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nul nume pe care l-am construit cu toții în timp.
Sunteți la început de
drum, unul care va avea cu
siguranță atât urcușuri, cât și
coborâșuri - dar suntem siguri
că îl veți parcurge cu demnitate
și încredere în forțele proprii.
Cunoștințele oferite cu atâta
străduință de profesorii noștri
vor fi cele care vă vor garanta
succesul, atât timp, cât veți
continua să le dezvoltați. Formarea medicului și a farmacistului se realizează pe parcursul
întregii vieți, timp în care nu
trebuie să încetați să creșteți și
să deveniți mai buni.
Ați rostit cu toții Jurământul lui Hippocrates,
învățămintele căruia vor rămâne înscrise adânc în conștiința
fiecăruia dintre Dumneavoastră, ca să vă ghideze conduita
morală și cea profesională.
Veți fi, cu siguranță, medici
și farmaciști buni, pentru că
știm câte eforturi și sacrificii

Ion Ababii, rector,
profesor universitar,
dr. hab. şt. med.,
academician al AŞM

Dragi absolvenţi,
Sperăm că luați cu voi cele
mai frumoase amintiri despre
Alma Mater și, în calitate de
specialiști, veți reconfirma bu-

am depus cu toții pentru realizarea acestui deziderat, alături de părinții voștri care v-au
susținut și merită tot respectul
și aprecierea.
Cu ocazia încheierii unei
etape atât de importante în
viața Dumneavoastră, în numele comunității universitare,
Vă adresez sincere felicitări și
urări de bine, sănătate și prosperitate. Vă spunem Bun venit
în rândul comunității medicale
și farmaceutice și așteptăm cu
nerăbdare noi performanțe de
care să ne bucurăm împreună.
Se spune că viaţa poate
fi înţeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind
înainte, iată de ce, vă îndemnăm să fiți deschiși către noi
provocări, să deveniți promotori fideli ai tradițiilor universitare și să demonstrați cu tărie că sunteți urmașii marelui
Nicolae Testemițanu!

Stimaţi medici
şi farmacişti,
Vă exprimăm gratitudinea
pentru eforturile depuse, devotamentul, nopțile nedormite și sacrificiile pentru meseria
aleasă întru îmbunătățirea
calității vieții populației și dezvoltarea sistemului de sănătate din țară. Ne mândrim cu
fiecare dintre Dumneavoastră
și Vă suntem recunoscători
pentru că promovați tradițiile
Alma Mater.
Cu ocazia Zilei lucrătorului
medical și a farmacistului, Vă
dorim multă sănătate, realizări frumoase și forțe pentru
a continua cu aceeași tărie de
caracter această luptă pentru
viață pe care o duceți zi de
zi întru prosperarea întregii
societăți.

Bun venit în marea comunitate
a medicilor şi a farmaciştilor!

Ceremonia festivă de depunere a jurământului în limba
engleză s-a desfășurat la Teatrul
Național de Operă și Balet „Maria
Bieșu” și a întrunit reprezentanți
ai
Guvernului
Republicii
Moldova, administrația USMF
„Nicolae Testemițanu”, decani,
prodecani, profesori, șefi de subdiviziuni universitare, studenți,
părinți și alți invitați.
„Sunteți
minunați
și
sunt mândru de voi”, le-a
spus
absolvenților
Mihail
Gavriliuc, prorector pentru
relații internaționale. Domnul
prorector i-a încurajat în drumul
lor profesional de mai departe,

menţionând că, profesia pe care
au ales-o în medicină, stomatologie, farmacie – reprezintă
domenii captivante. „Acum 31
de ani eram, ca și voi, plin de
speranțe și până acum nu am
pierdut acest sentiment. Nu
am fost niciodată dezamăgit de
profesia mea”, şi-a amintit prorectorul, care a adresat tinerilor
doctori laude şi aprecieri pentru
calea lungă parcursă până aici.
Liliana Iașan, viceministrul
sănătății, în mesajul său de felicitare, a dorit absolvenților
internaționali să fie optimiști
și să fie aproape de pacienți.
(Urmare în pag. 2)

Alma Mater
Trei absolvenţi ai USMF
„Nicolae Testemiţanu”
au devenit Doctor Honoris
Causa ai Alma Mater
p. 2
Cunoaşte istoria
Alma Mater
Daniel Ciugureanu - martirul
aflat între proslăvire și uitare
p. 3
Cercetare
Excelenţă în Cercetare
pentru USMF
„Nicolae Testemiţanu”

p. 4

Cooperare internaţională

Absolvenții Universității de
Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”, promoția
anului 2016, au depus Jurământul de medic și farmacist, marcând astfel - un nou început, un
nou pas în cariera lor profesională. În acest sens, au fost organizate două ceremonii - în data
de 15 iunie pentru absolvenții
străini care au fost instruiți în
limba engleză, iar în data de 17
iunie - pentru cei autohtoni, inclusiv pentru 45 de cetățeni de
peste hotare care au studiat în
limba română. Tinerii au jurat
credință şi devotament profesiunii, intrând astfel în marea familie a medicilor și farmaciștilor.
Promoția 2016 a USMF
„Nicolae Testemiţanu” constituie
912 medici și farmaciști, care au
susţinut cu succes examenele de
licență la specialitățile: Medicină
generală – 609, Stomatologie –
170, Farmacie – 97 și Sănătate
publică – 36 de tineri.
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17 iunie 2016
Rectorul Ion Ababii a fost
cel care a deschis ceremonia
festivă şi a declarat că prin acest
legământ absolvenţii şi-au asumat datoria de a sta de veghe
la sănătatea pacienţilor, indiferent de naţionalitate, confesiune, origine etnică, apartenenţă
politică și statut social, subliniind că anume bucuria de a salva
vieți și de a alina durerea îi va
deosebi de specialiștii din alte
domenii. În altă ordine de idei,
rectorul a îndemnat absolvenții
să devină promotori ai frumoaselor tradiții universitare:
„Să nu uitaţi nicicând că faceți
parte din familia Universității,

care poartă numele marelui
Nicolae Testemițanu, iar uşile
Alma Mater vor rămâne întotdeauna deschise pentru Dumneavoastră!”.
Ministrul sănătății, Ruxanda
Glavan, prezentă la ceremonie, și-a exprimat aprecierea și
înțelegerea pentru munca depusă de proaspeții absolvenți şi
i-a asigurat pe noii membri ai
comunității medicale de toată
susținerea sa, îndemnându-i să
vină cu idei inovatoare pentru a
contribui la dezvoltarea sistemului național de sănătate.
(Urmare în pag. 2)
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Bun venit în marea comunitate a medicilor şi a farmaciştilor!
(Urmare din pag. 1)

15 iunie 2016

„Prin rostirea jurământului
de medic, intrați în familia numeroasă a comunității medicale
și vă asumați responsabilitatea
respectării principiilor eticii profesionale și morale. Medicina nu
este o profesie asemănătoare

cu altele, ci reprezintă o artă,
o legătură sacră și o vocație”, a
mai menționat viceministrul.
„Peste ani vom uita stresul
de la examene, diminețile matinale și nopțile târzii, dar nu vom
uita niciodată profesorii noștri
pentru bunăvoința, ghidarea
și exemplul pe care ni l-au dat
zi de zi”, a menționat Barbara
Jowana, cea mai bună studentă a promoției 2016. Tinerii au

adus mulțumiri corpului profesoral-didactic al Universității
și, în special, rectorului Ion
Ababii, pentru munca titanică
depusă în formarea lor ca medici specialiști și suportul oferit
pe parcursul anilor de studii.
Mircea Bețiu, decanul

17 iunie 2016
Rând pe rând, studenţii de
la cele patru specialităţi: Medicină generală, Sănătate publică,
Stomatologie și Farmacie, au
adus mulţumiri administrației
Universității, profesorilor, colegilor, părinţilor, celor care au
crezut cu adevărat în ei şi i-au
susţinut pe tot parcursul anilor
de studii. „Astăzi este abia începutul unui nou capitol din cartea vieţii noastre. Dacă avem un
scop, trebuie să mergem spre
el, chiar dacă întâmpinăm mari
greutăţi. Le doresc colegilor mei
realizarea celor mai îndrăzneţe
vise şi un viitor plin de descoperiri. Pe profesorii noştri îi asigu-

răm că, cunoştinţele noastre
urmează a fi demonstrate
prin succesele şi realizările de
viitor”, a spus Tatiana Malcov,
absolventa Facultăţii de Medicină nr. 1.
La finalul ceremoniei,
formația Catharsis a interpretat piesele „Bucurațivă prieteni” și „Mi-e dor”
– surpriză din partea conducerii Universității, care a
fost pe placul proaspeților
medici și farmaciști, cât și
a tuturor oaspeților, care
au umplut de aplauze sala
Palatului Național „Nicolae
Sulac”.

Pe lângă faptul că
au rostit Jurământul lui
Hippocrates, absolvenții
au respectat și tradiția
de a înmâna flacăra
cunoștințelor studenților
din anul I, îndemnândui să o păstreze cu grijă.
Totodată, ei au depus
flori la bustul lui Nicolae
Testemițanu, un omagiu
prin care au arătat că-i
vor păstra memoria cu
sfințenie.

Facultății de Medicină nr. 2, a
menționat că, din 1994, facultatea pe care o conduce a înregistrat peste 2400 de absolvenți,
originari din 37 de țări. Decanul i-a îndemnat pe proaspeții
absolvenți să fie mândri de
rezultatele obținute în cadrul
USMF „Nicolae Testemițanu” și
să le completeze cu alte realizări
pe parcursul activității profesionale.

Trei absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu”
au devenit Doctor Honoris Causa ai Alma Mater
Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu” continuă frumoasa tradiţie de conferire a
titlului onorific Doctor Honoris Causa
personalităților eminente care contribuie
la dezvoltarea instituţiei noastre şi la promovarea imaginii acesteia în afara ţării.
Pentru prima dată însă, Senatul Universităţii a distins cu acest înalt titlu academic
trei absolvenți ai Alma Mater.

transplanturi hepatice în Moldova, dintre
cele 20 efectuate până în prezent.
Doctorul Brașoveanu acordă o atenție
deosebită pacienților cu afecțiuni hepatice grave din Republica Moldova. Printre
aceștia se regăsesc un angajat și o studentă a USMF „Nicolae Testemițanu”, Cristina.
„Datorită lui sunt astăzi aici, zâmbesc și mă
bucur de viață”, a menționat tânăra, care
i-a mulțumit public medicului pentru că a
reușit să o salveze.

USMF „Nicolae Testemițanu” și Universitatea din Greifswald, Germania. Sistematic,
profesorul Mustea revine în patrie și organizează cursuri de instruire în domeniul oncoginecologiei pentru studenți, rezidenți
și medici specialiști. Alexandru Mustea a
ținut să precizeze că este deschis, în continuare, pentru mobilitatea academică a
studenților, în timpul vacanței de vară, în
clinicile de ginecologie și de alt profil din

instituției noastre și sistemului național de
sănătate, în general, şi a apreciat disponibilitatea Domniei Sale de a susține și de a
contribui la realizarea și extinderea programelor de instruire ale Universității, schimbul de profesori, studenți și rezidenți, efectuarea cercetărilor comune și altor proiecte în domeniul chirurgiei cardiovasculare.
Academicianul Gheorghe Ghidirim,
șef catedră Chirurgie nr. 1 „Nicolae

Ilustrul chirurg Vladislav Brașoveanu
este șeful Secției de transplant hepatic „Dan Setlacec” al Institutului Clinic
Fundeni din București. Printre cele mai
importante merite ale Domniei Sale este
înființarea în anul 2013, împreună cu profesorul și mentorul său Irinel Popescu, a
Programului de transplant în țara noastră,
care reprezintă cel de-al doilea centru de
acest fel din spațiul românesc (după cel
de la București). Aici, cu participarea Dr.
Vladislav Brașoveanu, a fost realizat primul
transplant hepatic de la donator viu în Republica Moldova, fapt pentru care a fost decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”. Un an mai
târziu, a efectuat și primul transplant hepatic de la donator cadaveric la noi în țară. Cu
participarea sa au fost realizate primele 12

Oncoginecologul Alexandru Mustea
- director, Centrul de Ginecologie Oncologică și vicedirector, Centrul Oncologic
Pomerania (Vorprommern), Germania „este un exemplu pentru tinerii mediciniști
şi ne demonstrează că fiecare absolvent al
Universității noastre are șansa de a obține
apreciere națională și internațională, doar
prin muncă asiduă”, a declarat rectorul Ion
Ababii în cadrul ceremoniei de conferire a
titlului onorific. Academicianul a exprimat
recunoștință pentru suportul oferit, în special – catedrelor de profil ale Universității,
serviciului de obstetrică și ginecologie,
precum și sistemului național de sănătate.
Grație Domniei Sale, în 2011 a fost
semnat Acordul de colaborare dintre

cele două țări și va opta pentru extinderea
schimbului continuu de experiență.
La eveniment au fost prezenți și oficiali, printre care: prim-ministrul – Pavel
Filip; Mircea Buga, consilierul principal
de stat al prim-ministrului în domeniul
ocrotirii sănătății și dezvoltării sociale;
Monica Babuc, ministrul culturii; Aliona
Serbulenco, viceministrul sănătății ș.a.
Cardiochirurgul Grigore Tinică, fondator și director al Institutului de Boli
Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M.
Georgescu” din Iași, România; membru
titular al Academiei de Științe a Moldovei.
În cadrul ceremoniei festive, rectorul Ion Ababii și-a exprimat gratitudinea
pentru suportul oferit de Grigore Tinică

Anestiadi”, a subliniat că chirurgul Tinică
face parte din una dintre cele mai puternice
promoții, remarcată prin calitatea intelectualilor instruiți, care au devenit între timp
renumiți profesori universitari, specialiști de
performanță și manageri iscusiți.
Profesorul Tinică a mulţumit pentru
titlul acordat şi a menţionat că Alma Mater
l-a definit şi i-a dat un start în viață. „Sunt
mândru că sunt absolventul USMF Nicolae
Testemițanu pentru că este una dintre cele
mai bune universități din această parte a
Europei”, a conchis profesorul Tinică.

www.usmf.md

Vă invităm să citiți la pag. 10-11 interviurile realizate cu aceste trei personalități
notorii.

Cunoaşte istoria Alma Mater

Daniel Ciugureanu –
martirul aflat între
proslăvire şi uitare...
Dintotdeauna medicii s-au deosebit
prin determinare și ambiție, prin curaj și
echilibru sufletesc, care i-a stimulat pe
unii dintre ei să meargă dincolo de limitele profesiei și să salveze nu doar vieți
omenești, ci și soarta unui întreg popor.
Acest fapt îl confirmă, ca nimeni altul,
Daniel Ciugureanu - ilustră personalitate,
care a înscris file de glorie în dureroasa istorie a neamului românesc...

„O statistică curioasă ne arată că, din
trei prim-miniştri pe care i-a avut Republica
Moldovenească între 1917-1918, doi au
fost medici. E greu de explicat acest fapt
doar prin ataşamentul politic. Probabil, în
acele vremuri tulburi, stăpânirea de sine
mergea mână în mână cu reflexul profesional de a nu face panică şi de a încerca
soluţionarea celor mai dificile probleme
reieşind din realitatea obiectivă”, scria
Iurie Colesnic într-un articol pentru Timpul.
Daniel Ciugureanu a fost deputat în
Sfatul Țării (1917-1918), prim-ministru
al Republicii Democratice Moldovenești
(19 ianuarie-4 aprilie 1918), unul dintre
principalii ctitori ai Unirii Basarabiei cu
România (27 martie 1918). Împreună cu
Ion Pelivan, ministrul de externe al Basarabiei, a participat la Conferința de Pace de la
Paris din 1919 și Tratatul de la Paris
(1920), ca reprezentanți ai Basarabiei,
unde s-a pus punctul definitiv în problema Unirii. Tot în această perioadă, Daniel
Ciugureanu a participat la mai multe congrese desfășurate la Londra și Paris, unde a
venit cu explicații și argumente privind unitatea națională a românilor. A fost ministru, deputat și senator în România întregită: deputat de Chișinău (1919); deputat de
Cetatea Albă (1922); vicepreședinte al Camerei Deputaților (1922-1923); deputat de
Lăpușna (1926); deputat de Hotin (1933);
senator de Tighina (1935); vicepreședinte
și Președinte ad-interim al Senatului
Regatului România Mare (1936-1937).
„România Mare nu va abandona nicio palmă din pământul ei. România n-are
unde şi de ce să se evacueze. Ea se găseşte foarte bine în ţara ei. (...) Suntem în
Basarabia şi vom rămâne aici pentru toate
timpurile. Acesta este adevărul”, a declarat Dr. Daniel Ciugureanu într-un interviu
acordat lui Constantin Noe pentru Sfatul
Țării, apărut în data de 25 aprilie 1919.
Patriotismul de care a dat dovadă
și elanul manifestat în lupta pentru eliberarea Basarabiei și întoarcerea ei la
țara-mamă nu a rămas nepedepsit…

Nouă, posterității, în special membrilor
comunității universitare și medicale, ne
revine datoria să-i scoatem numele din uitarea în care pare că s-a adâncit...
Daniel Ciugureanu s-a născut la 9 decembrie 1885 în satul Bălcăuți, comuna
Şirăuţi, judeţul Hotin (astăzi Șirăuți, Briceni), în familia preotului Alexandru și
profesoarei Ecaterina Ciugureanu. Fiind intelectuali, părinții i-au pus bazele

cunoștințelor încă de acasă. Studiile primare le-a făcut în satul natal, iar cele secundare în orașul Bălți și la Seminarul Teologic
din Chișinău. Apoi, a studiat la Universitatea de Medicină din Kiev, unde a susținut și
teza de doctor în științe medicale.
A practicat chirurgia în domeniul
urologiei la spitalul din satul Vorniceni,
Strășeni, la Spitalul din Hâncești. Dr. Daniel
Ciugureanu a înregistrat succese pe plan
profesional, ajungând medic primar la Spitalul „Regina Maria” din Chișinău (1927),
la Spitalul Clinic „Doctor Ioan Cantacuzino”
din București (1938) și la Spitalul Central
„I. O. V.” din București (1944).
În 1942 este mobilizat la război ca medic militar în grad de căpitan. Pe front, activând în calitate de chirurg, a reușit să salveze mai multe vieți omenești. L-a operat
chiar și pe unicul său fiu, care fusese rănit
în luptă. Cariera de medic militar a încheiat-o în anul 1945, cu gradul de colonel, iar
un an mai târziu s-a pensionat.
Traiectoria vieții lui Daniel Ciugureanu
a fost una cu adevărat impresionantă, iar
sfârșitul său sumbru și neclar până astăzi,
nu vine decât să confirme firea sa de martir. Din biblioteca, arhiva familiei și din manuscrisele prim-ministrului a rămas foarte
puțin. Materialele au fost, în mare parte,
distruse de către securitate și totul a dispărut fără urmă. După condamnare, din
casa de la București s-au păstrat doar două
obiecte: o icoană și o cutie metalică.
A decedat în circumstanțe neclare,
în drum spre închisoarea din Sighetul
Marmației (6 mai 1950). Nici locul înmormântării nu a fost stabilit cu exactitate.
Totuși, se presupune că osemintele marelui martir al neamului românesc s-ar regăsi
în Cimitirul fără de morminte din aceeaşi
localitate.
Ar putea fi prea târziu să mai căutăm
răspunsuri. Tot ce ne mai rămâne de făcut este să ținem minte și să vorbim despre toate câte le-a făcut pentru poporul
nostru și pentru care trebuie să-i păstrăm
recunoștință…
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Răsfoind
printre rădăcini...

În luna aprilie curent, s-au împlinit
125 de ani de la nașterea profesorului Vasili Cekurin, fondatorul Catedrei
de otorinolaringologie a Universității
noastre, fapt pentru care am decis să-i
consacrăm câteva rânduri.
Vasili Cekurin a decis să se consacre medicinei, după ce a fost rănit grav

indu-i conferit și titlul de profesor.
După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, Vasili Cekurin
intenționa să meargă la Leningrad, oraș
care îl fascina și unde activase în calitate de medic otorinolaringolog între
anii 1931 și 1939. Soarta însă a decis altfel… Între timp, primul Institut de Medicină din Leningrad a fost evacuat la
Kislovodsk, iar mai târziu a fost transferat, împreună cu profesorii și studenții
săi, la Chișinău cu numele de Institutul de Stat de Medicină din Chișinău
(ISMC).
Așa se face că, la 14 septembrie
1945, comisarul poporului ocrotirii
sănătății al URSS a emis un ordin prin
care profesorul Vasili Cekurin a fost
trimis la ISMC. În aceeași zi, a fost desemnat șef catedră Otorinolaringologie și, în acest fel, a început să pună
bazele serviciului ORL în țara noastră.
La insistența Domniei Sale, în toate raioanele republicii au început să activeze
medici orelişti. Tot el a fost cel care a
format comunitatea medicilor în domeniul otorinolaringologiei, care periodic
se întruneau şi discutau cele mai complicate cazuri întâlnite în practica lor de
zi cu zi.
Profesorul Cekurin acorda o
atenție deosebită procesului de instruire a viitorilor specialiști. La catedră erau
organizate cercuri științifice pentru
studenți, care ofereau oportunități de
dezvoltare a abilităților practice.
Cercetarea era o prezență constantă în activitatea savantului Cekurin, pe
care știa să o îmbine perfect cu cea clinică. Tulburările de echilibru și restabilirea acestuia au reprezentat un subiect
de interes pentru Vasili Cekurin, care

în timpul Primului Război Mondial, fiind marcat de grija acordată de medici
într-un spital militar. Atunci a realizat
că medicina este calea spre pace... De
mic copil visa să urmeze studii universitare, fiind primul din familie care a
reușit să fie instruit într-o instituție de
învățământ superior. Totul a început de
la admiterea sa la Facultatea de Medicină a Universității de Stat din Saratov,
unde a avut ocazia să învețe această
meserie de la cei mai iscusiți specialiști
în domeniul ORL de atunci, printre care
M. Țitovici și L. Komendatov. Ulterior,
și-a continuat studiile la Universitatea
de Stat din Perm, pe care a absolvito în 1923. Titlul de doctor în științe
medicale l-a obținut fără susținerea
tezei, doar pentru publicațiile efectuate, iar teza de doctor habilitat
a susținut-o în 1939, tot atunci fi-

a efectuat numeroase experimente în
acest sens. Era adeptul metodelor conservatoare, optând pentru prevenirea
afecțiunilor ORL și reducerea numărului de intervenții chirurgicale. Monografia sa „Restabilirea echilibrului după
afectarea aparatului vestibular”, apărută în anul 1947, este una dintre primele lucrări științifice publicate la ISMC,
pentru care savantul a fost propus la
Premiul Stalin.
Activitatea profesorului Vasili
Cekurin a fost apreciată cu numeroase
distincții, inclusiv pentru contribuția
adusă la fondarea Institutului de Stat
de Medicină din Chișinău și a serviciului de ortorinolaringologie în țara
noastră, dar, probabil, cel mai mult
valorează recunoștința posterității pe
care i-o adresăm cu tot respectul și
admirația.

Filele de istorie, cu cât sunt mai
îngălbenite de timp, cu atât devin mai
valoroase și mai ademenitoare, iar
semnificația acestora este reprezentată de personalitățile care au știut
să lase urme adânci, acolo pe unde
au trecut. Ne mândrim că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” are în istoria sa
multe nume notorii, care au contribuit
la constituirea și dezvoltarea instituției
pe parcursul celor șapte decenii de activitate.
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Congresul Naţional de
Dermatologie: realizări şi provocări
Specialiştii în dermatologie şi venerologie
din țară, dar şi de peste hotare, s-au întrunit
în cadrul celui de-al V-lea Congres Național
de Dermatologie, care a fost organizat de Catedra de dermatovenerologie a Universității
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, în contextul împlinirii a 70 de
ani de la fondarea catedrei. În cadrul forumului, desfășurat între 9 şi 11 iunie curent, au fost
abordate cele mai noi realizări din domeniu.
Mircea Bețiu, șef catedră Dermatovenerologie și președinte al Societăţii de Derma-

Cercetare

cină de familie, Boris Nedelciuc, conferențiar
universitar și Iulia Emeț, asistent universitar la
Catedra de dermatovenerologie.
Cu
aprecieri
pentru
activitatea
specialiștilor în dermatovenerologie și, mai
nou, cosmetologie, care depun eforturi constante pentru eradicarea diferitor maladii, a
venit Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calității și integrării în învățământ al
USMF „Nicolae Testemițanu”. În context aniversar, prorectorul a declarat că dezvoltarea
acestei specialități este legată de istoria USMF

Excelenţă în Cercetare pentru
USMF „Nicolae Testemiţanu”

Comisia Europeană a acordat
Universității de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu” logoul Excelenţă în Cercetare, care demonstrează că instituția este un furnizor și stimulator al unui mediu de
lucru favorabil.

Acest logo reflectă angajamentul
USMF „Nicolae Testemițanu” pentru
îmbunătățirea continuă a politicilor
de resurse umane în cercetare, în conformitate cu Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor. Un rol
aparte revine aici misiunii de a realiza
echitabil și transparent procedurile de
selecție, recrutare, evaluare și dezvoltare a dublei cariere a savanților.
Universitatea noastră, în ultima
perioadă, înregistrează progrese semnificative în procesul de implementare
a Strategiei Resurselor Umane la nivel
tologie din Republica Moldova, și-a exprimat
speranța ca acest congres „să fie caracterizat
de o atmosferă de dialog interactiv și de anvergură științifică, în care să se contureze clar
imaginea dermatologiei în cadrul științelor
medicale autohtone”.
Un succes înregistrat recent de țara noastră, la capitolul dermatovenerologie, este
eliminarea posibilităţii de transmitere a sifilisului - de la mamă la făt. În acest context,
Asambleea Organizației Mondiale a Sănătății
i-a conferit Republicii Moldova un certificat
de validare a acestei reușite, pentru echipa de
medici condusă de Mircea Bețiu, din care fac
parte și alți reprezentanți ai Universității noastre - Ghenadie Curocichin, șef catedră Medi-

„Nicolae Testemițanu” și a enumerat numele
personalităților cu un aport substanțial în dermatovenerologia din Republica Moldova.
Potrivit participanţilor la forum, printre
cele mai frecvente boli dermatologice, în țara
noastră, se numără psoriazisul, dermatitele
atopice la copii și cele seboreice la adolescenți,
micozele cutanate, maladiile fungice ș.a. Rata
este mare și la bolile cu transmitere sexuală:
infecțiile HIV, Chlamydia, gonoreea și sifilisul.
La Congresul dermatovenerologilor au
participat reprezentanți ai USMF „Nicolae
Testemițanu”, Ministerului Sănătății, Academiei de Științe a Moldovei, Societății de Dermatologie din Republica Moldova și ai societăților
de profil din România, Ucraina, Israel și Rusia.

Noi abordări privind infecţiile
respiratorii la copii
S-a constatat că fiecare al doilea copil
de vârstă preșcolară prezintă simptome de
infecții respiratorii. Pentru a diminua efectele acestora și a întări imunitatea, specialiștii
recomandă consumul de fructe și legume,
precum și un somn odihnitor, cu o durată de
8-10 ore, în special pentru copiii care prezintă sindrom bronhoobstructiv.
În Republica Moldova, printre cele mai
frecvente boli respiratorii se numără pneumoniile și bronșitele acute, dar se întâlnesc
și maladii mai rare, cum ar fi: fibroza chistică și afecțiunile congenitale pulmonare,
care necesită o atenție deosebită din partea specialiștilor. Aceste, dar și alte subiecte
au fost discutate în cadrul unei conferințe
științifice internaționale cu genericul
„Actualități în pneumologia pediatrică”, organizată în data de 30 mai curent la Institutul
Mamei și Copilului, în Aula „Victor Ghețeul”.
Invitatul de onoare al forumului – profesorul Ernest Eber, șef al Departamentului de
Pneumologie din cadrul Spitalului Universitar
din Graz, Austria, a venit cu câteva prelegeri
privind patologia pulmonară, wheezing-ul
recurent la copii, managementul copiilor cu
tuse cronică și aspecte ce țin de maladiile
pulmonare interstițiale. Profesorul austriac a
prezentat auditoriului aspecte de diagnostic
diferențial, care permit deosebirea sindromului obstructiv de astmul bronșic – maladii
respiratorii care sunt deseori confundate.
Expertul a menționat că, pentru prescrierea și monitorizarea corectă a tratamentului este foarte important modul în care este
realizată anamneza pacientului și cum sunt
formulate concluziile. În susținerea cercetării sale, Ernest Eber a prezentat câteva studii
internaționale în acest domeniu.

intern. Validarea Strategiei Resurselor
Umane pentru Cercetători a USMF
„Nicolae Testemițanu” de către Comisia Europeană constituie un indice de
calitate al instituţiei, un avantaj pentru
dezvoltarea proiectelor europene, un
atu în promovarea iniţiativelor în materie de mobilitate.
Deținerea logoului Excelenţă în
Cercetare este un atribut nemijlocit ce
subliniază și conferă instituţiei noastre
un indicator mai înalt de performanţă,
un grad sporit de credibilitate, vizibilitate şi transparenţă la nivel extern.
Totodată, acesta oferă mai multe
oportunități de stabilire a parteneriatelor cu instituţii similare din străinătate și reprezintă un avantaj în procesul de evaluare a proiectelor înaintate
la nivel naţional şi internaţional.
Menționăm că, logoul Excelență în
Cercetare este acordat instituţiilor de
cercetare și organizațiilor de finanțare,
care sunt recunoscute de Comisia Europeană în realizarea progreselor remarcabile de implementare a Cartei
europene a cercetătorilor și a Codului
de conduită pentru recrutarea cercetătorilor. Acest simbol i-a fost conferit
Universității noastre în data de 4 aprilie curent.

Studenţii farmacişti apreciaţi
peste hotare
Două studente de la Facultatea
de Farmacie a Universității de Stat
de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” au reușit să obțină
aprecierea unor jurii internaţionale
pentru proiectele lor prezentate în
cadrul unor conferințe ştiinţifice din
afara ţării. Deși sunt studente abia
în anul III, Valeria Grigoriev şi Sorina
Vesiolîi au demonstrat că pot genera
inovații și să fie originale în utilizarea
produselor naturale.

semințe de grâu germinat și ne-a asigurat că, pe lângă faptul că sunt sănătoase, acestea sunt și delicioase.
Studenta a lucrat la cercetarea sa timp
de câteva luni, germinând semințe
de foarte multe feluri: linte, porumb,
floarea-soarelui ș.a. Ea a menționat că
îşi va continua studiul şi va participa
și la alte forumuri științifice naționale
și internaționale, promovând astfel
alimentația sănătoasă.
Sorina Vesiolîi a obținut locul II
la Congresul Național al Studenților

Lucrările studentelor de la Farmacie au fost elaborate în cadrul Catedrei
de farmacognozie și botanică farmaceutică, fiind coordonate de asistentul
universitar Tatiana Chiru, care le-a ghidat în acest proces, oferindu-le un suport teoretic și științific foarte valoros.
Valeria Grigoriev s-a întors acasă cu locul I la Congresul Medical
Internațional din Bucovina, Ucraina,
unde a prezentat o lucrare privind beneficiile seminţelor germinate pentru
sănătate. Juriul a apreciat, în special,
originalitatea temei, argumentarea
științifică şi utilitatea pe care o prezintă pentru viața cotidiană. Prin cercetarea sa, Valeria a ținut să evidențieze
care sunt beneficiile semințelor germinate, care „ne ajută să luptăm cu
radicalii liberi, sunt indispensabile
pentru cei cu intoleranță la gluten, nu
sunt alergice, ajută în cure de slăbire
și oferă aportul necesar de proteine”.
Pentru partea practică, tânăra a realizat bomboane raw-vegan
din fructe uscate, alune și făină din

Farmaciști din România, după ce a demonstrat eficienţa produselor vegetale încorporate în remedii cosmetice, de asemenea, reușind să impresioneze prin partea practică. A realizat
produse care nu există încă pe piață
și care au la bază doar ingrediente
naturale. „Am încercat să încorporăm
diferite produse vegetale în remedii
cosmetice. Am luat pentru început
săpunurile, pentru că sunt mai simplu
de preparat, obținând astfel 5 tipuri:
cu spirulină, cu seminţe de viță de vie
și ulei de cătină, cu fulgi de ovăs, cu
zaţ de cafea, cu infuzie de Cyani flores, precum și un balsam de buze cu
ulei de cătină. Toate au proprietăţi
antioxidante”, ne-a relatat tânăra.
În ultima perioadă, Sorina a observat o tendință de creștere a interesului populației pentru produsele cosmetice naturale, fapt pentru care a decis să efectueze cercetări în acest sens.
Acum studenta dorește să găsească
finanțatori pentru a asigura continuitatea implementării ideilor sale.

Ninel Revenco, directorul Departamentului Pediatrie și-a exprimat speranța că relațiile
de colaborare stabilite cu profesorul din
Austria vor continua prin prisma unor
mobilități academice pentru studenți și
rezidenți, precum și prin cercetări științifice
realizate în comun. Potrivit profesorului

Revenco, aceste schimburi de opinii și de
experiențe sunt binevenite pentru creșterea
calității vieții copiilor din țara noastră.
În cadrul manifestării științifice au fost
prezentate câteva cazuri clinice prin care s-a
analizat evoluția diferitor infecții respiratorii.
În aceeași ordine de idei, au fost expuse metodele diferențiate de diagnostic, stabilirea
tratamentului și reușita cazului.
Conferința, organizată de Departamentul Pediatrie al USMF „Nicolae Testemițanu”,
Institutul Mamei și Copilului, Open Medical
Institute din SUA, Universitatea de Medicină
din Graz, Austria, a întrunit medici pediatri,
medici de familie, cadre profesoral-didactice,
studenți și rezidenți.
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Ventilaţia non-invazivă
- o metodă nouă în respirologie
Urgențele respiratorii au
constituit subiect de discuții
în cadrul unei conferințe
științifice, desfășurată în
data de 3 iunie curent la
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al
Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”.
Mihail Gavriliuc, prorector
pentru relații internaționale,
a vorbit despre continuitatea
proiectului Reach-4-Moldova
(Cercetare, Educare și Fortificare de Capacități în Sănătate
pentru Moldova) prin prisma
acestor reuniuni științifice,
care reprezintă o oportunitate
în acumularea de cunoștințe,
dezvoltarea de noi abilități
și realizarea unui schimb de
experiență între specialiștii
din mai multe țări.
Conferința a fost dedicată
ventilației non-invazive, o metodă contemporană, care a fost
introdusă recent în Republica
Moldova și care se aplică la
pacienții cu infecții respiratorii, chiar și la domiciliu. „Este
mult mai eficientă ca ventilația
mecanică, deoarece nu are
loc traumarea căilor aeriene
superioare și a plămânilor,
și scade riscul infecțiilor no-

socomiale intraspitalicești”,
a menționat Alexandru
Corlăteanu,
conferențiar

universitar la Disciplina de
pneumologie și alergologie
clinică, Departamentul Medicină Internă.
La manifestare a fost
prezent și Holger Maurer, reprezentantul Ministerului de
Afaceri Externe al Germaniei,
care a apreciat parteneriatul
de colaborare dintre guvernul
german și Universitatea noastră, subliniind cât de important
este schimbul de experiență
pentru dezvoltarea tinerilor
de aici și dând asigurări că
va continua să ofere suport
pentru aceste inițiative.

Pe lângă invitați din
România, Germania și Spania,
la manifestarea științifică au

participat specialiști, cadre profesoral-didactice de la Catedra
de anestezie și reanimatologie
nr. 1 „Valeriu Ghereg”, Catedra
de urgențe medicale, Disciplina
de pneumologie și alergologie, studenți și rezidenți ai
Universității noastre.
Conferința a fost organizată în cadrul proiectului
Reach-4-Moldova, dezvoltat
în parteneriat cu Universitatea
Lübeck, Germania și finanțat
de Agenția Germană pentru
Mobilitate Academică DAAD.

Maladiile gastroenterologice
şi hepatologice reduc calitatea vieţii
Mortalitatea prin maladiile tractului gastrointestinal ocupă locul III în
structura mortalității generale în Republica Moldova.
Chiar dacă cifra coboară
de la an la an, incidența
rămâne una foarte înaltă, comparativ cu alte ţări
din regiune. Consumul de
alcool, droguri, fumatul și
adresarea tardivă la medic
sunt principalele cauze ale
afecțiunilor hepatice.
Medicii specialişti în
hepatologie şi gastroenterelogie s-au întrunit recent în cadrul Conferinței
Naționale de Gastroenterologie și Hepatologie. Prezent
la manifestare, Gheorghe
Rojnoveanu, prorector pentru activitate științifică al
USMF „Nicolae Testemițanu”,
a remarcat că maladiile
gastroenterologice și hepatologice sunt o cauză a
reducerii calității vieții la
un număr foarte mare din
populația țării, iar manifestările științifice de acest fel
reprezintă un pas important
în soluționarea problemei
privind morbiditatea și mortalitatea prin ciroză hepatică
și alte afecțiuni ale tractului
digestiv.
Profesorul universitar
Vlada-Tatiana Dumbravă,

șef disciplină Gastroenterologie, a vorbit despre
importanța aminoacizilor
în tratarea bolilor cronice
difuze ale ficatului. Potrivit
expertului, apa, proteinele,
lipidele, vitaminele și mineralele au un rol fundamental în crearea și consumul
de energie, întăresc metabolismul și ajută la combaterea maladiilor cronice.
La forum au participat
și specialiști din România.
Profesorul
Liana-Simona
Gheorghe, șef secție Hepa-

tologie, Centrul de Gastroenterologie și Hepatologie,
Institutul Clinic Fundeni, a
prezentat un studiu de caz
privind colangiopatiile cronice.
Printre tematicele care

au mai fost abordate în cadrul manifestării științifice
se numără inhibitorii pompei de protoni în tratamentul ulcerelor gastrice
și duodenale, diareea după
terapia antibacteriană, tratamentul endoscopic al
colangitei, diagnosticul endoscopic contemporan și
tratamentul endoluminal al
esofagului Barett, diagnosticul diferențial și tratamentul intestinului iritabil ș.a.
Conferința a fost organizată de Asociația Medi-

cală de Gastroenterologie
și Hepatologie „Hepateg”
din Republica Moldova, în
colaborare cu Disciplina și
Laboratorul de gastroenterologie ale USMF „Nicolae
Testemițanu”.
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Alte ştiri pe scurt
Basic Surgical Skills,
ediţia a VIII-a
Catedra de anatomie topografică
și chirurgie operatorie a Universității
de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” continuă desfăşurarea acţiunii de instruire practică în domeniul chirurgiei - Basic Surgical Skills. Cea de-a VIII-a sesiune a
proiectului s-a desfăşurat în perioada
30 martie-2 aprilie curent, iar concurenţa de a participa la acest program
a fost una destul de acerbă.
Astfel, pe parcursul a 4 zile de
workshop, 22 de studenți (din anii
III-VI) au reuşit să-și îmbunătățească
cunoștințele teoretice și cele practice, precum și să-și testeze abilitățile
pentru a decide dacă vor urma sau
nu o carieră în domeniul chirurgiei.
Participanții au fost selectați prin tragere la sorți din totalul celor 124 de
mediciniști care au aplicat la această
ediție a BSS.

Ilustrul medic
Chiril Draganiuc
ar fi împlinit
85 de ani
Cu regret în suflet, dar și cu
mândrie pentru amprenta lăsată,
comunitatea medicală și cea academică a marcat, printr-o manifestare
științifică, 85 de ani de la nașterea
ilustrului medic - Chiril Draganiuc.
Conferința cu genericul „Actualități în
ftiziopneumologie” s-a desfășurat în
data de 18 mai curent la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”. La eveniment au participat academicieni,
medici-șefi și directori de instituții
medico-sanitare, ftiziopneumologi,
cadre profesoral-didactice, studenți
și rezidenți.
Colegii și discipolii lui Chiril
Draganiuc au răsfoit amintiri, prezentându-l ca pe un ctitor și mentor al
serviciului de ftiziopneumologie din
Republica Moldova. Renumitul savant a fost un adevărat luptător pentru progres prin străduința de a fi în
pas cu timpul și de a moderniza continuu domeniul respectiv.

Workshop pentru
masteranzi în Polonia
Cinci masteranzi de la Școala de
Management în Sănătate Publică a
USMF „Nicolae Testemițanu” au participat la un workshop privind scrierea de proiecte, desfășurat la Institutul de Sănătate Publică din Polonia
în zilele de 16 și 17 iunie curent. Aici
au învățat cum trebuie să stabilească
corect scopurile și obiectivele proiectului, cum se desfășoară procesul de
cercetare și cum se efectuează review-ul literaturii, design-ul studiului și
care sunt metodele de analiză a datelor.
Participanții au realizat câte o
cercetare preventivă pe un subiect de
interes pentru care ar dori să inițieze
un proiect, care să se înscrie la una
dintre cele trei teme propuse: tinerii și sănătatea mintală, controlul și
prevenirea bolilor non-comunicabile,
îngrijirea în cazul bolilor cronice (inclusiv tuberculoza). Ulterior, acestea
au fost discutate și ajustate în cadrul
trainingului de formare.
Workshop-ul a fost organizat
de Centrul pentru Sănătate Globală de la Institutul Karolinske din
Stockholm, Suedia și a întrunit 9
din Republica Moldova, Ucraina și
Polonia, specialiști în domeniul medicinei, jurnalismului și relațiilor publice.

„Europa este
colacul de salvare
pentru Republica
Moldova”
Concursul de eseuri consacrat Zilei
Europei, desfășurat în perioada 1-23
mai curent, și-a desemnat câștigătorii.
Ajuns la cea de-a VI-a ediție, acesta a
fost organizat de Centrul de Informare Europeană din cadrul Bibliotecii
Ştiinţifice Medicale, în colaborare cu
Catedra de filozofie şi bioetică a USMF
„Nicolae Testemiţanu”.
Tinerii mediciniști au dat dovadă
de originalitate și creativitate la maxim, abordând subiecte actuale despre Europa - rol, impact și efect real
pentru întreaga societate.
Locul I i-a revenit lui Daniel
Dmitriev, locul II – Oxanei Ciupercă,
ambii studenți în anul II la Facultatea de Stomatologie, iar cea de-a IIIa poziție a fost ocupată de Cristina
Batrîncea, studentă în anul I, Facultatea de Medicină nr. 1. Rodica Nebunelea, studentă în anul III, Facultatea
de Medicină nr. 1 s-a ales cu premiul
special pentru creativitate, iar Andriana Dobîndă, studentă în anul I
la aceeași facultate, a fost apreciată
pentru originalitate.

Săptămâna anticancer marcată printr-o
reuniune științifică
„Screening-ul și diagnosticul
precoce al cancerului – cu pași mici
spre rezultate mari” - a fost genericul conferinței științifice, desfășurate
în data de 3 iunie la Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, care a întrunit specialiști
în oncologie și medici de familie din
toate raioanele țării. La manifestare
au participat și Ruxanda Glavan, ministrul sănătății, reprezentanți ai Institutului Oncologic, ai USMF „Nicolae
Testemițanu”, ai Companiei Naționale
de Asigurări în Medicină, precum și
invitați de la Institutul Regional de Oncolologie din Iași.
Conferința a fost organizată de
Ministerul Sănătății, în colaborare cu Institutul Oncologic și USMF
„Nicolae Testemițanu”, în contextul
Săptămânii naționale anticancer,
care se desfășoară tradițional, în prima săptămână a lunii iunie.

Training pentru
cadrele didactice
ale USMF „Nicolae
Testemiţanu”
Un grup de cadre didactice de
la Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a
participat la un seminar privind metodele noi de predare şi implementarea lor în practică, realizarea unor noi
proiecte didactice şi îmbunătățirea
procesului de instruire și a curriculum-ului universitar. Training-ul s-a
desfășurat în zilele de 7 și 8 iunie curent, în cadrul Centrului de Reușită
Universitară (CRU) al USMF „Nicolae
Testemițanu”.
„Cea mai importantă sarcină a
profesorului este de a motiva”, „rolul profesorului este de a dezvolta
abilități”, „procesul de învățare este
un perpetuum mobile”… – prin astfel de afirmații au încercat profesorii
de la Universitatea noastră să-și definească vocația și să găsească soluții
comune pentru a deveni mai buni.
Citiți mai multe pe www.usmf.md

Cooperare internaţională
Patru ani de implementare
Schimb de experienţă cu
medicinişti din România şi Ucraina a Proiectului Tempus QUAEM
Un grup de 55 de familiariza cu tradițiile și cul- mai aerisită, lumea învaţă
la USMF „Nicolae Testemiţanu”
studenți din România, bene- tura noastră”.
cu mai multă plăcere, sub
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ficiari ai proiectului TransMed, s-au aflat pentru un
schimb de experiență la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”. Astfel, timp

Mădălina Pântea, studentă la Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Iuliu
Haţieganu” din Cluj-Napoca,
a fost pentru prima dată
în Republica Moldova și a

de o săptămână, aceștia au
mers la ore, au vizitat diferite subdiviziuni ale instituției
și au avut parte de un program social.
La finalul vizitei, tinerii s-au întrunit cu decanul
Facultății de Medicină nr. 1,
Gheorghe Plăcintă, care le-a
oferit diplomele de participare. „Ne dorim ca mediciniştii noştri să fie în acelaşi
pas cu facultăţile de medicină de peste Prut. Sper ca
participarea la acest proiect
să contribuie la o colaborare fructuoasă pe viitor”, a
menționat decanul.
Unul dintre organizatori, Victor Juncu, rezident
în anul II la USMF „Nicolae
Testemițanu”, ne-a declarat
că proiectul reprezintă un
schimb bilateral. „Studenții
noștri pleacă în unul dintre
cele 11 centre din România,
iar cei de acolo vin la noi pentru o perioadă de o săptămână, unde sunt familiarizați cu
programul de studii și merg
în fiecare zi la ore. Pe lângă aceasta, îi integrăm și în
programul social pentru a-i

afirmat că i-a plăcut foarte
mult. „Centrul de Simulare
în Instruirea Medicală este
extraordinar. Anumite dotări
care sunt aici, nu le-am găsit
la mine la facultate. O să mă
reîntorc aici cu siguranţă", a
menţionat tânăra.

„Mi-a plăcut că oamenii
sunt mult mai liniştiţi, mai
calmi, mai primitori, mai
buni și se bucură mai mult
de viaţă. Asta m-a marcat nu
doar pe mine, dar şi pe colegii mei. Ce ţine de Universitate, mi-a părut aici materia

mai puţină presiune”, ne-a
mărturisit Delia Mihop de la
Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Carol Davila” din
Bucureşti.
TransMed este un proiect național ce face parte
din Federația Asociațiilor
Studenților în Medicină din
România, iar schimbul se realizează bianual la următoarele specializări: Medicină
generală (secția română, engleză și franceză); Asistență
medicală generală; Nutriție
și Dietetică.



Menționăm, că în primăvara anului curent, și un grup
de studenți de la Universitatea Bucovineană de Stat de
Medicină din Cernăuţi (UBSMC), Ucraina, s-a aflat la
Universitatea noastră pentru
un schimb de experiență în
cadrul Programului de mobilitate bilaterală Medes, realizat anual. Tinerii au vizitat
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală şi
catedrele de: Obstetrică și

ginecologie, Dermatovenerologie, Chirurgie, Ortopedie
și traumatologie, Anesteziologie și reanimatologie ș.a.
Aceștia au avut parte și de
un program socio-cultural
destul de captivant.

Avantajele proiectelor Tempus
Reprezentanții a peste 20
de instituții de învățământ superior din Republica Moldova
s-au întrunit în data de 24 mai
curent, la Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”, în cadrul unei mese rotunde, pentru
a analiza impactul proiectelor Tempus asupra sistemului
de învățământ superior din
Republica Moldova.
Astfel, în perioada 20042016, la USMF „Nicolae
Testemițanu” în particular,
au fost implementate 22 de
proiecte europene, printre
care: Tempus, Erasmus Mundus, TAIEX, FP7, Transfrontalier, Erasmus+ ș.a.
Unul dintre proiectele Tempus realizate de
instituția noastră a fost Implementarea metodelor bazate pe probleme (PBL) în
învățământul medical din
Moldova (2006-2008). În
rezultat, au fost create săli
de studii, dotate cu echipament tehnic modern și au

fost editate manuale privind
PBL, metoda fiind testată în
regim pilot în cadrul a 4 catedre.
În perioada 2010-2013,
în cadrul proiectului Programe de masterat în sănătate
publică și servicii sociale,
a fost elaborat, aprobat și
implementat un program
de masterat în domeniul
sănătății publice.
În parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, în
perioada 2011-2014, USMF
„Nicolae Testemițanu” a participat la dezvoltarea modulelor de instruire on-line în
proiectul Crearea reţelei universitare tematice în ştiinţele aplicate şi ştiinţele economice în Republica Moldova.
În curs de implementare se află proiectul Servicii informaționale moderne pentru îmbunătățirea
calității studiilor (MISISQ), al
cărui coordonator național
este Biblioteca Științifică
Medicală a Universității
noastre. Scopul proiectu-

lui este crearea spațiului
informațional unic, care ar
extinde accesul la informație
pentru comunitatea academică din țară, atât în procesul de instruire, cât şi cel de
cercetare în universitățile
din Republica Moldova. În
acest sens, a fost creat catalogul partajat al celor șapte
biblioteci universitare participante la proiect. Fiecare
bibliotecă a conceput repozitoriul instituțional, care
reflectă rezultatele activității
științifice a universităților
partenere din țara noastră.
Un alt proiect aflat în
proces de implementare
este Inițiativa educațională
Tempus în inginerie biomedicală pentru regiunea din
vecinătatea de est, în rezultatul căruia a fost elaborat
un program de masterat în
inginerie biomedicală, iar
mai multe laboratoare au
fost dotate cu dispozitive
medicale și utilaj pentru cercetare.

www.usmf.md

Reorganizarea și dotarea cu echipament tehnic modern a Departamentului
Didactic, instruirea a șase specialiști
și a 12 studenți în domeniul asigurării
calității, inclusiv în procesul de evaluare
a cunoștințelor - sunt doar câteva dintre rezultatele obținute în cei patru ani
de implementare a Proiectului Tempus
„Asigurarea calității în învățământul
superior în Moldova” (QUAEM) la Uni-

subliniat că scopul participării comune
în acest proiect este oferirea serviciilor
educaționale de cea mai înaltă calitate.
„Dacă dorim să facem parte din spațiul
educațional european și să respectăm
cerințele Acordului de asociere RMUE, prin dezideratul care se referă la
învățământ – Acces, Calitate, Relevanță
– trebuie să depunem eforturi conjugate
pentru a atinge aceste scopuri, iar acest

versitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
Aceste date au fost făcute publice
în cadrul unei conferințe de finalizare a
proiectului, care a întrunit toți membrii
consorțiului internațional. La eveniment
au participat și reprezentanți de la Ministerul Educației și cel al Sănătății, membri
ai Delegației UE în Moldova, prorectori,
șefi de departamente, specialiști în asigurarea calității și studenți.
Instituţia noastră a avut un rol important în acest proiect, asigurând partea
logistică, organizarea tehnică și schimbul
de informații între parteneri. În calitate
de coordonator local, USMF „Nicolae
Testemițanu” a stabilit parteneriate de
încredere între universitățile membre
și a asigurat un dialog funcțional între
inițiatoarea proiectului – Universitatea
din Leipzig, Germania și ceilalți membri
ai consorțiului.
Olga Cernețchi, prorector pentru
asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ al USMF „Nicolae Testemițanu”, a

proiect vine să întregească eforturile
noastre și să ne ajute să atingem obiectivele scontate”, a mai specificat prorectorul.
La finalul conferinţei, Agenția
Națională de Asigurare a Calității în
Învățământul Profesional (ANACIP),
care a fost creată în cadrul proiectului
QUAEM, a semnat un memorandum de
colaborare cu Agenția de Asigurare a
Calității prin Acreditarea Programelor de
Studii (AQAS) din Germania, de la care
va prelua cele mai bune practici în domeniul asigurării calității.
Proiectul QUAEM a fost inițiat în
anul 2012, având un buget de 939.727,07
de euro. În calitate de parteneri au
fost selectate mai multe instituții de
învățământ superior din RM, și anume:
USMF „Nicolae Testemițanu”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de
Stat din Moldova, Universitatea de Stat
din Cahul „B. P. Hajdeu”, Universitatea de
Stat „Aleco Russo” din Bălți.

Etica medicală din perspectiva
unui expert american
Mai multe aspecte privind etica
medicală au fost discutate recent în cadrul unei lecţii publice, destinată cadrelor profesoral-didactice, studenţilor, rezidenţilor şi masteranzilor Universității
de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”. Lecţia a fost ţinută de profesorul Steven Farrelly-Jackson, specialist în filosofie și studii globale de sănătate de la Allegheny College
din Statele Unite ale Americii şi a vizat
în mod special - încetarea tratamentului
de menținere a vieții în cazul pacienților
terminali.
Profesorul american a făcut o incursiune în domeniul eticii medicale
din SUA, prezentând cazuri din practica
sa. Astfel, în situații în care pacienții sufereau de afecțiuni severe, iar calitatea
vieții lor nu mai putea fi îmbunătățită
pentru că erau intubați permanent –
trebuiau luate decizii cu privire la deconectarea acestora de la aparatele care-i
mențineau în viață. Uneori această solicitare venea din partea rudelor, alteori
– din partea medicilor. În ambele cazuri,

însă „trebuie să fii critic și să iei în calcul faptul că decizia ar putea fi greșită”,
a menționat specialistul. Potrivit lui
Steven Farrelly-Jackson, din comisiile de
etică din cadrul spitalelor americane fac
parte diverşi specialişti, ceea ce permite
studierea și analizarea situațiilor din mai
multe perspective, inclusiv cel al eticii și
al legislației.
Rodica Gramma, conferențiar universitar la Școala de Management în Sănătate Publică, specialist în domeniul eticii medicale, a subliniat că legislația Republicii Moldova în acest domeniu are lacune şi trezeşte anumite dileme. Nu este
clar dacă poate fi încetat tratamentul de
menținere a vieții în cazul pacienților
care nu mai prezintă șanse de recuperare și cine poate lua decizii în acest sens
(rudele, medicii sau altcineva).
Menționăm că Steven FarrellyJackson a condus o delegație americană
de la Allegheny College, sosită pentru
prima dată în vizită la Școala de Management în Sănătate Publică a USMF
„Nicolae Testemițanu”.

Relaţii publice

Ziua Uşilor Deschise
la USMF „Nicolae Testemiţanu”
Ziua Uşilor Deschise, ediţia 2016, a
fost una deosebită comparativ cu anii
precedenţi, având un program mai amplu şi mult mai divers. Peste 200 de tineri, dar și părinții acestora, au ales să
cunoască îndeaproape condițiile de studii și oferta educațională din acest an a
Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
Vizitatorii au fost întâmpinați de
studenții USMF „Nicolae Testemițanu”,
care le-au povestit mai multe despre
viața de medicinist. Ca să-i încurajeze să
aplice la Universitate, tinerii le-au oferit
absolvenților de licee și colegii câte un
pliant, un semn de carte și ediția specială
a ziarului Medicus – Admitere 2016.

în special de intervențiile laparoscopice
de la Centrul Universitar de Simulare în
Instruirea Medicală. „Foarte frumos. Mi-a
plăcut cel mai mult la CUSIM. Până acum
aveam parcă niște dubii, dar în momentul în care am intrat în Blocul central – am
zis că vin la Medicină! Simt că e ceva ce
îmi aparține – e o chemare a sufletului”, a
mai adăugat tânărul.
Fiind elevă în anul III la Colegiul de
Medicină din Chișinău, Carina Chifeac vrea
să aplice la Stomatologie. Chiar dacă a recunoscut că este influențată mai mult de
părinți, tânăra a afirmat că vrea să devină
medic ca să ajute și să trateze oamenii.
În partea a doua a zilei, vizitatorii,
însoțiți și ghidați de mediciniști, au mers

Astfel, pe lângă tradiționala întrunire cu administrația Universității și
reprezentanții Comisiei de admitere,
potențialii studenți au vizitat aulele și
sălile de studii şi au participat la lecții de
simulare, desfășurate la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
(CUSIM). Tinerii au mers la Centrul Stomatologic Universitar, unde le-au fost prezentate echipamente de ultimă generație
și tehnici avansate de formare a medicilor
stomatologi pe mulaje și simulatoare.
Un alt punct de atracție a fost și
Muzeul de anatomie a omului, unic în
Europa, unde sunt expuse cca 3000 de
articole pe o suprafaţă totală de 400 m2.
Exponatele, care prezintă organe interne,
sisteme osoase și diverse malformații ale
corpului uman – au reușit să-i impresioneze pe tineri.
Igor Novoloacă, un participant la
Ziua Ușilor Deschise, venit de la Glodeni,
ne-a mărturisit că a rămas impresionat,

și în campusul universitar din regiunea
Mălina Mică, unde au vizitat Biblioteca
Ştiinţifică Medicală, Facultatea de Farmacie, Centrul Farmaceutic Universitar
„Vasile Procopișin”, Complexul Sportiv
Universitar și căminele studențești.
De asemenea, tinerii au mers şi pe
Aleea savanților și medicilor iluștri, unde
au ascultat o lecție de istorie a medicinei autohtone, inclusiv despre cele 34
somităţi - profesori și doctori renumiți,
personalități notorii în domeniu, care au
pus temelia învățământului superior medical în țara noastră și au dezvoltat sistemul național de sănătate.
De Ziua Ușilor Deschise a fost organizată și o expoziție de publicații editate
sub egida USMF „Nicolae Testemițanu”,
iar într-o sală de conferințe, pe parcursul
întregii zile, a rulat filmul „Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae
Testemițanu din Republica Moldova la 70
de ani”.

Magazin de materiale promoţionale
marca USMF „Nicolae Testemiţanu”
Acum avem ocazia să ne exprimăm
identitatea instituțională și să aratăm,
o dată în plus, că suntem mândri că studiem sau activăm la Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” din Republica Moldova. În
acest sens, vă informăm că a fost lansat
USMF PromoShop – magazinul de materiale promoționale care vine să ne sublinieze unicitatea!
La moment, puteți procura diverse produse marca USMF „Nicolae
Testemițanu”: carnete, pixuri, agende,
tricouri. Din luna august vor fi disponibile în stoc halate și costume chirurgicale
(pentru femei și bărbați), de asemenea,
cu logoul și denumirea Universității. Pe
parcurs va fi extinsă gama de produse cu
obiecte promoționale utile atât pentru uz
personal, cât și pentru cadouri destinate
colegilor sau partenerilor.
Vă invităm să vizitați pagina https://
www.facebook.com/USMFPromoShop/
pentru a fi mereu informați despre produsele disponibile. Pentru a efectua o comandă, Vă rugăm să ne scrieți un mesaj
privat pe pagina de Facebook USMF PromoShop sau pe promoshop@usmf.md, în
care să indicați codul produsului, canti-

tatea și mărimea, iar noi vă vom informa cum intrați în posesia acestuia.
Catalogul de produse și formularul de
comandă va fi disponibil în curând și pe
www.usmf.md. Fiți cu ochii pe noi!
Prin intermediul materialelor personalizate USMF „Nicolae Testemițanu” ne
propunem să consolidăm apartenența
instituțională a fiecărui membru al
comunității universitare, astfel încât să contribuim la sporirea imaginii
Universității noastre.
USMF PromoShop a fost creat la
inițiativa Departamentului Comunicare și Relații Publice și este gestionat de
Asociația Studenților și Rezidenților în
Medicină. Până la lansarea magazinului,
au fost cercetate preferințele membrilor
comunității universitare privind gama de
produse prin intermediul unui chestionar,
la care au răspuns 314 persoane.
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„Împarte o carte... ”

În acest an, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
a marcat Ziua Mondială a
Sănătății, 7 aprilie, printr-o
activitate de promovare a
sănătăţii prin lectură. Astfel,
în această zi, copii internați
în Clinica „Emilian Coțaga”
a IMSP Institutul Mamei și
Copilului au primit în dar cele
peste 700 de cărţi adunate în
cadrul campaniei „Împarte o
carte, Împarte sănătate”.
Fiecare dintre cei cca 100
de copii spitalizați au primit
câte o carte – fie de povești,
poezii sau basme, precum și
cărți de colorat și creioane,
iar cei mai mari s-au ales cu
povestiri și romane. O parte
din donații a fost plasată în
mini-bibliotecile secțiilor, ca
să fie accesibile pentru toți
doritorii.

de un băiat de 8 ani pe nume
Sergiu. A primit o carte despre Gavroche și, deși a doua zi
urma să fie externat, era sigur
că va reuși să o citească.
În cadrul acţiunii a fost
organizată şi „Ora de lectură”,
în care Anastasia Moscalu, studentă în anul II la specialitatea
Medicină generală, le-a citit

Bucuria din ochii micuților,
dar și a mămicilor au fost de
nedescris. „Este un gest foarte
frumos. E o bucurie pentru copii.
Vă mulțumim!”, a spus mămica
unei fetiţe internate aici.
Ne-a bucurat că lectura este pe placul copiilor, iar
acest fapt a fost confirmat şi

copiilor povești. „Am văzut că
erau foarte încântați când le citeam Broasca călătoare. Erau
atenți, părinții la fel”.
Maria Capcelea, asistenta-șefă a Secției otorinolaringologie a salutat inițiativa
ca fiind una foarte binevenită.
„Copiii vin la noi la intervenții
chirurgicale și sunt cam

supărați, stresați. Azi le-ați
făcut o bucurie foarte mare.
Toți copiii au cărțulii – o să citească, o să se bucurie, o să se
uite la desene”, a mai adăugat
asistenta.
Campania de colectare
a cărţilor s-a desfășurat între 15 februarie și 1 aprilie
curent, perioadă în care atât
membrii comunității universitare, cât și persoane din afara
instituției au venit cu donații.
Este de remarcat contribuția
elevilor de la Liceul Teoretic
„Dacia” din capitală, care au
venit cu peste 180 de cărți.În
plus, în fiecare cămin al USMF
„Nicolae Testemițanu”, studenții
au colectat maculatură, iar
din cei 600 de lei obținuți au
fost procurate cărți pentru copiii internați în Clinica „Emilian Coțaga” a IMC.
Împarte o carte, Împarte sănătate a fost lansată în
2014 de Departamentul Comunicare și Relații Publice,
când au fost adunate cărți
pentru copiii internați la Spitalul Clinic Municipal „Valentin
Ignatenco”. În acest an,
acțiunea a fost realizată în colaborare cu Asociația Studenților
și Rezidenților în Medicină.

În doar 7 minute...
De Ziua mondială
fără tutun, Departamentul Comunicare și Relații
Publice al USMF „Nicolae
Testemițanu” a dat startul
campaniei În doar 7 minute…, care ilustrează câteva
mici plăceri ale vieții la care
se renunță pentru un fum.
Se spune că fiecare
țigară scurtează viața cu 7
minute, dar te-ai gândit vreodată la ce renunți pentru
un fum?
În doar 7 minute...
- Poți admira un răsărit…
- Te poți îndrăgosti și poți
iubi…
- Poți vorbi cu mama…
- Poți desena cu copilul tău
un soare…
- Poți râde în hohote cu prietenii…
- Poți savura un desert bun…
- Poți face pe cineva să zâmbească...
Tu, ce alegi?
Desenele, care ilustrează aceste scene, au
fost publicate pe portalul
informațional
universitar,
pagina oficială de Facebook a Universității noastre
https://www.facebook.com/
usmf.md/ și pe touchscreenurile din holurile blocurilor
didactice.
Reamintim că USMF
„Nicolae Testemițanu” a intensificat măsurile de combatere a fumatului, în special în rândul comunității
universitare. Astfel, în ultimii
doi ani au fost realizate mai

www.usmf.md

multe acțiuni de informare
și de sensibilizare a opiniei
publice privind efectele nocive ale fumatului. Totodată,
începând cu 19 martie 2015
a fost interzis fumatul în incinta și în apropierea edificiilor Universității, dar și în
bazele clinice, amplasate în
instituțiile medico-sanitare
publice. Acest fapt este promovat și prin intermediul
unui spot animat privind re-

re caz în parte și va aplica
sancțiunile de rigoare, atât
studenților și rezidenților,
cât și angajaților instituției.
Drept probe vor servi materialele înregistrate cu ajutorul
camerelor de supraveghere,
instalate în campusul universitar, iar persoanele care
nu vor respecta prevederile
antifumat vor fi sancționate
– de la mustrare până la exmatriculare/concediere.

gulile de comportament destinate mediciniștilor USMF
„Nicolae Testemițanu”.
De asemenea, prin
Ordinul rectorului nr. 124-A
din 12.04.2016, s-a constituit Comisia pentru monitorizarea fumatului în spațiul
universitar, care va înregistra
încălcările, va analiza fieca-

Menționăm că, în data
de 31 mai 2016 în țara noastră a intrat în vigoare legea
antitutun, care interzice fumatul în toate spaţiile publice, în special în transport,
staţii de aşteptare, stadioane, terenuri de joacă pentru
copii, instituţii medicale şi de
învăţământ.
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O nouă acţiune antifumat marca
USMF „Nicolae Testemiţanu”
Studenții Universității de Stat
de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” au organizat un
flashmob, de Ziua mondială fără
tutun, marcată anual în data
de 31 mai, prin care au afirmat
ferm: Noi împotriva tutunului!
Acţiunea a presupus alinierea
a peste 70 de tineri în forma
simbolului „Fumatul interzis!”
pentru a sensibiliza populația
cu privire la efectele nocive
ale fumului de țigară asupra
organismului uman.

Flashmob-ul s-a desfășurat
în fața Spitalului Clinic Republican (SCR), iar unul dintre membrii echipei de organizare, Nicolae
Demenciuc, student în anul II la
Facultatea de Medicină nr. 1, a
menționat că tinerii s-au mobilizat

rapid pentru a-și exprima protestul
în fața fumului de țigară.
La eveniment a asistat și
Nicolae Sârbu, șeful Serviciului
antiincendiar al SCR care ne-a
declarat că a fost împotriva fumatului dintotdeauna. „Pe lângă faptul că acest viciu afectează starea
sănătății populației, reprezintă
și un risc foarte mare pentru incendii, iar aici la spital, unde sunt
atâția studenți, medici și pacienți
– riscul e foarte mare”, a relatat
specialistul.

Flashmobul a fost organizat de Asociația Studenților și
Rezidenților în Medicină și se înscrie în rândul acțiunilor de promovare a modului de viață sănătos desfășurate de mediciniști.

Imunizarea - drept de bază
al omului la sănătate

Vaccinurile şi importanţa lor
în imunizarea copiilor şi a maturilor - a constituit temă de dezbatere pentru studenții Universității
de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”. Fiind divizaţi în două echipe a câte 4
persoane, mediciniştii au trebuit
să vină cu argumente pro şi contra imunizare, cât de inofensive
și eficiente sunt vaccinurile, cui
aparține decizia și când trebuie
făcută imunizarea etc.
Echipa pro a prezentat mai
multe informații bazate pe datele
Programului Național de Imunizări. Potrivit lor, graţie imunizării,
s-a reuşit lichidarea variolei și eliminarea poliomielitei. În perioada 2011-2014 au fost înregistrate
zero cazuri de tetanos, difterie
și cazuri indigene de rubeolă. A
fost redus numărul de cazuri de
oreion și hepatită virală B printre copii şi maturi. Imunizările au

contribuit la diminuarea mortalităţii generale a copiilor cu vârsta
până la 5 ani de la 90 de decese
la 1000 de copii în anul 1990, la
46 în 2013.
Cei din echipa contra au
vorbit că, prin semnarea avizului
prin care părintele își dă acordul
pentru vaccinarea copilului, este
încălcat dreptul la libera alegere.
Tinerii au mai menționat că medi-

cii sunt cei care trebuie să explice
cum trebuie pregătiți copiii pentru această procedură, care sunt
contraindicațiile și să vină cu recomandări individuale pentru fiecare copil. Un alt argument al acestei echipe s-a axat pe influența
negativă a unor compuși chimici
din vaccinuri, modul de preparare
și conservare al acestora.
La final, specialiștii prezenți la
eveniment au venit în susținerea
ideii pro imunizare. Astfel, atât
Nicolae Furtună, vicedirector în
prevenirea și controlul bolilor
transmisibile la Centrul Național
de Sănătate Publică, Anatolie
Melnic, şef Centru profilaxie
specifică CNSP, cât și Ala Donos,
conferențiar universitar în cadrul
Departamentului Pediatrie al
Universității noastre, au reiterat
importanța vaccinării pentru asigurarea sănătății populației.
Menționăm că imunizarea

este o modalitate de protejare
împotriva unor boli, recunoscută
atât ca un drept de bază al omului
la sănătate, cât și ca o responsabilitate a fiecărei persoane, a comunităţii şi a guvernului.
Evenimentul a fost organizat de Asociația Studenților și
Rezidenților în Medicină în data
de 27 aprilie, în contextul Săptămânii Europene a Vaccinării.

Studenţii în acţiune
Studenţii străini au adus zâmbete copiilor orfani
Peste
120
de
studenți de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, împreună cu profesorii de la
Catedra de limba română și terminologie medicală, au organizat, în
data de 19 mai curent,
o acțiune caritabilă
pentru copiii orfani de
la Casa copilului „Preafericitul Iosif”, aflată
sub egida Mănăstirii
Hâncu.
La acțiune au participat, în mare parte,
studenți străini care,
plini de entuziasmul de
a cunoaște noii prieteni
și încărcați cu daruri, au
pășit cu emoție pragul
instituției.
Îmbrăcați în haine
naționale, mediciniștii au
prezentat copiilor și un
program artistic: un recital
de cântec și poezie, prin
care au adus un omagiu
scriitorilor români, au înscenat povești, intrând cu

iscusință în rolul personajelor, printre care: iepurele
– simbol al sărbătorilor de
Paști, albinuța – simbol al
hărniciei. Binecunoscutele
opere crengiene Pupăza
din tei, Soacra cu trei nurori, Păcală și Tândală au
adus publicului mult umor
și voie bună.
Copiii, entuziasmați
de darurile primite, au
prezentat la rândul lor un
program artistic cu poezii
despre mamă și dansuri
populare, impresionând
spectatorii până la lacrimi.
Emoțiile trăite de
studenții noștri au fost deosebite. Joseph Zeinoun este
anul I la Facultatea de Medicină nr. 2 și vine din Liban.
Tânărul consideră că acești
copii sunt norocoși că se află
aici pentru că sunt educați
foarte frumos și sunt îngrijiți
bine de măicuțe.
Argentina Chiriac, șef
catedră Limba română
și terminologie medicală a declarat că „USMF
Nicolae Testemițanu a fost

mereu receptivă față de
problemele stringente
ale societății, participând
la diverse acte de caritate”. În cadrul acțiunii,
mediciniștii le-au adus

pii, cu vârsta cuprinsă între
3 și 16 ani. Începând cu
vârsta de 7 ani, copiii își fac
studiile la Liceul Teoretic
„Onisifor Ghibu” din capitală, aflat în apropiere,

copiilor mai multe daruri, printre care obiecte de igienă personală,
seturi pentru pat, haine,
încălțăminte, rechizite
școlare și diverse produse
alimentare.
La Casa copilului
„Preafericitul Iosif” sunt
instituționalizați 56 de co-

iar cei mai mici se află în
grija măicuțelor pe parcursul întregii zile. Timpul liber, copiii îl dedică
diferitor pasiuni, cum ar
fi: pictatul, croșetatul, brodatul, origami. În plus, ei
învață dansuri populare
și participă la concursuri
municipale.

MedEspera 2016 - o nouă reuşită a ASRM
În perioada 12-14
mai curent, Asociația
Studenților și Rezidenților
în Medicină a organizat
Congresul internațional
al studenților și tinerilor
medici MedEspera 2016,
eveniment găzduit de
Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”.
Cea de VI-a ediţie a forumului a fost declarată
o reuşită şi o mândrie a
organizatorilor, deoarece a întrunit peste 850
de participanți, dintre
care 147 internaționali,
18 premianți, precum și
3 echipe menționate în
cadrul SimOlympic.
„Au fost trei zile de
lucru intensiv, de creație,
de emoții, de inspirație
și de împărtășire colegială cu tot ce aţi realizat
mai bun”, a menționat
în cadrul ceremoniei de
închidere președintele
Congresului, Gheorghe
Rojnoveanu, prorector
pentru activitate științifică
al Universității. „Suntem
convinși, că întâlnirile și discuțiile din cadrul
secțiunilor
științifice,
schimbul de idei și
experiența între diferite școli de medicină vor
deschide noi orizonturi și
oportunități pentru viitorii
medici și savanți – schimbul nostru de mâine”,
a adăugat prorectorul,
mulțumindu-le tuturor
pentru participare.
Marcel Abraș, prorector pentru educație și
probleme sociale, a venit cu o adresare, în special pentru participanții
internaționali: „Sperăm că
acest Congres va oferit o
bună ocazie pentru a dezvolta relații de colaborare
cu studenții noștri, între
organizațiile studențești și
între Universitățile noastre”.
Cu impresii plăcute și amintiri frumoase
s-au ales tinerii de pes-
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te hotare, participanți la
MedEspera 2016, care au
ținut să împărtășească
din trăirile lor, mulțumind
studenților noștri pentru
ospitalitate și atitudine prietenoasă.
Președintele Asociației
Studenților din Lituania a
venit cu aprecieri în adresa echipei ASRM: „Suntem
fascinați de calitatea Congresului și de buna organizare a activităților, inclusiv a
celor sociale”.
Alexandra Șumeeva
din Sankt Petersburg, impresionată de eveniment,
a relatat:„Suntem recunoscători administrației
și organizatorilor pentru
această oportunitate.
Am cunoscut tineri din

Germania, Spania, Ucraina,
Romania, Moldova – a fost
o experiență minunată
și sperăm că vom păstra
relația de prietenie încă
mult timp”.
Nicholas Keller din
Germania a încercat să
mai destindă atmosfera
și a spus că a beneficiat din plin de „lipsă de
somn” – ceea ce reprezintă un indicator bun
pentru calitatea Congresului. „Am fost profund
impresionat de rezultatele Dumneavoastră
științifice, care știu cât
de greu sunt de obținut”,
a mai adăugat tânărul,
care este la a doua sa vizită la Chișinău și a fost
nerăbdător să ajungă la
MedEspera 2016.

Lecţiile de simulare a
actului medical
- atracţia MedEspera
Punctul de atracție al
Congresului internațional
MedEspera 2016 au
fost
workshop-urile
desfășurate la USMF
„Nicolae Testemițanu”, inclusiv la Centrul Universitar
de Simulare în Instruirea
Medicală.
Astfel, viitorii medici
au asistat și au participat
activ la lecții de simulare
a laparoscopiei, bronhoscopiei, au încercat să-și
dezvolte anumite abilități
în obstetrică prin simularea nașterilor și au învățat
să lucreze cu pacienții

standardizați. Cei pasionați
de cardiochirurgie au aflat
cum se face corect o coronaroangiografie, cum se
inserează tuburile și cateterele și au avut posibilitatea
să efectueze ultrasonografii
și electrocardiograme. În
plus, tinerii au deprins
abilități practice în realizarea nodurilor și suturilor,
inclusiv cele intestinale
și vasculare. Sutura de
cornee a fost cea care a
trezit curiozitatea viitorilor
oftalmologi.
Cei interesați de a
efectua anumite manopere
în domeniul stomatologiei
și de a a lucra cu pacienți
reali, au mers la Clinica
Universitară Stomatologică.
Sergiu Ciobanu, profesor

universitar la Catedra de
odontologie, paradontologie și patologie orală, ne-a
relatat că workshopul a fost
repartizat în două etape.
„În partea teoretică s-au
expus problemele endodontice, crearea spațiului,
accesul către camera pulpară, sistemul de irigare,
tehnici de obturare ș.a.
Ulterior, toate acestea au
fost expuse în practică, fapt
care i-a făcut pe studenți
să depășească anumite
bariere psihologice și să
aibă o mai mare încredere
în sine”.

Oaspeţii s-au întrunit
cu rectorul Universităţii
Tinerii veniți de peste
hotare pentru a participa
la Congresul internațional
al studenților și tinerilor
medici MedEspera 2016
au fost întâlniţi oficial şi
de rectorul Universității de
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
Ion Ababii.
În cadrul întrevederii, rectorul le-a vorbit
mediciniștilor străini despre
parteneriatele dintre USMF
„Nicolae Testemițanu” și
instituțiile pe care le reprezintă aceștia, menționând
rezultatele
frumoase
obținute până acum grație
lor. „Suntem profund recunoscători conducătorilor
instituțiilor voastre, care au
o atitudine foarte frumoasă față de Universitatea
noastră și apreciez că ei
ne împărtășesc realizările
obținute!”, a conchis academicianul Ababii.
Menționăm că, la
cea de-a VI-a ediție a Congresului
internațional
MedEspera, au participat tineri din 18 centre
universitare din România, Ucraina, Germania,
Rusia, Lituania, Armenia
și Israel.

Lauri merituoşi

Reperele vocaţiei şi discernământului

Puțini sunt cei care fac o cărare acolo unde n-a îndrăznit nimeni să pășească... Din categoria celor cu ambiție și
încredere în forțele proprii și în viitorul frumos de mâine
se regăsește și profesorul universitar Viorel Prisacari, șef
Stimate Domnule Profesor, propun să
pornim discuția de la un gând bine știut,
axiomatic, aș zice: dreptul fundamental
al omului este dreptul la viață, iar pentru
aceasta trebuie protejat și tratat la necesitate. Domeniul profesat de Dvs, ține în
special de prevenirea bolilor, cu alte cuvinte, de medicina preventivă. Desfășurați o
muncă complexă și multilaterală, care
suprapune activitatea de cercetare, pedagogică și cea managerială. Cărei dintre
acestea îi revine primatul?
Consider prioritară medicina preventivă, deoarece toți ne dorim să fim
sănătoși, inclusiv familia, rudele, prietenii. Unii, probabil, au drepturi și mai
mari, mă refer la tineri, care constituie
genofondul națiunii. De aceea, mai întâi
trebuie să avem grijă de sănătatea lor,
a celor care vor naște o generație sănătoasă, iar pentru aceasta pregătim cadre
calificate.
Regretatul Nicolae Testemițanu, ministru al sănătății, în anul 1963, a venit
cu ideea fondării Facultății de Medicină
Preventivă, argumentând că pentru ca
poporul să fie sănătos și riguros, nu e de
ajuns să-l tratezi pe cel bolnav, ci trebuie
să întreprinzi măsuri complexe de prevenire ca să nu se îmbolnăvească oamenii.
Am avut fericirea să fiu printre cei 40 de
tineri selectați pentru a susține examenele de admitere la această facultate. În
așa fel, m-am consacrat specialității Sănătate publică și contribui la dezvoltarea
sistemului de sănătate prin formarea cadrelor și efectuarea investigațiilor.
Putem afirma cu certitudine că
Epidemiologia - disciplina pe care o
predați cu măiestrie, aplicând forme și
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„Sunt mulți chemați, puțini aleși”

catedră Epidemiologie, membru corespondent al AȘM,
care în primăvara acestui an a marcat cea de-a 70-a aniversare. Cu acest prilej, am decis să aflăm mai multe despre profesorul, cercetătorul și omul Viorel Prisacari.

Al. Vlahuță

Să ne referim succint la activitatea
didactică. Care sunt cele mai eficiente
metode în procesul de instruire?
Convingerea prin argumente dovedite în practică, incitarea interesului față de
carte, acumularea cunoștințelor ample,
convorbirile interactive, îmbinarea teoriei
cu practica.

grafii și 10 manuale. În Laboratorul de epidemiologie a infecțiilor nosocomiale au
fost efectuate multiple cercetări și, în rezultat, au fost brevetate 30 de substanțe
autohtone, care pot constitui baza pentru
extinderea arsenalului de remedii antibacteriene, precum și producerea lor pe
scară națională din materie primă locală.

Nu în zadar, ați fost recunoscut de
studenți ca fiind cel mai convingător profesor, menționat cu Diploma de merit.
Țin să menționez cu recunoștință că
am preluat experiență de la mentorul
meu, profesorul Eli Șleahov, savant cu
renume mondial în epidemiologie, care
mi-a îndrumat pașii în activitatea de predare și cercetare. Astăzi, disciplina Epidemiologie a devenit cu totul alta, trecând
multe trepte de dezvoltare.

Aproape e imposibil de cuprins valoarea realizărilor Dvs. Ați fost distins cu
33 de medalii de aur, 14 de argint, 12 de
bronz și alte trofee. Ați dat dovadă de
demnitate și perseverență, manifestate în calitate de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, care v-au permis să
vă înscrieți, cu toată responsabilitatea,
în lupta pentru valorile naționale, pentru
limba și cultura română, pentru simbolurile neamului.
Altfel, ne amenința federalizarea și
rusificarea neamului, am fi renunțat la visul nostru dintotdeauna de a fi integri și
independenți. Verticalitatea și demnitatea trebuie să ne fie acea cruce moștenită
de la marii înaintași.

metode avansate de instruire, a îmbrăcat o haină nouă în concordanță cu rigorile și standardele internaționale. Școala
„Viorel Prisacari" servește drept exemplu
de pedagogie medicală și se bucură de
popularitate în rândurile studenților și
medicilor practicieni. Cum vă reușește?
Mai întâi, aș spune că cel care a decis
să muncească în această sferă trebuie să
aibă vocație, să se dăruiască muncii. Alt
factor important este să posede un volum
vast de cunoștințe, să fie autodidact, să
se perfecționeze continuu. De asemenea,
e necesară o experiență de 10-15 ani în
domeniu, ca să devii un adevărat lector
universitar.

Domnule profesor, cunoaștem că
aveți mulți discipoli care vă urmează calea și mari realizări în activitatea
științifico-didactică. Ați putea veni cu o
scurtă trecere în revistă?
Nu-mi imaginez să activezi la Universitate și să nu faci știință. Este de datoria
fiecăruia să cunoască materia prevăzută
de program, o importanță aparte să dea
lucrului creativ, de cercetare, să învețe
a analiza situațiile în medicină. Toate
activitățile medicului ce țin de profilaxie,
diagnostic și tratament trebuie să fie bazate pe dovezi. Nu în zadar, astăzi 75 la
sută dintre lectorii universitari au titluri
științifice.
Am pregătit 16 doctori și doctori
habilitați în științe medicale. Rodul muncii
mai este reflectat în peste 400 de lucrări
științifice și didactice, inclusiv în 9 mono-

Epidemiolog, profesor, savant, Om
al Cetății – toate la nivel superior. Despre acestea s-a vorbit în mod elocvent
la festivitatea de omagiere a aniversării
Dvs. septuagenare. De unde își trag seva
aceste virtuți?
De la Gașpar, baștina copilăriei și
a întregii mele vieți. De la părinți, de
la dascăli, de la profesorii Eli Șleahov,
Nicolae Testemițanu, de la Alma Mater,
pentru care le port în suflet profundă
recunoștință.
A intervievat Traian Musteață

Stanislav Groppa omul care uimeşte prin energie nesecată şi forţă

„Cele mai importante două zile din viața
ta sunt ziua în care te-ai născut și cea în care
afli de ce”, spunea Mark Twain. Pe când unii,
în căutarea unor răspunsuri existențiale,
uită să existe, alții nu contenesc să uimească
prin energie nesecată și forță, fără să caute
pretexte și argumente. Așa îl cunoaștem pe
academicianul Stanislav Groppa, un cercetător înflăcărat și un luptător pentru schimbare, care a aniversat, de curând, frumosul
jubileu de 60 de ani.
Consemnarea acestei vârste onorabile reprezintă un plăcut prilej pentru
comunitatea academică a Universității
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” de a-i adresa sincere urări
de bine, sănătate și noi performanțe în
activitate.
Stanislav Groppa s-a născut în data de
15 mai 1956, în satul Verejeni, Otaci, întro familie de intelectuali, unde a însușit
principiile morale de care se ghidează
astăzi. În perioada 1973-1979, își face
studiile la Institutul de Stat de Medicină
din Chișinău. Aici a avut norocul să-i întâlnească pe profesorii care și-au lăsat adânc
amprenta în formarea tânărului specialist.
Acesta a preluat cele mai bune sfaturi,
idei și experiențe de la titanii medicinei,
printre care: Nicolae Testemiţanu, Vasile Anestiadi, Andrei Zorchin, Efim Muhin,
Natalia Gheorghiu, Constantin Ţâbârnă,
Gheorghe Ghidirim, Andrei Banaru,

Eugen Popuşoi şi, de asemenea, de la reprezentanţii Școlii de neurologie autohtone: Diomid Gherman, Mihai Casian, Boris
Ianachevici, Vasile Rață ș.a.
Dorinţa sa tot mai intensă de a
cunoaște și de a persevera, îl determină
pe tânărul specialist să urmeze doctoratul
la Institutul de Medicină nr. 2 din Moscova,
Rusia, în anul 1985 susținând teza de doctor în științe medicale, iar în 1992 și pe
cea de doctor habilitat în științe medicale.
Dedicația, exigența și receptivitatea
la tot ce este nou și util în domeniul profesat l-au determinat să urce cu succes treptele unei cariere model. Este de remarcat
faptul că, în toate funcțiile exercitate, în
special la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din
Republica Moldova: prorector pentru lucrul curativ, decan al Facultății de Educație
Continuă în Medicină și Farmacie, șef catedră Neurologie, șef al Laboratorului
de neurobiologie și genetică medicală al
cărui fondator este, profesorul Stanislav
Groppa a demonstrat abilități organizatorice și profesionale extraordinare, fiind
un model de competență, dăruire de sine
și responsabilitate. A fondat, în 1995, Catedra de neurologie şi neurochirurgie a
USMF „Nicolae Testemițanu”, Centrul de
Chirurgie şi Neurochirurgie al Institutului
de Medicină Urgentă, Școala de neurologie a stărilor acute și neurogenetică și Liga

de Combatere a Epilepsiei din Republica
Moldova. A activat în calitate de academician coordonator al Secției medicale a
AȘM și director al Centrului Național de
Genetică Umană. Aportul său în dezvoltarea procesului de instruire și cercetare
este unul incontestabil, contribuind la
îmbunătățirea asistenței medicale prestate populației.
Este demn de menționat că, academicianul Groppa a avut o preocupare aparte pentru dezvoltarea geneticii medicale,
patogenia bolilor degenerative ale sistemului nervos, precum și pentru acordarea
asistenței medicale urgente pacienților
care suferă de maladii cerebrovasculare.
Pentru prima dată în Moldova, a elaborat o strategie conceptual nouă – terapia
trombolitică, ce permite minimalizarea
impactului fizic și dă o bună speranță la
viață pacienților. Prin contribuția Domniei
Sale a fost inițiat și un program naţional
de prevenire şi combatere a bolilor cerebrovasculare în Republica Moldova.
În palmaresul său de cercetător
sunt înregistrare peste 300 de lucrări
științifice, dintre care 7 monografii, 5
manuale, 21 de elaborări metodice. Are
la activ 4 brevete de invenție și 21 de
inovație. Sub conducerea Domniei Sale
au fost susținute 16 teze de doctorat, inclusiv trei de doctor habilitat în științe
medicale, care demonstrează și calitățile
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deosebite de mentor pe care le deține.
Competența, erudiția și dedicarea l-au
determinat să se manifeste în activitatea
mai multor societăți atât naționale, cât şi
internaţionale de profil.
Pentru merite deosebite și performanțe în activitatea profesională a
fost distins cu Ordinul „Gloria Muncii",
medalia „Nicolae Testemițanu", Ordinul
„Cuviosul Paisie Velicikovski”, titlul onorific
„Om Emerit” ș.a.
Acestea sunt doar câteva dintre succesele Domniei Sale, pentru care are toată aprecierea şi recunoştinţa noastră. Îi
dorim succese în continuare în activitatea
multilaterală pe care o desfășoară.
La Mulţi Ani!
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Alexandru Mustea: „Sunt foarte mândru că am absolvit
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu”
Alexandru Mustea este un specialist
de talie internațională în ginecologie, profesor universitar la Clinica de Obstetrică și
ginecologie a Universității de Medicină din
Greifswald, Germania, doctor habilitat în
științe medicale, deținător al titlului onorific Visiting Professor al Alma Mater. În
prezent, activează în calitate de vicedirector și medic superior al Clinicii și Policlinicii
de Ginecologie și Obstetrică a Universității
de Medicină din Greifswald, Germania, șef
al Clinicii și Policlinicii de Ginecologie, director al Centrului de Ginecologie Oncologică și vicedirector al Centrului Oncologic
Pomerania (Vorprommern).

sori de la disciplinele teoretice, grație cărora, în peste zece ani de zile, nu am avut niciun gol în cunoștințele mele de anatomie
sau fiziologie, spre exemplu.

Ulterior ați mers în Germania. Care
sunt diferențele dintre sistemul de sănătate de la noi și cel german?
Diferența este foarte mare, începând
cu asigurările obligatorii și încheind cu standardele. Totul este standardizat - pacientul
de la sudul Germaniei va primi același tratament ca și în nordul Germaniei, totul este
unificat. Sunt programe care efectuează
controlul calității. Spre exemplu, o dată pe
an vine o comisie care ia 20 de pacienți și
verifică dacă terapia este corespunzătoare
standardelor. La fel, medicamentele sunt
standardizate - toți pacienții primesc cele
mai bune medicamente. O dată la 2-3 ani,
avem posibilitatea să avem instrumente și
aparataj nou. Este foarte important că, în
Germania, după externare, pacientul este
ajutat de servicii sociale, psihologice, de
reabilitare.

Cum este să fiți absolventul USMF
„Nicolae Testemițanu”?
Sunt foarte mândru că sunt absolventul Universității de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu” și dintotdeauna m-am mândrit cu acest fapt. Este
unică în Moldova și destul de vestită în
Europa.
Ce sau cine v-a motivat să deveniți
medic?
Vin dintr-o familie de medici și niciodată n-a fost pus în discuție pe ce cale trebuie să o apuc. Nu m-am gândit nicio clipă
că aș putea alege altă specialitate.
Ce v-a determinat să alegeți anume
oncologia, iar ulterior să vă specializați în
obstetrică și ginecologie?
M-a interesat posibilitatea de a efectua cercetări științifice, iar oncologia, alături de cardiologie și endocrinologie, este
specialitatea în care, pe lângă tratament,
se pune accent pe dezvoltarea unor noi
medicamente, studii și cercetări științifice.
Astfel, putem combina lucrul clinic și cercetarea.
Care profesori v-au marcat cel mai
mult și de ce?
Cel care a determinat soarta mea ca
ginecolog este profesorul Sofroni și-i sunt
foarte recunoscător. Este persoana care a
pus bazele specializării mele în ginecologie. La fel, aș putea numi alți 10-15 profe-

Ați activat ca medic specialist în ginecologia operativă la Institutul Oncologic
din Chișinău...
Am absolvit rezidențiatul, după asta
am aplicat la aspirantură în Viena.

Cum apreciați nivelul de pregătire
a medicilor specialiști la USMF „Nicolae
Testemițanu”?
Excelent. Comparativ chiar şi cu
studenții germani, absolvenții din Republica Moldova pe care eu îi cunosc, au
cunoștințe bune și o bază foarte puternică,
care poate fi dezvoltată.
Cât de mult v-au ajutat cunoștințele
acumulate aici, la Alma Mater, să vă
integrați și să vă afirmați ca medic, cercetător, iar ulterior ca manager într-o altă
țară?
Foarte mult, deoarece ca să ajungi
departe în Germania, mai ales când nu ai
niciun ajutor, te strădui întotdeauna să faci
mai mult decât colegul tău cu diploma germană. Spun tot timpul că norocul a jucat
un rol mare, apoi munca și cunoștințele
obținute aici.

Ați desfășurat o amplă activitate de
cercetare în clinicile din Germania. De ce
acolo și nu acasă?
Norocul și soarta, cred… Întotdeauna
m-am străduit să combin toate proiectele.
Dacă vă uitați la publicații, o să vedeți că
cele mai multe sunt realizate în comun cu
reprezentanți din Moldova.
În prezent, la ce proiecte bilaterale
lucrați?
Lucrăm la un proiect finanțat de
Uniunea Europeană privind cancerul de col
uterin și al doilea ține de banca tumorală.
Mai avem proiectele care presupun cursuri
de chirurgie minimal-invazivă. La fel, schimburi de experiență, schimburi de studenți.
Activați în calitate de profesor universitar la Universitatea de Medicină din
Germania. Vedeți vreo deosebire între
studenții noștri și cei de acolo?
Toți sunt motivați, tineri și vor să
învețe. Nu cred că este mare diferența.

Cât de des reveniți în țară și organziați
cursuri de instruire pentru studenți,
rezidenți și medici specialiști în onco-ginecologie?
Mai des vin ei în Germania și mă strădui, până la de trei ori pe an, să organizez
ceva aici, în Moldova.
Ce sfat ați putea să le dați studenţilor şi tinerilor medici de la USMF „Nicolae
Testemițanu”?
Să fie permanent flămânzi de știință
și de cunoștințe noi. Dacă vor avea foame
și motivație - vor deveni specialiști foarte
buni. Să nu uite că lucrăm pentru pacienți,
iar pacientul are întotdeauna prioritate.
Ce planuri de viitor aveți?
Mă întorc la rutina mea, la familie, clinică. Acum ne pregătim pentru un congres
mare, care se va desfășura în America. Planurile mai îndepărtate sunt proiectele pe
care încerc să le implementez, iar de când
am primit titlul de Doctor Honoris Causa al
USMF „Nicolae Testemițanu”, pentru mine
acestea au devenit o misiune aparte.
Cât de greu este să conduceți o
instituție medicală în Germania?
De condus nu este greu, deoarece
totul e standardizat, iar structurile ierarhice sunt foarte clare și foarte bine definite. Principalul este să ai colaboratori
buni, în care să ai încredere. Cea mai bună
instituție este aceea în care poți să pleci
pentru o zi, două, trei, iar totul lucrează
fără tine. Este îndeajuns să fie accesibil la
telefon sau prin e-mail.
În Germania, dacă conduci o instituție
nu trebuie să ai grijă de întrebările economice, administrative. Lucrul constă în
cercetări științifice, partea didactică cu
studenții și cea clinică pentru pacienți. Nu
există o separare - în clinica universitară
mergi în sala de operație, la prelegeri și în
laborator. La sfârșitul anului ești evaluat
dacă ții piept la toate cele trei compartimente.
Vă mulțumesc pentru timpul acordat!
A dialogat Silvia Ciubrei

Grigore Tinică:
„Universitatea ne-a pus nişte baze temeinice!"
Grigore Tinică a creat, în 1998, Secția de chirurgie cardiovasculară din cadrul Centrului de Cardiologie, Iași, devenit ulterior Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr.
George I. M. Georgescu”, Iași, pe care îl conduce și în prezent. Din 2006 este profesor
universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, șef al Disciplinei de chirurgie cardiovasculară. Prin întreaga sa activitate, profesorul Tinică se
înscrie în rândul personalităților care duc faima Alma Mater și pentru că este un absolvent de suflet - recent a fost distins cu titlul onorific Doctor Honoris Causa al USMF
„Nicolae Testemițanu”.
Este un cardiochirurg de excepție și
un profesor iscusit. A reușit să se afirme
la București și spune că doar prin multă
muncă poți să ai succes în viață.
Vă invităm să-l cunoașteți îndeaproape pe absolventul Alma Mater - Grigore
Tinică, alături de care am răsfoit amintiri…
- Stimate Domnule Profesor, cum este
să vă numărați printre absolvenții USMF
„Nicolae Testemițanu”?
- Fac parte din promoția anului 1984,
un an special al Universității noastre, despre care se vorbea și se vorbește că a fost
cel mai puternic din istoria USMF „Nicolae
Testemițanu”. Îmi aduc aminte, în anul II,
iarna aveam o sesiune de patru examene și
trebuia să iei trei de 5 și un 4 ca să ai bursă.
Era foarte puternic anul nostru și cam 75%
dintre studenți primeau bursă pe atunci.
Prin 1986 niște colegi de-ai noștri au
emigrat în Statele Unite ale Americii și de
la dânșii cunosc că ratingul Universității
noastre era foarte înalt - se situa pe locul
95 în lume, iar din fostele țări socialiste mai
era Второй Московский Институт, care
ocupa locul 112. Eram și suntem mândri că

om foarte sever și strict, dar era corect. Îmi
amintesc că unul dintre colegii noștri, în
anul III de facultate, a venit cam obosit la
examenul de farmacologie, făcuse gărzi la
ambulanță și a avut o noapte nedormită.
Profesorul a avut o suspiciune că este beat
și l-a trimis să-și recolteze analizele. Au ieșit
rezultatele bine și în fața a 456 de studenți
și-a cerut scuze de la student. Toată sala s-a
ridicat în picioare și a aplaudat. Mi-a rămas
această situație în minte deoarece, de multe ori, se consideră că profesorul are tot
timpul dreptate. Se pare că și studenții au
dreptate, câteodată. De altfel, mi-au confirmat acest lucru Bill Lindsay și perfuzionistul
cu care venise din Canada la Chișinău, prin
1992, să opereze de bypass aortocoronarian. Perfuzionistul lui mi-a zis: „Știți ce-mi
place mie la Bill? Faptul că acceptă că și
subalternii pot avea dreptate câteodată”.

suntem absolvenții Facultății de Medicină a
USMF „Nicolae Testemițanu”.
- Care sunt cele mai frumoase momente din perioada studenției care vă revin în memorie, peste ani?
- Am avut multe momente frumoase.
Fiecare sesiune era cu emoții mari. Am
avut și situații interesante... Se organiza
Spartachiada universitară și interuniversitară și erau momente fascinante când
fetele noastre, spre exemplu, în frunte cu
Svetlana Popova, care nu mai este printre
noi, a câștigat la mustață finala competiției
de baschet feminin. Atunci, Svetlana avea
temperatura 39-40 de grade, stătea pe
margine, dar când a văzut că colegele noastre pierd, așa cu febră fiind, s-a aruncat în
luptă și în felul ăsta am câștigat trofeul.
Îmi amintesc emoțiile de absolvire când, împreună cu Pavel Bâtcă, am mers la
restaurantul Inturist, cred că așa se numea
hotelul, la un fel de bal de absolvire. Noi
dansam, ca tinerii, iar dânsul fiind mentorul nostru, al grupelor de chirurgi, stătea la
masă și mi-a zis: „Am observat că dansați
mai bine decât știți chirurgie”. I-a plăcut

foarte mult răspunsul meu: „Domnule Profesor, de dansat acum e timpul, iar chirurgie voi învăța - cu timpul”.
- Ați menționat despre profesorul
Pavel Bâtcă, ce alți dascăli v-au marcat?
- Am avut mulți profesori care ne-au
fost aproape. Vreau să remarc și pe domnul profesor Croitoru, profesorul Muhin
- o personalitate foarte interesantă, venit
de la Leningrad, din câte țin minte. Era un
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- De ce ați ales chirurgia?
Chirurgia m-a atras chiar din primii
ani de facultate. A fost și o situație pe care
am mai povestit-o - eram în gară la Odesa, iar o țigancă mi-a a zis „Dă-mi o rublă
și-ți ghicesc în palmă, să-ți spun viitorul”.
Eram tânăr, aveam 17 ani, n-aveam mulți
bani, dar mi-a părut interesant. Femeia mi-a zis că voi fi un mare conducător
de oști sau un mare chirurg. M-a marcat
situația asta pentru că am vrut să dau la
aviație, dar fiind miop nu m-au acceptat
la comisia de sănătate și am venit la Medicină, iar chirurgia mi-a plăcut din start.
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Vladislav Braşoveanu:
„Numai prin muncă şi cunoştinţe putem să răzbatem!”
Absolvenții Universității de
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost întotdeauna o mândrie pentru Alma
Mater. Unii dintre ei s-au făcut
remarcați, reușind să ducă faima
instituției care i-a format și peste
hotarele țării. Un exemplu elocvent este și ilustrul chirurg Vladislav Brașoveanu, șeful Secției
de transplant hepatic „Dan
Setlacec” a Institutului Clinic
Fundeni din București, România.
Renumit pentru succesele sale
în domeniul transplantologiei
hepatice, doctorul Brașoveanu
a contribuit la înființarea programului de transplant în Republica Moldova, participând la
12 dintre cele 20 de transplanturi hepatice realizate aici până
în prezent. Despre colaborarea
Domniei Sale cu USMF „Nicolae
Testemițanu” și despre planurile
frumoase de viitor - vă invităm
să citiți în interviul acordat în
exclusivitate pentru ziarul „Medicus”.
- Cum este să vă numărați
printre absolvenții Universității
noastre? Ce sentimente vă încearcă?
- E un sentiment frumos.
Sunt absolvent din 1991 - ultima
generație care am învățat în limba
rusă. Au trecut 25 de ani de când
am absolvit facultatea...
- Ce vă amintiți din anii
studenției?
- Era mult de învățat, eram
sărac, dar foarte tânăr… Făceam
jogging, alergam, eram pasionat
de fotbal. Distracție mai puțină,
dar a fost o perioadă frumoasă.
- Care sunt dascălii care v-au
rămas în memorie?
- Profesorul Spânu de la Spitalul nr. 1, unde mi-am început
internatura; doctorul Iovcev, îndrumătorul și mentorul meu care

m-a învățat ABC-ul în chirurgie;
domnul academician Ghidirim,
care mi-a semnat plecarea la
București; profesorul Hotineanu de la Spitalul Clinic Republican, în anii V-VI de studenție. La
București - profesorul Irinel Popescu, bineînțeles, este maestrul
și profesorul meu, care mi-a marcat atât cariera chirurgicală, cât și
conduita în viață.
- Ce v-a motivat să alegeți
chirurgia?
- Întâmplarea face că, cel mai
bun prieten al meu din facultate
este, la fel, chirurg - unul dintre
cei mai buni din Moldova. Face
parte din echipa de transplant de
la Spitalul Clinic Republican - doctorul Ivancov. Împreună am început gărzile ca studenți și așa am
ajuns chirurg.
Cum ați ajuns la
București? Ați absolvit facultatea
în limba rusă - n-a fost complicat
să vă adaptați?
- A fost complicat la începuturi... Exact în acea perioadă s-au
deschis granițele și au început
să se facă schimburi culturale,
schimburi de studenți. Atunci am
profitat de ocazie și am plecat în
anul 1992, după jumătate de an
de internatură. Am avut o barieră
de limbă când am ajuns acolo, dar
pe care am depășit-o în următorii
ani pentru că și noi vorbim limba
română, chiar dacă cu un dialect
moldovenesc. Fiind o meserie
chirurgicală, limbajul a contat mai
puțin și atunci am putut să mă
afirm la justa valoare. Am mers
la București dintr-o aventură, cu
ideea de a învăța ceva nou și de a
mă întoarce.
- Și nu v-ați mai întors...
- Nu m-am mai întors pentru
că, peste ani, am avut marele noroc să-l întâlnesc pe cel mai mare
chirurg român și unul dintre cei
mai buni chirurgi din Europa și

Chiar la anul II am mers la Spitalul
nr. 4 și-l urmăream pe domnul profesor
Ghidirim cum operează. Intram în sală,
stăteam pe margine și mă uitam cum
operează titanii chirurgiei din Moldova.
După aceasta, am început să frecventez
toate cercurile chirurgicale - începând
cu oftalmologia, ortopedia, urologia,
chirurgia generală. La anul V, când s-a
făcut repartizarea, am ales chirurgia
- care era destul de greu de obținut
atunci, trebuia să aduni un punctaj
mare. Ulterior, am făcut subordinatura
și internatura în chirurgie generală și
de aici a pornit…
- Cum v-au ajutat cunoștințele
obținute la USMF „Nicolae Testemițanu”
să vă manifestați în afară?
- Universitatea ne-a pus niște baze
temeinice. Când am terminat facultatea
și a trebuit să mergem la internatură și,
ulterior, când am plecat la Călărași să lucrez chirurg generalist, aveam impresia
că nu știu nimic. Făceam naveta de la
Chișinău la Călărași și în tren, de fiecare
dată, rememoram ce pacient ar putea să
vină, cu ce patologie ș.a. Dar, cu timpul,
am constatat că am avut cunoștințe bune
de la Universitate, iar pe baza acestora
am reușit să ne clădim o carieră și să devenim profesioniști foarte buni.
- Cum ați ajuns în România?
- Lucram la Călărași și în fiecare an
aplicam la o bursă pentru aspirantură.
Abia când s-au deschis bursele pentru
România, am plecat în 1991 la Fundeni,
la profesorul Pop D. Popa, unde am făcut chirurgie cardiovasculară și mi-am

chiar din lume - profesorul Irinel
Popescu, care m-a luat în echipa
dumnealui și am rămas acolo…
Cum puteți descrie
relația de colaborare pe care
o aveți acum cu Universitatea
noastră?
- Este una foarte bună, am
prieteni aici. Relația este specială și prin prisma faptului că am
deschis al doilea centru de transplant din spațiul românesc. Sunt
foarte mândru că am reușit să fac
primul transplant de la donator
viu, în februarie 2013, împreună
cu echipa de la Spitalul Clinic Republican, și primul transplant hepatic de la donator cadaveric - în
martie 2014, la fel, cu echipa de
aici. Pe linie universitară avem și
o activitate științifică destul de intensă - vin studenți la București,
congrese etc.
- Vorbind de transplant
hepatic, afirmați că Republica
Moldova, chiar dacă este o țară
mică, a reușit să se înscrie în rândul țărilor în care se fac transplanturi.
- Așa este - am apărut pe
harta Europei în materie de transplant, ceea ce este foarte impor-

susținut teza de doctorat în revascularizarea miocardică a inimii.
- Vă mai amintiți prima intervenție
chirurgicală și prima operație pe cord
deschis?
- Prima intervenție chirurgicală a
fost pe la anul V de facultate, am făcut-o
împreună cu domnul asistent Făgurel, a
fost o apendicectomie, în care m-a pus să
spun toate etapele operației. A zis: „Văd
că știi - acționează!”. Domnia Sa a făcut
cam 70% din acea operație, dar eu eram
operatorul principal.
Prima operație pe cord deschis am
făcut-o la București, era o pacientă de
19 ani cu malformație congenitală. A
fost un sentiment excepțional. Doamna
doctor Petrilă, anestezista a zis: „Tinică,
am ajuns să-ți dau ție anestezie”. Atunci
am zis: „Nu-mi dați mie anestezie, dați-i
pacientului, dar să știți că cândva veți fi
mândră că eu am operat acest pacient”.
Ne-am întâlnit mai târziu și a zis că așa a
și fost.
- Cum este să conduceți o instituție
în România?
- Greu, solicitant. Este multă responsabilitate.
- Ce mesaj adresați tinerilor de la
USMF „Nicolae Testemițanu”?
- Să fie perseverenți, să nu piardă
timpul, să învețe, să se distreze. Să știe că
nu există materii importante și altele mai
puțin importante - toate sunt importante
în perioada studiilor. Dacă vor învăța și
vor munci mult - vor reuși în viață!
A dialogat Alina Timotin

tant. Datorită faptului că nu erau
donatori cadaverici am început cu
cel mai greu transplant - de la donator viu, dar ulterior au început
să apară și donatori cadaverici.
La ora actuală, în trei ani s-au făcut 20 de transplanturi hepatice
- foarte puțin, dar e un început.
Sperăm ca, în următorii ani, numărul să crească și rolul cel mai
important în această creștere revine Agenției Naționale de Transplant. Rata de donare la populație
este mare (media europeană),
problema este de explicat, de depistat acești bolnavi, de menținut
donatorii și de raportat Agenției.
- Ce proiecte aveți de viitor?
- Următorul proiect cu Moldova, pentru că mă întorc cu drag
aici, în afară de operațiile la care
sunt solicitat în sfera hepato-bilio-pancreatică, mi-am propus să
dezvolt transplantul hepatic pediatric, în cadrul proiectului de
transplant. Sunt convins că sunt

foarte mulți copii care au nevoie
de această procedură, care costă foarte mult în Occident - peste 100 de mii de Euro, iar mulți
părinți nu-și permit, deoarece
Moldova este o țară săracă. Și
atunci, trebuie dezvoltat programul pediatric, sigur în cadrul
programului de transplant actual
care există la Spitalul Clinic Republican sau ca o filială la Centrul
Mamei și Copilului - asta nu depide de mine, depinde de factorii
locali. Eu sunt dispus să contribui
cu toată experiența mea și cu ajutorul colegilor mei, și aici mă refer
la Tudor Dragoș Zamfirescu - cel
mai bun microchirurg român din
ultimii ani, care ne-a fost de un
real folos și care este dispus să
realizeze acea anastomoză microscopică arterială.
- Cât de des reveniți acasă?
- Destul de des... Ori de câte
ori sunt solicitat să operez bolnavii care nu dețin cetățenie și
asigurare medicală românească,
pentru că eu aici m-am format
și am crescut. Iar cei care au
cetățenie și asigurare medicală - îi
invit în România.
- Aveți un îndemn pentru tineri?
- Îndemnul meu către tineri
este să învețe, să învețe și iar
să învețe, deoarece numai prin
cunoștințe putem să răzbatem.
Cel mai bun exemplu sunt eu, dar
și alți absolvenți, care au reușit
doar prin muncă și cunoștințe altă soluție nu există!
- Vă mulțumim!
A dialogat Alina Timotin

Vladislav Brașoveanu, Alexandru Mustea și Grigore Tinică s-au
aflat în vizită la Chișinău în zilele de 12 și 13 mai pentru a participa
la Congresul studenților și tinerilor medici MedEspera. Tot atunci,
iluștrilor specialiști le-a fost conferit titlul onorific Doctor Honoris
Causa al USMF „Nicolae Testemițanu”, devenind astfel primii absolvenţi cu acest titlu. Detalii în pagina 2.

Karin Bauer Doctor Honoris Causa
al USMF „Nicolae Testemiţanu”
Karin Bauer, specialist principal la Spitalul
de Medicină Urgentă din
Murnau, Germania, şi
Marc Schaan, specialist
principal în medicina urgentă neurochirurgicală
și în neuroreabilitare la
același spital au fost distinși
cu titluri onorifice. Astfel, Universitatea de Stat
de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” i-a
conferit profesorului Karin
Bauer titlul Doctor Honoris
Causa, iar lui Marc Schaan
- cel de Profesor Asociat.
Potrivit rectorului Ion
Ababii, atât Karin Bauer,
cât și Marc Schaan acordă
un ajutor substanțial sistemului autohton de sănătate și implicit Universității
noastre, „împărtășindu-ne
cu generozitate din bogata lor experiență clinică și
vastele cunoștințe în mai
multe domenii de reabilitare medicală”. La moment,

www.usmf.md

comunitatea
medicală
conștientizează, tot mai
mult, importanța procesului de reabilitare și recuperare a pacienților cu
diferite maladii, iar experții
germani ne oferă un suport
considerabil în acest domeniu.
Cu ajutorul partenerilor germani, USMF
„Nicolae Testemițanu” a

devenit membră a Federaţiei Europene de Informatică Medicală, a fost renovată colecţia de carte veche
şi rară a renumitului medic
Richard Koch, care cuprinde 2617 publicaţii, și a beneficiat de suport deosebit
la reconstrucţia edificiului
Centrului Universitar de
Simulare în Instruirea Medicală.

Alte ştiri pe scurt

Aprilie-Iunie 2016

Studenţi stomatologi învingători la un concurs
de profil

Laureaţi
ai unui concurs
de muzică

Doi studenți de la Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
au ieșit învingători la Olimpiada
internațională de propedeutică stomatologică, desfășurată la Universitatea
de Stat de Medicină „I. M. Secenov” din
Moscova, Federația Rusă, în perioada 2427 martie 2016.
Ștefan Mardari, student în anul II, a reuşit la categoria „Рисование идеальной
улыбки” (Desenează zâmbetul perfect),
iar colegul său din anul III - Dorin Dvornic
a fost cel mai bun la – „Препарирование”
(Disecție). Timp de opt ore, studenții
noștri au concurat cu alți 49 de tineri la
aprecierea manoperelor practice, aplicarea anesteziei pe mandibule pe diferite
mulaje, determinarea apexului și lungimii
canalului radicular, examinarea unei ortopantomograme și descrierea ei ș.a.

USMF „Nicolae Testemițanu” a luat
trofeul festivalului-concurs de muzică
ușoară și populară cu genericul „Și tu poți
fi o Stea”, care s-a desfășurat în perioada
20-24 aprilie curent în Chișinău. Cei care
au reprezentat cu onoare instituția noastră sunt Olga Doina Grăjdieru, studentă în
anul III și Victor Granaci, student în anul V,
specialitatea Medicină generală.
La concurs au participat cca 300 de
persoane de la 36 de instituții preuniversitare și 16 universitare din 6 raioane, inclusiv din mun. Chișinău.

Echipa Hot Doc
a ieşit, din nou, favorită
în finala TVC
Echipa Hot Doc, formată din studenți
din anul II de la facultățile de Medicină nr.
1 și nr. 2, a câștigat, pentru al doilea an
consecutiv, finala TVC-ului mediciniștilor,
ediția 2016. Învingătorii s-au detașat semnificativ față de ceilalți concurenți prin
show umoristic deosebit, joc actoricesc,
ținută scenică, dans, muzică și voie bună.
Pe locul II s-a plasat echipa UZZI, din
care fac parte studenți din anii II şi IV de
la Facultatea de Stomatologie și Medicină nr. 2. Cea de-a treia poziție i-a revenit
echipei MRS, anul I, specialitatea Medicină generală. Următoarele locuri au
fost ocupate de AMELIX, reprezentată de
studenții anului I, Facultatea de Stomatologie și SUNNY PEOPLE – mediciniști din
anul II, specialitatea Sănătate publică.
Echipele câștigătoare s-au ales cu o
bursă și premii bănești.

Mediciniştii - preocupaţi
şi de salubrizarea
teritoriului
Circa 500 de mediciniști au participat,
în data de 23 aprilie curent, la o acțiune
de salubrizare, organizată de Universitatea noastră. Repartizați în echipe, tinerii,
înarmați cu unelte și saci pentru gunoi,
au efectuat diverse lucrări de amenajare
și înverzire a teritoriilor adiacente blocurilor de studii, căminelor și altor edificii ale
instituției. Pe lângă curățenie, tinerii s-au
întrecut la glume, iar atmosfera a fost una
dintre cele mai vesele.

Donează sânge!
Fii erou!
Mediciniștii au participat și în primăvara curentă la acțiunea „Donează sânge!
Fii erou!”, contribuind astfel la ajutorarea
persoanelor care au nevoie de transfuzie
de sânge.
Campania, organizată de USMF „Nicolae Testemițanu”, Asociația Studenților
și Rezidenților în Medicină și Centrul
Național de Transfuzie a Sângelui, a mobilizat peste 163 de persoane, dintre care
142 au fost apți pentru a dona sânge.

Cuvântul mijloc de tămăduire

Mediciniștii la jocurile
SimOlympics 2016

În cadrul acţiunii cu genericul „Cuvântul – mijloc de tămăduire”, tinerii
de la USMF „Nicolae Testemițanu” au
evidențiat importanţa comunicării în domeniul medicinei, declamând în limba
română fragmente din eseurile personale și poezii despre cuvânt. Provocarea a
fost una pe măsură din motiv că studenții
sunt, de fapt, vorbitori nativi de rusă, hindi, arabă sau finlandeză.
Silvia Nastasiu, lector universitar la Catedra de limba română și terminologie medicală, a reiterat importanța comunicării
pentru viitorii medici. „Studenții trebuie să
conștientizeze cât de importantă este comunicarea cu pacientul și să învețe, de pe
acum, cum să utilizeze cuvântul ca mijloc
de tămăduire”, a adăugat lectorul.
Evenimentul a fost organizat în data
de 18 mai, de grupele de studenți alolingvi și străini M1429, M1433, M1446 și
M1526.

O echipă de studenți de la USMF
„Nicolae Testemiţanu” a participat, în
premieră, la Jocurile olimpice de simulare – SimOlympics 2016, desfășurate în
perioada 15-17 iunie, la Lisabona, Portugalia. Reprezentanta Universității noastre a fost echipa „4 Lives”, câștigătoarea
ediției naționale a Olimpiadei universitare
de simulare de anul trecut. Mediciniștii
au concurat până în semifinale, fiind
apreciați de către juriu pentru lucru în
echipă și intervenție clinică.
Competiția a avut loc în cadrul Reuniunii anuale a Societății Europene de
Simulare Aplicată în Medicină (SESAM),
ajunsă la cea de-a 22-a ediție. La concursul de simulare au participat studenți din
opt țări, iar în finala SimOlympics 2016
s-au calificat echipele din Franța, SUA și
Polonia, învingătoare devenind echipa
americană.

Omagiu adus limbilor
franceză și engleză
Spre finele anului de studii, Catedra
de limbi moderne a marcat Ziua Internaţională a Francofoniei și săptămâna limbii
engleze. Activitățile interactive au inclus
serate cu cântece şi dansuri, recitaluri de
poezii, prezentarea unor piese de teatru,
parodii, mese rotunde și dezbateri. Totodată, , în cadrul cinematecilor, mediciniștii
au avut ocazia să vizioneze filme în limbile
străine studiate.
Astfel de evenimente oferă studenților
ocazia să cunoască mai bine limbile franceză și engleză, precum și cultura acestor
popoare, să-și demonstreze competențele
și aptitudinile artistice, dar și să continue
frumoasele tradiții, formate de ani buni la
Catedra de limbi moderne a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Sport de performanţă
la USMF „Nicolae Testemiţanu”
Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” și-a desemnat
cei mai buni sportivi, în cadrul
unei manifestări organizate de
Catedra de educație fizică, în
data de 26 mai curent.
În deschiderea festivității,
Marian Stan, șef catedră
Educație fizică, a menţionat
că acest an a fost unul fructu-

os și a apreciat evoluția sportivilor noștri, care au obținut
performanțe în domeniu. În

același context, șeful catedrei
le-a mulțumit premianților, în
numele administrației USMF
„Nicolae Testemițanu”, urându-le mari succese la viitoarele
competiții sportive.
Astfel, în cadrul ceremoniei au fost oferite diplome şi
cupe pentru participarea la cea
de-a 56-a ediţie a Spartachiadei, premianţii fiind studenţi
ai Facultății de Medicină nr.

1, anul III-IV – locul I; studenţi
ai Facultății de Medicină nr.
1, anul V-VI – locul II şi echipa

Facultății de Stomatologie – locul III.
Cu diplome din partea
rectorului s-au ales unsprezece mediciniști, câştigători ai
diferitor probe sportive. Alți
11 studenți au fost distinși
cu Diploma Clubului Sportiv,
iar 14 sportivi au primit câte
un premiu financiar, în valoare de câte 150 de lei, pe când
cinci mediciniști s-au ales cu
mulțumiri înscrise în dosarul
personal.
USMF „Nicolae Testemițanu”
se poate mândri și cu două victorii în premieră: la Campionatul
de fotbal în sală, organizat pentru
prima dată în Republica Moldova, și cea a studentului Daniel
Procopciuc la Competiția europeană de armwrestling, ediția
XXVI, organizată la București,
România.
Pe parcursul anului universitar 2015-2016, studenții
și rezidenții USMF „Nicolae
Testemițanu” au participat la numeroase competiții: badminton,
joc de dame, orientare sportivă,
mini-fotbal, tenis de masă, trânta, atât în cadrul Universiadei,
cât şi a campionatelor naționale
și internaționale.

Schimb reciproc
şi de perspectivă
În luna mai a acestui an, un grup de
12 persoane de la Școala de Management în Sănătate Publică a vizitat SUA.
Reprezentanții noștri s-au întors cu noi
cunoștințe, dar și cu mai multe forțe și
idei pe care le vor implementa în activitatea lor aici, acasă.
Și pentru că schimbul este unul reciproc, timp de o săptămână, între 6 și 12
iunie, Școala de Management în Sănătate
Publică a fost gazda unei delegații americane. Oaspeții au vizitat un șir de instituții
pentru a afla cum este organizat sistemul
nostru de sănătate.
Vizita celor 13 masteranzi de la Școala
de Medicină Virginia de Est a fost realizată în contextul unui acord de colaborare
semnat între instituția americană și Universitatea noastră.
Mai multe noutăți pe www.usmf.md

Sport
Cea de-a XX-a ediţie
a Memorialului
UMF „Iuliu Haţieganu” –
USMF „Nicolae Testemiţanu”

Echipa de volei feminin a
Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” a învins cu 3-0
echipa Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”
din Cluj-Napoca, România.
Universitatea noastră a
ieșit învingătoare și la proba de
tenis de masă, cu un scor de
3-0. Mai puțin în formă au fost
echipele masculine de fotbal și
volei, care au pierdut cu 3-2 și,
respectiv, 3-0 în fața adversare-

lor de la UMF „Iuliu Hațieganu”.
Competițiile s-au desfășurat
în cadrul celei de-a XX-a ediții
a Memorialului UMF „Iuliu
Hațieganu” – USMF „Nicolae
Testemițanu”. În acest an, la cele
cinci probe sportive au participat
34 de studenți ai Universității
noastre.
Evenimentul s-a desfășurat
în perioada 19-22 mai în orașul
Cluj-Napoca, România. La final
premianții au primit cupe și diplome.
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