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Editorial

Fondator: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Un început de cale pentru
Zilele Universitãþii studenţii înmatriculaţi
În aceste superbe zile de toamnă,
la medicină
anotimpul în care se pun pe cântar

realizările obţinute de-a lungul unui
an, Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
din Republica Moldova adaugă cea
de-a 67-a filă în analele istoriei sale.
În acest răstimp am continuat să
promovăm cu insistenţă misiunea de
bază a Universităţii, să ne implicăm
activ în procesul de reformare a
învăţământului superior medical şi a
sistemului de sănătate din ţară.
Universitatea este un centru
modern de instruire, cercetare, curativ, cultural şi de formare
continuă a specialiştilor medici şi farmacişti din Republica Moldova.
În condiţiile în care traversăm o perioadă mai accelerată din
punct de vedere al schimbărilor şi suntem martori ai proceselor
de globalizare, informatizare şi integrare, suntem nevoiţi să ne
adaptăm cerinţelor şi rigorilor internaţionale, dar, în acelaşi timp,
să nu uităm enorma responsabilitate pe care ne-am asumat-o faţă
de societatea noastră, aceea de a educa o generaţie de medici
competenţi şi devotaţi profesiei.
Pe parcursul anului s-au perindat un şir de evenimente
notabile, care au adus un plus de imagine instituţiei noastre. Am
continuat să perseverăm în implementarea Strategiei de dezvoltare
şi am extins relaţiile de colaborare cu instituţiile europene de
cercetare şi studii. În scopul implementării standardelor europene
şi mondiale în învăţământul medical autohton, anul acesta au avut
loc mai multe întâlniri, vizite ale delegaţiilor de peste hotare, care
ne-au împărtăşit din experienţa lor în ceea ce priveşte asigurarea
calităţii învăţământului medical superior. În acest an de studii, pe
agenda instituţiei noastre sunt înscrise obiective prioritare cum
ar fi: echivalarea diplomelor de studii, evaluarea şi acreditarea
USMF “Nicolae Testemiţanu” de către structurile internaţionale,
standardizarea curriculei şi aducerea ei în conformitate cu cerinţele
internaţionale, modernizarea procesului didactic prin inovarea
formelor de predare şi evaluare, implementarea Strategiei de
informatizare a tuturor subdiviziunilor universităţii etc.
Obiectivele prestabilite cer implicarea tuturor angajaţilor
Universităţii, dar şi a tineretului studios cu idei reformatoare şi
ingenioase. Împreună trebuie să ne solidarizăm forţele şi să muncim
cu responsabilitate pentru a contribui la sporirea prestigiului şi
imaginii Alma Mater.

Stimaţi colegi, dragi studenţi şi rezidenţi,

Am onoarea şi deosebita plăcere să Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări cu prilejul aniversării Universităţii noastre,
dorindu-Vă multă sănătate, energie inepuizabilă, succese la studii şi
în activitatea cotidiană.
Ion ABABII
rector USMF "Nicolae Testemiţanu"
profesor universitar, dr. hab.
academician al AŞM

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” a desfășurat în data de 1 septembrie anul curent
manifestarea festivă de înmatriculare a studenţilor la medicină.
Această ceremonie înscrie încă o pagină în seria de evenimente
festive pentru primirea cu braţele deschise a viitorilor pretendenţi la titlul de Medic sau Farmacist.
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Evenimentul mult așteptat
de viitorii studenţi la medicină a avut loc în sala Palatului
Naţional „Nicolae Sulac”. Sala
palatului s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei prezenţi:
reprezentanţi ai instituţiilor
publice centrale, cadre didactice, medici și savanţi, studenţi,
părinţi, reprezentanţi ai massmedia.
Ceremonia a fost onorată de prezenţa dlui Vlad Filat,
prim-ministrul Republicii Moldova, Lilianei Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului,
Vladimir Hotineanu, președinte al Comisiei permanente
Protecţie Socială, Sănătate și
Familie, Andrei Usatîi, ministru
al Sănătăţii.
Festivitatea a început cu

Aniversarea Almei Mater
Cu ocazia Zilelor Universităţii, dedicate aniversării a 85-a de la nașterea lui Nicolae Testemiţanu, profesor universitar, academician, Biroul
permanent al Senatului Vă invită să participaţi în
perioada 17-19 octombrie la un șir de festivităţi.
17 octombrie - Ședinţa Senatului
18-19 octombrie - Conferinţa Știinţifică a colaboratorilor și studenţilor.
Lucrările conferinţei se vor desfășura în următoarele ședinţe în secţii:
1. Probleme fundamentale ale medicinei;
2. Probleme actuale în sănătatea publică;
3. Probleme actuale ale medicinei interne;
4. Probleme actuale ale chirurgiei;
5. Probleme actuale ale ortopediei și traumatologiei;
6. Probleme actuale ale pediatriei și chirurgiei
pediatrice;
7. Probleme actuale ale obstetricii și ginecologiei;

DIN CUPRINS:

8. Probleme actuale ale neurologiei și neurochirurgiei;
9. Probleme actuale ale psihiatriei;
10. Probleme actuale ale stomatologiei;
11. Probleme actuale ale farmaciei;
12. Actualităţi în știinţele sociale și filologice;
13. Dezvoltarea resurselor informaţionale medicale: tendinţe, probleme, soluţii.
Vineri, 19 octombrie, va avea loc Ședinţa în
Plen, în cadrul căreia prof. univ. Dumitru Tintiuc,
șef catedră Medicină socială și Management sanitar "Nicolae Testemiţanu", va ţine un discurs cu
tema "Nicolae Testemiţanu – personalitate notorie
în învăţământ, știinţa medicală și ocrotirea sănătăţii". Prorectorul pentru activitatea știinţifică, prof.
univ. Viorel Prisacari va vorbi despre Activitatea
știinţifică a USMF “Nicolae Testemiţanu”: realizări
și perspective.

un mesaj de felicitare al rectorului Universităţii de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”, acad. Ion Ababii. Dumnealui s-a adresat în
primul rând viitorilor studenţi,
menţionând că anul curent
comunitatea academică și-a
sporit numărul cu încă cca 750
de pretendenţi la rolul de mediciniști. Rezultatele admiterii
din acest an inspiră optimism
datorită faptului că nivelul de
instruire al tinerilor absolvenţi
de licee și colegii este unul destul de ridicat.
Ei sunt acei care vor asigura viaţa și sănătatea oamenilor
și sunt cei care vor sta de strajă
la sănătatea neamului.
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Rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”
Ion ABABII
în lista „Personalităţile ţării”
Imaginea unui stat este creată de personalităţi importante,
ele făcând parte din tezaurul ţării.
Aceste personalităţi sunt mândria
și cinstea societăţii, servind drept
exemplu de urmat pentru tânăra
generaţie, prin faptul că au contribuit la prosperarea diferitor sfere
de activitate.
Laureaţi au devenit domnii
Ion Ababii, rectorul Universităţii
de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”, profesor,
academician al AȘM; Grigore Belostecinic, rector ASEM, profesor,
membru corespondent al AȘM;
Alexandru Grecu, președintele
Uniunii Oamenilor de Teatru din

republică, conducătorul artistic al
Teatrului Naţional „Satiricus”, artist al poporului din Republica Moldova; Spiridon Vangheli, scriitor,
autorul celebrelor scrieri despre
Guguţă, și Vsevolod Cernei, redactor-șef adjunct al revistei „Săptămâna” și realizator de emisiuni la
„Publika TV”.
Recent, în Sala cu Orgă din
capitală s-a desfășurat Ceremonia
de înmânare a premiilor „Personalitatea ţării”. Este un premiu
nou, instituit de Asociaţia Obștească „Personalitate”, președinte Serghei Evstrafiev, economist
emerit, Doctor Honoris Causa,
academician.
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Pentru un mod sănătos de viaţă
În perioada 11-14 septembrie 2012,
la MOLDEXPO s-a desfășurat Expoziţia
Internaţională Specializată de Echipamente medicale, preparate farmaceutice și
stomatologice MoldMedizin&MoldDent,
ajunsă la cea de-a 18-a ediţie. Expoziţia,
desfășurată cu suportul oficial al Ministerului Sănătăţii și asociaţiilor profesionale
ale medicilor din Republica Moldova, și-a
confirmat din nou statutul de cel mai important forum medical și expoziţional din
ţară.

De-a lungul anilor expoziţia a contribuit semnificativ la stimularea pieţei
produselor, echipamentelor, tehnologiilor și serviciilor medicale, la atragerea investiţiilor în sectorul de referinţă, asigurarea accesului populaţiei la
servicii medicale de calitate și la produse farmaceutice de înaltă eficienţă.
La ediţia curentă a expoziţiei peste
70 de companii din Republica Moldova, Belarus,
Israel, Italia, România,
Rusia, Turcia și Ucraina
au prezentat specialiștilor
și vizitatorilor un spectru
larg de produse farmaceutice, servicii medicale,
utilaje, echipamente și
instrumente
medicale,
echipamente de laborator, mijloace igienice și
sanitare, softuri specializate; optică medicală și
îmbrăcăminte profesională; literatură medicală etc.
USMF “Nicolae Testemiţanu” a participat la
Expoziţia Internaţională MoldMedizin
& MoldDent, cu scopul de a informa
personalul medical și de conducere
din sistemul sănătăţii cu realizările din
domeniul știinţei medicale, elaborării
și producerii preparatelor medicamentoase și dispozitivelor medicale.
Biblioteca știinţifică universitară a
expus materiale publicate în ultimul an
de către CEP “Medicina” și secţia Inovare, marketing și transfer tehnologic,
care a prezentat ultimele invenţii ale
cercetătorilor universităţii la următoarele compartimente:
• Elaborarea preparatelor noi medicamentoase (“Izofural” – laboratorul
știinţific Boli intraspitalicești al catedrei
Epidemiologie - prof. V. Prisacari, Sv.
Buraciov, V. Ţapcov; “Imuheptin”, “Imupurin”, “Raviset”, “Difetur”, “Regesan”,
“Doresan” etc. - catedra Farmacologie
și farmacologie clinică – prof. V. Ghicavîi, V. Gavriluţă; “Enoxil”, “MedicasE” – catedra Farmacologie și farmacie
clinică – prof. V. Gonciar; “Neamonhepa” – Centrul știintific Medicamentul
– prof. V. Valica, S. Parii ș. a.);
• Compuși chimici noi cu activitate
antibacteriană înaltă (“Izofural” – laboratorul știinţific Boli intraspitalicești
al catedrei Epidemiologie - prof. V.
Prisacari, Sv. Buraciov, V. Ţapcov, A.
Dizdari);
• Metode de diagnostic și tratament
în otorinolaringologie (catedra Otorinolaringologie – prof. M. Maniuc, P.
Ababii, A. Gagauz, S. Parii, A. Chiaburu ș.a.);

• Metode de tratament în oftalmologie (catedra Oftalmologie – I. Jeru);
• Celulele stem în medicina regenerativă (laboratorul știinţific Inginerie
tisulară și cultură celulară – I. Ababii,
V. Nacu ș. a.);
• Procedeu de prognozare în
oncologie (laboratorul Genetică –
V.Popescu);
• Metode de diagnosticare în stomatologie (catedra Biochimie – L.
Gavriluic; catedra Chirurgie OMF
pediatrică, pedodonţie și ortodonţie – E. Stepco, N. Șevcenco,
D. Uncuţa);
• Metode de diagnosticare în
pediatrie (Departamentul pediatrie – N. Revenco, A. Cracea,
Jucovschi);
• Metode de pronosticare în
gastroenterologie (laboratorul
Gastroenterologie – V. Dumbravă, N. Taran, Iu. Lupasco, S.
Maev ș. a.);
• Dispozitiv pentru testarea
materialului biologic, Fotorezistor ultraviolet (catedra Anatomia omului – O. Belic; catedra Fiziologia omului și biofizică – E. Aramă,
V. Vovc ș. a.)
Anul acesta, spre deosebire de
ediţiile anterioare, actuala expoziţie a
acordat o atenţie sporită promovării
modului de viaţă sănătos, oferind vizitatorilor un program complex de servicii medicale și evenimente cu sloganul
“Modul sănătos de viaţă azi este ga-

ranţia unei generaţii sănătoase mâine”. Vizitatorii au beneficiat de o serie
de servicii medicale – verificarea indicilor vitali și consultaţiile specialiștilor.
Un alt compartiment al programului, “Alegem Viaţa”, și-a propus
să atragă atenţia tinerilor la efectele
nocive ale fumatului, consumului de
droguri, abuzului de alcool și ale contactelor sexuale neprotejate. Doritorii au avut posibilitatea să efectueze,
în condiţii de anonimat, testul HIV în
baza probelor de salivă. Totodată, pe
durata desfășurării expoziţiei vizitatorii
au avut oportunitatea de a dona sânge
întru susţinerea Programului care promovează donarea voluntară de sânge.
Concomitent s-au desfășurat programe de gimnastică cu vedete de sport
și de dans maraton, activităţi ce contribuie la tonificarea organismului.
MoldMEZIN & MoldDENT și-a
demonstrat poziţia unică de platformă expoziţională, unde comunitatea
medicală din Moldova beneficiază de
un consistent program de conferinţe
știinţifico-practice și prezentări. În
acest an s-au pus în discuţie aspecte ale managementului farmacoterapeutic, ale medicinei fizice și de
reabilitare, implementarea unor noi
tehnologii în medicina de laborator,
utilizarea tehnologiilor informaţionale în roentgenodiagnosticul digital
modern și alte priorităţi pentru asigurarea dezvoltării și modernizării
sistemului medical din ţară.
Tel.: 022 205 235.

Pe orbita perfecţiunii
Se știe că un medic exigent faţă de sine poate atinge anumite performanţe profesionale, dacă este receptiv la tot ce este nou și progresiv, străduindu-se să acumuleze noi
cunoștinţe, să facă schimb de opinii, într-un cuvânt, să se situeze pe linia perfecţionării
continue. O pârghie importantă în acest sens a fost Congresul III Internaţional al Societăţii Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova în comun cu Simpozionul
Medicină Urgentă și al treilea Forum Balcanic de Anestezie, care au avut loc în perioada
6-8 septembrie la Chișinău.
În cuvântul inaugural, unul dintre organizatorii Congresului Sergiu Șandru, președintele Societăţii Anesteziologie și Reanimatologie din republică, i-a felicitat pe cei
peste 400 de medici anesteziologi, reanimatologi și de urgenţă, prezenţi în spaţioasa sală de Conferinţe a hotelului Leo Grand,
un salut fierbinte adresând în special invitaţiilor de onoare din SUA, Italia, Franţa, Belgia, Norvegia, Turcia, Israel, Georgia, Ucraina, România. El a afirmat că această întrunire știinţifică de mare anvergură constituie

că mulţi reprezentanţi ai generaţiei tinere
manifestă dorinţa de a deveni anesteziologi
și reanimatologi, fapt ce denotă importanţa
specialităţii. Mari investiţii în acest sens fac
cele două catedre ale Universităţii.
Prof. univ. Iurie Acalovschi, UMF ,,Iuliu
Haţieganu” Cluj Napoca: „Trezește simpatie
calea dreaptă spre perfecţiune preferată de
medicii din RM. Este o garanţie de creștere
a nivelului de calificare, chezășie a asistenţei medicale calitative. Aș sublinia și caracterul emotiv al întrunirii, am în vedere rela-

rezultatul aspiraţiilor membrilor societăţii
spre dezvoltarea societăţii prin învăţământ,
dotare, condiţii bune de muncă, deschidere la cooperare. A fost dat citire mesajului
de salut al prim-ministrului RM Vlad Filat
și ministrului Sănătăţii al RM Andrei Usatîi.
Convocarea Congresului a devenit posibilă
datorită suportului Federaţiei Mondiale a
Societăţilor de Anestezie, Societăţii Europene de Anestezie, Societăţii Anesteziologie Reanimatologie, Societăţii Medicină de
Urgenţă din Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, USMF ,,Nicolae Testemiţanu”; graţie susţinerii directe a
profesorului Gabriel Gurman, Universitatea
Ben Gurion, Israel, precum și a unor altor
personalităţi în domeniu de peste hotare.
Timp de trei zile delegaţii au discutat
noi tendinţe în anesteziologie-reanimatologie, aspecte organizatorice ale specialităţii secţiilor în plan tehnic și tehnologic,
prevederile siguranţei pacientului, optimizarea instruirii anestezice și alinierea nivelului
profesional al specialităţilor în
materie la standardele internaţionale. În cadrul Congresului au fost organizate o serie
de activităţi de instruire teoretică și practică cu participarea
celor 40 de profesori din străinătate. De asemenea medicii
anestiziologi reanimatologi au
luat parte la lucrările atelierelor: ,,Căile aeriene dificile și intubarea complicată din cadrul
anesteziei la copii”, ,,Ventilaţia
mecanică”, ,,Anestezia în naștere”, ,,Anestezia regională ecoghidată”, ,,Monitoring-ul
pacientului critic” (atelier pentru asistenţii
medicali).
Pe durata Congresului a funcţionat
expoziţia medicală specializată ,,Anesteziologie-Reanimatologie și Medicină de Urgenţă”, la care au participat companii, ce
produc echipament și elaborează tehnologii moderne, precum și firme farmaceutice,
care promovează recentele realizări ale industriei farmaceutice.
Lucrările acestui for internaţional, conform declaraţiilor mai multor delegaţi și
experţi, vor avea un impact benefic asupra
fiecărui specialist interesat:
Prof. univ. Olga Cerneţchi, prorector
al USMF ,,Nicolae Testemiţanu”, a subliniat
că mulţi participanţi la Congres reprezintă
tânăra generaţie aflată la început de carieră profesională. În formarea cadrelor de
mâine accentul astăzi se pune pe orientarea tineretului în îmbrăţișarea profesiei de
medic, care să posede calităţi excepţionale
profesionale și omenești. Este îmbucurător

ţiile dintre oameni, care se soldează cu noi
cunoștinţe, noi prieteni, cu noi proiecte”.
Conf. univ. Gheorghe Cazacu, USMF
"Nicolae Testemiţanu": „Este onorabil și
prestigios pentru comunitatea medicală de
la noi să găzduiască un asemenea congres
de amploare. Am trăit câteva zile intense
de informaţii, cunoștinţe, schimb de experienţă, care ne vor fi de real folos în activitatea cotidiană. Se deschid posibilităţi pentru
implementarea unor noi metode avansate
întru tratarea pacienţilor. Am acumulat și
material pentru munca didactică, audiind
multe comunicări bogate în conţinut și originale prin maniera prezentării”.
Profesorul Gabriel Gurman, Israel:
"Sunt legat sufletește de aceste pământuri,
doar bunicul meu e din Soroca. Orice vizită
îmi generează emoţii deosebite. Împreună
cu medicii din RM constat o mare realizare convocarea Congresului Internaţional și

E-mail: pr@usmf.md

forumului de Anesteziologie, care deschid
larg poarta spre comunităţile știinţifice medicale din lume. În calitatea mea de profesor asociat al USMF ,,Nicolae Testemiţanu”
exprim sincere cuvinte de recunoștinţă conducerii instituţiei, personal rectorului Ion
Ababii, pentru încrederea acordată. Apreciez înalt profesionalismul Universităţii și în
special al colaboratorilor celor două catedre, care furnizează cadre calificate în anesteziologie și reanimatologie, specialitate
fără de care nu pot fi concepute celelalte
ramuri ale medicinii. Profesia de medic nu
cunoaște limite. Congrese, conferinţe, simpozioane, reciclări, fondarea de noi centre
medicale, sunt piste ce duc în albia progresului, perfecţiunii”.
Delegaţii la congres au asistat la lansarea cărţilor „Managementul durerii perioperatorii”, autor Adrian Belâi, conferenţiar
USMF „Nicolae Testemiţanu”, și „În straie
de zile mari”, autor - medicul scriitor Gabriel Gurman, Israel.
Traian MUSTEAŢĂ
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Noi experienţe în îngrijirea
paliativă
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” a devenit pentru ziua de 28
septembrie a.c. gazda Conferinţei Internaţionale
„Îngrijirea paliativă a bolnavilor”. La conferinţă
au luat parte mai mulţi raportori străini care au
prezentat medicilor din Republica Moldova experienţa lor de lucru în domeniul îngrijirii paliative.

La for au asistat, de asemenea, reprezentanţi
ai administraţiei Universităţii de Medicină, iar din
partea Consiliului municipal Chișinău - dna Luminiţa
Suveică, directorul Direcţiei sănătate.
Conferinţa a fost deschisă de către Valeriu
Chicu, prorector pentru relaţii internaţionale, care
a felicitat călduros oaspeţii de peste hotare şi le-a
dorit succes în activităţile pe care şi le-au propus în
cadrul acestor întâlniri. Printre invitaţi s-au numărat Rich Bruehlma, profesor în medicina de familie
în cadrul Programului de Rezidenţiat Medicina de
familie UPMC-St. Margaret Pittsburg, Pennsylvania;
Leah Carlburg, medic și practicant în Medicina de
Familie Big Sky și Hospice Opţiuni la Domiciliu Kalispell, Montana; Lisa Fleischer, medic și practicant
în Medicina de Familie Big Sky și Hospice Opţiuni la
Domiciliu Kalispell; Tracy Marx, profesor, șef catedră Medicină de familie, Colegiul de Medicină Osteopatică Heritage Athens, Ohio; Deborah Meyer,
profesor asistent la Universitatea Ohio, Colegiul de
Medicină Osteopatică heritage, Departamentul de
Medicină Geriatrică/Gerontologie, Athens, Ohio;
Gary Morsch, fondator și președinte Heart to Heart
International, Olathe, Kansas; Kim Nutting, soră
medicală superioară HaysMed, secţia Pediatrie,
Hays, Kansas.
Profesorul Tracy Marx a abordat tema „Crearea
speranţei: tranziţia la hospice și îngrijiri paliative”.
Obiectivele raportului său au vizat înţelegerea con-

ceptului și rolului îngrijirilor paliative pentru familiile care se confruntă cu maladii ameninţătoare
pentru viaţă, identificarea și selectarea pacienţilor
care ar beneficia de intervenţiile îngrijirii paliative
și serviciilor de hospice. În acest context a fost derulată o prezentare estimativă a deceselor în SUA
și Republica Moldova, printre cele mai frecvente
cauze ale deceselor numărându-se maladiile cardiace, cerebro-vasculare și cancerul. Pe parcursul prezentărilor
s-au dat mai multe definiţii ale
termenilor „îngrijire paliativă”,
„servicii hospice”, „durere totală” etc. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, drept
îngrijiri paliative sunt considerate îngrijirile active şi totale
ale pacienţilor, boala cărora
nu răspunde la tratament
curativ”. Îngrijirile paliative
tratează decesul ca un proces
normal, nu grăbesc și nici nu
amână decesul, oferă ușurarea
suferinţei, integrează aspectele psihosociale și spirituale ale
îngrijirii pacienţilor, asigură
un sistem de suport familiilor.
Îngrijirile paliative constituie
totalitatea îngrijirilor coordonate pe parcursul multianual al bolii și care includ:
tratamentul viguros al simptomelor; eliberarea de
îngrijorare, anxietate și depresie, susţinere pentru
îngrijitorii de familie, suport practic etc. Îngrijirile
paliative sunt axate pe ușurarea suferinţelor și, fiind
oferite în orice moment în cazul unei boli serioase,
ele prelungesc viaţa pacientului.
Medicul și practicianul în medicina de familie
Big Sky și Hospice Opţiuni la Domiciliu Kalispell,
Montana Leah Carlburg a relatat despre principiile generale de evaluare și management al durerii,
axându-se pe determinarea și aplicarea unei scări
de evaluare a durerii, tratamentele care se stabilesc
după această scală, tipurile de medicamente, care
se administrează.
Participanţii s-au implicat în procesul de lucru,
discutând exemplele din viaţa de zi cu zi. Raportorii s-au străduit să îmbine partea teoretică cu cea
practică în abordarea îngrijirii paliative. Au fost organizate sesiuni în grupuri, în care au fost discutate comunicate, prezentări de cazuri etc. Congresul
destinat îngrijirii paliative face parte dintr-un șir de
evenimente desfășurate în cadrul programului de
colaborare dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova și Organizaţia Internaţională Heart to
Heart. Această organizaţie oferă suport educaţional
mai multor ţări de pe mapamond în ceea ce privește îngrijirea paliativă, propune și acceptă iniţiative
pentru schimbul de experienţă.

În data de 26 septembrie 2012, în incinta Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova a avut loc Congresul
al III-lea al Medicilor Imagiști din Republica Moldova.
Printre organizatorii Congresului se numără Societatea
Medicilor Imagiști din Republica Moldova, Societatea
de Ultrasonografie în Medicină și Biologie, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Agenţia Universitară Francofonă.
Ceremonia a început cu un cuvânt de salut din partea
viceministrului Sănătăţii Gheorghe Ţurcanu: “Felicit ideea
organizării acestui Congres atât din partea Ministerului,
cât și din partea Guvernului. Serviciul de imagistică este
foarte important în stabilirea unor diagnoze reale pentru
sănătatea oamenilor. Este salutabil faptul că la acest Congres participă atâţia medici imagiști, aceștia având posibilitatea să cunoască experienţa altor specialiști în domeniu
din ţările vecine. Ministerul Sănătăţii are drept obiectiv
crearea unei comisii, care va include toate componentele
acestui serviciu, care în ultimii ani progresează în conformitate cu cerinţele europene. În urma acestui Congres sper
să veniţi cu iniţiative și propuneri la Ministerul Sănătăţii
în scopul facilitării realizării strategiilor pe care ni le-am
propus în serviciul de imagistică.”
Rectorul USMF “Nicolae Testemiţanu” acad. Ion
Ababii a salutat delegaţii celui de-al III-lea Congres al
Imagiștilor, aducând sincere felicitări în numele Senatului atât organizatorilor, cât și oaspeţilor din România,
Ucraina, Franţa, Elveţia, Italia, Bulgaria. Domnul rector
a remarcat activitatea medicilor imagiști din Republica
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Conferinţa ortopezilortraumatologi
Conferinţa a XIII-a Naţională a Ortopezilor-Traumatologi cu
participare internaţională consacrată aniversării a 85-a a fondatorului serviciului Ortopedie și Traumatologie profesorului
Nicolae Testemiţanu și jubileului de 50 de ani al catedrei Ortopedie și Traumatologie a avut loc la 14 septembrie în incinta Sălii
Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu”. Tematica conferinţei a
vizat „Aspectele contemporane în diagnosticul și tratamentul patologiilor osteoarticulare a aparatului locomotor”.
În cuvântul inaugural, profesorul Filip Gornea, șeful catedrei Ortopedie și Traumatologie, a felicitat asistenţa cu ocazia acestor evenimente și a făcut o scurtă retrospectivă a istoriei catedrei, referindu-se
în continuare la principalele realizări și obiectivele de perspectivă.
Rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”, academicianul Ion Ababii
a adresat un cuvânt de salut participanţilor la întrunire în numele comunităţii universitare și în mod special a felicitat colectivul catedrei
Ortopedie și Traumatologie, evidenţiind principalele realizări și, desigur, personalităţile care au contribuit nemijlocit la dezvoltarea acestui
serviciu important. Este incontestabil aportul profesorilor: Nicolae Testemiţanu, un mare strateg și organizator al sistemului de sănătate din
republică, Ion Marin, Filip Gornea, Petru Moroz, Gheorghe Croitoru,
Nicolae Caproș, Anatolie Taran ș.a., care au reușit să alinieze serviciul
ortopedic și traumatologic la cele mai înalte standarde, să formeze
cadre calificate și să consolideze baza tehnico-materială. În cadrul catedrei activează 6 profesori universitari, care asigură calitatea procesului de diagnostic și tratament, precum și instruirea viitoarelor cadre
în domeniu. În cei 50 de ani de activitate a colectivului catedrei au
fost pregătiţi 46 de doctori, 16 doctori habilitaţi în medicină. Au fost
publicate peste 2 000 de lucrări știinţifice, inclusiv 4 manuale și 22 monografii. Comemorarea înaintașilor, respectarea tradiţiilor universitare
aduc un plus de imagine Alma Mater și reprezintă chintesenţa istoriei
universităţii.
Reprezentantul Ministerului Sănătăţii Andrei Romancenco, șef
Direcţie management personal medical, performanţă și calitate a serviciilor de sănătate, a venit cu urări de bine și succese în numele ministerului și a menţionat importanţa acestei catedre în formarea cadrelor
specializate, în extinderea metodelor de diagnostic și tratament și modernizarea acestora prin procesul de cercetare.
Din inimă au felicitat catedra cu prilejul aniversării academicienii
Gheorghe Ghidirim, președintele Ligii Medicilor din Republica Moldova; Stanislav Groppa, președintele secţiei medicale a Academiei de Știinţe a Moldovei, membru corespondent al AȘM; profesorii universitari
Gheorghe Croitoru, președintele Societăţii Ortopezilor și Traumatologilor din republică; Tudor Grăjdianu, reprezentant al catedrei Medicină
Socială și Management „Nicolae Testemiţanu”; Anatol Taran, directorul Spitalului Clinic Republican Traumatologie și Ortopedie. Conducerii
catedrei, pe lângă felicitări, i-au fost înmânate frumoase buchete de
flori, cadouri, suvenire.
Din comunicările prezentate și dezbaterile pe marginea lor, se desprinde ideea perfecţionării continue a serviciului Ortopedie și Traumatologie, în baza cadrelor performante, dotării secţiilor clinice cu utilaj,
echipament și instumentariu modern, elaborării tehnologiilor avansate, implementării metodelor eficiente în tratarea pacienţilor pentru a
micșora rata de invalidizare și a-i integra în familie și societate.

Forul medicilor imagiști
Moldova drept una incontestabilă, deoarece în
condiţiile dificile, prin care
trece ţara noastră, membrii societăţii dau dovadă
de devotament faţă de
serviciul de imagistică și își
îndeplinesc onorabil meseria, acordând asistenţă
calificată în stabilirea diagnosticului prin metode
avansate. Prof. Ion Ababii
a mai menţionat contribuţia organizatorilor la
menţinerea și dezvoltarea
frumoaselor tradiţii ale înaintașilor noștri, care servesc
drept model pentru generaţiile viitoare, menţinerea imaginii și prestigiului Alma Mater. Domnia sa și-a exprimat
speranţa că discuţiile pe cele mai actuale și stringente
probleme, schimbul de idei și experienţă între diferite
școli de imagistică, care vor avea loc în cadrul congresului, vor deschide noi orizonturi și noi oportunităţi în
modernizarea curriculei în domeniu; vor contribui la perfecţionarea metodelor de instruire și evaluare a cunoștinţelor; de stabilire a diagnosticului maladiilor; vor crea
condiţii favorabile pentru promovarea cercetărilor știinţifice interinstituţionale, a mobilităţii tineretului studios
Tel.: 022 205 235.
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și cadrelor didactice, cu alte cuvinte, își vor da aportul la
dezvoltarea relaţiilor de colaborare pe toate segmentele
activităţii universitare cu rezultate reciproc benefice.
Istoria creării serviciului imagistic în ţara noastră
este în strânsă relaţie cu fondarea Institutului de Stat de
Medicină din Chișinău în 1945 și a catedrei Roentgenologie și Radiologie medicală în 1957. Fondatorul catedrei a fost conferenţiarul A.P. Burcalov, reprezentantul
catedrei Medicină internă a Academiei Medico-Militare
„S.M.Kirov” din Leningrad.
(Continuare în pag. 4)
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Forul medicilor
imagiști
(Continuare din pag. 3)
Pe parcursul anilor colectivul catedrei, în frunte cu succesorii conferenţiarului Burcalov – profesorul Iacov Vozniuc,
conferenţiarii Victor Volneanschi și Sergiu
Matcovschi, iar din 2002 Natalia Rotaru,
doctor habilitat în medicină, a creat și a
multiplicat valoroasele tradiţii în instruire
și cercetare, în dezvoltarea bazei tehnicomateriale și informaţionale, în creșterea
și perfecţionarea cadrului profesoral-didactic al catedrei, în acordarea asistenţei
specializate competente sistemului de sănătate din ţară și medicinei practice. Contribuţia nemijlocită a corpului didactic al
catedrei a fost substanţială la perfecţionarea conceptului de pregătire postuniversitară, la elaborarea planului și programului
de studii prin rezidenţiat.
Președintele Agenţiei Universitare Francofone din Republica Moldova
Roman Kwiatkowski a declarat că este
mulţumit de relaţiile de colaborare care
s-au stabilit între Agenţie și universităţile din Republica Moldova. Dumnealui a
menţionat că există opt membri ai agenţiei în USMF „Nicolae Testemiţanu” și că
legăturile cu universitatea noastră sunt
foarte rodnice în ceea ce privește schimbul de experienţă știinţifică. Pe parcursul
anului, Agenţia Universitară Francofonă
a sprijinit desfășurarea unor evenimente de anvergură în cadrul Universităţii și
continuă acel schimb de studenţi și cadre interuniversitare cu mai multe orașe
din Franţa.
Președintele Societăţii de Ultrasonografie din România Radu Badea a declarat: „Suntem încântaţi să împărtășim
cu dumneavoastră experienţa noastră în
ceea ce privește serviciul de imagistică și
ultrasonografie, dar să și împrumutăm
câte ceva și din experienţa Domniilor
Voastre. Aduc sincere felicitări cu prilejul organizării acestui Congres în numele
colegilor mei de la Universitatea din Cluj.
Cred că educaţia în medicină trebuie să
fie prioritară altor știinţe, astfel că mă
declar ferm convins că noi împreună, în
calitate de profesori și medici, trebuie
să contribuim la educarea tinerei generaţii în spiritul solidarităţii umane și să
îngrijim de sănătatea societăţii din care
facem parte. Trebuie să relaţionăm nu
doar la nivel de universităţi și societăţi,
ci să implicăm tineretul în aceste relaţii
de colaborare ca să se dubleze eficienţa
lucrului nostru comun.”
Academicianul Gheorghe Ghidirim,
președintele Ligii Medicilor din Republica Moldova, a specificat că domeniul Radiologiei a apărut ca și celelalte domenii,
încă de pe vremea marelui academician
Nicolae Testemiţanu, care împreună cu
doi colegi au pus umărul la fortificarea
acestui serviciu în Republica Moldova.
„Noi, traumatologii și chirurgii, simţim
din plin rostul și rodul muncii dumneavoastră. Chiar dacă 50-60% din aparatajul cu care lucraţi este depășit, ne bucură faptul că avem cadre foarte bune în
acest domeniu și se adaptează treptat
strategiilor internaţionale”, a punctat
acad. Gheorghe Ghidirim.
Andrei Testemiţanu, director general al IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, a felicitat călduros
oaspeţii prezenţi la eveniment, exprimându-și recunoștinţa pentru prezenţa
lor la acest Congres și urându-le succes
și realizări frumoase.
Cel de-al treilea Congres al Medicilor
Imagiști a întrunit oaspeţi din mai multe
ţări și în decursul a trei zile au fost desfășurate sesiuni cu prezentarea medicilor
imagiști din Ucraina, precum și un atelier
de lucru pentru tehnicienii radiologi.

Comemorarea savantului anatomist
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae
Testemiţanu”, Societatea Anatomiștilor, Histologilor și Embriologilor din Republica Moldova și catedra Anatomia Omului
au desfășurat în perioada 20-22 septembrie 2012 Conferinţa
Știinţifică Internaţională “Probleme actuale ale Morfologiei”,
dedicată centenarului de la nașterea profesorului B. Z. Perlin.
La Conferinţă au participat cu rapoarte savanţi, profesori din
Rusia, România, Ucraina, Bulgaria, Belarus, Georgia.
Ceremonia a fost deschisă de rectorul Universităţii de Stat
de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, academicianul
Ion Ababii: “În numele Senatului Universităţii avem onoarea și
deosebita plăcere să aducem sincere felicitări și mulţumiri oaspeţilor, care ne-au vizitat astăzi și împărtășim bucuria celebrării
centenarului de la nașterea marelui profesor universitar, doctor
habilitat în medicină, Om Emerit, fost șef catedră Anatomie, Boris Z. Perlin”. Prestigiul unei instituţii în mare măsură este determinat de calitatea și potenţialul său intelectual. USMF “Nicolae
Testemiţanu” a demonstrat de-a lungul anilor că și-a consolidat
un colectiv profesoral-didactic, dintre care s-au ridicat nume
notorii și marcante în medicina naţională și cea internaţională, personalităţi care s-au dedat cu trup și suflet Almei Mater.

Acest fapt trebuie să genereze în rândurile tinerilor dorinţa de a
pune în valoare numele iluștrilor cercetători în medicină care nu
mai sunt printre noi. Boris Perlin este un nume de rezonanţă și
cu greutate în histologie, lucrările sale fiind publicate în numeroase reviste medicale de specialitate din străinătate. Activitatea știinţifică și experienţa multilaterală l-a ajutat pe distinsul
profesor să se ridice cu o treaptă mai sus decât colegii lui de
breaslă, ba chiar să fie un exemplu și model pentru ei, pentru
subordonaţii săi și studenţi. Tradiţia catedrei este păstrată de
actualul colectiv, metodele de predare și aplicare a cunoștinţelor sunt mai diverse și mai tehnologizate, fapt ce denotă interesul studenţilor de a se implica în procesul de cunoaștere”, a
conchis dl Mihail Ștefăneţ.
Doamna profesor Natalia Cherdivarenco, una dintre primele discipole ale prof. Perlin, a făcut o scurtă incursiune prin anii
în care a colaborat cu marele cercetător. Dumneaei a afirmat:
”Profesorul Boris Perlin era un om care se implica întru totul în
ceea ce făcea. Era pasionat să descopere noi metode de predare și să le aplice în lucrul său.” Dna Cherdivarenco a menţionat
că regretatul profesor ţinea foarte mult la colectivul în care activa, astfel încât aici exista un fel de solidaritate în îndeplinirea
sarcinilor și obiectivelor pe care le aveau pe ordinea de zi.

Una dintre aceste personalităţi a fost și Boris Perlin,
Perlin unul dintre
fondatorii Universităţii de Medicină și a catedrei de Anatomie
a omului, la care a activat începând cu anul 1945. Boris Perlin s-a afirmat ca un întemeietor al disciplinei Anatomie în Republica Moldova. Sub conducerea șefului catedrei Anatomie,
profesorului Alexei Lavrentiev, asistentul Boris Perlin, alături de
alţi colegi, în condiţii extrem de complicate, în orașul ruinat și
devastat de război, s-a inclus cu toată ardoarea în activitatea
organizatorică și instructiv-metodică, la elaborarea planurilor
și programelor de studii, la confecţionarea pieselor anatomice,
care au servit ulterior drept exponate ale muzeului catedrei. În
cadrul catedrei Anatomie, pe parcursul a 14 ani, Boris Perlin a
acumulat cunoștinţe și abilităţi; și-a dezvoltat și perfecţionat
măiestria pedagogică și profesională; s-a transformat într-un
pedagog și savant apreciat de studenţi și colegii de breaslă.
Boris Perlin este primul în Moldova care susţine teza de
doctor în anatomie (în 1955). Peste doi ani i se conferă titlul
știinţifico-didactic de conferenţiar universitar, iar în 1959 prin
concurs este ales șef al catedrei Anatomie normală, funcţie pe
care a exercitat-o cu multă responsabilitate și înţelepciune până
în 1987.
Mândria catedrei devine Muzeul anatomic, la fondarea și
dezvoltarea căruia au participat toţi membrii colectivului și, desigur, profesorul Boris Perlin, conferenţiarul Galina Vincenco.
În prezent, muzeul catedrei Anatomia omului dispune de una
dintre cele mai valoroase colecţii de acest gen din Europa de
Sud-Est. Sub îndrumarea savantului Boris Perlin la catedră s-a
desfășurat o prodigioasă activitate știinţifică, care s-a soldat cu
susţinerea a 20 teze de doctor în medicină. Realizările știinţifice au fost însumate în numeroase monografii, articole, care au
fost prezentate la diverse foruri știinţifice naţionale și internaţionale.
Domnul rector a mulţumit călduros profesorilor de la catedra de Anatomie pentru pasiunea cu care se dedică profesiunii lor și pentru faptul că sunt generatorii atâtor performanţe
și invenţii în lumea medicinei, iar toate acestea se datoreaza
colectivului unit care au obiective și scopuri comune.
Cuvinte de înalt omagiu în memoria regretatului savant a
adus în faţa auditoriului și Mihail Ștefăneţ, șef catedră Anatomia omului, dr. hab., prof. univ., un discipol care continuă tradiţia maestrului său. Catedra de Anatomie și-a asumat iniţiativa
de-a organiza o ceremonie comemorativă a celui care a fost
organizatorul Anatomiei din Republica Moldova. “Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” a
generat personalităţi notorii în lumea medicinei naţionale și internaţionale, printre care și mult regretatul savant B. Z. Perlin.

Plin de conţinut a fost discursul conferenţiarului Galina Vin
Vincenco, care, printre altele, a remarcat că Boris Perlin a fost cel
mai bun profesor pe care l-a avut catedra de Anatomie timp de
50 de ani. ”Domnia Sa întotdeauna s-a străduit să-i ajute și să-i
îndrume pe cei tineri”, a consemnat dna Vincenco. În acest răstimp nu i-a fost ușor, căci în componenţa catedrei erau doar doi
oameni, materialele didactice erau puţine; iar responsabilitatea
pe care și-o asumase era destul de dificilă. În tot acest timp, el
s-a străduit să dezvolte și să consolideze baza tehnico-materială
a catedrei; a reorganizat catedra prin completarea cu noi cadre
didactice și cu trimiterea la cursuri la Moscova a celor care activau deja în domeniu pentru ca să dobândească o calificaţie
mai înaltă.
Acad. Gheorghe Ghidirim, președintele Ligii Medicilor din
Republica Moldova, a cuvântat emoţionant despre vocaţia lui
de chirurg, subliniind rolul regretatului profesor în alegerea viitoarei sale specialităţi: ”Orice chirurg trebuie să treacă școala
anatomiei. Eu am avut prilejul și deosebita ocazie să asist la
orele ţinute de marele profesor Perlin și am rămas impresionat
de caracterul și cumsecădenia regretatului savant, marele maestru mi-a cultivat dragostea pentru anatomie și ulterior pentru
chirurgie.”
Ion Marin, prof. univ., dr. hab., s-a simţit onorat să participe la această conferinţă dedicată veteranului anatomiei Boris
Perlin. Dumnealui a menţionat că Boris Perlin iniţial a activat
în calitate de asistent universitar, s-a dovedit a fi un pedagog în
exclusivitate și activitatea lui o canaliza pe trei direcţii: structură, funcţii și partea aplicativă. Metodologia lui de studiu îmbina
partea practică cu cea teoretică. Principiile lui de studiu au servit ca un exemplu pentru activitatea de atâţia ani pentru mai
multe pleiade de medici, căci ”fără anatomie nu poţi fi medic”,
a concluzionat dl academician.
Prof. univ. Victor Jiţa în luarea de cuvânt a estimat că este
prioritar pentru bunul nume al Universităţii să-și comemoreze
înaintașii, care au depus toate eforturile în consolidarea temeliei medicinei. Pe Boris Perlin l-a cunoscut încă din 1948, când la
catedră erau doar trei persoane. Este dificil, dar în același timp
interesant să explorezi corpul uman. Regretatul morfolog muncea cu sârg și-i ajuta pe cei tineri. Oamenii din anturaj au avut
mereu susţinerea acestui om de o rară bunătate și blândeţe
sufletească.
Talentatul savant și pedagog, experimentatul morfolog de
categorie superioară, un iscusit manager al învăţământului superior medical din ţară, profesorul Boris Perlin a înscris o filă
semnificativă în istoria Universităţii noastre, a comunităţii medicale autohtone și internaţionale.
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FLACĂRA RECUNOȘTINŢEI pe altarul memoriei
Evenimentul a debutat cu ceremonia
depunerii de flori de către membrii catedrei și administraţia Universităţii la bustul marelui savant Nicolae Testemiţanu.
Festivitatea a continuat cu desfășurarea
conferinţei știinţifico-practice consacrată
jubileului de 85 de ani de la nașterea academicianului Nicolae Testemiţanu. Conferinţa a întrunit deopotrivă reprezentanţi
ai administraţiei Universităţii, academicieni, membrii de la catedre, care au activat
sau au fost prieteni cu emeritul savant.
Şeful catedrei Medicină Socială şi
Management Sanitar „Nicolae Testemiţanu”, prof. univ. Dumitru Tintiuc a adus
celor prezenţi sincere felicitări și le-a
mulţumit călduros pentru faptul de-a fi
prezenţi la comemorarea celui care a fost
un titan al sistemului medical din Republica Moldova. Prof. Tintiuc a menţionat
că prin faptele și experienţele pe care ni
le-a lăsat maestrul, încă i se simte prezenţa printre noi.
A urmat prezentarea a două rapoarte: unul autobiografic și cel de-al doilea
dedicat activităţii știinţifice, sociale și
politice a marelui inovator în domeniul
medical. Nicolae Testemiţanu a fost o
personalitate notorie, un om dedicat binelui filantropic, cauzei nobile de a-şi sluji
neamul şi semenii, medic prin excelenţă.
Dotat cu abilităţi de manager şi calităţi
distinse, ilustrul om de stat a activat în
multe instituţii de stat, dând dovadă de
responsabilitate și perseverenţă.
Academicianul Gheorghe Paladi a
ţinut să semnaleze auditoriului că oricât
ne-am distanţa de anul trecereii în nefiinţă a lui Nicolae Testemiţanu, cu atât
mai vii devin amintirile despre realizările
și operele lăsate moștenire în istoria medicinei. „Nicolae Testemiţanu și-a consacrat viaţa în spiritul virtuţilor adevărului
și binelui, regretatul savant şi-a format
concepţiile de dezvoltare a societăţii
după o cercetare şi o analiză îndelungată
a realităţii sociale din acea perioadă. În
ciuda greutăţilor, Nicolae Testemiţanu a

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Catedra
Medicină Socială şi Management Sanitar „Nicolae Testemiţanu” a consemnat în ziua
de 18 septembrie a.c. 85 de ani de la nașterea academicianului și ilustrului savant
Nicolae Testemiţanu.
avut curajul să lupte cu inamicii, care ședeau în umbră, demonstrând curaj și perseverenţă”, a menţionat Domnia sa. Toate
ideile sale de-a realiza ceva întru binele
societăţii au prins contur. Patrimoniul pe
care l-am moștenit de la ilustrul savant va
rămâne ca o moștenire vie pentru generaţiile viitoare.
Privind retrospectiv, acad. Diomid
Gherman a depănat din amintirile sale
despre perioada de prietenie cu marele

foarte pozitivi despre maestrul său, argumentând aceasta prin faptul că marile
personalităţi se nasc la distanţă de zeci
sau sute de ani, printre ele s-a numărat și
ilustrul Testemiţanu – om simplu, născut
la ţară, propăvăduitor al valorilor spirituale și morale, apărător al drepturilor celor
simpli și neajutoraţi. S-a dedicat întru totul protejării și tratării sănătăţii oamenilor. A primit Premiul de Stat pentru meritele sale, peste care nu au avut curajul să

Nicolae Testemiţanu, legate încă din perioada claselor a IX-a, pe care le făceau la
Bălţi. Acad. Gherman a venit cu iniţiativa
ca studenţii, care vin să studieze la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”, să se familiarizeze
cu numele profesorului emerit încă de
la primul curs; profesorii să îi iniţieze în
istoria Universităţii de Medicină, dar și să
facă o incursiune în biografia lui Nicolae
Testemiţanu, să fie dezvăluite tinerei generaţii toate aspectele din domeniul activităţii acestui Mare Om, Medic, Patriot.
Prof. Constantin Eţco, șeful catedrei
Economie, Management și Psihopedagogie în medicină, primul doctorand al
marelui patriot, savant și organizator Nicolae Testemiţanu, a vorbit în termeni

treacă acei apărători a unui regim închis
și acuzatori ai celebrului om politic. Cei
care au fost elevii lui Nicolae Testemiţanu
au datoria morală și spirituală de a păstra intact numele Maestrului lor și de a-l
transmite spre imortalizare generaţiilor
viitoare.
Printre cei care au mai evocat numele
distinsului medic Nicolae Testemiţanu au
fost Constantin Andriuţă, Valeriu Pantea,
Ion Mereuţă și Nicolae Lavric. Toţi au vorbit despre Nicolae Testemiţanu la superlativ, în calitate de medic, profesor, rector,
director de spital, ministru al Sănătăţii şi
Om, un adevărat reformator al sistemului
medical, apărător al identităţii ţării sale,
un patriot înflăcărat, care și-a dedicat viaţa societăţii și sănătăţii acesteia.

În data de 11 octombrie 2012, în cadrul Universităţii
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
a avut loc ceremonia de avansare în gradul de locotenent-medic în rezervă a ofiţerilor, absolvenţi ai catedrei
Medicină militară și extremală.
Oaspeţii din partea Ministerului Apărării și a Marelui
Stat Major au fost întâmpinaţi de studenţii catedrei, în
poziţie de drepţi la apelul șefului catedră Medicină militară și extremală, colonel medic Vasile Dumitraș, conferenţiar universitar. Dumnealui a menţionat prestigiul
înalt de care se bucură catedra Medicină militară și extremală prin faptul că aici sunt pregătiţi medicii care vor
participa la ajutorarea și salvarea militarilor pe câmpul
de luptă.
Colonelul Eduard Ohladciuc, șef al Direcţiei Personal
a Marelui Stat Major, a salutat atât gazdele, cât şi oaspeţii prezenţi la ceremonie: Valeriu Chicu, prorector Relaţii
internaţionale, Vasile Dumitraș, conf. univ., și membrii
catedrei prezenţi la eveniment, colonelul medic Gheorghe Antoci de la Direcţia Inspecţie Generală a Ministerului Apărării, tinerii absolvenţi și susţinătorii acestora.
Dumnealui a specificat că în acest an au primit gradul
de locotenent douăzeci şi unu absolvenţi din randul
rezidenţilor. „Învăţământul militar este prioritar pentru
orice universitate care dorește să se implice în procesul
de menţinere a unei bune ordini în ţara în care activează.
Pentru noi este o onoare să primim în rândurile armatei
tineri destoinici pregătiţi la catedra Medicină militară și
extremală. Felicit din toată inima cadrele profesoral-didactice care v-au îndrumat și v-au împărtășit cunoștinţele din experienţa lor în această activitatea deloc ușoară”,
a menţionat colonelul Eduard Ohladciuc.
Momentul festiv a continuat cu înmânarea epoleţilor fiecărui ofiţer în parte, care la rândul lor au rostit cu
solemnitate jurământul de apărare a Patriei. Un cuvânt
de felicitare a adresat Valeriu Chicu, prorector Relaţii Internaţionale, care s-a declarat bucuros să asiste la un așa
eveniment solemn, a felicitat în numele Senatului Universităţii călduros oaspeţii prezenţi la eveniment, le-a
urat rezidenţilor înaintaţi în grad de locotenenţi o carieră
profesională strălucită în domeniu. Dumnealui a menţionat că Universitatea pregătește cadre medicale de cali-

Incursiune în
biografia MARELUI
SAVANT Nicolae
Testemiţanu
Nicolae Testemiţanu s-a născut la 1
august 1927 în satul Ochiul Alb, judeţul
Bălţi. Și-a făcut studiile liceale în Bălţi.
Și-a continuat studiile la Institutul de
Stat de Medicină din Chișinău (ISMC).
Și-a început cariera de muncă în calitate de medic-ordinator al secţiei Chirurgie a Spitalului Raional Central din
Râșcani. Din 1954, este numit asistent
la catedra Chirurgie Generală a ISMC,
activând concomitent și în calitate de
șef al secţiei Medico-Sanitare a Ministerului de Interne al RSSM. A activat ca
medic-șef al Spitalului Clinic Republican, fondator și redactor-șef al revistei
„Ocrotirea Sănătăţii”.
În 1958, își susţine teza de doctor,
iar cu un an mai târziu este înaintat în
funcţia de rector al Institutului de Stat
de Medicină din Chișinău. Pune bazele
serviciului traumatologic-ortopedic, are
permanent în vizor dezvoltarea știinţei
medicale, încurajând și promovând în
direcţia dată cât mai mulţi tineri laborioși și talentaţi. Ulterior, este înaintat
în funcţia de ministru al Sănătăţii. Este
doctorand, activează un timp în calitate
de conferenţiar la catedra Medicină Socială și Organizarea Ocrotirii Sănătăţii a
ISMC; în 1971, devine doctor habilitat
în medicină, fiind profesor universitar
la aceeași catedră. Din 1973 și până la
decesul subit, în anul 1986, este șef al
catedrei Medicină socială și organizarea ocrotirii sănătăţii a ISMC.
Prodigioasa-i activitate l-au recomandat ca mentor spiritual pentru mai
multe generaţii de medici, iar numele
lui îl poartă Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie și Catedra de Medicină Socială.

Înaintarea în grad a ofiţerilor
tate, inclusiv pentru Armata Naţională, unde în prezent
activează zeci de absolvenţi de la catedra Medicină militară și extremală, specializaţi în chirurgie, terapie, neurologie, stomatologie, farmacologie și epidemiologie.
În final Vasile Dumitraș, șeful Catedrei medicină militară și extremală, colonel medic, dr., conf. univ., a făcut
o incursiune în istoria catedrei și a menţionat care sunt
domeniile principale de studiu și de pregătire militară.
Catedra militară a fost fondată în noiembrie 1945.
Din 1986 șef de catedră este Vasile Dumitraș, dr., conf.

univ., colonel medic. Corpul profesoral didactic posedă
o experienţă didactică avansată. În conformitate cu conceptul pregătirii militare instruirea se efectuează în baza
regulamentelor catedrei Medicină militară și extremală
care activează în conformitate cu legislaţia în vigoare a
Republicii Moldova, Regulamentul cu privire la instruirea
medico-militară în problemele medicinei calamităţilor a
studenţilor Universităţii, Regulamentul pentru Catedră,
ordinele și indicaţiile Ministerului Apărării, Ministerului
Sănătăţii și rectorului Universităţii. Instruirea este efectuată în două etape, iar planul de învăţământ medicoTel.: 022 205 235.
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militar este parte componentă a planului de învăţământ
universitar.
La prima etapă instruirea se organizează și se desfășoară în mod obligatoriu cu toţi studenţii, cetăţeni ai
RM după programul “Instruirea medico-militară primară și pe problemele medicinei de dezastru”. Studenţii
de peste hotare, conform legislaţiei în vigoare, în mod
obligatoriu studiază managementul sanitar în dezastre
și toxicologia. După însușirea tuturor disciplinelor, susţinerea examenelor de promovare, fiecărui student i se
înmânează certificatul forma nr. 9, ce confirmă trecerea
cursului deplin al instruirii nominalizate, cu indicarea disciplinelor studiate, numărului orelor și notelor obţinute
la examene. Departamentul administrativ-militar în conformitate cu cerinţele actelor normative conferă absolvenţilor USMF “Nicolae Testemiţanu” gradele militare cu
eliberarea livretelor militare.
La etapa а doua instruirea medico-militară este organizată conform programului Pregătirea ofiţerilor medici în rezervă”. Conf. univ. Vasile Dumitraș a subliniat că
la sfârșitul cursului de instruire medicală cu durata de un
an de zile studenţii susţin un examen general la medicina
militară, după care li se acordă gradul militar de locotenent-medic. Totodată, șeful catedrei Medicină militară și
extremală a menţionat că în acest an USMF „Nicolae Testemiţanu” în colaborare cu Ministerul Apărării a lansat
un curs de masterat în domeniul managementului sanitar militar. Studiile vor dura doi ani, iar aria de cercetare
a viitorilor masteranzi va cuprinde unităţile militare ale
Armatei Naţionale.
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Distincţie onorifică DHC
pentru Thomas Ilka
În data de 4 septembrie
a.c., în cadrul USMF “Nicolae
Testemiţanu” s-a desfășurat ceremonia de decernare a titlului
onorific Doctor Honoris Causa
Secretarului de Stat al Ministerului Federal al Sănătăţii din
Germania Thomas Ilka.
Evenimentul a fost onorat cu
prezenţa unor persoane oficiale
din partea Germaniei – Carsten
Wilms, însărcinat cu afaceri ad
interim al Ambasadei Republicii
Federale Germania în RM și delegaţia oficială de la Ministerul Federal al Sănătăţii din Germania
în frunte cu Thomas Ilka, Secretar de Stat, Andreas Deﬀner,
consilier al Secretarului de Stat; Ortwin Schulte, șeful Departamentului pentru planificarea politicilor europene de sănătate;
Therese Tasche, referent, Departamentul pentru planificarea
politicilor europene de sănătate; Peter Pompe, șeful Departamentului protocol, servicii pentru vizitatori internaţionali, relaţii
cu ambasadele, servicii de limbi. Universitatea a fost reprezentată de către membrii Senatului, şefii de catedre și subdiviziuni,
profesori, studenţi, rezidenţi, doctoranzi.
Festivitatea a fost demarată prin discursul rectorului USMF
„Nicolae Testemiţanu” Ion Ababii, care și-a exprimat profunda
recunoștinţă faţă de sprijinul permanent al Germaniei. Republica
Moldova în contextul schimbărilor la care a fost supusă în ultimii
ani s-a străduit să menţină relaţiile vechi și să dezvolte altele noi,
care ar urma să faciliteze integrarea ei în structurile internaţionale. Între Republica Moldova și Germania s-au stabilit niște relaţii
rodnice, care au drept scop dezvoltarea ţării noastre sub toate
aspectele, inclusiv o adaptare a politicilor sistemului de sănătate
autohton conform cerinţelor europene.
Republica Moldova a devenit o prioritate în relaţiile de colaborare internaţională a Germaniei încă din aprilie 2007, când
a avut loc un congres, la care s-au pus bazele unui parteneriat
strategic în domeniul sănătăţii. De atunci și până în prezent Germania a demonstrat faţă de ţara noastră o atitudine deosebită și
un sprijin necondiţionat. Pe parcursul anilor mai multe remanieri
și reforme în sistemul naţional de sănătate și în învăţământul
medical s-au realizat și se realizează în conformitate cu experienţa avansată și tradiţiile valoroase în acest domeniu din Germania.
Academicianul Ion Ababii a declarat că în semn de deosebită
stimă și înaltă apreciere faţă de statul și poporul german pentru suportul acordat ţării noastre în contextul acestor schimbări
istorice complexe în care ne-am pomenit, exprimăm profundă
recunoștinţă activităţilor Ministerului Federal al Sănătăţii din
Germania, cu sprijinul politic al căruia au devenit posibile transformările benefice din sistemul de sănătate și educaţie medicală
din Republica Moldova, și, în conformitate cu decizia Senatului
Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” dlui Thomas Ilka i s-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa, titlu de care se învrednicesc cele mai remarcabile
personalităţi naţionale și internaţionale.
Thomas Ilka s-a născut la 2 aprilie 1965 în Essen, RhineWestphalia de Nord. Cariera profesională o începe în 1993 ca
șef al oficiului Paul K. Friedhoﬀ în calitate de purtător de cuvânt
în domeniul politicii economice a grupului FDP în Bundestag-ul
German. Din 1999 şi până în 2001, activează în calitate de şef al
Departamentului pentru politici destinate afacerilor mici și mijlocii și începerea afacerii la Federaţia Camerelor Germane de Industrie și Comerţ . Între anii 2001 și 2004 este șef al oficiului Directorului General al Federaţiei Camerelor Germane de Industrie
și Comerţ. Din 2006, este coordonator pentru Contacte Politice
la Federaţia Camerelor Germane de Industrie și Comerţ. Experienţa acumulată pe parcursul anilor l-au recomandat în funcţia
de director al reprezentanţei Federaţiei Camerelor Germane de
Industrie și Comerţ la Uniunea Europeană și şef al Departamentului pentru Europa, mediu, energie şi politica consumatorului la
Federaţia Camerelor Germane de Industrie și Comerţ. În 2011,
este numit Secretar de Stat al Ministrului Federal al Sănătăţii.
Secretarul german Thomas Ilka a primit cu bucurie titlul care
i-a fost decernat și s-a declarat profund mișcat de primirea călduroasă de care a avut parte din partea administraţiei universităţii, în frunte cu domnul rector Ion Ababii. Thomas Ilka a adus sincere mulţumiri colaboratorilor Universităţii, inclusiv rectorului
Ion Ababii, care, în opinia Secretarului de Stat, este un om unic
și deosebit. Acest premiu, a remarcat dl Ilka, îl determină să-și
întărească poziţia în ceea ce privește parteneriatele dintre ţările noastre și s-a declarat onorat să fie în acest mediu academic
prietenos, un mediu care facilitează schimbul de cunoștinţe și
experienţe. Dumnealui a menţionat că politicile în sănătate sunt
extrem de importante pentru asigurarea unui viitor mai bun ţării
în care trăim.

Expertul Agenţiei de Dezvoltare și Cooperare a
Elveţiei în vizită la USMF „Nicolae Testemiţanu”
În perioada 8-11 septembrie, instituţiile medicale din Republica Moldova și USMF „Nicolae Testemiţanu” au fost vizitate de către Expertul Agenţiei
de Dezvoltare și Cooperare a Elveţiei, dl Stefan Gisin, Director medical al Centrului de Simulare „Sim-

Ba”, Basel. Aflarea la Chișinău a dlui dr. Stefan Gisin
a avut drept scop realizarea procedurii de evaluare
din partea experţilor Agenţiei de Dezvoltare și Cooperare a Elveţiei, a propunerii de Proiect cu titlul
„Promovarea Standardului de Aur în instruirea medicală pentru asigurarea calităţii și eficienţei asistenţei în sănătatea mamei şi a copilului acordate la
nivel primar în Republica Moldova”, aplicată în luna
martie 2012, de către USMF „Nicolae Testemiţanu”.
La ședinţă au fost prezenţi dl rector Ion Ababii;
dl Valeriu Chicu – prorector Relaţii internaţionale; dl
Lilian Șaptefraţi – şef secţie Didactică; dl Alexandru
Gavriliuc – directorul Centrului de instruire și testare a deprinderilor practice; dna Rodica Gramma
– director Departamentul Relaţii Externe și Integrare Europeană; dl Iurie Dondiuc, conf., univ., catedra
Obstetrică și Ginecologie FECMF, medic-șef adjunct
al Spitalului Municipal Nr 1 și dna Corina Cardaniuc,
conf., univ., catedra Obstetrică și Ginecologie. Rectorul Ion Ababii, i-a mulţumit cordial dlui Stefan Gisin, pentru faptul că printre multiplele activităţi pe
care le are, dlui a găsit timp să viziteze Republica
Moldova și Universitatea noastră. Pentru început dl
rector a făcut o scurtă prezentare a universităţii, a
vorbit despre frumoasele relaţii de colaborare care
le avem cu instituţiile de învăţământ superior din
multe ţări ale lumii. În cadrul discuţiilor o atenţie
deosebită a fost acordată proiectului pentru dezvoltarea Centrului Universitar pentru de Simulare

în Instruirea Medicală, care va constitui o subdiviziune educaţional-știinţifică multidisciplinară, dotată cu tehnologii de ultimă generaţie în materie
de simulare. Acest Centru va asigura instruirea şi
testarea cunoştinţelor abilităţilor practice la nivel
universitar şi postuniversitar cu utilizarea unor
metode noi de instruire, cum sunt metoda pacientului virtual, și a „pacientului standardizat”,
utilizarea manechinilor de înaltă fidelitate, diferite programe virtuale de instruire. Domnul
rector apreciază înalt suportul semnificativ acordat pe parcursul anilor din partea Agenţiei de
Dezvoltare și Cooperare a Elveţiei direcţionat în
special în dezvoltarea sistemului de sănătate din
ţara noastră.
La rândul său dl dr. Stefan Gisin a vorbit despre bogata experienţă profesională acumulată în
domeniul anesteziogiei și medicinei de urgenţă,
dar și în calitate de director medical al Centrului
de simulare din Basel unde activează. Dl. Gisin a
menţionat că vrea să cunoască care sunt necesităţile medicilor la nivel de activitate clinică pentru ca
acestea să fie transpuse adecvat în programele de
formare create pentru instruirea prin simulare. „Instruirea prin simulare devine o parte indispensabilă
şi importantă a procesului complex de formare a
viitorului medic la toate etapele de studii”, a afirmat Expertul Agenţiei de Dezvoltare și Cooperare
a Elveţiei.
Proiectul „Promovarea Standardului de Aur în
instruirea medicală pentru asigurarea calităţii și eficienţei asistenţei în sănătatea mamei și a copilului
acordate la nivel primar în Republica Moldova” își
propune ca activităţi dezvoltarea de programe cu
utilizarea metodelor moderne de instruire pentru
formarea medicilor de familie (module create la nivel de instruire universitară și postuniversitară) în
domeniul urgenţelor pediatrice, obstetrice și ginecologice. Medicii de familie, drept rezultat al acestor instruiri, vor fi capabili să reacţioneze prompt,
profesionist și adecvat la situaţii de urgenţă care se
pot întîmpla în regiunile rurale, unde accesul la specialiști calificaţi este limitat.
Agenţia de Dezvoltare și Cooperare a Elveţiei
a manifestat interes faţă de această propunere de
proiect, care la moment se află în etapă de evaluare
și negocieri.

Primele acţiuni în implementarea
Strategiei de informatizare
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova se implică treptat în procesul
dinamic de integrare în învăţământul european şi adaptarea la
noile standarde educaţionale. Un
prim pas în acest sens reprezintă
antrenarea tuturor componentelor universităţii în integrarea
valorilor universale de studiu şi
cercetare. Sectorul unic şi primordial care urmează să asigure
facilitarea asimilării acestor valori
sunt tehnologiile informaţionale.
Informatizarea prezintă un instrument absolut necesar, care
valorifică capacitatea de muncă
şi creativitatea studenţilor şi profesorilor. În rezultat, a fost elaborată Strategia de informatizare
a USMF ”Nicolae Testemiţanu”
pentru anii 2012-2015, care prevede realizarea unui şir de acţiuni, menite să asigure calitatea şi
importanţa socială a învăţământului medical şi farmaceutic superior în formarea specialiştilor
de înaltă calificare.
În acest context în perioada
24-27 septembrie a.c., USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost gazda
delegaţiei din partea Universităţii de Stat de Medicină „Prof. V.
F. Voino-Iaseneţki”, Krasnoiarsk,
Federaţia Rusă. Membrii delegaţiei, Dmitrii Rossiev, prof. univ.,
prorector Tehnologii informaţionale şi politici corporative şi
Elena Iurieva, prof. univ., decan
al Școlii Medicale Superioare de
Tel.: 022 205 235.
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Afaceri, șef catedră Economie și
management, au împărtăşit din
experienţa proprie diverse tactici
și abordări în informatizarea universitară. Scopul vizitei a fost realizarea prevederilor Acordului de
cooperare dintre USMF „Nicolae
Testemiţanu” și USM „Prof. V. F.
Voino-Iaseneţki” din Krasnoiarsk,
discutarea planului de activităţi

tacticile şi abordările în informatizarea universitară: „Sisteme
informaţionale în viaţa unei instituţii de învăţământ medical
superior”, „Experienţă și strategii
de implementare a sistemului informaţional în instituţie de învăţământ medical superior”. Participanţii la lecţii au rămas impresionaţi de abordarea oaspeţilor

comune pentru anul universitar
2012-2013, realizarea unui program de instruire. În această perioadă angajaţii Universităţii au
avut posibilitatea să participe la
cicluri de prelegeri, lecţii-prezentare, ședinţe de lucru în domeniul informatizării universitare.
Cursurile au fost ţinute în conformitate cu specificul domeniilor
economico-administrativ şi cel
ştiinţific. În cadrul cursurilor s-au
abordat mai multe teme privind

din Rusia a problemei de aplicare
a noilor tehnologii informaţionale în dezvoltarea strategică a Universităţii.
Strategia de informatizare a
Universităţii este un proiect ambiţios, care tinde să reformeze
fundamental întreaga structură
funcţională până în 2015. Toţi angajaţii Universităţii şi-au asumat
conştient responsabilitatea de-a
participa eficient la implementarea acestei strategii.
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Traseuri de prietenie, noi legături de colaborare
În perioada 10-12 septembrie 2012, delegaţia
USMF „Nicolae Testemiţanu”, sub conducerea rectorului
Ion Ababii, a efectuat o vizită oficială la Universitatea
Lituaniană pentru Știinţe ale Sănătăţii din or. Kaunas.
Vizita a avut drept scop stabilirea relaţiilor de cooperare interuniversitară în domeniile învăţământului universitar și postuniversitar, mobilităţii academice, cercetării medicale, dezvoltarea de proiecte comune etc.
şi semnarea acordului de colaborare cu Universitatea
Lituaniană pentru Știinţe ale Sănătăţii.
Colectivul Universităţii din or. Kaunas, în frunte cu
rectorul Universităţii, prof. Remigus Jaliunas, s-a dovedit
a fi o gazdă primitoare, dispusă spre colaborare şi susţinere reciprocă.
În cadrul vizitei au avut loc întrevederi cu conducerea
Universităţii, dar și cu specialiști în domeniile autonomiei
financiare, cercetării medicale și învăţământului postuniversitar, care au împărtășit experienţa lor în aceste domenii cu universitatea noastră. De asemenea, delegaţia
USMF a vizitat Centrul de Informare și Documentare a
Universităţii Lituaniene pentru Știinţe ale Sănătăţii și Clinicile.
La finalul vizitei au fost trasate direcţiile prioritare
de colaborare dintre ambele universităţi – educaţie, cercetare, mobilitate academică, dezvoltare de proiecte comune – și s-a convenit asupra unei vizite a delegaţiei Universităţii Lituaniene pentru Știinţe ale Sănătăţii la USMF
„Nicolae Testemiţanu” pentru a discuta pașii concreţi și
activităţile ce urmează a fi întreprinse în cadrul acordului
de colaborare.
Universitatea Lituaniană pentru Știinţe ale Sănătăţii din or. Kaunas reprezintă o comunitate academică de
cercetare dinamică, care promovează valorile fundamentale ale libertăţii de gândire și a ideilor noi, fiind cea mai
mare şcoală cu specializare în medicină din Lituania. În
cadrul Universităţii sunt antrenaţi în procesul de învăţământ și cercetare aproximativ 7 000 de studenţi, dintre
care peste 500 din alte ţări, iar personalul academic este
constituit din cca 1 300 de profesori și doctori în știinţă. Universitatea Lituaniană pentru Știinţe ale Sănătăţii
are ca subdiviziuni două academii: Academia Medicală și
Academia Veterinară, inclusiv clinicile medicale din Kaunas.
Academia Medicală oferă studii la cinci facultăţi: Fa-

cultatea de Medicină, Stomatologie,
Farmacie, Asistenţă Medicală și Sănătate Publică. În cadrul Academiei
activează în plen instituţiile de cercetare știinţifică: Institutul de Psihofiziologie și Reabilitare; Institutul de
Neurologie, Institutul de Endocrinologie și cel de Cardiologie.
Facultatea de Medicină a fost
fondată în 1922. Ea întruneşte 6 catedre, are în subordine
cca 31 clinici și 2 institute. La această Facultate învaţă
aproximativ 2550 de studenţi, inclusiv cca 300 studenţi
străini. Procesul de învăţământ se desfășoară în limba
autohtonă – lituaniană și cea engleză pentru studenţii
străini. La Facultatea de Stomatologie sunt 6 catedre,
unde studiază 700 de studenţi, dintre care 120 străini.

Facultatea de Farmacie este în proces de modernizare şi dezvoltare. Aici activează 4 catedre, învaţă peste 700
de studenţi, dintre care 10 sunt străini.
Facultatea de Asistenţă Medicală are în componenţa
sa 4 catedre; aici își desfășoară studiile 550 de studenţi,
doar în limba maternă, dar din 2013 vor studia și în limba
engleză.
Facultatea de Sănătate Publică include 7 catedre;
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aici studiază 330 de studenţi. Procesul de studii este unul
foarte modernizat și adaptat cerinţelor europene.
Academia Veterinară activează din 1936. În componenţa acesteia sunt incluse două facultăţi: Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea Tehnologică
de Îngrijire și Creștere a Animalelor. În componenţa
Facultăţii de Medicină Veterinară intră 2 clinici universitare și 6 catedre; sunt incluse în procesul de studii
1300 de studenţi. Facultatea Tehnologică de Îngrijire și
Creștere a Animalelor are în componenţa sa 5 catedre,
4 laboratoare și Centrul de instruire în îngrijirea animalelor. În cadrul acestei Facultăţi își fac studiile cca 250
de studenţi lituanieni.
Universitatea Lituaniană pentru Știinţe ale Sănătăţii
are un Centrul de instruire şi informare impresionant,
fondat în 2007. Aici se păstrează cca 830 mii volume de
publicaţii ştiinţifice; dispune de o bază de date impresionantă Medline (PubMed), Annual Reviews, BMJ Journals
EBSCO Publishing, Oxford University Press, GIDEON Online. Acest Centru colaborează cu alte centre internaţionale de informare din Norvegia, Danemarca, Germania,
S.U.A., Liban, Letonia și cu alte biblioteci autohtone. Studenţii de la Universitate se încadrează în sistemul internaţional de studii prin programul Erasmus. La Universitate activează centre cu specific cultural, sportiv, unde sunt
desfășurate activităţi extrauniversitare, care au rolul de a
dezvolta cultura și alte aptitudini deosebite ale tinerilor.
Totodată, studenţii se implică, prin intermediul unor organizaţii, în desfășurarea și promovarea activităţilor de
voluntariat.
Universitatea Lituaniană pentru Știinţe ale Sănătăţii
reprezintă un centru strategic de dezvoltare a știinţei
medicale, un adevărat laborator de creare a cadrelor
medicale și un centru de cercetare, care este adept și
propagator al standardelor sistemului medical internaţional.

Oaspeţi de peste Prut
Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a fost gazda
delegaţiei de la Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, România în
data de 17 august a.c.
Universitatea din Galaţi a fost repre-

de colaborare interuniversitare și elaborarea unui plan comun de acţiuni pentru
anul de studii 2012-2013.
Delegaţia a fost întâmpinată de către administraţia universităţii în frunte cu
rectorul Ion Ababii. În cadrul întrevederii
s-a discutat despre activitatea didactică

zentată de către prof. dr., Aurel Nechita
- decan Facultatea Medicină și Farmacie;
prof.dr. Dumitru Cristea – șef Clinică ORL;
conf.dr. Dana Tutunaru – prorector și dr.
Madalina Matei - șef lucrări, coordonator
specialitatea medicină dentară. Scopul
vizitei a fost familiarizarea cu activităţile

și clinică, curricula universitară. Prof. Ion
Ababii pentru început a făcut o incursiune în istoria Universităţii, le-a vorbit oaspeţilor despre studiile preuniversitare și
postuniversitare, despre clinicile universitare etc. Domnia sa a menţionat faptul ca
Universitatea ţine cont de reformele din
Tel.: 022 205 235.

sistemul medical al ţărilor din Europa, de
sugestiile ce vin din partea Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii, despre frumoasele
relaţii de colaborare ce există între Universitatea de Medicină și universităţile
din Occident, despre Strategia de Dezvoltare a Universităţii pentru anii 2011-2020.
Prof. dr., Aurel Nechita - decan Facultatea Medicină şi Farmacie, a vorbit
despre Universitatea „Dunărea de Jos”,
care este una multivalentă, și despre
implementarea reformelor europene la
facultatea pe care o reprezintă. Membrii

pentru asigurarea calităţii și integrării în
învăţământ, Valeriu Chicu – prorector
relaţii internaţionale, Lilian Şaptefraţi –
șef secţie didactică și Ion Lupan – decanul facultăţii Stomatologie, oaspeţii au
vizitat facultăţile Stomatologie și Farmacie, clinicile universitare, laboratoarele
preclinice etc.
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi și Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” au relaţii
de colaborare încă din 2008, când între
cele două entităţi a fost semnat un acord

delegaţiei de la Universitatea „Dunărea
de Jos” s-au arătat impresionaţi și interesaţi de a cunoaște mai multe despre
activităţile universităţii noastre. Fiind
însoţiţi de Olga Cerneţchi – prorector

de colaborare care prevede schimburile
cadrelor profesoral-didactice, mobilitatea studenţilor, participarea la diverse
proiecte, conferinţe știinţifice, seminare
etc.

E-mail: pr@usmf.md
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Om vrednic la locul sãu

Durata vieţii, deşi scurtă, este totuşi destul
de lungă ca s-o trăim corect şi cinstit.
Cicero

Anii trec, anii vin... O perpetuă mișcare a timpului fixată cu
exactitate de clepsidră. A șaptezecea toamnă admiră căderea
lentă a frunzelor aurii profesorul
universitar, doctor habilitat în
medicină, membru corespondent
al Academiei de Știinţe Medicale din România, Aurel SAULEA.
Putem afirma cu certitudine că

S

-a născut la 26 octombrie 1942, în
comuna Cubani, plasa Glodeni, judeţul Bălţi. Lumina cărţii l-a atras la o vârstă fragedă. În școală îi plăcea mult fizica.
Unde mai pui că a avut noroc de un profesor bun, care preda cu iscusinţă acest
obiect. Aptitudinile și interesul sporit de
a acumula noi cunoștinţe l-au apropiat
într-atât de pedagog, încât s-a dovedit a-i
fi favorit – îl invita duminica la școală și
pregăteau împreună lecţiile pentru săptămâna ce urma. Era unicul elev căruia îi
încredinţa aparatul pentru demonstrarea
filmelor în faţa clasei, iar peste un timp
chiar și în căminul cultural din sat.
Aurel visa cu tot dinadinsul să devină
fizician, dar circumstanţele au dictat alt
scenariu. A intervenit un caz neobișnuit,
care l-a marcat mult pe adolescent. Când
era în clasa a 8-a, a salvat o fetiţă de la
înec. Fără a ezita o clipă, a sărit în apă, cu
o mână a apucat-o de gâţă, altfel nu era
chip, și cu greu, înotând numai cu o mână,
a scos-o la mal. Pentru manifestarea curajului de a salva viaţa unui copil a fost
distins cu insigna ,,Юный медик СССР”
(,,Tânăr medic al Uniunii Sovietice”). Acest
fapt a și determinat alegerea viitoarei
profesii. După absolvirea cu succes a școlii medii din Balatina (1959), ia admiterea
la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. S-a dovedit a fi un student exemplar,
care se evidenţia atât la învăţătură, cât și
în cercurile știinţifice. Graţie capacităţilor
excelente, sârguinţei, reușește să publice
prima lucrare știinţifică încă la anul trei
de studii. Sub îndrumarea remarcabilului
profesor Anatolii Zubkov și a conferenţiarului Olga Dobromaslov, scrie o serie
de alte lucrări ce se bucură de apreciere
și rezonanţă în rândurile studenţilor și
profesorilor. Nu trece mult și Aurel Saulea
este numit președinte al Societăţii știinţifice studenţești a institutului. Îl preocupă
în special fiziologia, căreia îi consacră majoritatea timpului.
Știa să-și dozeze raţional fiecare zi,
fiecare oră, în așa fel ca, paralel cu învăţătura, să facă sport, îi plăcea îndeosebi
boxul. La acest gen a atins cea de a doua
categorie sportivă. Un alt hobby al său era
turismul. Tot ce admira în călătorii (peisaj,
poiene pitorești, locuri de interes istoric,
arhitectonic, cultural, precum și oameni

de seamă din diferite domenii) înveșnicea
în fotografii. Pasiunea fotografierii nu-l
părăsește nici în prezent.
Împreună cu alţi colegi frecventa
teatrele, cinematografele, iar cele mai interesante spectacole și filme deseori le
discutau. Căci, de bună seamă, în acele
timpuri aveai ce viziona și privi; ieșeai din
sălile de spectacol îmbogăţit spiritual.
L-a pasionat și îl pasionează mult
lectura; citea și continuă să citească din
operele clasicilor – Eminescu, Coșbuc,
Rebreanu, Dostoievski. O relaxare totală
îi prilejuia muzica; asculta creaţii folclorice, dar și muzică ușoară. Actualmente, o
preferă pe cea clasică.
După absolvirea institutului, cum rar
se întâmplă, devine asistent la Catedra
fiziologie. Indiscutabil, era un start promiţător în viitoarea carieră. De aici încolo
traiectoria destinului îl plasează pe făgașul ascensiunii. După șase luni de perfecţionare la Universitatea ,,M. Lomonosov”
din Moscova, i se încredinţează funcţia
de șef al cursului Biofizică medicală. Unul
dintre interesele știinţifice a fost studiul
despre influenţa radiaţiei ionizante în
doze mici asupra activităţii receptorilor
periferici, investigaţii de mare importanţă în acea perioadă de dezvoltare a cosmonauticii. Această realizare, de altfel, a
fost inclusă în teza de doctor în medicină,
pe care a susţinut-o cu brio la vârsta de
numai 28 de ani. După cum vedeţi, relaţia cu fizica, așa a voit întâmplarea, nu se
întrerupe; cunoștinţele acestui obiect i-au
prins bine.
Cu anii, activitatea știinţifică a lui Aurel Saulea cunoaște noi orizonturi și dimensiuni. Este orientată, în temei, spre
medicina adaptivă cu referire la problema
hipochineziei, caracteristică modului sedentar de viaţă, precum și la cosmonautică. Cercetările în cauză au fost efectuate
la Institutul de Patologie Generală și Fiziopatologie al Academiei de Știinţe Medicale (Moscova), condus de ilustrul savant, profesorul Felix Meerson, discipolul
academicianului Vasile Parin – fondatorul
medicinei cosmice. Cercetările erau axate pe aspectul adaptării sistemului cardiovascular în ontogeneză și în condiţii de
stres.
Tel.: 022 205 235.

în persoana mult stimatului Aurel Saulea aflăm omul care și-a
construit destinul, a urcat scările
ierarhice prin abnegaţie, a preferat calea căutărilor și trudei asidue fără a conta pe protecţie sau
ajutor din altă parte. Or, dimensiunea valorică a unei persoane
este direct comensurabilă cu anii
de dăruire și sacrificiu pentru o

File aparte ale maratonului vieţii, trăite la înalte cote de intensitate, coincid în
timp cu susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină, care a avut loc în 1985, în
cadrul Consiliului Specializat al Academiei de Știinţe a URSS (Moscova). Probabil,
acest moment a fost ca o trambulină în
avansarea de mai departe a profesorului
Aurel Saulea. Mai întâi, este numit ca șef
de secţie la Institutul Medico-Biologic din
capitala Federaţiei Rusie. Însă familia, la
care ţine foarte mult și locurile natale l-au
făcut să revină acasă. Peste un an este
numit șef a Catedrei medicină sportivă
și reabilitare medicală, iar în 1989 – șef
al Catedră fiziologie umană și reabilitare
medicală a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău.
În 1992, a fost numit în funcţia de director al Centrului Republican de Reabilitare Medico-Socială al Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale, în cadrul căruia
desfășoară cercetări privind aprecierea
vieţii reflectată prin sănătate a vârstnicilor rurali și urbani.
E de reţinut că cercetările în domeniul gerontologiei au permis elaborarea
unor principii de protecţie a oamenilor în
etate din republică. Activitatea îndelungată a profesorului Aurel Saulea se soldează
cu peste 200 de lucrări știinţifice, inclusiv
manualul de proporţii ,,Gerontologia”.
După cum scrie autorul, despre bătrâneţe
știe toată lumea, dar ce este ea știu numai bătrânii. De asemenea, publică 5 monografii, multiple elaborări metodice. De
notat că profesorului îi revine meritul de
a scrie prima ,,Fiziologie umană” în limba
română.
A participat la multe conferinţe, congrese, simpozioane naţionale și internaţionale, a prezentat comunicări.
Toţi membrii familiei mult stimatului
profesor sunt medici: soţia Daria, fiica
Gabriela și ginerele Nicu. E o dinastie de
medici, care face cinste Almei Mater și comunităţii medicale din ţară.
Plus de imagine îi conferă titlurile de
Doctor Honoris Causa al Academiei de Știinţe Înalte din Iași; Profesor de Onoare al
Universităţii de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca; membru
al Fundaţiei Române pentru promovare la

E-mail: pr@usmf.md

misiune onorabilă de educare a
tinerei generaţii și de formare
a viitorilor specialiști. Ne bucurăm că la acest moment aniversar omagiatul nostru se află în
plină forţă fizică și spirituală,
rămânând și astăzi neobosit în
cercetare și munca pedagogică,
predispus să scrie noi capitole în
cartea vieţii.

Premiul Nobel; posesor al certificatului de
colaborare cu Asociaţia Internaţională de
Medicină Sportivă, semnat de Juan Antonio Samaranch, președintele Comitetului
Internaţional Olimpic.
Înzestrat cu reale virtuţi, spirit de analiză, sociabil și cumpătat, profesorul universitar Aurel Saulea continuă și astăzi să
desfășoare o activitate intensă la catedră
– ţine, cu același zel, prelegeri și cursuri
practice. Totodată, este vicepreședinte al
Asociaţiei Oamenilor de Știinţă, Cultură și
Artă. Trăiește cu adevărat un sentiment al
datoriei împlinite.
Munca prodigioasă a fost apreciată
după merit în instanţele superioare; titlul
de ,,Om Emerit, cavaler al Ordinului de
Onoare, medalia ,,Meritul Civic”. Nu în
ultimul rând menţionăm că primăria din
satul natal i-a conferit titlul ,,Cetăţean de
Onoare al comunei Cubani”, doar cu asemenea personalităţi se poate mândri orice sat.
Are un crez civic bine definit, a fost
deputat în primul Parlament, a semnat
Declaraţia de Independenţă a Republicii
Moldova. Militează pentru idealurile sfinte ale neamului nostru.
La o privire retrospectivă a drumului
parcurs, în memorie îi apar momente și
amintiri frumoase. A lăsat o brazdă adâncă în ogorul pedagogiei medicale, pregătind multe generaţii de medici, care astăzi
activează în diferite colţuri ale republicii
și îi poartă o profundă stimă pentru cunoștinţele acumulate și experienţa vastă
împărtășită cu generozitate.
Cu ocazia aniversării, avem o deosebită plăcere să-i exprimăm mult stimatului profesor Aurel Saulea sincere cuvinte
de admiraţie și gratitudine faţă de bogata-i biografie și palmaresul realizărilor obţinute. Îi dorim noi proiecte transformate
în mari izbânzi. Mulţi ani cu mulţi oameni
apropiaţi sufletului alături.
Toamnele să-i vină întotdeauna cu
plinul. Crizantemele, florile anotimpului,
să-i lumineze mereu chipul.
Ion ABABII,
rector USMF ,,Nicolae Testemiţanu”,
profesor universitar,
academician al AȘM
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Știinţa constituie cea mai
puternică agonisire a omului.
(Montaigne)

VIOREL PRISACARI,

figură emblematică în domeniul sănătăţii publice naţionale
TALENT ȘI DĂRUIRE

Sunt oameni, ale căror destine se contopesc cu vocaţia. Rostul vieţii îl desprind din munca de zi de zi,
menită să facă bine omului și societăţii. Pledoaria pentru sănătate este laitmotivul cercetărilor și activităţii
didactice a savantului și profesorului Viorel Prisacari.
Domnia sa are ce pune pe cântarul realizărilor. Are cu
ce se mândri, deoarece în toată calea parcursă s-a dovedit a fi un om cu caracter, cutezător și calculat, un
adevărat luptător pentru cauza medicinei. Cuvântul
profesorului Viorel Prisacari poartă încărcătură pozitivă, emană lumină și înţelepciune, având darul de a
calma, a da putere și încredere în propriile forţe. Se
pare că se află într-o permanentă stare creatoare și,
prin energie benefică ajută și-i înalţă pe cei din preajma sa. Sunt niște virtuţi dăruite de natură și părinţi,
ele, de fapt, fiind acei piloni ce îl definesc ca Om și Personalitate.
Impresionant s-a dovedit a-i fi itinerarul
biografic. La baza devenirii sale ca savant, profesor, prorector a fost baștina, institutul celor
șapte ani de acasă. Bunătatea și modestia, deschiderea pentru oameni și comunicare, străduinţa și cumsecădenia, sensibilitatea de copil
rămasă nealterată, atunci când vine vorba de
părinţi, în special de mamă, sunt trăsături, care
i s-au imprimat în caracter.
De la mama a învăţat dragostea pentru
munca fizică și ordinea în toate, dar mai ales
responsabilitatea, calitatea cu care a fost silit să
se înfrăţească de la 7 ani, de când a rămas fără
tată. De la tata, Ion Prisacari, profesor de matematică, directorul școlii din satul natal Gașpar,
rămas în amintirea sătenilor ca „învăţătorul cu
cravată”, s-a ales cu dragostea pentru carte,
perseverenţa și insistenţa în cercetare, dar și cu
disciplina strictă în toate...
A absolvit Institutul de Stat de Medicină din
Chișinău. S-a consacrat știinţei din timpul studenţiei, efectuând mai multe cercetări, inclusiv
,,Studiul asupra rolului savanţilor în dezvăluirea
esenţei epidemiilor ca fenomene naturale”.
După absolvirea institutului a fost înmatriculat la doctorantură, Catedra Epidemiologie,
îndrumat de prof. E. Șleahov, savant cu renume
mondial în domeniul epidemiologiei, în special
în studierea antraxului. Deja după trei ani de la
absolvire, în 1973, Viorel Prisacari susţine teza
de doctor în știinţe medicale cu tema „Epidemiologia și perspectiva eradicării antraxului
în Moldova”. În același an, ocupă prin concurs
postul de asistent la Catedra Epidemiologie, iar
în scurt timp devine lector superior, conferenţiar la aceeași catedră. În perioada 1987-1989, a
urmat postdoctoratul, iar în 1990 susţine teza
de doctor habilitat în medicină cu tema ,,Optimizarea supravegherii epidemiologice în zooantroponoze”, lucrare apreciată la acea vreme ca direcţie nouă
de cercetare în epidemiologie. Ulterior, este ales prin
concurs la USMF ,,Nicolae Testemiţanu” șef al Catedrei
Epidemiologie și al Laboratorului de cercetări în epidemiologia infecţiilor intraspitalicești. În 1991, i se conferă
gradul didactic de profesor universitar. Efectuează mai
multe studii valoroase în epidemiologia antraxului, rabiei, leptospirozelor, salmonelozelor, HIV/SIDA, infecţiilor nosocomiale etc. – patologii frecvente în Republica
Moldova.
Cercetările sale au condiţionat elaborarea unui
sistem de supraveghere epidemiologică la nivel naţional, materializându-se în peste 300 de lucrări știinţifice
publicate, inclusiv 7 monografii. Pentru ciclul de lucrări
,,Epidemiologia, modelarea, pronosticarea și supravegherea epidemiologică la leptospiroze în Republica
Moldova” este distins cu Premiul Academiei de Știinţe
a Moldovei (1996).
Sub conducerea sa, în Laboratorul de infecţii intraspitalicești al USMF ,,Nicolae Testemiţanu” au fost
efectuate numeroase studii asupra proprietăţilor antimicrobiene și antifungice ale substanţelor indigene de
origine sintetică și naturală. În consecinţă, au fost depistate și brevetate peste 30 de substanţe autohtone inofensive, care pot constitui baza extinderii arsenalului de
remedii antibacteriene, antifungice și antituberculoase,
precum și a producerii lor la scară naţională din materie
primă locală. Este autor sau coautor al remediilor medicamentoase Izofural, unguent antibacterian și antifungic, Cimpelsept.

APRECIERI ȘI DISTINCŢII

Valoarea realizărilor sale știinţifice a fost înalt apreciată la multiple congrese, conferinţe, simpozioane, expoziţii. Cu produsele obţinute a participat la saloanele

internaţionale de inventică de la Budapesta, Ungaria
(,,Genius”), Geneva, Elveţia, Bruxelles, Belgia (,,Eureka”), București, România (,,Inventika”), Iași, România,
(,,Inventica”), Moscova, Rusia, (,,Arhimede”), Chișinău,
Republica Moldova (ElS ,,INFOINVENT”), Cluj-Napoca,
(PROINVENT) Sevastopol, Ucraina, China, unde invenţiile i-au fost apreciate cu 28 de medalii de aur 14 de
argint, 12 de bronz și cu peste 30 de diplome de gr. I, II
și III. Printre distincţiile obţinute se numără și Premiul
Mare al AGEPI, acordat în cadrul EIS, Infoinvent-2004;
Premiul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Știinţifică București, România, 2005, Premiul Guvernului Republicii Moldova, 2009. Marele Premiu pentru contribuţia de excepţie în dezvoltarea și promovarea inventicii,
acordat în cadrul Salonului Internaţional al Cercetării,
Inovării și Inventicii PROINVENT-2009, Cluj-Napoca. Este
posesor al Medaliei de Aur și titlului onorific ,,Inventator Remarcabil”, acordat de către Organizaţia Mondială

de Proprietate Intelectuală (OMPI) cu sediul la Geneva.
A fost desemnat de către AȘM drept ,,Savantul anului
2009” pentru o serie de cercetări și publicaţii, inclusiv
ce ţin de preparatele medicamentoase antibacteriene
și antifungice.
Domnul profesor Viorel Prisacari exercită funcţia
de prorector pentru activitatea știinţifică a Universităţii de Stat Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”
pe parcursul a de 22 de ani. E un sector complicat și,
am spune, delicat, deoarece nici o instituţie de învăţământ superior din Moldova nu dispune de un astfel de
potenţial știinţific, precum medicina: aici colaborează
fructuos 563 de doctori în știinţe medicale, 156 de doctori habilitaţi și 15 membri titulari și netitulari ai AȘM.
Calea misterioasă a știinţei este urmată de peste 200
de doctoranzi și mulţi tineri care frecventează cercurile
știinţifice.
Cercetările știinţifice se efectuează în cadrul a 106
subdiviziuni universitare: 82 de cadre, 8 cursuri, 24 laboratoare știinţifice. Să porţi răspunderea, să dirijezi un
atare ,,arsenal” nu este ușor. Dar prorectorul face faţă
situaţiei. Potrivit Codului cu privire la știinţă și inovare al
Republicii Moldova, Senatul Universităţii a aprobat noile direcţii de cercetare ale savanţilor din medicină. Ele
poartă un caracter concret și poate fi lesne urmărită realizarea lor. Urmează doctoratul, postdoctoratul, masteratul, cu alte cuvinte, formarea cadrelor didactice-știinţifice, cu organizarea studiilor, susţinerea tezelor – toate
aceste direcţii au fost elaborate sub conducerea lui Viorel Prisacari, căruia i-au revenit cei mai grei ani pentru a
promova și dezvolta știinţa, atunci când organele statale
au micșorat substanţial investiţiile în ramură. Meritul lui
este că a reușit să menţină la nivel procesul de cercetare. Numărul monografiilor lansate, al culegerilor de
articole a crescut an de an. Tot mai bogate în conţinut și
originale sunt Analele Știinţifice ale Universităţii.
Tel.: 022 205 235.

E-mail: pr@usmf.md

Deși în perioada de tranziţie la economia de piaţă
aproape pretutindeni starea de lucruri a regresat, unele
sectoare ajungând în declin, știinţa medicală a cunoscut
totuși o avansare. Contribuţia primară a fost marcată
și aici de prorectorul pentru activitatea știinţifică Viorel
Prisacari. Energia îl ajută să activeze în funcţia de președinte al Societăţii Știinţifice a Epidemiologilor și Microbiologilor din Republica Moldova, să deţină postul de
epidemiolog principal al RM, precum și cel de membru
al Comisiei Extraordinare Antiepidemice pe lângă Guvernul Republicii Moldova.

REALIZĂRI DE EXCEPŢIE

Stima și autoritatea, de care se bucură în cadrul
USMF „Nicolae Testemiţanu”, dar și în rândurile specialiștilor de profil se datorează cunoștinţelor vaste, talentului și capacităţilor de muncă, totodată și felului său
de a fi: sincer, binevoitor, amabil, întodeauna gata de a
veni în ajutor. Îi face plăcere să discute cu tineretul
studios, să inventeze formule noi, să aducă mult
nou în prelegerile sale din lecturi și din experienţa înaintașilor. Nu întâmplător a fost apreciat de
către studenţi ca cel mai convingător profesor, iar
mulţi dintre ei i-au devenit discipoli și colegi. 14
specialiști în domeniu au susţinut doctoratele, călăuziţi de domnul profesor.
Pe parcursul anilor a făcut parte din mai multe consilii redacţionale ale revistelor de specialitate din Chișinău, Iași, Moscova, Nijnii-Novgorod.
Scrie și redactează cu plăcere, are simţul limbii,
pană inspirată. A deprins acest lucru și graţie prieteniei și comunicării cu distinsul stilist regretatul
Alexandru Gromov, un adevărat gospodar al limbii
române.
Încă un moment care se cere menţionat. Profesorul Viorel Prisacari este interesat și iniţiat în
problemele de cultură, artă, literatură, e omniprezent la diferite lansări de carte, spectacole, expoziţii, expunându-și opiniile pe marginea creaţiei
unor scriitori, artiști plastici. Despre pictorul Aurel
Guţu, bunăoară, spune că este original prin modul
de a gândi, de a înţelege și reda universul și sensul vieţii. Această originalitate se revarsă ușor în
picturile sale, impresionează și bucură privirea și
sufletul. Profesorul Viorel Prisacari se aliniază în
rândurile lor și îi mulţumește din inimă pentru prietenie și buna înţelegere.
Sunt foarte mulţi alţi savanţi și profesori universitari din diverse domenii, dar cu biografii și
cariere mai puţin asemănătoare. Viorel Prisacari
a spart tiparul, manifestându-se ca o personalitate cu o coloană vertebrală integră. Demnitatea și
perseverenţa, îndeosebi în calitate de deputat în
Parlamentul Republicii Moldova, i-au permis să se
înscrie cu toată responsabilitatea în lupta pentru
limba română, asumându-și riscurile. Toate acestea, în
ultima instanţă, l-au situat în rândul profesorilor consacraţi și demni de investiţia și de speranţa pusă în el și în
alţi absolvenţi promiţători.
„Viorel Prisacari este omul care întrunește ordinea
și pedantismul, generozitatea și exigenţa, principialitatea și toleranţa; consecvenţa și coerenţa, inovaţia și
tradiţionalismul, duritatea și omenia”, scria într-un articol publicista Valentina Butnaru.
Goethe spunea că ,,cea mai frumoasă parte a omului este sufletul, el este viaţa care și trăiește în noi”.
În contextul dat protagonistul nostru are o înaltă ţinută etică și este un om cu o structură sufletească aparte, e încrezător în propria persoană, dar și investește
cu o mare încredere în semenii săi. Niciodată nu ridică
tonul, iar cei care îl cunosc afirmă că este un om emotiv
și cu inima deschisă. Întreaga sa activitate constituie o
consacrare pentru sănătate, deci pentru viaţă.
Pentru meritele deosebite în dezvoltarea știinţei
medicale i s-a conferit titlul onorific ,,Om Emerit al Republicii Moldova”. A fost decorat cu medalia ,,Meritul
Civic” și cu medalia „Dimitrie Cantemir”. Este cavaler al
Ordinului ,,Gloria Muncii”.
În perioada 2001-2003, a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XV-a, membru al
Comisiei pentru știinţă, învăţământ, cultură, tineret și
mijloace de informare în masă.
Din cele menţionate în acest mic spaţiu de ziar,
care nici pe departe nu-i poate cuprinde rodnica și multilaterala activitate, palmaresul realizărilor obţinute pe
parcursul anilor, am putea afirma cu certitudine că epidemiologul Viorel Prisacari, pe bună dreptate, are premise și șanse reale de a deveni membru corespondent
al Academiei de Știinţe a Moldovei.
Traian MUSTEAŢĂ
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Un suflu de experienţă medicală din Europa
Un grup de studenţi din anul VI ai
Facultăţii Medicină a USMF “Nicolae
Testemiţanu” din Republica Moldova şi-au
împărtăşit din experienţa acumulată pe
parcursul stagiului profesional desfăşurat
în centrele universitare spitaliceşti partenere din Franţa (Angers, Montpellier,
Nantes,) şi Belgia (Bruxelles) în cadrul
programului de burse de perfecţionare
acordat de Agenţia Universitară a
Francofoniei (AUF).
Rectorul USMF “Nicolae Testemiţanu”,
prof. Ion Ababii le-a mulţumit tinerilor
studenţi pentru că au promovat imaginea
Republicii Moldova şi a USMF ”Nicolae
Testemiţanu” peste hotare şi pentru că s-au
dedicat cu ardoare studiului şi acumulării de
cunoştinţe şi unei noi experienţe medicale.
Directorul Antenei din Chişinău a
Agenţiei Universitare a Francofoniei
Roman Kwiatkowski a declarat că AUF este
permanent dispusă să ajute Universitatea
de Medicină în schimbul de studenţi cu
alte instituţii spitaliceşti de peste hotare.
În acelaşi context el a subliniat că Agenţia
urmează să vină cu noi proiecte de
susţinere a Francofoniei în USMF “Nicolae
Testemiţanu”, precum şi a iniţiativelor din
partea tineretului studios, ce au ca obiectiv
promovarea limbii franceze.
Primul raport a fost expus de către
Veronica Gudumac, care şi-a desfăşurat
stagiul practic la spitalul Erasme din
Bruxelles, Belgia. În acest răstimp a reuşit să
studieze tratamentele specifice patologiilor
geriatrice, s-a familiarizat cu tehnica
medicală utilizată în domeniul respectiv, cu
vizita pacienţilor, a participat la întocmirea
dosarelor medicale. Ea a menţionat că a
dobândit o experienţă frumoasă şi o va
împărtăşi colegilor săi.
Departamentul
obstetrică
şi
ginecologie de la acelaşi spital Erasme din
Bruxelles a devenit pentru studenta Ala
Molcean locul unde şi-a făcut stagiul de
practică. Pe perioada stagiului ea a asistat
la mai multe proceduri de monitorizare a
sarcinii, s-a implicat activ în stabilirea unor
diagnoze în ceea ce priveşte fiziologia şi
patologia sarcinii, a asistat la efectuarea
electrocardiogramelor pentru bebeluşi, a
luat cunoştinţă cu o nouă tehnică numită
TachoSil, foarte eficientă în prevenirea
hemoragiilor mortale. A asistat la mai multe
intervenţii chirurgicale complicate, diferite
de histerectomia efectuată la noi în ţară,
a luat cunoştinţă de metode inovatoare
precum Tumorectomia, o metodă nouă
pentru depistarea cancerului încă în faza
incipientă şi a ganglionului tumoral. Tânăra
medicinistă a participat la mai multe
seminare unde a învăţat să elaboreze un
plan de investigare în medicină şi a acumulat
multe cunoştinţe medicale. Ala Molcean a
menţionat că medicii din Belgia sunt foarte
preocupaţi de psihologia pacienţilor, ei
înşişi fiind psihologi bine pregătiţi.
Ana Ţurcanu de asemenea şi-a efectuat
stagiul profesional împreună cu colegele
sale la spitalul Erasme. Tânăra studentă
a luat cunoştinţă de serviciul chirurgiei
plastice. A observat că pacienţii sunt
monitorizaţi pe o lungă perioadă de timp
însă pentru intervenţia chirurgicală sunt
internaţi doar pe-o singură zi. Pe parcursul
stagierii a luat cunoştinţă de activităţile
serviciului de chirurgie plastică, a pregătit
dosare medicale, a participat la consultaţii,
s-a familiarizat cu metodele moderne de
tratament. A observat legătura importantă
dintre chirurgia plastică şi alte domenii cum
ar fi dermatologia, neurologia şi chirurgia
generală, a efectuat suturi intratermice.
În final, studenta a venit cu dorinţa de a
iniţia un nou program de studiu destinat
chirurgiei plastice în Republica Moldova,
până acum acesta încă nu se găseşte în
lista cu programe de studii din medicina
autohtonă.
Studentul Radu Tabac şi-a efectuat
stagiul de practică la acelaşi spital
Erasme. Dumnealui a făcut cunoştinţă cu
particularităţile serviciului de chirurgie, a
cunoscut cele mai noi realizări în diagnostic,

precum a acumulat şi cunoştinţe teoretice de
valoare. În domeniul patologiei vasculare,
după cum a observat stagierul Radu Tabac,
există o cooperare între medicii patologişti
şi chirurgi, însă patologii nu au de a face cu
intervenţii chirurgicale, dar sunt preocupaţi
de examinarea pacienţilor şi de îngrijirile
postoperatorii. Tânărul a mai participat la
aplicarea tratamentelor endovasculare, a
făcut incizii uşoare care cauzează mai puţine
dureri pacientului. În urma acestei stagieri
el a căpătat o viziune mai globală în ceea
ce priveşte activitatea unui spital de talie
europeană şi şi-a aprofundat cunoştinţele
în chirurgia vasculară.
De asemenea la Bruxelles, numai că
la spitalul universitar Saint Pierre a avut
să-şi facă stagiul practic în domeniul

oftalmologiei
Ecaterina
Pavlovschi.
Conducătorul stagiului i-a fost profesorul
Francois Willermain. Ca şi celelalte colege,
dra Pavlovschi a asistat la mai multe
intervenţii chirurgicale, s-a familiarizat cu
tehnicile de diagnosticare în oftalmologie
şi tratamentele postoperatorii aplicate. A
luat cunoştinţă cu amploarea organizării
şi funcţionării unei secţii de oftalmologie
într-un spital european. Cel mai important
lucru pe care l-a însuşit este că medicii sunt
foarte receptivi la doleanţele pacienţilor.
Oraşul Montpellier se află chiar în
inima Franţei. Anume aici, la Spitalul
Universitar Gui de Chauliac, a avut de
înfăptuit stagiul său practic Doina Chiaburu.
În perioada stagierii, dra Chiaburu, fiind
tutelată de profesorul Frederic Venail,
specialist în ORL şi Chirurgie cervico-facială,
a asistat la operaţii de corecţie a auzului
prin implantul cohlear şi a mai multor
intervenţii chirurgicale în domeniul ORL, a
fost antrenată în stabilirea diagnosticului,
s-a familiarizat cu toate metodele de
diagnosticare a surdităţii, a asistat la mai
multe intervenţii chirurgicale în domeniul
ORL. A revenit acasă cu un bogat bagaj de
cunoştinţe, pe care îl va utiliza în teza ei de
licenţă şi toate metodele pe care le-a învăţat
le va implementa în Republica Moldova.
La acelaşi spital, numai că la
Departamentul Oftalmologie a avut de
trecut stagiul practic Ina Jacotă. Tânăra
se mândreşte cu faptul că a avut pacienţi
chiar din prima zi şi a avut posibilitatea să
le facă diagnosticare preventivă. A încercat
totodată să se adapteze la cerinţele grupului
de lucru din spital. În primul rând, a urmat
să să iniţieze cu aparatele sofistícate, pe
care, la început nu ştia să le utilizeze. A
rămas frapată de faptul că studenţii din
primul an de rezidenţiat efectuau operaţii
destul de dificile. “Conducătorul meu
m-a învăţat din a doua săptămână să fac
mici intervenţii la nivel ocular copiilor
mici”, a afirmat tânăra studentă. A avut
dificultăţi în ceea ce priveşte comunicarea,
deoarece mulţi dintre ei nu cunoşteau
limba franceză. O altă dificultate pe care
a întâlnit-o a fost rivalitatea dintre ea şi
studenţii francezi, care îşi efectuau stagiul
de practică la aceeaşi instituţie medicală.
A impresionat-o faptul că între profesorii
universitari, medicii internişti şi studenţii
practicanţi era o relaţie de egalitate şi în
comunicare şi în activităţi, fiind permanent
predispuşi să se ajute între ei.
Nu mai puţin sensibilizat de practica
acumulată în timpul stagierii a rămas
şi Nicolae Rusu, care şi-a perfecţionat
Tel.: 022 205 235.

abilităţile practice şi şi-a îmbogăţit
cunoştinţele teoretice
în domeniul
chirurgiei digestive şi endocrinologie la
spitalul Universitar din Nantes. Tutorele
său a fost profesorul Antoine Lehur. Tânărul
medicinist a luat parte la o serie de activităţi,
printre care obişnuitul tur prin spital,
întocmirea dosarelor pacienţilor, asistarea
şi participarea la intervenţii chirurgicale.
În principal, tânărul a fost impresionat de
legătura dintre medic şi pacienţi. A fost de
asemenea surprins de faptul că medicul
internist are o mare libertate de alegere
şi de decizie în privinţa pacientului, iar
asistentele medicale fac un raport al stării
pacientului la fiecare 8 ore. Pe parcursul
stagiului său Nicolae a participat la 33 de
operaţii pasiv şi 8 operaţii activ, a efectuat

78 de consultaţii programate şi 23 de
consultaţii urgente. După orele petrecute
în spital cu pacienţii, tânărul lua parte şi
la videoconferinţele care se organizau cu
medicii de la spitalul universitar din Pays
de la Loire şi unde se discutau cazurile cele
mai dificile pe care le-au avut pe perioada
săptămânii.
În domeniul chirurgiei digestive,
parietale şi celioscopice şi-a desfăşurat
stagiul său practic Victor Şchiopu la
spitalul universitar din Angers. A efectuat
cercetări asupra cancerului digestiv şi a
făcut cunoştinţă cu studenţi de la Sorbona,
cu care a rămas în relaţii de prietenie şi
colaborare.
La finalul prezentărilor, rectorul Ion
Ababii le-a mulţumit încă o dată studenţilor
pentru rapoartele pe care le-au făcut: “Mă
bucur că aţi avut posibilitatea să mergeţi
peste hotarele ţării să cunoaşteţi şi alte
experienţe în ceea ce priveşte practica
medicală.” Dumnealui şi-a exprimat opinia
că remanierile şi reformele care au fost
făcute cu mulţi ani în urmă în sistemul
francez de sănătate la noi abia sunt în faza
incipientă, iar tânăra generaţie are datoria
de a continua aceste reforme, de a aduce
la cunoştinţa societăţii viziunea europeană
în ceea ce priveşte sistemul de sănătate
autohton. Domnul rector şi-a exprimat
dorinţa ca cei care au participat la acest
proiect să editeze o carte, care să înglobeze
toate aceste rapoarte ştiinţifico-practice şi
care să rămână în istoria universităţii.
Preşedintele AUF Roman Kwiatkowski,
la rândul său, a mulţumit pentru rapoartele
interesante pe care le-au prezentat
studenţii la acest seminar, dumnealui
observând că fiecare dintre ei a acumulat
ceva nou: “Aţi trăit o experienţă interesantă
într-o ţară diferită de cea în care aţi
crescut, aţi văzut un alt stil de viaţă, o altă
atitudine, alte obiceiuri şi tradiţii, fapt care
vă diferenţiază într-un fel de alţi colegi.
Acum nu vă rămâne decât să aplicaţi ceea
ce aţi acumulat şi să menţineţi vie această
legătură pe care aţi stabilit-o cu cadrele
medicale de acolo.”
La finalul întâlnirii, după ce s-a făcut
o evaluare a tuturor prezentărilor, au fost
alese patru dintre cele mai bune rapoarte,
autorii cărora au beneficiat de premii.
Studenţii au adus sincere mulţumiri Agenţiei
Universitare Francofone, administraţiei
Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, în special
dnei Gabriela Iacob, şef secţie Cooperare
Internaţională, care şi-a adus aportul la
organizarea acestor stagii.
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(Continuare din pag. 1)
Prof. Ion Ababii a adus mulţumiri
cordiale și părinţilor, care în vremuri
incerte au reușit să crească și să educe
copiii lor în așa manieră încât aceștia
să promoveze valori educaţionale și
morale. Mediul academic încurajează
creativitatea tinerilor. Pe lângă abilităţile profesionale pe care le propagă,
Universitatea mai formează și anumite
calităţi socio-umane. Acestea îi vor aju-

Un început de cale
pentru studenţii
înmatriculaţi
la medicină
ta să se încadreze în termeni optimi în
realitatea economică, socială și politică
din societatea contemporană.
Premierul Vlad Filat a felicitat studenţii cu ocazia sărbătorii și le-a dorit
multe realizări frumoase pe tărâmul
profesional, precizând că USMF ”Nicolae Testemiţanu” a fost, este și va rămâne o instituţie de prim rang, iar prin
calitatea pregătirii ea își lasă amprenta
asupra evoluţiei întregii societăţi, a nivelului general de cultură, performanţă
profesională și de cunoaștere.
Doamna Liliana Palihovici, vicepreședintele Parlamentului, a notat că
medicina este un domeniu care implică
eforturi serioase, nopţi nedormite și
multă muncă de studiu și cercetare. În
final recunoștinţa pacienţilor compensează toate aceste dificultăţi.
Cu un mesaj de salut a venit și ministrul sănătăţii Andrei Usatîi, care a
avut deosebita plăcere să salute viitorii studenţi la medicină în numele comunităţii medicale. Domnul ministru a
subliniat că viitorii medici trebuie să își
stabilească clar prerogativele de activitate, iar în cazul medicilor prioritar este
pacientul. Pe primul loc trebuie să se
situeze pregătirea universitară, pe cel
de-al doilea – aplicarea cunoștinţelor
medicale, iar ultimul, dar nu în cele din
urmă, este actul medical propriu-zis.
Academicianul Gheorghe Ghidirim, președintele Ligii Medicilor din
Moldova, a adresat un mesaj călduros
de felicitare proapeţilor studenţi, deoarece ei au ales cea mai prestigioasă
instituţie de învăţământ din Moldova
și de peste hotare. Le-a urat multă
perseverenţă, disciplină și muncă intensivă.
Marcel Abraș, președintele Asociaţiei Studenţilor și Rezidenţilor al Universităţii, le-a urat „bun venit” studenţilor într-o nouă lume care va fi interesantă datorită activităţilor multiple, în
care se pot implica în timpul liber sau
îmbinarea unor activităţi didactice cu
cele practice, schimb de experienţă cu
studenţii străini etc. Asociaţia Studenţilor și Rezidenţilor le este alături în permanenţă și îi susţine în acești ani.
În finalul ceremoniei s-a dat citire
unui mesaj din partea președintelui
Parlamentului Republicii Moldova Marian Lupu. Festivitatea a urmat tradiţiile istorice ale Universităţii – depunerea
Jurământului de student, înmânarea
atributicii și simbolurilor de către studenţii anului VI acelor care abia pășesc
pragul unui nou ciclu de viaţă, cel academic. Au fost depuse, ca și în ceilalţi
ani, flori la monumentul lui Ștefan cel
Mare și Sfânt, precum și la bustul marelui medic și om legendă al neamului
nostru Nicolae Testemiţanu.

Tribuna vieþii studenþeşti

“Donează sânge! Fii erou! Dăruieşte o picătură de viaţă!”
Ca şi în anii precedenţi acesta a fost
sloganul campaniei de donare de sânge,
organizate de către studenţii și rezidenţii
Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
Pe 11 octombrie a.c., studenţii și rezidenţii au făcut un gest nobil pentru cei
aflaţi în suferinţă, donând sânge în cadrul
campaniei “Donează sânge! Fii erou! Dăruiește o picătură de viaţă!”
Campania este desfășurată de către
membrii Asociaţiei Studenţilor și Rezidenţilor din Medicină din Republica Moldova
(ASRM). Obiectivul proiectului este completarea deficitului de sânge din spitalele
din ţară printr-o colectare de sânge extensivă, informarea și sensibilizarea societăţii
în acest sens. Anul acesta s-a preconizat
colectarea a peste 200 de pungi de sânge, în total în liste s-au înscris cca 140 de
persoane dintre care 112 au donat sânge.
Cei mai mulţi tineri care s-au mobilizat au
fost studenţii Facultăţii Medicină 1 și Farmacie. Evenimentul s-a desfășurat cu susţinerea Centrului Naţional de Transfuzie a
Sîngelui din Republica Moldova.
Disponibilitatea sângelui în cazul operaţiilor și al transfuziilor este o parte esenţială a sistemului de îngrijiri în sănătate.

Medicii şi chirurgii se bazează pe donarea
de sânge pentru a efectua, în fiecare zi, o
serie de intervenţii care salvează viaţa sau
o prelungesc. Anumite componente extrase din sânge, cum ar fi plasma, sunt importante pentru tratarea arsurilor și prevenirea infecţiilor. Spitalele din Republica
Moldova au nevoie de o rezervă de sânge
aparţinând oricărei grupe sangvine.
Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor
este o organizaţie de tineri conştienţi
de starea de lucruri din societatea
în care trăiesc, ei îşi asumă de multe

Înmatricularea studenţilor
internaţionali
În data de 9 octombrie curent în
Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
a avut loc ceremonia festivă de înmatriculare a studenţilor internaţionali.
Sala Senatului era arhiplină atât
cu studenţi internaţionali, care fac

vorbit celor prezenţi despre Universitatea noastră, despre regulile şi
tradiţiile după care ne conducem.
Dl rector a menţionat că absolvenţii
Universităţii de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” nu
sunt doar medici sau farmaciști calificaţi, ci și ambasadorii Republicii

primii pași în tainele medicinii, cât
și cu apropiaţii, rudele, prietenii,
colegii acestora, care veniseră să îi
susţină. În acest an au fost înmatriculaţi 430 studenţi internaţionali la
studii, la facultatea Medicină – 243
studenţi; facultatea Stomatologie
92 studenţi; facultatea Farmacie 6
studenţi ; în secţia Pregătire preuniversitară au fost înmatriculaţi 87 persoane și la studii post universitare
prin rezidenţiat au fost înmatriculaţi
- 2 rezidenţi. Tinerii sunt veniţi din 24
de ţări ale lumii, cei mai mulţi sunt
din Israel.
Şedinţa festivă a fost deschisă
de către dl rector Ion Ababii care a

Moldova în ţările lumii, care ne duc
faima Universităţii și a ţării. Dl rector
le-a urat studenţilor insistenţă, curaj
și le-a promis că Universitatea le va
oferi tot suportul de care vor avea
nevoie. Cuvinte de salut au adus Valeriu Chicu, prorector pentru Relaţii
internaţionale, Igor Cemortan, șef
catedră Biologie moleculară și Genetică umană, Mihail Gavriliuc, decan
facultatea Medicină 2, și Elena Costru-Tașnic, președinte al Asociaţiei
ştiinţifice a studenţilor şi tinerilor
medici. Administraţia Universităţii şi
cadrele profesoral – didactice le-au
urat studenţilor multă perseverenţă
şi succese.

ori responsabilităţi şi scopuri nobile,
demonstrând maturitate în deciziile
importante pe care le au de urmat. În
ultimul timp ei au realizat mai multe
campanii de informare şi sensibilizare a
populaţiei, demonstrând solidaritate şi
atitudine receptivă în rezolvarea unor
probleme care afectează sănătatea
populaţiei. Se implică în acţiuni de
informare şi umanizare a societăţii privind
lupta împotriva tutunului, împotriva
tuberculozei şi a altor flageli negativi care
afectează societatea noastră.
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În atenţia
îndrăgostiţilor
de arta actoriei!

Studenţii Universităţii de Stat
de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”, pasionaţi de lumea teatrului și
cea a actoriei, sunt invitaţi să
facă parte din marea familie a
Teatrului dramatic studenţesc
„Grigore Vieru”. Înscrierea va
avea loc în zilele de marţi și joi,
între orele 16:30 și 20:30.
Telefon de contact:
022/205-201
Deviza noastră: Intră cine
vrea, rămâne cine poate!

Un prim pas spre combaterea tuberculozei
Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a găzduit la
12 octombrie 2012 lansarea
campaniei
informaţionale
“Împreună putem învinge tuberculoza”. Campania a fost
lansată de către Centrul pentru politici și analize în sănătate (Centrul PAS) și Asociaţia
Studenţilor și Rezidenţilor în
Medicină din Republica Moldova (ASRM).
Evenimentul a fost deschis de Viorel Soltan, directorul Centrului PAS, care a menţionat: “Lansăm astăzi una
dintre campaniile pe care le
desfășurăm de mai mulţi ani,
Campania de informare pentru prevenirea tuberculozei.
Această Campanie se desfășoară sub egida Ministerului Sănătăţii încă din 2004,
dar anul acesta este specială
prin faptul că am ales 5 ambasadori dintre persoanele
publice din ţară, astfel încât
mesajul să ajungă mai rapid
la cetăţeni. În acest context
interpretele Ana Barbu, Geta
Burlacu, jurnalistul și dramaturgul Constantin Cheianu,
preotul și parohul Bisericii “Sf.
Dumitru” din Chișinău Pavel
Borșevschi și medicul chirurg,
acad., prof. univ. Gheorghe
Ghidirim, vor încerca să aducă un mesaj de sensibilizare
în această campanie pentru
fiecare cetăţean în parte, expus riscului infecţiei cu TBC.”
Dl Soltan a relatat că această
campanie urmărește două
obiective fundamentale: de-a
a duce cât mai multă informaţie despre tuberculoză
în rândul cetăţenilor și de-a
educa societatea să-și facă
obligatoriu un examen medical când apar unele simptome ale bolii.
Rectorul Ion Ababii a
avut un succint discurs în

Tel.: 022 205 235.

E-mail: pr@usmf.md

faţa audienţei. Dumnealui a
mulţumit oaspeţilor prezenţi
la această lansare: “Este un
lucru foarte important ca să
fie implicaţi tinerii în acest
proiect pentru că ei sunt acei
care vor continua tradiţiile în
medicina autohtonă, iar prevenirea unei boli al cărei indicatori, în ultimul timp, sunt
mai mult în creștere, decât
în celelalte ţări, este un motiv de îngrijorare pentru noi.
Noi, cei care ne specializăm
în medicină, trebuie să venim
cu idei creative ca să combatem aceste flageluri care
perturbă bunul mers al lucrurilor în societate.” În finalul
discursului rectorul USMF
”Nicolae Testemiţanu ” a
adus profundă recunoştinţă
studenţilor și rezidenţilor,
care s-au implicat cu seriozitate și responsabilitate în diseminarea informaţiei despre
această campanie.
Gheorghe Ţurcanu, vice-ministru al Sănătăţii, a
mulţumit
organizatorilor,
ambasadorilor, voluntarilor,
că sunt parte a acestei campanii de informare și educare
a societăţii: “Vă mulţumesc
că aţi acceptat să luptaţi cu
această problemă gravă cu
care se confruntă ţara noastră. Este o responsabilitatea
enormă să informăm toate
generaţiile despre cauzele și
consecinţele acestei boli. Sub
egida Universităţii de Medicină și a ambasadorilor, cred
și sper că campania se va bucura de succes. Cu părere de
rău, astăzi avem o creștere a
numărului de îmbolnăviri cu
tuberculoză și la copii, fapt
ce trebuie să ne mobilizeze
și mai mult în prevenirea și
combaterea acestei necruţătoare boli.”
Viorel Soltan a făcut o
mică descriere a campaniei.

Pe parcursul unei anumite
perioade de timp pe întreg
teritoriul ţării vor fi distribuite
materiale promoţionale, iar la
unele canale mass-media vor
fi distribuite cinci spoturi publicitare. Totodată, în cadrul
evenimentului au fost prezentate obiectivele campaniei,
materialele promoţionale, inclusiv spoturile publicitare, în
care ambasadorii se adresează diferitor grupuri de populaţie cu unele mesaje personale
pentru a stopa tuberculoza în
Republica Moldova.
Ana Barbu, interpretă
de muzică populară și ambasador al acestei campanii,
a relatat că se simte onorată să fie de ajutor populaţiei
din republică şi altfel decât
prin cântec. A urat succes
celor implicaţi în această
campanie,
exprimându-şi
dorinţa ca tinerii să scoată
această ţară din izbelişte.
Dr. Andrei Moșneaga, delegat din partea OMS în RM,
a salutat iniţiativa de-a desfășura această campanie în
ţara noastră, pentru că datele
prezentate de OMS în ceea ce
privește tuberculoza în societatea noastră sunt destul de
îngrijorătoare. Dumnealui a
remarcat că deși medicina a
progresat mult în ultimii ani,
dar pastila nu joacă rolul principal în tratarea unui pacient,
ci depinde foarte mult de dorinţa acestuia de a se trata.
În final, au fost premiaţi
cei mai activi voluntari, care
au fost implicaţi pe parcursul
practicii de vară în activităţile de informare a populaţiei
privind tuberculoza. Tinerii
au primit cadouri și multe
cuvinte de laudă din partea
persoanelor publice prezente
în sală și au fost încurajaţi să
continue activitatea în acelaşi
ritm.
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In memoriam
profesorului
Vasile ANDRIEȘ

In memoriam

Nume înveșnicit în piatră
al profesorului Boris PERLIN
Anul acesta s-au consemnat 100 de ani de
la nașterea marelui savant Boris Perlin - doctor
habilitat în medicină, profesor universitar, Om
Emerit, fondator al catedrei Anatomie. În data
de 18 septembrie a.c., la Universitatea de Stat
de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,
în incinta catedrei Anatomia omului, a avut loc
dezvelirea plăcii comemorative în cinstea ilustrului savant, mult regretatului Boris Perlin.

În data de 9 septembrie 2012, în cadrul catedrei Anatomia omului (USMF "Nicolae Testemiţanu") a avut loc inaugurarea plăcii comemorative a
regretatului profesor universitar Vasile ANDRIEȘ.

În debutul evenimentului, rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”
Ion Ababii a ţinut un discurs despre
viaţa și activitatea distinsului savant,
menţionând că în aproape jumătate
de secol de activitate, prof. Vasile
Andrieș a reușit să îmbine armonios
activităţile de pedagog, cercetător,
anatomist și manager.
Profesorul Vasile Andrieș a văzut lumina zilei la 3 ianuarie 1938
într-o familie de agricultori din satul Giurgiulești, Vulcănești. În 1958,
intră în categoria admișilor la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. Chiar din anul doi de studii, a
manifestat un interes deosebit faţă
de disciplina Anatomia omului, incluzându-se activ în activitatea de
cercetare în cadrul cercului știinţific
studenţesc al catedrei.
În cadrul acestei catedre s-a format ca un bun specialist, cercetător
și pedagog în domeniul anatomiei
omului, parcurgând în ascensiune
toate treptele ierarhice, caracteristice pentru școala superioară – de
la doctorand, asistent până la profesor universitar, șef catedră. În 1971,
a susţinut cu brio teza de doctor în
medicină, iar în 1989 pe cea de doctor habilitat.
Activitatea știinţifico-didactică a profesorului, pe lângă tezele
de doctorat și piesele anatomice a
fost materializată în cele peste 260
de lucrări știinţifice și metodicodidactice, inclusiv 6 monografii și
3 manuale, editate în ţară și peste
hotare.
Despre meritele știinţifice ale
regretatului profesor vorbesc și titlurile de Om Emerit al RM (2004),
membru corespondent al Academiei Internaţionale de Ecologie și Protecţie a Mediului și cel al Academiei
Internaţionale de Informatică din
Sankt-Petersburg.
Pe parcursul întregii sale activităţi prof. Vasile Andrieș a îmbinat
armonios activitatea știinţifică cu
cea didactică. Seminarele și cursurile ţinute s-au bucurat de o înaltă
apreciere din partea tineretului studios – peste 40 de generaţii, cu care
prof. Andrieș și-a împărtășit fără
rezerve cunoștinţele, experienţa și
sufletul.
În amintirea reputatului medicinist a vorbit discipolul său, prof.
univ. Ilia Catereniuc: „Ziua de 17 august este zi cu amintiri triste, pentru
că este ziua în care a decedat un om
foarte destoinic, fost șef al catedrei
Anatomia omului, prof. Vasile AnAdresa redacţiei:
bd. Ştefan cel Mare
165
mun. Chişinău,
MD 2004

drieș. În calitate de dascăl, Vasile
Andrieș a fost un model de urmat
pentru cei care i-au fost colegi, prieteni, studenţi. Pentru mine a fost
un exemplu de conduită umană; ca
fost elev și discipol am toată recunoștinţa, dragostea și stima pentru
ceea ce m-a învăţat să fac. A fost un
om de mare curaj, pasionat de ceea
ce făcea și cu o minte luminată.”
În continuare, Eugenia Marin,
un om foarte apropiat al profesorului și nașă de botez al acestuia,
a rostit câteva cuvinte în amintirea
celui care a fost „îndrăgostit de profesia sa, mai ceva ca de o femeie”.
„Vasile Andrieș ne vizita foarte des,
ţinea foarte mult la fiica mea Doiniţa, nume care l-a pus ulterior și fiicei
sale. A fost un om de o mare omenie
și dacă ar fi să sfătuiesc acești studenţi să preia ceva de la el, aceastea ar fi: insistenţa, pasiunea pentru
muncă, dragostea pentru viaţă, pentru a face mereu ceva deosebit.”
Prof. univ. Natalia Cherdivarenco, coleg de serviciu al fostului cercetător știinţific, a menţionat tăria
de caracter și cumsecădenia distinsului pedagog. Dumneaei a menţionat că generaţii întregi de studenţi
care au trecut prin școala lui au rămas cu un bagaj vast de cunoștinţe, inclusiv colegii de breaslă. Dna
Cherdivarenco și-a exprimat speranţa ca generaţiile de astăzi să îi
menţină aprinsă flacăra memoriei.
Mihai Mostovei, studentul
anului VI, a ţinut un discurs elogios în adresa fostului său profesor.
Tânărul a menţionat că fostul său
dascăl a găsit o nouă abordare de
predare a cursurilor, astfel încât să
le fie interesant studenţilor, să intre
binedispuși la ore. Reușea nu doar
să redea esenţialul teoretic, ci le
prezenta și exemple din experienţa
proprie.
Mihail Ștefăneţ, șef catedra
Anatomia omului, a menţionat că
Vasile Andrieș a fost un adevărat
patriot al pământului și neamului
nostru, îndrăgostit de cultura, istoria și limba acestui popor, a promovat și cultivat această dragoste zi de
zi în rândurile tineretului studios și
al medicilor, a depus mari eforturi
în educaţia sănătoasă a mai multor
generaţii de medici.
Cu trecerea în nefiinţă a profesorului Vasile Andrieș se încheie
o pagină destoinică, de o valoare
incontestabilă din istoria Universităţii noastre și a comunităţii medicale autohtone.

Cuvântul de deschidere
a ceremoniei l-a avut rectorul Ion Ababii, prof. univ., dr.
hab., care a vorbit despre marile realizări obţinute de către
savantul Boris Perlin în domeniul morfologiei. În discursul
său domnul rector nu a uitat
să menţioneze și calităţile general-umane ale profesorului,
descriindu-l ca pe o persoană
obiectivă, modestă și responsabilă.
Onoarea de a dezveli placa
comemorativă le-a revenit primelor discipole ale savantului
B. Z. Perlin – prof. univ. Natalia Cherdivarenco și conf. univ.
Galina Vincenco.
În discursul său dna Natalia Cherdivarenco, profesor
consultant, catedra Biologie
moleculară și genetică umană,
a vorbit cu mult drag despre
savantul și omul Boris Perlin,
menţionând frumoasa tradiţie
a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” de a înveșnici numele personalităţilor notorii,
care au realizat atât de multe
pentru dezvoltarea învăţământului superior medical: „Astăzi
este o zi foarte importantă și

emoţionantă pentru toţi cei
care l-au cunoscut și care au
învăţat de la Boris Perlin, unul
dintre puţinii care și-a dedicat
pe deplin viaţa medicinei, rămânând o persoană modestă,
corectă și obiectivă. De la el
învăţau nu doar studenţii, ci și
cei care activau în cadrul catedrei.”
Conferenţiarul universitar Galina Vincenco a povestit
despre soarta deloc ușoară a
savantului Boris Perlin, despre felul lui deosebit de a-şi
împărtăşi vastele cunoştinţe
discipolilor, de a-i îndruma și
de a le explica totul amănunţit, deoarece a fost o persoană
foarte atentă la detalii și foarte
responsabilă.
Mentorul morfolog a oferit tinerilor lecţii nu numai
de anatomie, dar și de viaţă
– aceste cuvinte au trecut ca
un fir roșu prin toate luările
de cuvânt de la această ceremonie. ”Boris Perlin a fost un
exemplu de conduită pentru
cei din jur, avea un deosebit
spirit diplomatic”, a ţinut să
menţioneze prof. univ. Mihail Ştefăneţ, șeful catedrei
Anatomia omului, discipo-

lul profesorului Boris Perlin.
Încă o discipolă a
regretatului savant, dna Eugenia Lopotenco, conferenţiar
universitar, catedra Anatomia
omului, a rostit cuvinte frumoase și pline de emoţii despre îndrumătorul său: „Un om
de o mare omenie, un om de o
mare înţelepciune, iubea anatomia… De la profesorul Perlin am învăţat tainele corpului
omenesc. A fost o personalitate exigentă și întotdeauna
obiectivă, care avea un mare
dar – cel de a asculta”.
Frumoasa tradiţie de înveșnicire a amintirii celor mai
notorii personalităţi prin instalarea de plăci comemorative
atestă o atitudine deosebită
faţă de înaintașii noștri și menţionatul eveniment va rămâne
drept un model de imitat pentru viitoarele generaţii de medici, care-și vor face studiile la
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” și care vor continua
frumoasele datini ale Almei
Mater și medicinei autohtone,
la fondarea cărora un aport
considerabil l-a avut profesorul
Boris Perlin.

Universul sportiv

În cinstea Zilelor Universităţii
În contextul manifestărilor de ordin știinţific și cultural, consacrate Zilelor Universităţii,
se înscriu și competiţiile sportive, care sunt în
plină desfășurare în Complexul sportiv de la
Malina Mică. Studenţii și rezidenţii se întrec la
mini fotbal, tenis de masă, volei, baschet, badminton, șah, joc de dame, aruncarea dartsului și împingerea greutăţii.
Învingătorilor li se vor înmâna diplome și
premii bănești din fondurile Universităţii, Asociaţiei studenţilor și rezidenţilor și Comitetului
sindical.
Vă mai informăm că recent, în zona de
agrement Camping din Vadul lui Vodă s-a
desfășurat cea de a 27-a Spartachiadă a lucrătorilor din domeniul ocrotirii sănătăţii din
Republica Moldova. Cel mai bun rezultat al
reprezentanţilor USMF „Nicolae Testemiţanu”
l-a înregistrat echipa de volei masculin, care
s-a situat pe locul II și a devenit vicecampioană
a Spartachiadei 2012. În meciul decisiv, care a
decurs la cote maxime de intensitate, jucătorii
Universităţii au cedat doar în setul III hotărâtor în faţa echipei Asociaţiei Farmaciștilor din
Moldova cu un scor final de 1:2. În lotul Universităţii au evoluat Vitalie Lescov; Vladimir
Iacub; Oleg Solomon; Gheorghe Bezu; Eduard
Pleșca; Dorin Tănase; Cornel Munteanu. Este
de notat că căpitanul echipei Dorin Tănase a
fost recunoscut unanim drept cel mai bun
voleibalist al Spartachiadei. La minifotbal s-a
evidenţiat Mihail Zaiaţ, care a fost desemnat
cel mai bun fotbalist al Spartachiadei. Jucătorii
menţionaţi au fost premiaţi cu premii bănești
de Sindicatul „Sănătatea”.
De locul III la jocul de dame s-a învrednicit
Vasile Oineagră.
***
P.S. În momentul semnării ziarului în tipar

au parvenit primele rezultate la competiţiile
nominalizate. Trecem în revistă învingătorii
care s-au plasat pe locul întâi.
Volei feminin:
Locul întâi l-au ocupat echipa compusă din Angela Covtun, Ecaterina Talasimova,
Svetlana Cliţman, reprezentante ale Facultăţii
Medicină.
Aruncarea darts-ului:
băieţi - pe primul loc s-a situat Cristian
Oglinda, Facultatea Medicină anul II, iar la fete
a câștigat Aculina Alexei, Facultatea Stomatologie anul I.
Tenis de masă:
băieţi - Chiril Cernov, Facultatea Medicină,
anul I; fete - Maricela Negru, Facultatea Farmacie, anul III.
Joc de dame:
băieţi - Alexandru Voloșin, Facultatea Farmacie, anul I; fete - Lilia Moisei, Facultatea Sănătate Publică, anul IV.
Șah:
băieţi - Artur Cănia, rezident;
fete - Sanda Vetrilă, Facultatea Stomatologie, anul III.
În programul competiţional al cadrelor
didactice și colaboratoriilor sunt incluse aceleași probe în afară de aruncarea darts-ului și
împingerea greutăţii. Premianţi ai locului întâi
au devenit:
Șah - Alexei Sofroni, conf. univ., care s-a
clasat pe primul loc și la jocul de dame;
șah femei - Eudochia Cibotari.
Joc dame, femei - Nadejda Ţurcan, conf.
univ.
Tenis de masă: bărbaţi - Alexei Bojonca,
laborant; femei - Angela Ermurachi.
Aruncări la coș - Vadim Gavriliţa, conf.
univ.
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