât şi rezidenţi din statele americane deja îşi fac studiile aici şi, respectiv, programele de studii
sunt adaptate la cerinţele internaţionale.
“Dacă proiectul menţionat mai sus va fi
unul reuşit, americanii ar putea contribui
la dotarea unor săli curative ale Facultăţii
de Stomatologie”, a precizat Ion Lupan.
Primele grupe de studenţi americani, recrutaţi în cadrul acestui proiect,
vor începe instruirea din septembrie curent.
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Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul
parteneriatului continuu dintre Statul
Carolina de Nord şi ţara noastră. Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, fiind
unul dintre partenerii principali în acest
acord, a pus la dispoziţia echipei americane spaţiile Clinicii Stomatologice Universitare şi personalul acesteia. Materialele stomatologice au fost asigurate de
americani.
Medicii din SUA au acordat tratament dentar la peste 100 de copii de
la orfelinatul din Străşeni şi centrele
evreieşti din Bălţi şi Chişinău, fiind
asistaţi abil de colegii lor de la USMF
“Nicolae Testemiţanu”: Ion Lupan,
decan, Facultatea de Stomatologie,
Oleg Solomon, prodecan, Diana Uncuţă,
conferenţiar universitar la Catedra de
chirurgie OMF pediatrică, predodonţie
şi ortodonţie. În cadrul aceleiaşi vizite,
delegaţii americani au ţinut prelegeri
pentru studenţi şi au avut o întrevedere
cu rectorul Ion Ababii.

Rectorul a apreciat acţiunile notabile
ale voluntarilor americani, menţionând
că fiecare vizită a lor, deja pentru al
15-lea an consecutiv, “ne determină
să fim mai pregătiţi şi mai responsabili
pentru astfel de acţiuni”. “Cooperarea
cu Universitatea din Carolina de Nord
este una bună şi pe aşteptările tuturor.
Ne exprimăm speranţa că aceasta va
continua şi în anii următori”, a spus Ion
Ababii.
La rândul lor, stomatologii americani
şi-au exprimat recunoştinţa pentru atitudinea binevoitoare a reprezentanţilor
Universităţii. Studenţii, unii la prima lor
experienţă de acest fel, şi profesorii lor,
cu 10 vizite la activ în misiunea dată, s-au
arătat miraţi de simplitatea şi bunătatea
oamenilor de la noi din ţară. Fiecare dintre ei şi-a exprimat speranţa că va vizita
Republica Moldova şi cu alte ocazii.
Stephen Mackler, unul dintre medicii din echipa americană, a fost numit
“ambasador al SUA” la USMF “Nicolae
Testemiţanu”.

Noi proiecte de colaborare
cu Universitatea din Vilnius

Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu” şi
Facultatea de Medicină a Universităţii
din Vilnius, Lituania, vor iniţia noi proiecte de colaborare.
O delegaţie a instituţiei lituaniene
a vizitat Universitatea noastră, în scopul
identificării unor programe de colaborare în domeniul pediatriei, neonatologiei şi ginecologiei. USMF “Nicolae
Testemiţanu” şi Facultatea de Medicină
din Vilnius colaborează oficial în baza
Memorandumului semnat în anul 2012.
Algirdas Utkus, decan Facultatea
de Medicină, Universitatea din Vilnius,
a menţionat că procesul educaţional
la instituţia pe care o reprezintă se
desfăşoară după sistemul – “medicina
bazată pe dovezi”. La facultatea pe
care o conduce studiază peste 2000 de
studenţi, iar de doi ani aici au început să
fie instruiţi şi studenţi străini. “Din Republica Moldova, deocamdată, nu este
nimeni, dar găsim oportun să dezvoltăm
nişte programe comune de mobilitate
a studenţilor, fapt ce va contribui la
îmbunătăţirea sistemului medical din
ambele state”, a spus decanul din Vilnius.
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Reprezentanţii Lituaniei au fost
interesaţi, în mod special, de acreditarea internaţională a USMF “Nicolae
Testemiţanu”. Drept răspuns, rectorul
Ion Ababii a menţionat că la începutul
anului curent, Universitatea noastră a
fost vizitată de oficialii Asociaţiei Şcolilor
Medicale din Europa şi ai Federaţiei
Mondiale de Educaţiei Medicală, care au
susţinut că nivelul instituţiei se apropie
de cel al centrelor universitare din Occident. În prezent, Universitatea intensifică
acţiunile sale în vederea obţinerii unei
acreditări la nivel internaţional.
Rodica Gramma, director Departamentul relaţii externe şi integrare
europeană, a menţionat că, în contextul
colaborării cu Universitatea din Vilnius,
“am fi interesaţi de programe de mobilitate, stagieri pe perioada verii, precum
şi iniţierea unor cercetări medicale în
cotutelă”.
Reprezentanţii Lituaniei au salutat aceste idei şi au spus că curriculum-urile lor universitare sunt foarte
asemănătoare cu cele ale Universităţii
de la Chişinău, fapt ce încurajează dezvoltarea unor activităţi de cooperare
între aceste două instituţii.

Relaţii publice
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DĂRUIEȘTE PENTRU VIAȚĂ campanie de solidarizare a comunităţii universitare

În contextul Zilei Mondiale a Sănătății, sărbătorită anual în data de 7 aprilie, Serviciul comunicare şi relaţii publice a USMF “Nicolae
Testemiţanu” a organizat o campanie de ajutorare a
unei mame cu trei copii minori, care a fost diagnosticată cu cancer la sân. Campania a fost desfăşurată în
colaborare cu Asociația Studenților și Rezidenților în
Medicină.
Astfel, pe parcursul a ră au fost oferite familiei în
două săptămâni, echipa ajunul Sfintelor Sărbători
SCRP a sensibilizat comu- de Paşte.
nitatea universitară desVictor Şchiopu, prepre cazul trist al acestei şedinte ASRM, prezent la
familii, distribuind periodic înmânarea donaţiilor, a
mesaje de informare şi în- menţionat că studenţii au
demnuri de a participa la fost mişcaţi de acest caz şi
ajutorarea acestei mame. ajutorul lor nu se va opri
Au fost adunate produse aici. În context, s-a discutat
alimentare, dulciuri, fruc- despre posibilitatea de a
te, cărţi, haine, jucării, dar oferi copiilor un computer,
și bani. În total, au fost ca aceștia să fie mai pregăcolectați 17 586 de lei, in- tiţi în noul an de școală.
clusiv din vânzarea biletePotrivit Silviei Ciubrei,
lor la concursul Miss USMF şef serviciu Comunicare şi
2014. Donaţiile colectate relaţii publice, la acţiune
de comunitatea universita- s-a alăturat şi Institutul

Oncologic din capitală, Claudia fiind invitată pentru
consultaţii și investigaţii
repetate.
Claudia Avadeni are
49 de ani şi a fost diagnosticată cu cancer mamar.
Are trei copii – o fetiţă de
7 ani şi doi băieţei de 11 şi,
respectiv, 13 ani, pe care
îi crește singură, având ca
unică sursă de venit pensia de invaliditate. Familia
locuiește într-o cameră de
cămin de 12 m2, cu bucătă-

pentru achitarea serviciilor
comunale şi strictul necesar în casă. Copiii spun că
ar avea mare nevoie de un
computer, care le-ar fi util
pentru pregătirea temelor. Acesta, însă, este mult
prea costisitor pentru ei.
Totuşi, cea mai mare dorinţă a lor este ca mama să
se însănătoşească.
Aducem
mulțumiri
tuturor celor care au contribuit cu donații pentru
această familie. Dorim

(simptome, căi de transmitere, riscuri ş.a.)
Cea mai mare parte
dintre persoanele ”inte-

Cu această ocazie, Serviciul comunicare şi relaţii
publice al Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
a organizat, în preajma
blocurilor de studii din bd.
Ştefan cel Mare şi Sfânt,
o campanie de informare
şi sensibilizare a opiniei
publice privind maladia
respectivă. Echipa SCRP a
împărţit fluturaşi cu genericul “Cât de fericiţi sunt
plămânii tăi?” şi a adresat
trecătorilor mai multe întrebări privind tuberculoza

rogate” s-au arătat foarte
receptive şi deschise, răspunzând necondiţionat la
întrebări. Puţini au ştiut
că la 24 martie este Ziua
Mondială de luptă împotriva Tuberculozei, dar
aproape toţi cunoşteau ce
prezintă această afecţiune
şi cât de răspândită este în
ţara noastră.
Vlada, studentă: “Este
o boală care se transmite
pe cale aeriană, iar partea
bună în toată această situaţie este că se tratează în

fumatului la USMF
”Nicolae Testemiţanu”!
Vizitatorii portalului
universitar www.usmf.md
au votat pentru interzicerea fumatului în preajma blocurilor de studii și
căminelor Universității
de Stat de Medicină
și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu”. În contextul Zilei mondiale fără tutun, Serviciul comunicare
și relații publice a lansat
un sondaj de opinie la
care au participat 956 de
persoane. Dintre acestea, 87% (834 de voturi)
au spus - NU fumatului,
iar 13% (122 voturi) - au
fost contra.
Astfel, echipa Serviciului comunicare și
relații publice va înainta un demers către
administrația
USMF
”Nicolae Testemițanu”,
prin care se va solicita
interzicerea fumatului

în preajma blocurilor de
studii și căminelor. Îndemnăm studenții să se
alăture campaniei noastre și să opteze pentru
un mod sănătos de viață,
și să promoveze ideea în
rândul colegilor și prietenilor.

Sondajul a fost realizat în perioada 7 martie-12 iunie 2014, pe
portalul USMF ”Nicolae
Testemițanu”, în contextul Zilei mondiale fără
tutun marcată, anual, pe
31 mai.

Ziua Uşilor Deschise
la Universitate
rie şi grup sanitar comun.
Mama copiilor spune că
drama lor a început acum
3 ani. După ce ea s-a îmbolnăvit, a trebuit să renunţe la slujba pe care
o avea şi a început confruntarea cu boala. Banii
pe care-i primeşte din indemnizaţie abia de ajung

ca respectiva campanie
să aibă continuitate, fapt
pentru care mai facem
un apel de solidarizare în
adresa comunității universitare pentru a oferi un
suport familiei în ajun de 1
septembrie, când și mezina va merge la școală.

Cât de fericiţi sunt plămânii tăi?
Ziua de 24 martie a
fost marcată în întreaga
lume ca Ziua Mondială de
combatere a Tuberculozei.

NU

totalitate, dacă se respectă
cu strictețe recomandările
medicilor”.
Elena, pensionară: “Tusea mai mult de 3 săptămâni
ar putea vorbi despre unele
simptome ale TBC. Totuşi,
este necesară investigarea
medicală și confirmarea medicului”.
Valentin, student: ”TBC
nu este specific doar oamenilor săraci, oricine poate fi
afectat de această boală.
Important este să se adreseze în timp util la medic”.
Dumitru, angajat la o
instituţie de stat din capitală: “Personal nu cunosc
pe cineva bolnav de TBC,
dar ştiu că tratamentul este
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gratuit, din contul statului”.
Ne-am bucurat că am
întâlnit în acea zi zeci de
persoane, care au afirmat
că sunt bine informate şi
au o atitudine grijulie faţă
de sănătatea lor, de aceea
au declarat că plămânii lor
“sunt fericiţi”.
La începutul celui deal treilea mileniu, tuberculoza sau „moartea albă”
continuă a fi o problemă
globală de sănătate, fiind a
doua cauză infecţioasă de
deces din lume după virusul HIV. Potrivit statisticilor
Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, anual, 1,5 milioane de persoane mor din
cauza tuberculozei.
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Ziua Uşilor Deschise la Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, organizată în data de 3 mai curent, a adunat peste 150
de viitori absolvenţi de la liceele şi colegiile din ţară,
care au venit să cunoască Universitatea mai îndeaproape. În semn de bun augur, echipa Serviciului
comunicare şi relaţii publice a oferit tinerilor, de cum
au păşit în blocul central al instituţiei, câte un semn
de carte. Materialele promoţionale au fost confecţionate de echipa SCRP, care a încercat să redea succint – prin poze – specificul facultăţilor şi informaţiile de contact ale Universităţii.
De Ziua Uşilor Deschise, Universitatea a fost
punctul de atracţie al tinerilor, care doresc să-şi continue studiile într-o instituţie de învăţământ medical
superior şi care activează în conformitate cu standardele internaţionale. Într-o şedinţă festivă prorectorii
Olga Cerneţchi şi Gheorghe Rojnoveanu, împreună cu
decanii și prodecanii facultăţilor, reprezentanţii Comisiei de admitere, au oferit potențialilor candidaţi la
studii informaţii generale despre Universitate, procesul de studii şi detalii despre modalitatea de înmatriculare la Universitate.
Despre procedura de admitere, actele necesare
şi procesul de selectare a candidaţilor a vorbit Gheorghe Harea, vicesecretarul Comisiei de admitere.
Reprezentanţii instituţiei au spus că Universitatea de Medicină este pentru cei care pot şi vor să
muncească. Totuşi, studenţii de la medicină au nu
doar posibilitatea de a “face carte”, ci şi de a trăi romantismul anilor de studenţie.
Tinerii prezenţi în sală s-au arătat foarte interesaţi de Universitate, au fost curioşi să afle cum sunt
motivaţi studenţii, care este valoarea burselor de studii şi recunoaşterea diplomelor peste hotare etc.
După şedinţa festivă, oaspeţii Universităţii au
fost invitaţi să viziteze sălile de studiu, laboratoarele,
Biblioteca Științifică
Medicală, Centrul de
Informare Infomedica,
Muzeul de Anatomie
şi alte obiective din
cadrul
Universităţii.
Mulţi dintre tineri s-au
arătat impresionaţi şi
entuziasmaţi de tot
ce face şi posedă Universitatea, fapt ce i-a
încurajat să opteze
pentru una dintre facultăţile noastre.
Universitatea le-a
deschis ușile tinerilor
şi speră că mulţi dintre
ei vor deveni, în viitor,
specialişti medici și
farmaciști de performanţă.

Diverse

23 aprilie - Ziua Bibliotecarului
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţanu” este o instituţie de o distinsă
ţinută culturală şi una dintre cele mai importante subdiviziuni ale Universităţii. Fondată
în acelaşi an cu Universitatea, Biblioteca serveşte, de peste jumătate de secol, intereselor de informare, studiu, educaţie, lectură şi
recreere a utilizatorilor săi, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie
şi cunoaştere prin colecţii proprii şi baze de
date internaţionale. BŞM are un fond de carte
de circa 900 mii de titluri şi volume, colecţii
valoroase şi numeroase rarităţi bibliografice
şi pune la dispoziţia beneficiarilor săi peste
400 de locuri în sălile de lectură.
În data de 23 aprilie curent, a fost marcată Ziua profesională a Bibliotecarului. Nu mai
puţină atenţie a acordat acestei zile şi USMF
“Nicolae Testemiţanu”, care, cu acest prilej, a
organizat o expoziţie de carte la sediul central
al BŞM, iar cei mai buni dintre bibliotecari au
fost menţionaţi cu diplome de merit din partea
administraţiei Universităţii, în persoana prorectorului Emil Ceban.
Angajaţii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale
spun că este o plăcere să muncească în această instituţie, chiar dacă salariile sunt mici, iar
munca lor nu este apreciată la justa valoare.
Vera Platon este bibliotecară de peste 40
de ani. Din anul 1973, de când a păşit prima
dată pragul acestei instituţii a asigurat legătura
dintre carte şi cititori. Ştie unde se află aproape fiecare volum şi spune că “pe timpuri era
mai simplu de lucrat, când informaţia nu era
aşa multă şi fluxul de beneficiari şi solicitări era
mai mic”. Chiar dacă peste tot se vorbeşte că
Internetul a distrus interesul oamenilor pentru
cartea tipărită şi vizitarea bibliotecilor, bibliotecara ne declară contrariul. “Beneficiarii Bibliotecii Medicale cred în cărţile tipărite şi mai
puţin în cele electronice. Studenţii cer cărţile
din care învaţă la ore, ei memorează mai bine
imaginea şi textul, pe când cele electronice, de
multe ori, le provoacă dureri de ochi”.
Ludmila Covalschi, conform diplomei de
studii este profesoară de limba franceză, dar
de 32 de ani activează la BŞM. Spune că a fi
bibliotecar nu este deloc simplu, mai ales în
actualele condiţii de extindere şi modernizare
a resurselor informaţionale. Cu toate acestea,
angajaţii BŞM au o pregătire foarte bună în
domeniu, au studii superioare şi cunosc limbi
străine, întrucât contingentul de utilizatori include şi mulţi studenţi străini. Bibliotecarii se
plâng pe faptul că lucrul lor este devalorificat
şi supus unor prejudecăţi, deşi ei nu lucrează mai puţin sau mai uşor ca alţi specialişti.
De aceea, şi-ar dori ca atitudinea comunităţii
universitare şi a societăţii, în general, să fie
una nediscriminatorie.
Mai mult de 30 de ani a petrecut printre
cărţi şi Maria Enache - o altă bibliotecară a
BŞM. Doamna spune că îi place foarte mult

să lucreze printre cărţi, dar mai ales adoră faptul că, în această postură, reuşeşte să
stabilească relaţii de prietenie cu utilizatorii
fideli. În altă ordine de idei, Maria Enache
spune că mediul academic al Universităţii ar
trebui să privească lucrul bibliotecarilor ca o
parte componentă a procesului didactic. “Bibliotecarii cunosc toate titlurile de carte indicate pentru pregătirea unei teme şi de multe
ori îi ajută pe studenţi, rezidenţi sau chiar profesori să găsească ceea de ce au nevoie, chiar
şi atunci când nu ştiu ce vreau”. Un îndemn
din partea bibliotecarei a fost ca profesorii să
viziteze mai des biblioteca universitară.

Unicul bărbat bibliotecar din această instituţie este Augustin Stepanov. Are abia doi ani
de lucru în bibliotecă şi spune că este “o profesie prestigioasă, plină de nobleţe”, care-i aduce
multă satisfacţie. Activează în Serviciul colecţii
speciale, unde lucrează cu documente şi cărţi
rare şi se ocupă de restaurarea şi conservarea
acestor valori bibliofile.
Augustin spune că aceste cărţi rare, care
sunt un tezaur ce nu se calculează în bani,
aduc energia oamenilor care au lucrat cu ele
cu multe secole în urmă. În activitatea sa ar fi
necesar un laborator de restaurare a cărţilor,
însă acesta este un proiect prea costisitor. Deocamdată, vor fi achiziţionate nişte strunguri
speciale, care ar facilita, cât de cât, procesul
de restaurare a cărţilor vechi.
Directorul Bibliotecii, Liubovi Karnaeva
afirmă că instituţia pe care o gestionează este
cea mai dotată şi oferă cele mai bune condiţii
de informare şi documentare din întreaga ţară.
În ultimii ani, strategia managerială a fost concentrată pe identificarea celor mai accesibile
modalităţi de punere în valoare a întregului
tezaur bibliotecar, stabilindu-se acorduri de
colaborare cu numeroase biblioteci partenere
din lumea întreagă.
Cu prilejul Zilei Bibliotecarului, directorul a
adresat sincere felicitări echipei BŞM, dorindule specialiştilor mari succese profesionale şi cât
mai mulţi “beneficiari fideli, inteligenţi şi culţi”.
Colegiul de redacţie al Ziarului “Medicus”
împărtăşeşte bucuria şi emoţiile pozitive ale
bibliotecarelor, în contextul Zilei lor profesionale, adresându-le cordiale felicitări, multă
sănătate şi realizări frumoase.
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Servicii informaționale moderne
pentru studii de calitate
Biblioteca Științifică Medicală
în colaborare cu Biblioteca și Centrul de Informare al Universității
Lituaniene pentru Științe ale
Sănătății au inițiat Proiectul Tempus “Modern Information Services
for Study Quality”, scopul căruia
este îmbunătățirea calității studiilor superioare în Republica Moldova, inclusiv și a celor medicale, prin
lărgirea și diversificarea accesului
la informație pentru întreaga comunitate academică.
În Proiect participă și alte biblioteci universitare din Republica Moldova, cum ar fi: Biblioteca
Științifică a Universității de Stat
“Alecu Russo” din Bălți, Biblioteca
Centrală a Universității de Stat din
Moldova, Biblioteca Republicană
Ştiinţifică Agricolă a Universității
Agrare de Stat din Moldova, Biblioteca Universității Tehnice a Moldovei, Biblioteca Științifică a Academi-

tajată a resurselor informaționale
și asigurarea accesului la acestea
în regim on-line. De asemenea este
importantă crearea repozitoriilor
instituţionale care vor servi ca surse de informare și, totodată, vor
crește vizibilitatea universităților
din Moldova în spațiul educațional
internațional. Printre obiective se
numără și susţinerera procesului
de e-learning, a celui de instruire
şi cercetare ştiinţifică, promovarea
culturii informaţiei pentru a asigura
utilizarea eficientă a resurselor informaţionale naţionale şi internaţionale și a spori eficienţa procesului
de instruire și cercetare.
Proiectul este preconizat pentru
3 ani. Primul an presupune selectarea, procurarea și implementarea
unui software specializat de bibliotecă, achiziționarea serverului și
constituirea rețelei comune a bibliotecilor universitare din Moldova. În

ei de Studii Economice din Moldova,
Biblioteca Universității Pedagogice
de Stat “Ion Creangă” din Chișinău,
precum și Ministerul Educaţiei al
RM, Consiliul Naţional al organizaţiilor studenţești din Moldova.
Partenerii europeni ai bibliotecilor universitare din Moldova sunt
şi Biblioteca Universităţii Tehnice
din Riga, Letonia; Biblioteca Universităţii din Debreţen, Ungaria; Biblioteca Universităţii de Medicină şi
Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România.
Realizarea acestui Proiect presupune diversificarea şi modernizarea serviciilor informaţionale pentru
un învăţământ superior de calitate,
dezvoltarea unei infrastructuri informaţionale comune, generarea par-

al doilea an se prevede elaborarea
conceptului și crearea repozitoriilor
instituționale, iar ultimul an este
consacrat culturii informației.
Proiectul a fost lansat în data de
11 martie 2014, la Kaunas, Lituania,
în cadrul unei reuniuni a tuturor
partenerilor Proiectului, unde s-au
discutat subiecte ca: managementul și logistica derulării proiectului,
experiența bibliotecilor universitare
europene și necesitățile bibliotecilor
universitare din Republica Moldova.
Liubovi Karnaeva, director
Biblioteca Științifică Medicală,
coordonator național
al Proiectului TEMPUS
“Modern Information Services for
Study Quality”

Ion Creangă – Anteu plămădit din înţelepciunea poporului
În data de 23 mai 2014, în incinta Centrului estetic ”Ion şi Doina Aldea-Teodorovici” a avut loc manifestarea cultural-artistică "Ion Creangă
şi lumea personajelor sale", organizată de Catedra de limba română şi
terminologie medicală, la care au participat atât studenţi autohtoni,
cât şi studenţi străini. Oaspete de onoare la această manifestare a fost
prof. Anca Cristina Colibaba, şef catedră Limbi moderne, Universitatea de
Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi, preşedinte al Fundaţiei EuroEd.

Prin opera sa, Ion Creangă şi-a câştigat un
loc aparte în sufletele noastre, pentru că, după
cum afirma şi G. Ibrăileanu ,,În Creangă trăiesc
credinţele, datinile, obiceiurile, limba, poezia,
filosofia poporului”. Am crescut cu poveştile lui,
am citit şi recitit cu mare plăcere „Amintirile din
copilărie” şi am făcut numeroase năzbâtii, precum Nică, Smărăndiţa şi ne-am aplecat asupra
poveţelor şi vorbelor înţelepte ale personajelor
lui Ion Creangă. Prin organizarea acestei activităţi, am dorit să-i determinăm pe toţi participanţii să-i îndrăgească opera şi să retrăiască,
prin intermediul creaţiei sale, inocenţa copilăriei.
Această şezătoare literară a reprezentat o
frumoasă lecţie de patriotism şi de dezvoltare a simţului etic şi estetic. Am avut un fericit
prilej de a pătrunde în opera celebrului scriitor român. Şi am rămas, încă o dată, încântaţi
şi surprinşi de farmecul limbajului crengian, de
savoarea şi subtilitatea umorului ce i-au asigurat scriitorului un loc de frunte în pleiada prozatorilor români.
Creaţia lui I. Creangă se inspiră dintr-o concepţie unitară de viaţă, dintr-un sistem de valori
ce traduc spiritualitatea neamului românesc.

Tel.: 022 205 235.

E-mail: relatiipublice@usmf.md

Forţa de rezistenţă, demnitatea umană şi naţională, exprimate de cuvântul scriitorului, oferă
puteri de a rezista vitregiilor timpului şi de a ne
înscrie prin Ion Creangă în tiparele eternităţii.
Participând la această manifestar culturalartistică, studenţii USMF ”Nicolae Testemiţanu”
au demonstrat, o data în plus, că nu sunt doar
medicinişti sârguincioşi, dar şi actori talentaţi.
Argentina Chiriac,
dr., conf. univ.,
şef catedră Limba română
şi terminologie medicală;
Victoria Vîntu,
lector superior

Lauri merituoşi

Aprilie-Iunie 2014

Inteligenţa, eternă virtute
Într-un miez de primăvară, înnobilat de
măreţia şi vraja seducătoarei naturi, dar şi de
lumina sărbătorilor creştine (Floriile, Paştele),
acum 75 de ani vine pe lume o fiinţă, care
peste decenii, prin talent şi trudă asiduă, a
urcat pe cel mai înalt piedestal profesional şi
social. Providenţa şi-a pus amprenta pe viitorul
destin al distinsei personalităţi, înzestrată cu
rare virtuţi, care a preferat drumul căutărilor
şi renovării ajungând să fie parte a elitei intelectualilor Republicii. Uşor se poate de
subînţeles că este vorba despre mult stimatul
academician Gheorghe Ghidirim, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale,
şef catedră Chirurgie nr. 1 ”Nicolae Anestiadi”,
preşedintele Ligii Medicilor din RM, deputat în

Traian Musteaţă: Stimate Domnule Academician, faceţi parte din pleiada medicilor iluştri, numele cărora se
identifică cu medicina autohtonă. Spuneţi-ne, Vă rog, cum aţi putea defini, în
cel mai succint mod, medicina?
Gheorghe Ghidirim: Arta de a salva vieţi omeneşti.
T. M. Proverbialele şi înţeleptele
Dumneavoastră discursuri cu ocazia
înmatriculării viitorilor studenţi sau
depunerii Jurământului lui Hippocrate
sunt adevărate poveţe pentru tineri la
început de cale. Ce calităţi trebuie să
posede viitorii medici şi farmacişti?
Gh. G. Să ducă onest crucea hărăzită de destin. Respectarea Jurământului
este o datorie sacră. Prin competenţă
să fie gata de a se sacrifica pentru sănătatea şi viaţa omului suferind. Devotamentul faţă de profesie, autoperfecţionarea continuă, rămâne o lege nescrisă pentru fiecare. Pe prim plan să
fie bolnavul şi nu interesele financiare.
T. M. Medicina noastră are înscrise
în patrimoniul naţional nume celebre,
adevăraţi idoli.
Gh. G. Exact. Mândria neamului
sunt reputaţii specialişti şi marii patrioţi – nume simbol: Nicolae Testemiţanu, fraţii Nicolae şi Vasile Anestiadi,
renumiţii chirurgi Pavel Bâtcă, Eugen
Maloman, Anton Spânu, Mihai Bârsan,
cu care am avut onoarea să conlucrez.
T. M. Să ne apropiem de specialitatea îmbrăţişată – chirurgia, care vă
este, cum afirmaţi Dumneavoastră,
o religie şi un crez. Sunteţi fondatorul
pancreatologiei chirurgicale moderne
şi şcolii basarabene de chirurgi, aveţi
mulţi învăţăcei. Prin ce se distinge medicul chirurg?
Gh. G. Chirurgul ia decizii în fracţiuni de secundă. Imaginaţi-vă că a
crăpat un vas de sânge. Trebuie să fii
prompt, altfel se poate termina fatal
pentru cel de pe masa de operaţie.
Este specialistul, care prin durere salvează omul de durere.
T. M. Mult stimate Domnule Ghidirim, zilele acestea V-am surprins plăcut
în două ipostaze, care demonstrează
felul Dumneavoastră de a fi. Prima –
V-am întâlnit în cimitirul central, îngândurat, eraţi în căutarea mormântului
profesorului Şișianu de la Universitatea

Titlu onorific pentru
profesori români

primul Parlament al RM, cavaler al "Ordinului
Republicii".
De peste jumătate de secol desfăşoară o
activitate inepuizabilă cu un înalt randament
pe tărâmul medicinei, care s-a soldat cu 650
de lucrări ştiinţifice, inclusiv, 6 monografii, 2
manuale, 7 manuale traduse din alte limbi, 45
brevete de invenţie, cu pregătirea a 20 de doctori şi 16 doctori habilitaţi în medicină.
Adevărat Domn al medicinei moldave, chirurg de mare talent, deschizător de drumuri în
chirurgie, savant de reputaţie mondială, omul
cu mâini de aur, Gheorghe Ghidirim - un tezaur
al neamului românesc – astfel îl apreciază discipolii, colegii și alţi contemporani ai săi.
Detalii în interviul acordat de Domnia Sa
în exclusivitate pentru Ziarul ”Medicus”.

Tehnică, pe care nu l-aţi mai găsit. V-aţi
întristat…
Gh. G. Dar totuşi o să mai revin, ca
să stau smerit în faţa acestui mormânt.
În viaţă omul are multe contacte, relaţii, dar nu toate rezistă în timp. Viziunile profesorului Şișianu corespundeau
cu ale mele. Pe ambii ne-a unit acelaşi
crez, aceleaşi idealuri. Erudit, binevoitor, o personalitate deosebită.
T. M. A doua. V-am urmărit dintro parte zilele acestea la examenele de
stat. Simultan eraţi în două ipostaze:
de examinator exigent şi de profesor
compătimitor. Întrebări multe, sugestii, cred că pentru a-l orienta pe student spre răspunsuri corecte. Discuţie
interactivă. Discipolul şi-a mai aprofundat cunoştinţele, dascălul cu mult tact
l-a îndemnat să mai înveţe în viitor.
Gh. G. Probabil, m-a înţeles tânărul. Un medic afară de cunoştinţele
profesionale trebuie să aibă şi un sentiment de compasiune faţă de nevoile,
strădaniile pacientului.
T. M. Însăşi blândeţea feţii, privirea senină a Dumneavoastră exprimă
bunătate, sinceritate, mărinimie. Sunt
tentat a crede că aceste frumoase calităţi îşi au originea la baştină, în cei 7
ani de acasă, din numeroasa familie de
la Palanca, Ştefan Vodă.
Gh. G. Da, acolo am înţeles că fără
muncă nu faci nimic. Mama a murit
timpuriu, am crescut cu tata. Izvorul
existenţei era vaca, dar şi aceea pierise. Ne-am salvat unul pe altul. Pedagogia părintelui era simplă: credinţa în
Dumnezeu, să iubim munca, să respectăm semenii, să fim îngăduitori, să facem bine apropiatului. Conduită să ne
fie Biblia, Tatăl nostru.
T. M. Astfel se explică, poate,
existenţa acelei forţe intelectuale,
care sălăşluieşte în personalitatea
Dumneavoastră, călită fizic şi moral de
sărăcie, mizerie şi lipsuri, astăzi, însă,
postat pe magistrala profesiei, actualităţii social-culturale, Vă aflați printre
cei mai de seamă oameni din republică. Ce Vă bucură şi ce Vă întristează
îndeosebi?
Gh. G. Mă bucură în special familia
mea frumoasă. Ca să mă exprim în stil
Emil Cioran, schimbarea la faţă a medicinei îmi dă temei să fiu optimist. În-

văţământul universitar la Alma Mater
corespunde standardelor internaţionale. Cadrele calificate, baza tehnico-materială consolidată asigură o asistenţă
medicală eficientă. Vectorul european
deschide noi orizonturi în toate aspectele vieţii.
Mă întristează forţele ostile progresului şi luminii, ce vor să ne conducă în declin şi întuneric. Mă doare indiferenţa unor oameni faţă de propria
lor sănătate, cu alte cuvinte, cultura
medicală (şi nu numai) a populaţiei.
T. M. Stimate Domnule Academician Gheorghe Ghidirim, în persoana
Dumneavoastră văd un om polivalent,
antrenat în multe activităţi importante, dar totodată sociabil, deschis spre
lume, pasionat de poezie, romanţă,
plin de viaţă, cu o ţinută atletică de invidiat.
Gh. G. Altfel e imposibil să trăieşti.
Viaţa mi-ar fi incoloră fără aceste pasiuni, care îmi dau energie şi dispoziţie
sufletească. Clipe de sinceritate şi satisfacţie spirituală îmi prilejuiesc lansările de carte, festivalurile de romanţă
”Crizantema de argint”, unde şi ne-am
întâlnit, Traiane, serile de creaţie între
scriitori, compozitori, interpreţi, la care
sunt invitat şi particip cu mare plăcere. Cum să nu te laşi furat de versurile
eminesciene, vierene, de romanţele interpretate de Ioana Radu, care mă duc
pe valul nostalgiei, dar şi îmi îndulcesc
clipele, savurând subtilul şi frumosul.
Dragostea de sport, ţin minte, a
încolţit din copilărie, când împreună
cu fratele mai mic, Nicolae, şi alţi copii, nu ne-am înfricoşat şi am învins un
tăuraş, de care se temea tot satul. Am
prins putere şi încredere, şi am început-o cu luptele, au urmat alte genuri
sportive. Dețin titlurile de maestru în
sport la lupte libere şi candidat în maeştri la badminton, ultima o practic şi
în prezent. Sunt preşedintele Clubului
republican al badmintoniştilor.
T. M. ”De când se ştie, Gheorghe
Ghidirim, un urmaş al cetăţii de pe Nistru, apără: Viaţa, Sănătatea, Adevărul,
Frumosul, Valorile”, afirmă poetul Nicolae Dabija.
Aşa să fiţi, Maestre, mulţi, mulţi
ani înainte!
A intervievat: Traian Musteaţă

În amintirea profesorului
Valentina Halitov
În istoria Universității de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu” s-a înscris o pleiadă de personalități notorii, devotate cu trup și suflet Patriei, profesiei și Alma Mater.
Un loc aparte aici îi revine Valentinei Halitov, doctor habilitat
în medicină, profesor universitar, fost şef catedră Boli infecţioase
la copii, cavaler al "Ordinului Republicii".
Pentru a înveșnici memoria acestei personalități marcante,
a fost inaugurat un basorelief la Spitalul Clinic Municipal de Boli
Contagioase pentru Copii, instituție în care a activat profesorul
universitar Valentina Halitov.
Valentina Halitov, născută la 1 octombrie 1926, este reprezentantul primei promoţii de
absolvenţi ai Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. Cariera profesională o începe
în anul 1950, la Spitalul Raional Leova, în calitate de medic oftalmolog. S-a manifestat prin
excelente calităţi pedagogice, educaţionale şi manageriale pe parcursul întregii activități,
atât ca asistent, conferenţiar, şef catedră Boli infecţioase la copii, cât și în funcţia de decan
al facultăţilor de Pediatrie şi Medicină Preventivă. Profesorul Valentina Halitov a acordat o
atenție deosebită cercetării științifice, a fondat un laborator imunologic, în care şi până în
prezent se realizează cercetări în domeniul imunităţii.
Tel.: 022 205 235.

Senatul Universităţii de Stat de Medicină
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a conferit
titlul onorific Doctor Honoris Causa profesorilor
– Mircea Beuran, director, Departamentul de
Chirurgie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, şi Vasile Sârbu,
profesor universitar la Facultatea de Medicină
a Universității „Ovidius” din Constanța,
România. Titlurile onorifice au fost acordate, în
cadrul unei ceremonii festive, în semn de înaltă
apreciere a contribuţiei lor substanţiale în domeniul medicinei.
Rectorul Ion Ababii a menţionat că aceste
două mari personalităţi au contribuit ca “Universitatea noastră să se integreze în sistemul european și mondial al învăţământului superior medical şi farmaceutic”. În general, începând cu anul
1990, instituţiile de învăţământ superior de profil
din România acordă suport metodologic şi logistic, şi loturi de carte medicală românească. Relaţii
deosebite de cooperare s-au stabilit, de asemenea, și la nivel de facultăţi, catedre și între profesori. Cât despre profesorii Beuran şi Sârbu, rectorul a ţinut să precizeze că sunt nişte persoane

cu merite incontestabile atât în România, cât şi în
Republica Moldova.
Gheorghe Ghidirim, șef catedră Chirurgie
nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, academician al AȘM, a
specificat că Mircea Beuran și Vasile Sârbu sunt
nişte chirurgi de excepţie, recunoscuţi în toată
lumea. Vorbind despre profesorul Beuran, academicianul a menţionat că acesta a fost primul care
a introdus chirurgia robotică şi cea telescopică în
sistemul medical din România, experienţă pe care
a împărtăşit-o şi colegilor din Republica Moldova.
Despre Vasile Sârbu, academicianul Gheorghe
Ghidirim a spus că datorită Domniei Sale, țara
noastră a fost acceptată în calitate de membru
în Uniunea Medicală Balcanică. De asemenea,
prin contribuția profesorului Sârbu, în Dicţionarul
chirurgilor români apar și chirurgii moldoveni, ba
chiar şi rezidenţi, fapt pentru care poate fi numit
un istoric al medicinei române.
Profesorii români şi-au arătat mulţumirea,
recunoştinţa pentru că li s-a “încredinţat” acest
titlu, care reprezintă o mare cinste atât pentru
ei, personal, cât şi pentru şcoala medicală din
România. Mircea Beuran a menţionat că USMF
“Nicolae Testemiţanu” este un exemplu de
excelenţă, unde ştiinţa, suportul intelectual sau
“uzină a minţii”, responsabilitatea faţă de oameni
şi patriotismul – sunt cele patru dimensiuni ce
caracterizează USMF “Nicolae Testemiţanu”.

In memoriam
profesorul
Nicolae Anestiadi

Cinstirea memoriei

În data de 15 mai curent, la Centrul Național
Științifico-Practic de Medicină Urgentă din
Chişinău a fost dezvelit basorelieful în memoria
profesorului Nicolae Anestiadi, doctor habilitat în
medicină, fost şef catedră Chirurgie.
Profesorul Anestiadi este considerat unul dintre pilonii serviciului chirurgical autohton, el fiind
cel care a trasat direcțiile principale de dezvoltare
a chirurgiei din Moldova. Sub conducerea și cu participarea nemijlocită a profesorului Nicolae Anestiadi, în 1964, a fost organizată prima secție de chirurgie
cardiovasculară din Moldova, iar în 1979 – Secția de chirurgie vasculară în cadrul
Spitalului Clinic Republican. Aici, Nicolae Anestiadi a efectuat prima operație la
inimă din istoria medicinei moldave.
Basorelieful şi arborele genealogic al Şcolii chirurgicale a prof. Nicolae
Anestiadi de la Catedra care-i poartă numele, ne vor aminti mereu de regretatul chirurg. Administrația Universității va instala şi un bust pe Aleea Medicilor
şi Savanţilor Iluștri din Complexul Rezidenţial "Nicolae Testemiţanu".

E-mail: relatiipublice@usmf.md

Studenţii în acţiune
MedEspera - congresul studenţilor
şi tinerilor medici entuziaşti
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie “Nicolae Testemițanu” a fost
marcată, în luna mai, de un eveniment
semnificativ – Congresul Internaţional al
Studenţilor şi Tinerilor Medici – MedEspera, ediţia a V-a.

lui MedEspera a spus că ediţia din acest an
s-a bucurat de un interes sporit din partea
participanţilor. Doritori de a participa au
continuat să apară şi după data limită de
înscriere la Congres. “Pe avanscena acestui pivot, clauza esenţială a evenimentului

Forul ştiinţific a fost organizat de Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină pentru a stabili, a menţine şi a promova
activităţile de cercetare şi dezvoltare comună în domeniul medicinei şi farmaciei.
Ediţia curentă a Congresului a avut un
diapazon mare – 32 de ateliere practice şi
16 conferinţe magistrale, comparativ cu
anul 2012 - 9 şi, respectiv - 1. Pentru prima
dată a fost organizată Olimpiada “Nicolae
Testemiţanu” – concurs interactiv ce a propus participanţilor un test axat pe cunoştinţele acumulate pe parcursul anilor la
Universitate. La concurs au participat câte
70 de studenţi la secţiunile – medicină internă şi chirurgie, iar juriul a desemnat doi
câştigători.
Victor Juncu, preşedintele Congresu-

a fost de a contribui în studiul medicinei,
la formarea noastră ca viitori specialişti
prin competenţe şi inteligenţă”, a declarat
Victor Juncu.
În general, Congresul a întrunit peste
1200 de studenţi şi tineri medici atât din
ţară, cât şi de peste hotare. Au fost prezentate şi publicate peste 400 de teze, dintre
care 54 au fost premiate. Congresul a fost
inedit şi prin faptul că rapoartele ştiinţifice
au fost prezentate în limba engleză.
Rectorul Ion Ababii a menţionat că
este salutabil faptul că prezentul Congres
a readus la Alma Mater foştii absolvenţi,
angajaţi în instituţiile medicale din întreaga lume, precum şi tineri savanţi de pe
mai multe continente. MedEspera este un
eveniment notabil, deoarece oferă medi-

ciniştilor posibilitatea de a efectua schimb
de experienţă şi transfer de cunoştinţe cu
semenii lor din străinătate şi de a stabili relaţii de prietenie şi colaborare.
Gheorghe Rojnoveanu, prorector
pentru activitate ştiinţifică, a subliniat că
forumul poate fi considerat un eveniment
cu bune tradiţii al vieţii ştiinţifice în Universitate şi constituie un salt al tinerilor
savanţi în medicină.
“Cerul este limita pentru cei care absolvesc USMF "Nicolae Testemiţanu”, a declarat Jan Drobeniuc, medic la Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, Atlanta,
SUA, absolvent al USMF “Nicolae Testemiţanu”. Medicul microbiologist a menţionat
că acest Congres este una dintre posibilităţile oferite de Universitate pentru dezvoltarea şi afirmarea potenţialului ştiinţific al
studenţilor săi.
Grigore Tinică, chirurg cardiovascular,
manager, Institutul de Boli Cardiovasculare, Iaşi, a specificat că “este o mândrie şi
o onoare să participe la acest eveniment
al marilor speranţe în medicină”. Potrivit
Domniei Sale, Universitatea de Medicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, care are
tradiţii extraordinare de formare a cadrelor medicale, s-a bucurat dintotdeauna de
un loc bun în rândul instituţiilor de profil
din întreaga lume. “La Universitatea de
Medicină din Chişinău, soarele nu apune
niciodată, absolvenţii ei sunt în toată lumea”, a spus absolventul USMF "Nicolae
Testemiţanu" Grigore Tinică.
Participanţii de peste hotare au rămas
profund impresionaţi de nivelul înalt de organizare a Congresului, dar şi de ospitalitatea şi potenţialul ştiinţific al mediciniştilor.
Congresul MedEspera a fost înregistrat şi la Ministerul Sănătăţii, fiind creditat
cu 25 de ore de educaţie medicală continuă
– o importantă clauză pentru experienţa tinerilor specialişti medici şi farmacişti.

Reprezentanţii USMF “Nicolae Testemiţanu” - premianţi BIMCO
În perioada 2-4 aprilie 2014, în or. Cernăuţi, Ucraina, s-au
desfăşurat lucrările Congresului Internaţional în Medicină pentru
studenţi şi tineri medici din Bucovina (BIMCO 2014). Forumul a fost
organizat de Societatea ştiinţifică a studenţilor şi Consiliul tinerilor
cercetători al Universităţii de Stat de Medicină din Bucovina.
Forumul ştiinţific s-a desfăşurat în 27 de secţiuni, dintre care
două în limba engleză ”Theoretical medicine” şi ”Clinical Medicine”. Paralel cu sesiunile conferinţei au avut loc Simpozionul ”Perspectivele de dezvoltare a autoguvernării studenţilor” şi Forumul
reprezentanţilor societăţilor ştiinţifice ale studenţilor din universităţile de medicină din Ucraina, cu participare internaţională.
Premianţi ai BIMCO 2014 au devenit: Andrei Munteanu, asistent

universitar – locul I, secţiunea Anatomie patologică; Victor Juncu, student a. VI, Medicină nr. 1 – locul II, secţiunea Obstetrică şi ginecologie; Olga Bernaz, studentă a. VI, Medicină nr. 1 – locul III, secţiunea
Oftalmologie şi ORL; Cristina Ciobanu, asistent universitar – locul III,
secţiunea Farmacie.
Comunitatea universitară a USMF Nicolae Testemiţanu este
mândră de realizările delegaţilor noştri şi sperăm să fie un bun
exemplu pentru studenţi şi tineri cercetători.
La ediţia a X-a BIMCO 2014 au participat circa 800 de tineri
din Ucraina, Belarus, Moldova, România, Polonia, Rusia, Uzbekistan, Franţa, Germania.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://bim.co.ua/ru/
congres/o-kongresse.

Câştigătorii cupei TVC 2014
Echipa 7 UP a câştigat cupa TVCului studenţilor de la USMF ”Nicolae
Testemiţanu”. Membrii echipei au reuşit să
impresioneze juriul şi spectatorii prin glume
originale şi deosebit de haioase, pe tot parcursul concursului. Potrivit reprezentanţilor
juriului, echipa 7 UP, prin prestaţia sa, a trecut ca un fir roşu în tot acest spectacol.
Amintim că, în această finală, s-au
calificat patru echipe: In Team (Medicină
generală, anul III), Happy Batz (Medicină
generală, anul I), Blend ah Med (Stomatologie, anul I) şi 7 UP (Stomatologie, anul III).
Tradiţional, echipele au avut trei probe de
concurs - prezentarea, biatlon şi tema de
acasă. Şi de această dată, au fost abordate
teme actuale din showbiz, politică, relaţiile
dintre studenţi şi profesori, administraţia
Universităţii, lecţiile de simulare la CUSIM şi
altele. Câştigătoarea din acest an a Concursului muzical Eurovision, Conchita Wurst,
şi liberalizarea regimului de vize pentru
cetăţenii Republicii Moldova - au constituit
subiectele preferate ale TVC-iştilor, care, au
reuşit să stârnească râsul până la lacrimi al
spectatorilor. Imitarea diferitor situaţii cu
politicieni moldoveni, dar şi anumite discuţii
dintre medici despre pacienţii lor, de asemenea, au făcut deliciul publicului.
Noutatea concursului din acest an,
calificată de juraţi drept o invenţie reuşită a
concurenţilor, a fost prezentarea unui scheci
cu participarea studenţilor împreună cu

profesorii. Astfel, Boris Drăgan, conferenţiar
universitar la Catedra de fiziologia omului şi
biofizică, a susţinut echipa Happy Batz, Vitalie
Mazuru, asistent universitar la Catedra de
histologie, citologie şi embriologie a sprijinit
- Blend ah Med, Vladislav Badan, asistent
universitar, Catedra de medicină socială şi
management sanitar ”Nicolae Testemiţanu”

- echipa 7 UP, iar Victor Ojog, asistent universitar, Catedra de fiziologia omului şi biofizică,
a încurajat prezentarea echipei In Team.
În final, locul IV a fost obţinut de echiTel.: 022 205 235.
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Un oraş mai salubru
cu oameni sănătoşi
La începutul primăverii, studenţii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” au participat activ la mai
multe acţiuni de salubrizare a oraşului, fie că erau organizate de autorităţile capitalei, fie de instituţia noastră.
O primă acţiune de acest fel, la care au participat peste 30 de
studenţi, a avut loc în zona parcului Valea Trandafirilor, intersecţia
bd-lui Dacia (podul Viaduct) cu str. Natalia Gheorghiu din capitală.
Vladimir Gogul, pedagog social la Direcţia exploatare a complexului
studenţesc, a menţionat că studenţii noştri au reuşit, în mai puţin de
jumătate de zi, să adune o remorcă de gunoaie menajere.
În data de 29 martie curent, USMF “Nicolae Testemiţanu” a organizat o acţiune similară, care a avut drept scop responsabilizarea
comunităţii în ceea ce priveşte salubrizarea şi păstrarea curăţeniei în

zonele verzi. La acel eveniment au participat şi angajaţii Universităţii
– cadre profesoral-didactice, administratori de blocuri, intendenţi de
cămine etc.
“Pentru a avea un oraş mai curat şi mai frumos ar trebui ca toţi
studenţii să participe la astfel de acţiuni de ecologizare”, au menţionat
voluntarii Ion Bodiu şi Nicoleta Ciobanu, studenţi la anul I, specialitatea Medicină generală, menţionând totodată că în activităţile de acest
fel este foarte importantă solidaritatea.
Valerian, student la Facultatea de Stomatologie, a spus că ia parte la măsurile de salubrizare, organizate de USMF ”Nicolae Testemiţanu”, deja al treilea an consecutiv şi, în calitate de şef de etaj în cămin,
a invitat mai mulţi colegi să procedeze la fel.
“Tinerii trebuie să se unească şi să amenajeze spaţiile verzi din
jurul clădirilor, pentru că tot ei sunt cei care aruncă gunoaiele în perimetrul blocurilor de studii şi căminelor”, a declarat Petru Buruiană,
student, anul I, Facultatea de Medicină nr. 1.
Acţiunile de ecologizare, amenajare şi înverzire a teritoriului se
organizează anual, preponderent primăvara, în scopul pregătirii localităţilor către Sfintele sărbători de Paşte. De regulă, organizatorii
asigură cu echipament necesar, pungi din plastic, mănuşi şi transport
pentru evacuarea gunoiului.

Finala concursului
"Miss USMF 2014"
Olga Avram, studentă la Facultatea de Farmacie, anul IV,
a câştigat titlul de Miss USMF din acest an. De celelalte titluri
s-au învrednicit studentele: Ludmila Baba, anul IV, Medicină
generală – vicemiss, Galina Leancă, anul II, Medicină generală
– second vicemiss, Cristina Malai, anul V, Medicină generală
– Miss Inteligenţă, Viorica Bortă, anul I, Medicină generală –
Miss Eleganţă, Anastasia Caraman, anul II, Sănătate publică
– Miss Simpatie, Elena Molea, anul I, Stomatologie – Miss
Zâmbet, Victoria Molea, anul I, Medicină generală - Miss
Originalitate.

pa Blend ah Med, locul III a fost ocupat de
In Team, locul II - Happy Batz. Câştigătorilor
concursului, 7 UP, pe lângă Cupă, drept premiu li s-au oferit bilete cu preţ redus la spectacolul umoristic “Zebra Show”.
Emil Ceban, prorector pentru educaţie
şi probleme sociale, USMF “Nicolae
Testemiţanu”, în numele comunităţii universitare, a felicitat toţi participanţii la concurs
pentru prestaţia extraordinară, menţionând
că studenţii noştri au demonstrat încă o dată

că sunt ingenioşi, ageri, frumoşi şi veseli, iar
echipa de la Stomatologie, anul III, merită
pe deplin să reprezinte instituţia noastră la
competiţia naţională dintre universităţi.
E-mail: relatiipublice@usmf.md

Concursul, ajuns la ce-a de-a IX-a ediţie, a fost organizat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” şi Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în
Medicină cu scopul de a prezenta nu doar frumuseţea, dar şi
inteligenţa, talentul şi creativitatea participantelor.
Astfel, concurentele au trecut prin cinci probe: defilarea,
prezentarea, proba de inteligenţă, tema de acasă şi prezentarea rochiilor de mireasă. Studentele au strălucit la propriu
pe podium, demonstrând că eleganţa şi inteligenţa sunt principalele lor atu-uri.
Prorectorul Emil Ceban, preşedintele juriului, a menţionat
că a fost un pic dificil pentru juraţi să facă alegerea, în primul
rând, pentru că cei 11 membri vin din domenii diverse de activitate (medicină, farmacie, artă, cultură, modă) şi au avut viziuni diferite, dar în final s-a ajuns la o decizie unanimă.
Concursul Miss USMF, din acest an, s-a alăturat campaniei
de caritate organizată de USMF “Nicolae Testemiţanu”. Banii
colectaţi din vânzarea biletelor au fost donaţi unei mame cu
trei copii minori, care, acum 3 ani, a fost diagnosticată cu cancer la sân. În ajunul Sărbătorilor de Paşte, donaţiile colectate
de comunitatea universitară au fost transmise familiei respective, iar câştigătoarea Miss USMF şi câteva dintre colegele ei
au fost şi ele prezente la această acţiune.
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Univers sportiv

Bilanţul anului sportiv universitar
În peisajul feeric al ultimelor zile de
primăvară, împodobite de decorul naturii, se înscriu sunete de clopoței, dar și de
fluiere finale ale arbitrilor, care anunță
încheierea sezonului competițional sportiv.
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”,
unde sportul a devenit un atribut al vieții
studențești, festivitatea de totalizare a

participat la campionatele naționale universitare de volei masculin, baschet feminin, șah, tenis de masă, triatlon forță,
minifotbal, lupte libere, precum şi campionatele republicii de volei feminin și baschet masculin. De asemenea, studenții au
concurat la întreceri programate de ediția
a 18-a a Memorialului Iuliu Hațieganu –
Nicolae Testemițanu şi la alte competiții
internaționale. Mai reușit au evoluat

și profundă recunoștință administrației
Universității, în special rectorului Ion
Ababii, pentru condițiile optime de practicare a sportului. Amatorii de sport au la
dispoziţie trei complexuri sportive moderne și stadionul de minifotbal.
Prorectorul Emil Ceban a adresat felicitări participanților la festivitate cu prilejul încheierii cu succes a anului sportiv
universitar și a înmânat Diploma Rectoruanului sportiv universitar a fost anticipată
de două meciuri disputate concomitent –
volei şi minifotbal masculin. În prima partidă s-au întâlnit echipa de volei a profesorilor și cea a studenților. Deși mediciniştii
au dominat în setul de debut, câștigând cu
25-19, totuși cântarul a înclinat în favoarea experienței, dascălii devenind învingători, în seturile 2 și 3, respectiv cu 25-23,
15-11. Scor general 2-1. Competiția de
fotbal a fost disputată de formația Steaua
Dental (studenții de la Stomatologie) și
cea a studenților din Israel. Învingători au
ieșit viitorii stomatologi, care au repurtat
o victorie concludentă cu scorul de 7-3.

lui la 17 cei mai buni sportivi. În același
context, 23 de tineri au fost menționați cu
Diploma Clubului Sportiv, iar 20 de persoane s-au ales cu premii bănești.
Manifestarea s-a încheiat cu probele de armwrestling și trânta națională. În
prima probă feminin pe primul loc s-a situat Aculina Alexei, studentă la Stomatologie, fiind urmată de Marina Robu, anul
I, Medicină generală, locul II și de Doina
Mafteuță, anul II, Sănătate publică pe locul III. La băieți, locul I a fost ocupat de
Ioan Alexei, rezident, Stomatologie, anul
III, locul II – Dimitri Dimov, anul VI, Medicina generală, locul III de Sergiu Radu,
anul IV, Stomatologie.

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

Alexei Cebotari, jucător centru al
formației de baschet, care evoluează în
campionatul național: Pentru mine sportul și, în special baschetul, este un stil de
viață, un hobby. Sunt student la Facultatea de Medicină. Vă dați seama ce program încărcat de studii am, dar ca factor
stimulator la învățătură îmi este jocul de
baschet. După orice antrenament sau
competiție forțele mi se dublează. Mă aflu
mereu în acțiune și aceasta e în favoarea
sănătății și reușitei mele.
Ecaterina Talasimovna, rezident,
căpitan al echipei de volei feminin:
Nu-mi pot imagina traiul în afara acestui
gen elegant de sport generator de puteri
ce mă menține în formă fizică bună. Se
știe că voleiul este un joc de echipă, care
consolidează relațiile între coechipiere.
Deseori, împreună cu întreaga formație
participăm la diferite manifestări culturale sau de celebrare a unei omagiate. Ne
bucurăm împreună de reușitele colegelor
și ne străduim să susținem persoana în dificultate.

La
festivitatea
de
premiere,
Marian Stan, șef catedră Educație fizică, a
menționat că planul activităţilor sportive
în anul de studii 2013-2014 a inclus ediţia cu nr. 54 a Spartachiadei studenților

și rezidenților, Campionatul Campusului
Studențesc, competiții consacrate Zilelor Universității și sărbătorii de 8 Martie.
De asemenea, echipele Universității au

te acestea se puteau citi pe fețele celor
prezenți la ceremonia de totalizare a anului sportiv universitar, în special ale învingătorilor. Fiecare a trăit clipe înălțătoare
de satisfacție și bucurie.

La trântă, învingător a ieșit Radu
Verdeș, anul IV, Medicină generală, pe
locul II s-a clasat Ion Perciuleac, anul VI,
Medicină generală, iar pe locul III – Andrei
Odajiu, anul IV, Stomatologie.
echipele de baschet, volei, șah, care s-au
clasat pe locuri premiante.
Marian Stan a adus sincere mulțumiri

Bună dispoziție, flux de energie,
tinerețe, năzuință de a tinde spre noi realizări la genurile de sport preferate. Toa-
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Denis Arabadji, student la Medicina
generală, anul III, căpitan al echipei de
volei masculin: Ca și Ecaterina sunt de la
Sud, din Comrat. Chiar din primul an de
studii am fost invitat să particip în echipa
Universității în calitate de ridicător. Ridicătorul este inima formației, de prestația
lui depinde randamentul jucătorilor din linia ofensivă. De mic am îndrăgit voleiul și
cred că nu-l voi abandona nicicând.
Vladimir Diaconu, lector superior: La
ceea ce m-a înzestrat natura am depus şi
depun muncă intensă şi permanentă. Fără
alergări, gimnastică de dimineață, fără
antrenamente nu trece nici o zi. Sunt exigent în primul rând față de sine, apoi faţă
de tineri. Mă bucur că majoritatea înțeleg
ce înseamnă modul sănătos de viață și
au o atitudine responsabilă în raport cu
educația fizică. Este plăcut să admiri prin
curtea căminelor studențești sau la Universitate, băieți și fete cu o ținută atletică, grațioasă, elegantă. Și-mi crește inima
să știu că modesta mea activitate este de
mare folos.

Materialele publicate reflectă
opinia autorilor, care
nu întotdeauna coincide
cu cea a redacţiei.
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