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Editorial

În data de 16 iunie, clopoţelul 
a răsunat ultima dată pentru pro-
moţia 2017 a Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Moldova.
În cadrul unei festivităţi pline de 
emoţii profunde și aplauze, cei 680 
de absolvenţi autohtoni au depus 
Jurământul de medic și farmacist. 
Copleșiţi de trăirile celor șase și, 
respectiv, cinci ani de studii, mai 
zâmbăreţi și mai descătușaţi decât 
la orele de curs, tinerii au purtat cu 
mândrie mantia și toga – simboluri-
le academice ale absolvirii. Din sală 
îi priveau, cu mândrie, blândeţe 
și lacrimi de bucurie, părinţii și 
apropiaţii lor, cei care le-au fost 
alături în cele mai dificile momente, 
dar și la cele mai importante și fru-
moase evenimente din viaţa lor.

Cu un călduros salut, rectorul Ion 
Ababii a deschis ceremonia de depu-
nere a Jurământului lui Hippocrates, 
felicitându-i pe proaspeții absolvenți 
şi îndemnându-i să-şi îndeplinească 
misiunea cu demnitate şi devota-
ment. „Sunteți o promoție deosebi-
tă, deoarece sunteți promoția anului 
2017, declarat prin Hotărârea Parla-
mentului Republicii Moldova, Anul 
Nicolae Testemițanu”, a menționat 
rectorul. De asemenea, academici-
anul Ababii a accentuat că, odată cu 
rostirea Jurământului, tinerii medici 
şi farmacişti fac un nou pas în carie-
ra profesională. „Această ceremonie 
marchează un început de cale cu 
mari responsabilități, dar şi cu satis-
facții enorme, generate de victoria 
asupra maladiilor, suferinței şi mor-
ții. Prin acest legământ cu toții ne 
asumăm datoria de a sta de veghe la 
sănătatea pacienților, indiferent de 
naționalitate, confesiune, origine et-
nică, apartenență politică, statut soci-

al”, a remarcat profesorul Ion Ababii.
Manifestarea a continuat cu 

rostirea solemnă a Jurământului de 
medic şi farmacist şi înmânarea fla-
cărei cunoştințelor studenților din 
anul I, aceştia luându-şi angajamen-
tul, conform tradiției, să o păstreze 
cu sfințenie şi devotament.

La eveniment a fost prezent 
prim-ministrul Republicii Moldova  
Pavel Filip, care i-a felicitat pe 
absolvenți cu prilejul absolvirii, 
exprimându-şi convingerea că pro-
fesia pe care şi-au ales-o va fi exer-
citată cu cinste şi demnitate şi vor 
contribui la modernizarea sistemu-
lui național de sănătate, la sporirea 
calității asistenței medicale şi la asi-
gurarea cu medicamente în confor-
mitate cu standardele mondiale.

Cu un mesaj de felicitare pen-
tru absolvenți a venit şi profesorul 
universitar Vladimir Hotineanu, 
preşedintele Comisiei parlamen-
tare Cultură, educație, cercetare, 

tineret, sport şi mass-media, care 
i-a îndemnat să nu se oprească la 
această etapă în cariera profesiona-
lă, dar să continue studiile în medici-
nă şi farmacie pentru a deveni buni 
specialişti.

Ruxanda Glavan, ministrul 
sănătății, a încurajat absolvenții să-şi 
exercite profesia de medic acasă, în 
Republica Moldova, alături de cei 
care mereu i-au susținut pe parcur-
sul anilor de studii. De asemenea, 
oficialul i-a îndemnat să muncească 
şi să învețe foarte mult şi de acum 
încolo, să fie vigilenți şi corecți 
cu cei bolnavi, deoarece aceasta 
este esența profesiei pe care au 
îmbrățişat-o.

La rândul lor, tinerii medici şi 
farmacişti au mulțumit profesorilor 
şi părinților pentru răbdare, susține-
re, muncă şi abnegație. 

La festivitate au mai participat: 
Valentina Stratan, vicepreşedinte 
al Comisiei parlamentare Protecție 

socială, sănătate şi familie, Mircea 
Buga, consilier principal al prim-
ministrului în domeniul sănătății,  
Victor Savin, şef cabinet la Ministerul 
Sănătății, Lilia Pogolşa, viceministru 
al educației, Ludmila Armaşu, şef ca-
binet la Ministerul Educației, prorec-
torii USMF „Nicolae Testemițanu”, 
decani, prodecani, şefi de catedre, 
profesori universitari, şefi de sub-
diviziuni universitare, studenți, 
rezidenți, părinți şi alți invitați.

Anul acesta, la Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova, 
au susținut cu succes examenele de 
absolvire 967 de persoane, dintre 
care 680 de tineri din țara noastră 
şi 287 de cetățeni din 10 țări. Pen-
tru sistemul național de sănătate au 
fost pregătiți specialişti la Medicină 
– 410, Stomatologie – 125, Farmacie 
– 109 şi Sănătate publică – 36.

Stimaţi colegi,
Vă felicit cu o nouă promoţie de medici şi farma-

cişti şi Vă mulţumesc că, pe lângă cunoştinţele vaste 
în medicină şi farmacie, i-aţi îndrumat să-şi găsească 
vocaţia, i-aţi ajutat să descopere ce este responsabilita-
tea, să înţeleagă etica şi deontologia medicală pentru a 
fi integri şi competenţi în exercitarea viitoarei profesii 
de medic sau farmacist. 

Cu acest frumos prilej, toate cuvintele de gratitu-
dine ar fi prea puţine pentru a Vă exprima recunoştin-
ţa şi aprecierea pentru munca Dumneavoastră. Sper să 
vă bucuraţi de recunoştinţa pe care o meritaţi din par-
tea discipolilor Dumneavoastră şi fiind nişte dascăli de 
vocaţie vă veţi delecta cu fiecare succes pe care îl vor 
înregistra pe parcurs şi prin care vor demonstra că pot 
deveni chiar mai buni decât înaintaşii lor. 

 
Dragi absolvenţi, 
Vă îndreptaţi acum spre una din profesiile la care 

aţi visat, mulţi dintre Dumneavoastră, încă din copi-
lărie. Vă doresc ca visele să devină realitate şi să aveţi 
succese şi în continuare în dezvoltarea profesională, 
deoarece studiile în medicină nu se opresc aici, urmează 
rezidenţiatul şi alte perfecţionări pe parcursul întregii 
vieţi.

A profesa în domeniul medical şi farmaceutic 
înseamnă a vă afla la straja sănătăţii populaţiei, a 
promova constant sănătatea, zi de zi, prin motivarea 
fiecărui pacient, prin fiecare diagnostic stabilit, prin 
prescrierea fiecărui tratament. Cu toţii ne dorim o lume 
sănătoasă, iar nouă, dragi colegi, ne revine atât grija, 
cât şi răspunderea pentru a o clădi. 

Vă îndemnăm să rămâneţi la fel de curajoşi şi să 
Vă urmaţi cu insistenţă visul pentru că numai astfel 
vă puteţi depăşi propriile limite! 

 
Stimaţi medici şi farmacişti,
dragi colegi şi prieteni,

 Alma Mater Vă transmite sincere felicitări şi cu 
ocazia Zilei Lucrătorului Medical şi a Farmacistului. 
Vă mulţumim din suflet pentru curajul de a îndeplini 
una dintre cele mai nobile profesiuni – cea de medic 
şi farmacist, pentru eforturile colosale şi abnegaţia de 
care daţi dovadă în fiecare zi, pentru nopţile nedormite 
şi pentru fiecare clipă dedicată scopului suprem de a 
sta de veghe şi de a dărui sănătate. 

Vă dorim noi performanţe în cariera profesională, 
o viaţă plină de lumină, dragoste, bunăstare, apreciere 
la justa valoare şi cât mai multă sănătate!

La mulţi ani!

Depunerea Jurământului de medic şi farmacist, promoția 2017
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Profesorul universitar  
Valentin Friptu, dr. hab. şt. 
med., a fost menționat cu Di-
ploma Guvernului Republicii 
Moldova pentru rezultate re-
marcabile în activitate.

Sala Palatului Național 
„Nicolae Sulac” a fost inun-
dată de emoțiile oameni-
lor în halate albe care stau 
de veghe asupra sănătății 
populației. De Ziua lor profe-
sională, Ministerul Sănătății, 

în parteneriat cu USMF  
„Nicolae Testemițanu”, a or-
ganizat pentru profesioniştii 
din medicină şi farmacie un 
concert de zile mari.

Manifestarea a fost ina-
ugurată oficial de ministrul 
sănătății, Ruxanda Glavan, 
care a adresat un mesaj de 
felicitare colegilor: „De Ziua 
Lucrătorului Medical şi a 
Farmacistului vreau să încep 
prin a vă transmite, cu mult 

respect, cu multă căldură, cu 
multă emoție şi recunoştință, 
La mulți ani! şi vă mulțumesc 
pentru sacrificiu. Cred că în 
ultima perioadă am demon-
strat că împreună putem găsi 
soluții pentru a îmbunătăți 
sistemul de sănătate”. Oficia-
lul şi-a îndemnat colegii să fie 
la fel de dedicați misiunii no-
bile pe care au ales-o, să fie 
mai buni în tot ceea ce fac şi, 
împreună, să facă Moldova 
sănătoasă.

Diplome ale Guvernu-
lui Republicii Moldova şi ale 
Ministerului Sănătății au 
fost acordate mai multor 
manageri de instituții medi-
cale, directori ai centrelor de 
sănătate publică, profesori 
universitari, medici de fami-
lie, asistenți medicali.

La eveniment au parti-
cipat reprezentanți ai Pre-
şedinției, ai Parlamentului 
şi ai Guvernului Republicii 
Moldova, medici, farmacişti, 
asistenți medicali, specialişti 
din întreg sistemul de să-
nătate din țară şi cadre di-
dactice de la instituțiile de 
învățământ de profil.

Felicitări și noi realizări 
în continuare!

În data de 5 iunie, 
Universitatea de Stat de  
Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu” a ina- 
ugurat Centrul Universitar 
de Reabilitare Medicală, 
eveniment consacrat Anului 
Nicolae Testemițanu. 

Ceremonia a fost inau- 
gurată de Ion Ababii, 
rectorul USMF „Nicolae 
Testemițanu”, care a men-
ționat că deschiderea acestui 
Centru marchează începutul 
unei noi etape în dezvolta-
rea şi modernizarea serviciu-
lui de reabilitare medicală în 
țara noastră şi va spori acce-
sul pacienților la servicii de 
calitate pentru continuarea 
tratamentului după diverse 
intervenții sau traumatisme. 
„Având statutul de centru 
model, acesta va participa 
activ la elaborarea politicii 
de recuperare şi reabilitare 
în conformitate cu politica 
şi Strategia de dezvoltare a 
sistemului național de sănă-
tate şi va dirija procesul de 
extindere a acestui serviciu 
în teritoriu prin crearea unei 
rețele de centre de reabilita-
re, folosind cunoştințele şi 
experiența țărilor dezvoltate 
economic, cum ar fi Belgia, 
Luxemburgul, țările baltice, 
Germania ş.a.”, a remarcat 
academicianul Ion Ababii, 
făcând referire şi la serviciile 
medicale prestate de Clini-
ca Universitară de Asistență 
Medicală Primară şi Centrul 
de Medicină Tradițională 
Chineză. 

La eveniment a par-
ticipat şi Oxana Domenti, 
preşedintele Comisiei par-
lamentare Protecție socială, 
sănătate şi familie, care a 
accentuat că serviciul de re-
abilitare este cea mai slabă 
verigă a sistemului de sănă-
tate din țara noastră, iar lan-
sarea acestui centru inspiră 
încrederea că acesta va fi 
consolidat şi dezvoltat, iar, 
ulterior, va fi extins în toa-
tă republica. De asemenea, 
acoperirea costului aces-
tor servicii va fi asigurată 
de Compania Națională de  

Asigurări Medicale, a decla-
rat parlamentarul. 

În viziunea viceminis-
trului sănătății Liliana Iaşan, 
inițiativa Universității de a 
inaugura acest centru este 
una plauzibilă, deoarece 
serviciul de reabilitare se 
regăseşte atât în protocoa-

lele clinice naționale şi poli-
ticile de sănătate promovate 
de Ministerul Sănătății, cât şi 
în convențiile internaționale 
ratificate. Viceministrul a 
subliniat că acest centru va 
genera resurse umane, care, 
ulterior, ar trebui să meargă 
în instituțiile medico-sanita-
re publice din țară.

În cadrul Centrului Uni-
versitar de Reabilitare Medi-
cală a fost creat un Centru 
de Instruire în Reabilitare 
Medicală Chineză, grație 
guvernului chinez, care an-
terior a investit şi în deschi-
derea Centrului de Medici-
nă Tradițională Chineză. În 
acest context, fiecare dintre 
oficiali a mulțumit wdelega-
ților din China, prezenți la 
eveniment, pentru ajutorul 
acordat în dezvoltarea aces-
tor servicii la noi în țară, dar 
şi pentru contribuția la im-
plementarea altor proiecte 
de succes.

Liu Yong-Qi, directorul 
Departamentului de Studii 
Academice la Universitatea 
de Medicină Tradițională 
Chineză din Provincia Gansu, 
China, a menționat că 
instituția sa este interesată 
în fortificarea parteneriatului 

atât în domeniul mobilității 
academice, cât şi în domeniul 
cercetărilor clinice.

Centrul Universitar de 
Reabilitare Medicală este 
localizat în centrul oraşului 
Chişinău (str. 31 august 
1989, 137A), pe o suprafață 
totală de circa 1200 m², dis-

pune de cabinete pentru ki-
netoterapie, electroterapie, 
terapie ocupațională, tera-
pie manuală, acupunctură, 
fitoterapie. De asemenea, 
aici sunt amenajate două 
săli pentru masaj şi trei ca-
binete pentru hidroterapie.

De serviciile Centrului 
vor beneficia persoanele cu 
dereglări funcționale ale sis-
temului musculo-scheletal, 
ale sistemului nervos central 
şi periferic, ale sistemului 
cardiovascular şi ale celui 
respirator ş.a. Instituția va 
acorda servicii de reabilita-
re în regim de ambulatoriu, 
fapt ce va reduce durata de 
spitalizare a pacienților în 
staționar şi va contribui la 
economisirea resurselor fi-
nanciare. Totodată, aici vor 
fi create condiții optime 
pentru efectuarea cercetă-
rilor ştiințifice în domeniul 
reabilitării medicale. 

Centrul va putea primi 
zilnic cca 80 de pacienți. În 
prezent cca 100 de mii de 
persoane au nevoie de ser-
vicii de reabilitare medica-
lă, dintre acestea cel puțin 
câteva zeci de mii necesită 
servicii de reabilitare acută. 

Cei 287 de absolvenţi 
internaţionali ai Universităţii 
de Stat de Medicină și  
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova au 
depus Jurământul de medic și 
farmacist în data de 15 iunie 
curent.

Mihail Gavriliuc, prorector 
pentru relații internaționale al 
USMF „Nicolae Testemițanu”, a 
dat start ceremoniei şi a accen-
tuat semnificația profesiilor de 
medic şi farmacist, care sunt 
dedicate pentru binele alto-
ra şi presupun multe sacrificii 
pentru bunăstarea societății. 
În acest context, prorectorul 
i-a îndemnat pe absolvenți să 
dea dovadă de umanism, so-
lidaritate şi responsabilitate 
socială, pentru că în această 

profesie interesul pacienților 
şi nevoile lui sociale sunt întot-
deauna prioritare față de cele 
ale medicilor.

Cu un mesaj de felicitare 
pentru proaspeții absolvenți a 
venit şi viceministrul sănătății 
Liliana Iaşan, care a declarat 

că rostirea acestui jurământ 
sacru le oferă posibilitatea de 
a se integra în familia nume-
roasă a comunității medicale, 
iar aceasta presupune şi asu-
marea unei responsabilități – 
de a respecta principiile eticii 
profesionale şi morale. 

Din partea părinților 
absolvenților, Sameeh Asadi 
a rostit un mesaj plin de gra-
titudine şi a subliniat aportul 
administrației şi al cadrelor 
didactico-ştiințifice ale USMF 

„Nicolae Testemițanu” în 
educarea şi realizarea aspirației 
acestor tineri, în speranța împli-
nirii unui vis nobil. 

„Suntem recunoscători 
Universității pentru că ne-a 
oferit şansa să devenim me-
dici, iar dificultățile întâmpi-
nate pe parcurs au fost trep-
te sigure pentru îndeplinirea 
acestui vis”, a mărturisit cel 
mai bun absolvent al Facultății 
de Medicină nr. 2, Adam Akel.

Menționăm că dintre cei 
287 de studenți internaționali, 
care în acest an au absolvit USMF  
„Nicolae Testemițanu”, 159  
şi-au făcut studiile la Facultatea 
de Medicină nr. 2 (cu preda-
re în limba engleză), 67 – la  
Stomatologie, 49 – la Facultatea 
de Medicină nr.1 (cu predare în 
limba română), 11 – la Farma-
cie şi o persoană a optat pentru 
Sănătate publică.

Cei mai mulți absolvenți 
internaționali sunt origi-
nari din Israel, în număr de 
263 de persoane, urmați de  
România – 9, Ucraina şi Rusia – 
câte 4, Siria – 2 şi câte unul din  
Iordania, Turcia, Portugalia, 
India şi Belarus.

Din anul 1994 şi până 
în prezent la USMF „Nicolae 
Testemițanu” şi-au făcut stu-
diile 2704 tineri din 37 de țări.
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Jurământul lui Hippocrates rostit în engleză

 În contextul Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistu-
lui, Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Moldova i-a fost decernată  
Diploma Ministerului Sănătăţii pentru performanţe în do-
meniul instruirii medicale și farmaceutice.

În anul curent, la  
Universitatea de Stat de  
Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu” din 
Republica Moldova, exa-
menele de absolvire s-au 
desfășurat în perioada 1 mai- 
12 iunie, acestea presupunând 
trei probe - teza de licenţă, 
testul grilă și interviul în faţa 
unei comisii de examinatori.

Astfel, studenții de la 
toate facultățile au susținut 
prima etapă – teza de licență 
– pe parcursul lunii mai. Mul-
te dintre lucrările prezenta-
te de tinerii cercetători au 
fost apreciate cu calificativul 
„foarte bine”, o parte dintre 
ele sunt publicate, iar altele 
au fost recomandate pentru 
conferința ştiințifică organiza-
tă anual de Zilele Universității.

Proba orală pentru 
studenții de la Facultatea de 
Medicină nr. 1 s-a desfăşurat 
în perioada 19-26 mai. În opi-
nia unor medicinişti, aceasta a 
fost cea mai complicată etapă, 
deoarece presupune interviul 
în fața unei comisii din care 
fac parte sefi de catedre, pro-
fesori universitari, medici şi alți 
specialişti. Fiecare bilet a inclus 
întrebări din Medicină internă, 
Chirurgie, Pediatrie, Obstetrică 

şi ginecologie, inclusiv şi un caz 
clinic, pentru care aceştia tre-
buiau să prezinte soluții.

Ultima etapă – testul gri-
lă – a avut loc în data de 12 
iunie curent. Pe parcursul a 
două ore, studenții au răspuns 
la un test compus din 100 de 
întrebări, selectate aleatoriu 
de calculator, dintre care 35% 
revin specialității Medicină in-
ternă, câte 25% – Pediatriei şi 
Chirurgiei şi 15% – Obstetricii 
şi ginecologiei. Probabilitatea 

ca testele să se repete a fost 
foarte mică, deoarece în total 
sunt peste 3 mii de teste la 
toate disciplinele.

Potrivit decanului Facul- 
tății de Medicină nr. 1  
Gheorghe Plăcintă, în supli-
mentul la diplomă, eliberat 
absolvenților la final, sunt in-
dicate rezultatele şi ratingul 
studentului, care sunt date 
importante pentru continua-
rea instruirii prin rezidențiat. 

În acest an, examenele 
de absolvire au fost susținute 
de către 967 de medicinişti. 
Pentru prima dată, la calcu-
larea notei generale, s-a luat 

în considerare şi nota dată de 
conducătorul ştiințific al tezei 
de licență.

Inaugurarea Centrului Universitar
de Reabilitare Medicală

Examenele de licenţă în trei etape 

În data de 16 iunie 
2017, la Academia Militară a 
Forţelor Armate „Alexandru  
cel Bun”, cei 48 de medici 
rezidenţi ai Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din 
Republica Moldova, au depus 
jurământul militar. 

În cadrul ceremoniei 
de depunere a jurământu-
lui, medicii rezidenți au fost 
felicitați cu ocazia finalizării 
pregătirii medico-militare de  
conducerea Academiei, co-
mandantul interimar, colo-
nelul Gheorghe Țurcanu şi de 
către şeful Catedrei de medi-
cină militară şi a calamităților, 
Vasile Dumitraş, conferențiar 
universitar, colonel medic în 
rezervă, care le-au urat sănă-
tate şi realizări frumoase în 
continuare. 

În acest context, repre-
zentanții Forțelor Armate au 

accentuat importanța depune-
rii jurământului militar pentru 
activitatea medicilor militari, 
deoarece ei sunt responsabili 
atât de păstrarea şi fortificarea 
sănătății efectivelor pe timp 
de pace, cât şi de salvarea 
vieților omeneşti şi acordarea 
asistenței medicale răniților şi 
bolnavilor în condiții de război.

În conformitate cu pre-
vederile actelor legislative ale 
Republicii Moldova în dome-
niul pregătirii cetățenilor pen-
tru apărarea Patriei, începând 
cu anul 2004, anual, la Cate-
dra de medicină militară şi a 
calamităților a USMF „Nicolae 

Testemițanu”, persoanele se-
lectate din rândul medicilor 
rezidenți sunt instruite con-
form programului de formare 
a ofițerilor medici în rezervă. 
După partea teoretică, aceştia 
urmează stagiul militar, cu o 
durată de 14 zile, utilizând 
bazele de instruire ale Minis-
terului Apărării – Academia 
Militară a Forțelor Armate 
„Alexandru cel Bun”, Spitalul 
Clinic Militar Central ş.a., unde 
viitorii ofițeri-medici acumu-
lează cunoştințe teoretice şi 
îşi dezvoltă abilități practice în 
domeniul medicinei militare. 

Instruirea se desfăşoară 
în corespundere cu regula-
mentele militare ale Arma-
tei Naționale şi se încheie cu 
depunerea jurământului de 
credință Patriei, după care ur-
mează susținerea examenului 
de absolvire şi conferirea gra-
dului militar de locotenent-
medic în rezervă.                

Medicii rezidenţi au jurat credinţă Patriei
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„Dragostea de țară 
nu se manifestă prin 
fraze pompoase, ci prin 
fapte concrete”, spu- 
nea Nicolae Testemiţanu, 
în cinstea căruia Cate-
dra de medicină socială 
și management sani-
tar, care poartă nume-
le distinsului savant, a 
desfășurat o conferin-
ţă cu genericul Nicolae  
Testemițanu o personali-
tate de seamă a medici-
nei moldave şi patriot al 
Moldovei. 

Conferința a fost des-
chisă de şeful catedrei, 
Dumitru Tintiuc, care a 
subliniat că anul acesta 
se împlinesc 90 de ani 
de la naşterea ilustrului 
profesor, iar, pentru sub-
diviziunea pe care o con-
duce, organizarea unui 
astfel de eveniment în 
contextul Anului Nicolae 
Testemițanu reprezintă o 
onoare şi o datorie sacră.

În cadrul manifestă-
rii au fost prezentate mai 
multe repere din viața şi 
activitatea profesorului  
Nicolae Testemițanu, inclu- 
siv reformele pe care 
le-a efectuat în dome-
niul sănătății. Un su-

biect aparte a constituit 
concepția Domniei Sale 
privind asigurarea accesu-
lui populației la asistență 
medicală la locul de trai, 
în special în zonele rurale. 
Lider cu abilități manage-
riale şi profesionale deo-
sebite, un Om care ne-a 
luminat viața, un simbol 
al neamului, au fost doar 
câteva dintre aprecierile 
exprimate în adresa renu-
mitului savant.

Profesorul univer-
sitar Tudor Grejdean a 
menționat că despre acți-
unile acestei personalități 
putem vorbi ore şi zile în 
şir şi tot nu va fi suficient. 
„Este de o mie de ori mai 
bine să fii optimist şi să te 
înşeli, decât să fii pesimist 
şi să ai dreptate. Cu ade-
vărat, Nicolae Testemița-
nu a fost un optimist în 

viață şi ca dovadă vedem 
că a lăsat în urma sa am-
prente adânci”, a adăugat 
profesorul.

Tinerii sunt şi ei prin-
tre promotorii numelui 
lui Nicolae Testemițanu.  
Mădălina Prepeliță, stu-
dentă în anul III, a vorbit 
despre etica şi deontolo-
gia activității savantului: 
„Generațiile de astăzi şi 
cele viitoare de medici, 
de specialişti în domeniul 
sănătății publice şi al ma-
nagementului au ce învăța 
de la Domnia Sa, mai ales 
în a lupta cu dăruire în 
atingerea unui scop, a fi 
onest şi mărinimos în rela-
țiile cu semenii, a fi mereu 
încadrat în activitatea pa-
triotică de apărare a liber-
tății, a limbii, a datinii stră-
bune şi a valorilor neamu-
lui”.                                

Studenţii internaţionali au 
adus un omagiu remarcabilului sa-
vant în cadrul evenimentului inti-
tulat Nicolae Testemițanu – figură 
proeminentă în istoria medicinei 
basarabene, organizat la 28 martie 
de Catedra de limba română și ter-
minologie medicală a Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu” din Republica  

Moldova. Rând pe rând, mediciniș-
tii au desprins file din viaţa și acti-
vitatea lui Nicolae Testemiţanu, ve-
nind cu cele mai alese gânduri, poe-
zii și cântece dedicate Domniei Sale.

„A educat specialişti şi savanți 
de mare anvergură în domeniul me-
dicinei şi a rămas în memoria tuturor  
omul cu simțul datoriei împlinite”, a 
menționat şeful catedrei Argentina 

Chiriac, subliniind că, pentru întrea-
ga comunitate academică, 2017 este 
un an cu o conotație deosebită, fiind 
dedicat ilustrului savant şi profesor   
Nicolae Testemițanu.

Marcel Abraş, prorector pentru 
educație şi probleme sociale, a spus 
că lumea medicală şi, în special cea 
universitară, este profund marca-
tă de această personalitate, despre 
care se vorbeşte nu doar la aniver-
sări, dar şi zi de zi. „Domnia Sa a sta-
bilit un prag de ambiție şi tenacitate, 
pentru care noi suntem, pur şi sim-
plu, obligați să-l atingem”, a remar-
cat prorectorul.

Printre invitații de onoare la 
eveniment s-au regăsit academicie-
nii Gheorghe Ghidirim şi Gheorghe  
Paladi, profesorii universitari  
Dumitru Tintiuc şi Viorel Prisacari, 
care l-au cunoscut şi au muncit alături 
de Nicolae Testemițanu. Emoționante 
au fost momentele când aceştia au 
răscolit amintiri legate de eminentul 
savant, rector, ministru al ocrotirii 
sănătății şi profesor.

Academicianul Gheorghe Paladi 
a subliniat că „profesorul Testemițanu 
a fost şi rămâne în istoria noastră 

ca un ilustru arhitector şi construc-
tor al sistemului de ocrotire a să-
nătății în țara noastră. Cu o viziune 
largă şi bine argumentată ştiințific, 
reieşind din toate particularitățile 
şi necesitățile stringente ale siste-
mului național de sănătate din anii 
‘60, Domnia Sa a reuşit să formeze 
conceptul dezvoltării sănătății popu-
lației pentru a doua jumătate a sec. 
al XX-lea – începutul sec. XXI”.

Adresându-se studenților, aca-
demicianul Gheorghe Ghidirim a 
relatat că „tot ce avem noi astăzi în 
medicină, dar avem multe lucruri 
frumoase, totul se datorează lui  
Nicolae Testemițanu şi acelora care 
au lucrat cu el alături. De la dânsul 
s-a început divizarea specialităților 
şi dezvoltarea lor de mai departe, au 
apărut specialități noi, care înainte 
erau în umbră, dar erau foarte ne-
cesare pentru sănătatea populației”.

Fiind rector, ulterior ministru 
al sănătății, Domnia Sa a consolidat 
colectivul didactic al Institutului de 
Stat de Medicină din Chişinău, con-
tribuind la creşterea cadrelor medi-
cale în toate specialitățile. Trimitea 
specialiştii, absolvenți ai ISMC, în cele 

mai prestigioase centre şi instituții 
de cercetare din Moscova, Sankt  
Petersburg, Minsk, Kiev, de unde 
se întorceau cu grade ştiințifice şi 
cunoştințe noi, ajutând, ulterior, la 
dezvoltarea medicinei noastre.

Profesorul universitar Viorel 
Prisacari, şef catedră Epidemiolo-
gie, a mărturisit că este profund 
sensibilizat de eveniment: „Poate 
nu l-am cunoscut atât de bine ca pe 
academicienii Gheorghe Ghidirim şi 
Gheorghe Paladi, dar i-am cunoscut 
faptele, care mă marchează până în 
ziua de azi, fiind un exemplu pentru 
fiecare dintre noi”.

Nicolae Testemițanu a făcut 
parte din promoția anului 1951, 
cunoscută ca „de aur”, fiind a doua 
promoție autohtonă  în care se regă-
sesc nume notorii din medicina mol-
davă, care vor rămâne inscripționate 
atât în istoria Universității noastre, 
cât şi în istoria întregii țări, prin-
tre care: Gheorghe Paladi, Eugen  
Maloman, Pavel Bâtcă, Vasile  
Anestiadi, Diomid Gherman, Victor 
Ghețeul ş.a.                                   

Catedra de limba româ-
nă și terminologie medicală a  
Universităţii de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
a consacrat o săptămână Anului 
Nicolae Testemițanu, desfășurând 
în acest context o lecţie tematică 
și două concursuri de poezie și de 
discursuri.

În cadrul lecției publice 
au participat studenții autoh-
toni vorbitori de limba rusă şi 
tineri de peste hotare. Medi-
ciniştii au relatat despre via-
ța şi activitatea lui Nicolae  
Testemițanu, evidențiind contri-
buția şi importanța Domniei Sale 
în dezvoltarea învățământului 
superior medical şi a sistemu-
lui național de sănătate. Medi-
ciniştii au expus fotografii ale 
ilustrului savant şi au prezentat 
un şir de interviuri cu persona-
lități care l-au cunoscut, printre 
care: regretații academicieni  
Natalia Gheorghiu şi Diomid 
Gherman, profesorul Ion Marin, 
precum şi profesorii uni-
versitari Constantin Ețco şi  
Natalia Cherdivarenco.

În aceeaşi zi au fost 
desemnați şi câştigătorii con-
cursului de poezie Nicolae 
Testemițanu – ilustru savant şi 
personalitate marcantă a medi-
cinei autohtone şi al celui de dis-
cursuri.

Astfel, Tatiana Ciocan, 
studentă în anul VI, Sănă-
tate publică, a fascinat ju-
riul şi publicul cu acrostihul  
Nicolae Testemițanu şi s-a ales 

cu premiul I. Virginia Chiruțac, 
studentă în anul I, Medicină ge-
nerală, a participat la concurs cu 
două poezii profunde, clasân-
du-se, de asemenea, pe locul I. 
Versurile originale ale mai multor 
mediciniste, printre care: Ștefania  
Vrânceanu, Natalia Olaru, anul 
IV, Medicină generală; Mariana  

Grama, Elena Gheorghişenco, 
anul IV, Sănătate publică, s-au în-
vrednicit de locul II.

La cel de-al doilea con-
curs Discursul pe care medi-
cul, savantul şi marele patriot,  
Nicolae Testemițanu, l-ar fi adresat 
mediciniştilor,  Stanislav Grosu, 
 secundar clinic, a obținut locul I 
pentru cel mai convingător me-
saj, iar locul II le-a revenit stu-
dentelor din anul II, Medicină ge-
nerală, Ana Pantea şi Iana-Maria 
Covaliov. 

Un colorit aparte l-au adus 

doi studenți internaționali din 
anul I, Sarjawi Sami de la Facul-
tatea de Stomatologie şi Skik  
Basher, Facultatea de Medicină 
nr. 2, originari din Israel, care au 
impresionat prin exprimarea lor 
în limba română şi emoțiile cu 
care au transmis mesajul.

În lucrările lor literare ti-

nerii au evidențiat calitățile 
excepționale ale rectorului şi 
ministrului sănătății Nicolae 
Testemițanu, spiritul analitic şi 
inovator al ilustrului savant, ca-
risma pedagogică a distinsului 
profesor, devotamentul şi dărui-
rea de sine pentru țară şi neam, 
dragostea şi grija pentru oamenii 
simpli de la țară.

Felicitări tuturor medi-
ciniştilor pentru dedicație şi 
curaj. Suntem siguri că Nicolae 
Testemițanu s-ar fi mândrit cu 
asemenea urmaşi!                    

Catedra de ortopedie și trau-
matologie a Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, în colaborare cu 
Asociaţia Ortopezilor și Trauma-
tologilor din Republica Moldova, 
a organizat, în data de 24 martie 
curent, o manifestare știinţifică, la 
care s-au discutat actualităţile din 
domeniu.

Asistentul universitar Andrei 
Olaru a prezentat o cercetare pri-
vind rezultatul tratamentului mini-
invaziv în fractura patologică me-
tastatică vertebrală, încercând să 
dea un semnal de alarmă referitor 
la cazurile de tumori vertebrale care 
sunt depistate doar în momentul 
fracturii. Cu un studiu în premieră a 
venit doctoranda Ludmila Furtună, 
care a vorbit despre terapia celula-
ră a cicatricei patologice – o meto-
dă nouă pentru a ameliora starea 

țesuturilor de pe diferite plăgi. Pe 
lângă îmbunătățirea calității vieții 
pacientului, aceasta prezintă benefi-
cii şi pentru aspectul estetic.

Evenimentul, consacrat Anului 
Nicolae Testemițanu, a fost deschis 
de Nicolae Caproş, şeful Catedrei 
de ortopedie şi traumatologie, care 
a accentuat rolul savantului în dez-
voltarea serviciului ortopedic şi tra-
umatologic din Moldova. Nicolae 
Testemițanu intră în istoria acestui 
serviciu în anul 1951, atunci când, 
fiind secundar clinic la Catedra de 
chirurgie generală, îşi alege ca temă 
de doctorat problema osteosintezei 
oaselor tubulare cu fixatori biologici, 
susținând teza în 1958. Ulterior, în 
timp ce exercita funcția de ministru 
al ocrotirii sănătății, devine şef al 
Catedrei de ortopedie şi traumato-
logie (1965-1968), contribuind sem-
nificativ la organizarea serviciului de 

ortopedie şi traumatologie din țară, 
dar şi la pregătirea medicilor în acest 
domeniu. 

La inițiativa profesorului  
Testemițanu, în anul 1967 se trece la 
predarea ortopediei şi traumatologi-
ei în limba română şi este introdusă 
disciplina chirurgie de campanie – 
de o mare valoare în instruirea me-
dicilor pentru activitatea în situații 
extreme create de diverse dezastre. 
În plus, regretatul savant contribuie 
la deschiderea primei secții speciali-
zate din țară, în cadrul Spitalului Cli-
nic Republican, cu 40 de paturi.

Domniei Sale îi revine meritul 
de înregistrare a Asociației Republi-
cane a Ortopezilor-Traumatologi, de 
fondare a Catedrei de traumatolo-
gie, ortopedie şi chirurgie de cam-
panie, de creare a Laboratorului de 
conservare a țesuturilor alogene. 
În anul 1964, îşi începe activitatea 

Spitalul Clinic Republican de Trau-
matologie, Ortopedie şi Protezare, 
construit sub egida ministrului 
Testemițanu. Fiind preocupat de 
pregătirea medicilor practicieni şi a 
cadrelor ştiințifico-didactice, partici-
pă activ la deschiderea staționarelor 
ortopedice şi traumatologice în ma-

joritatea raioanelor țării, a cabinete-
lor de profil în policlinici şi a puncte- 
lor traumatologice în oraşele mai 
mari (Chişinău, Bălți, Tiraspol ş.a). 
Ca rezultat, în 1990, grație efortu-
rilor Domniei Sale, în țară erau 300 
de specialişti ortopezi-traumatologi 
şi 2600 de paturi specializate.   

Nicolae Testemiţanu –  
figură proeminentă în istoria medicinei basarabene

Omul care a dat rezonanţă serviciului  
de ortopedie şi traumatologie din ţara noastră

Nicolae Testemiţanu – model între modele Catedra de medicină socială  
şi management sanitar –  

omagiu lui Nicolae Testemiţanu
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În data de 18 mai Catedra de limbi mo-
derne a Universităţii de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din  
Republica Moldova a premiat învingătorii 
concursului de eseuri și postere în limba 
engleză Nicolae Testemitanu, a life full of 
sacrifice, commitment and devotion.

La concursul de eseuri au participat 
medicinişti din primul an de studii şi, potrivit 
deciziei juriului, pe locul I s-a clasat studenta 
Oana-Simina Iaconi, Facultatea de Medicină 
nr. 1, Sănătate publică, pe locul II – Dan  
Zagnat, Facultatea de Stomatologie, iar lo-
cul III a fost ocupat de Camelia Ciorescu,  
Facultatea de Medicină nr. 1.

La concursul de postere The master is 
gone, but his masterpiece is eternal, locul 

I l-a obținut Olga Melinciuc, Facultatea de 
Medicină nr. 1, locul II – Nadejda Șutchevici, 
Facultatea de Stomatologie, iar pe locul 
III s-au clasat studenții de la Facultatea de 

Medicină nr. 1: Sanda Cernomaz, Mariana  
Covali şi Ion Moisei.

Plini de emoții, tinerii au răsfoit file din 
viața şi activitatea lui Nicolae Testemițanu, 
dedicându-i cântece, poezii, scrisori şi poste-
re. Oana-Simina Iaconi, una dintre premi-
ante, ne-a mărturisit că prin participarea 
la concurs a dorit să-şi arate gratitudinea şi 
fascinația față de această personalitate de-
osebită. „Mesajul meu a fost unul simplu –  
Nicolae Testemițanu merită onoarea unui Om 
de înaltă erudiție şi a unui Om care a schimbat 
mersul istoriei medicinei”, a adăugat tânăra.

Pe lângă diplomele de participare, de-
ținătorii primului loc au primit câte o brăța-
ră fitness fitbit de la Agenția Universitară a 
Francofoniei, iar cei clasați pe locul II şi III – 
câte un stick.                                              

În contextul evenimentelor de-
dicate Anului Nicolae Testemițanu, 
membrii Catedrei de medicină so-
cială și management sanitar, care 
poartă numele ilustrului savant, 
împreună cu medicii cursanţi aflaţi 
la perfecţionare la Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu” din Republica 
Moldova, au organizat în teritoriul 
ţării mai multe conferinţe și întruniri. 

Evenimentele s-au desfăşurat 
în martie-iunie a.c. şi au întrunit 
reprezentanți ai spitalelor raionale 
şi ai centrelor de sănătate, ai primă- 
riilor şi ai şcolilor, simpli localnici. 
Printre localitățile vizitate se nu-
mără: Căuşeni, Anenii Noi, Orhei,  
Romăneşti (Străşeni), Corjeuți  
(Briceni). Prin astfel de întruniri re-
prezentanții Universității şi-au pus 
drept scop să reamintească lumii 
cine a fost şi ce a făcut pentru acest 
neam Nicolae Testemițanu. 

Pe parcursul activității sale,  
Nicolae Testemițanu a vizitat nenu-
mărate localități din țară şi a contri-
buit personal la edificarea institu-
țiilor de sănătate, insistând asupra 
lichidării diferențelor esențiale în-
tre sat şi oraş în acordarea asisten-
ței medicale populației. În raionul  
Anenii Noi, la inițiativa şi sub îndru-

marea celui care a pledat pentru 
echitatea asistenței medicale în ora-
şe şi sate, au fost construite prime-
le şase ambulatorii, ulterior, acest 
model fiind aplicat în toată țara. 
La Romăneşti regretatul Nicolae  
Testemițanu a pus piatra de temelie 
a primului ambulatoriu, care a ser-
vit şi ca bază clinică pentru catedră, 
acesta fiind prima rândunică a siste-
mului de sănătate în zonele rurale. 

Persoanele care activează de 
mai mult timp în sistemul medical îşi 
amintesc cu drag despre Domnia Sa. 
Spre exemplu, directorul Centrului 

de Sănătate Orhei Iurie Lupacescu 
a subliniat: „Adevărata omenie, ma-
nierele sale, atitudinea plină de res-
pect față de cei din preajmă erau, 
în acelaşi timp, un dar şi un merit. 
Ceea ce avem astăzi în asistența me-
dicală se datorează, în mare măsură, 
îngerului nostru păzitor – Nicolae  
Testemițanu”. 

La Corjeuți, în numele Consiliu-
lui Raional Briceni, Efimia Bandalac, 
vicepreşedinte al raionului, a de-
clarat că „Nicolae Testemițanu este 
o personalitate care a venit cu idei 
novatoare şi a realizat foarte mul-

te pentru medicina din Republica  
Moldova. Este important că, astăzi, 
nu uităm de aşa oameni cu renume 
în medicina autohtonă”.

În mare parte, conferințele au fost 
moderate de Dumitru Tintiuc, şef al 
Catedrei de medicină socială şi mana-
gement sanitar „Nicolae Testemițanu”,  
care a menționat că, de fapt,  
Testemițanu era o personalitate cu o 
gândire statală, strategică, tot timpul 
vorbea nu atât despre dezvoltarea ac-
tualului sistem de sănătate, cât şi des-
pre perspective.  

Profesorul universitar Tudor 
Grejdean a reiterat parcursul activită-
ții dascălului său, numindu-l „luceafă-
rul nostru în medicină”. Amintiri emo-
ționante au depănat mai mulți disci-
poli, foşti colegi, care i-au cunoscut 
căldura sufletului şi tactul pedagogic. 

„A fost o personalitate de o co-
rectitudine extraordinară, cu talent 
organizatoric excepțional, sensibil 
şi receptiv la problemele stringente 
în domeniu, insistent în implemen-
tarea a tot ce este nou şi util atât 
în sistemul învățământului superior 
medical, cât şi în ocrotirea sănătății”,  
aceste gânduri au fost exprimate 
de conferențiarul universitar Andrei 
Usatîi şi de Ion Pasecinic, consultant 
principal la Cancelaria de Stat.

Participanții la reuniuni şi-au ex-
primat mulțumirea pentru inițiativa 
de a organiza aceste conferințe, 
deoarece aici au primit o mai mare 
motivație pentru a munci cu tragere 
de inimă şi a nutri o dragoste per-
manentă față de nobila profesie, aşa 
cum îndemna regretatul profesor 
Nicolae Testemițanu – de a consacra 
puterea minții şi a brațului cauzei de 
bine a poporului.

La final, reprezentanții USMF 
„Nicolae Testemițanu” au mulțumit 
publicului şi partenerilor locali pentru 
receptivitatea de a organiza aceste 
întruniri de suflet prin care şi-au ma-
nifestat respectul față de importan-
ța, aportul şi valoarea pe care o are 
moştenirea lăsată de marele savant  
Nicolae Testemițanu, om politic, lup-
tător activ pentru edificarea unei 
societăți libere şi democratice în 
Moldova. De asemenea, discipolii au 
declarat că aceste ieşiri în teritoriu 
vor continua pentru a accentua şi 
poziția civică a acestui om curajos, cu 
o verticalitate uimitoare şi mod ex-
celent de a servi poporul prin acțiuni 
şi fapte concrete, deoarece cea mai 
mare satisfacție o avea întotdeauna 
de la întâlnirile cu oamenii simpli de 
la țară, cărora le slujea cu trup şi su-
flet.                                                      

NICOLAE TESTEMIŢANU
                                                 Acrostih

Noblețe ce-n vieți va dăinui,
Izvor de-nțelepciune şi credință,
Comoară din care poți lua şi dărui,
Oaza celor în nevoi şi suferință.
Lumină vie ce străbate pânza deasă
A anilor trecuți, prin vremuri care lasă
Eternității cale în profesia aleasă.

Titan al medicinei c-un aport colosal,
E şi-un savant ilustru cu nume mondial,
Sălaş al harului, al muncii şi al voinței,
Tezaur închinat pe-altarul cercetării şi ştiinței.
E şi-un destin cu rol în ocrotirea sănătății noastre,
Meritele lui umbresc lucirea unor astre.
Indiscutabil, figură marcantă şi proeminentă,
Ţării i-a servit cu devotare vehementă.
Azi îi aducem omagiu şi-i zicem cu tărie
Numele ce-şi are un loc în veşnicie
Universitatea noastră îl poartă cu mândrie!

Tatiana Ciocan, studentă în anul VI,
Sănătate publică, locul I

 
 

CĂLĂUZĂ
(Călăuza lui Nicolae Testemițanu

adresată mediciniştilor)

Aici în grija unor îngeri, cu drag sunt alinat
Și învelit cu gânduri şi chipuri minunate.
Oricum aş coborî din rai, să stau cu voi la sfat,
Să vă privesc sfios, să-ntreb de sănătate.

Să m-adresez la cei neobosiți, setoşi de carte,
La cei ce au ales ce-i greu, eternul, lungul drum.
Purtând poveri străine sub albele halate,
Reînviind prin ei, ca Phoenix, din propriul scrum.

Voi ați crezut necontenit în Făt-Frumos şi buzdugane,
Pe calul alb visați să-l călăriți frumos, cândva.
N-aş vrea să hoinăriți bizar prin faruri de maşine,
Culcați cu gându-n nori, dezamăgiți pe undeva.

În voi am pus nădejdea şi buna mea credință,
Că nu veți încălca ce ați jurat lui Hippocrat,
S-aveți aprinsă-n inimi titanica voință,
De a schimba, zidi, păstra ce v-am lăsat.

Să vă-ndreptați spre infinitul roz cărarea,
Nu vă jenați să umblați cu drag desculți prin stele,
Să vă treziți în zori mai aprigi decât marea
Și înveliți în vise clare şi rebele.

Vă las acest poem drept simplă călăuză:
Inima de vi-e fierbinte, păstrați mintea rece.
Mereu credeți, luptați, timpul nu cere nicio scuză,
Căci viața este scurtă... Trăieşte-o, nu o trece!...

Aici în grija miilor de îngeri,cu drag sunt alinat
Și învelit cu lauri şi chipuri minunate.
Oricum voi veți urca în rai, şi-am sta-ndelung la sfat,
Noi vom vorbi sfioşi, doar de eternitate.

Virginia Chiruţac, studentă în anul I, 
Medicină generală, locul I

În data de 10 mai, 
Disciplina de medicină in-
ternă-semiologie și cea de 
Cardiologie din cadrul De-
partamentului Medicină In- 
ternă al Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” au 
marcat Ziua Mondială a 
Lupusului Eritematos Siste-
mic. Prin această acţiune, 
specialiștii au dorit să ac-
centueze că lupusul consti-
tuie o problemă importan-
tă de sănătate publică.

Cu acest prilej, medicii 
şi mai mulți pacienți, care 
suferă de această boală rară, 
au participat la inaugurarea 
Centrului Lupus la IMSP Insti-
tutul de Cardiologie, cu mo- 
ttoul Conviețuieşte în bună 
înțelegere cu lupusul. De ase-
menea, în cadrul centrului a 
fost creată Şcoala pacientu-
lui cu lupus, unde persoane-
le afectate de această ma-
ladie vor fi instruite cum să 
monitorizeze adecvat boala, 
vor primi asistență medicală 
calificată, consiliere şi su-
port psihologic. Totodată, a 
fost lansat şi Ghidul pacien-
tului cu lupus, care conține 
informații esențiale despre 

maladie, simptome, metode 
de diagnostic, tratament, re-
comandări privind exercițiile 
fizice şi nutriția ş.a.

Minodora Mazur, 
profesor universitar la Dis-
ciplina de medicină inter-
nă-semiologie, a inaugurat 
evenimentul cu momente 
biografice din viața şi acti-
vitatea regretatului Nicolae  
Testemițanu, ilustru savant şi 
om de stat, în cinstea căruia 
a fost organizată manifesta-
rea. Ulterior, prof. Mazur a 

declarat că Centrul Lupus a 
fost înființat cu scopul de a 
mări aderența bolii la trata-
ment, de a depista precoce 
complicațiile acestei maladii 
şi ale tratamentului aplicat 
şi de a îmbunătăți calitatea 
vieții pacienților.

Centrul Lupus a fost 
inaugurat grație Grupului 
Reumatologilor de Evalu-
are a Maladiilor Sistemice 
(GREMASIS), cu susținerea 
Academiei Internaționale a 
Lupusului şi Alianța America-
nă de Cercetare a Lupusului.

În prezent, în Republica 
Moldova sunt înregistrați cir-
ca 500 de pacienți cu lupus.

                                    

Anul Nicolae Testemiþanu
Nicolae Testemiţanu – comemorat în toată ţara

Premianţii concursului de poezie 
Nicolae Testemiţanu – ilustru 

savant şi personalitate marcantă 
a medicinei autohtone,  organizat 

de Catedra de limba română şi 
terminologie medicală 

a USMF „Nicolae Testemiţanu”

Concurs de postere şi eseuri dedicate lui Nicolae Testemiţanu

Cele mai frecvente 
maladii oftalmologice 
întâlnite în rândul popula- 
ției sunt patologia 
cristalinului – cata-
racta (25%), miopia 

(18,2%) şi glaucomul 
(7,2%), urmate de 
complicațiile diabe-
tului zaharat (4,5%). 
Principalele cauze 
ale creşterii inciden-
ței maladiilor oftal- 
mologice sunt: expu-
nerea îndelungată a 
vederii la noile teh-
nologii, creşterea nu-
mărului bolnavilor cu 
diabet zaharat, inclu-
siv şi factorul îmbă-
trânirii. Situația este 
şi mai gravă, deoarece 
pe lângă majorarea 
numărului de cazuri 
cu maladii ale apara-
tului vizual se simte şi 
o insuficiență acută a 
specialiştilor – doar 57 
de medici oftalmologi 
la cca 10 mii de locui-
tori. Pe lângă aceasta, 
lipsa echipamentului 
modern şi performant 

constituie o altă pro-
blemă majoră cu care 
se confruntă serviciul 
oftalmologic din țară. 

În acest context, of-
talmologii din Republica 

Moldova s-au întrunit 
în data de 12 mai, la 
cea de-a V-a ediție a 
conferinței ştiințifico-
practice Actualități în 
oftalmologie, consa-
crată personalității lui  
Nicolae Testemițanu. 
La acest eveniment 
au fost discutate me-
todele moderne de 
diagnostic şi trata-
ment al bolilor ocu-
lare, precum şi or-
ganizarea serviciului 
oftalmologic din țară. 
Specialiştii au abordat 
atât subiecte genera-
le, precum afectarea 
analizatorului optic în 
patologii generale, di-
abetul zaharat, afecta-
rea glandei tiroide, cât 
şi unele mai specifice 
ca glaucomul, patolo-
gia retinei, cataracta, 
patologia corneei ş.a.

Conferința a fost 
deschisă de Valeriu 
Cuşnir, profesor uni-
versitar la Catedra 
de oftalmologie a  
Universității  de Stat de 
Medicină şi Farmacie  
„Nicolae Testemițanu”, 
care şi-a exprimat 
speranța că discuțiile, 
ideile şi schimburile 
de experiență ca re-
zultat al comunicărilor 
ştiințifice vor contri-
bui la îmbunătățirea 
asistenței medicale 
specializate acordate 
cetățenilor şi la dez-
voltarea serviciului 
de oftalmologie în  
Republica Moldova.

Totodată, în cadrul 
reuniunii profesionale 
a fost prezentată cule-
gerea de lucrări Actu-
alități în oftalmologie, 
în care au fost publica-
te rezumatele tezelor 
ştiințifice.

Manifestarea a întru- 
nit medici oftalmologi, 
endocrinologi, inter-
nişti, radiologi, trans-
plantologi, anestezi-
ologi-reanimatologi 
atât din țară, cât şi din 
România, Norvegia, 
Ucraina şi Rusia.

Forumul a fost or-
ganizat de Catedra de 
oftalmologie a USMF 
„Nicolae Testemițanu”,  
Societatea Oftalmolo-
gilor din mun. Chişinău 
şi Asociația Oftalmo-
logilor din Republica 
Moldova.                 

Ziua Mondială a Lupusului Actualităţi în oftalmologie
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Profesorii Elie Cogan și 
Jean-Christophe Goffard de la  
Universitatea Liberă din Bruxelles  
(ULB), Belgia, s-au aflat în perioa-
da 19-23 martie, la Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”. Profesorii 
belgieni au ţinut cursuri pentru 
studenţi și au desfășurat interviuri 
pentru selectarea candidaţilor la 
bursele FOSFOM.

Prelegerile experților în Medi-
cina internă, în cadrul proiectului 
Agenției Universitare a Francofo-
niei „Licență în Medicină Genera-
lă”, au adunat studenți francofoni 
din anii IV-V de studii, care au aflat 
informații despre cardiologie, reu-
matologie, gastroenterologie, semi-
ologie ş.a.

Cu impresii frumoase despre 
aceste lecții a rămas Lucian Mocan, 
student în anul III, Facultatea de 
Medicină nr. 1, care a menționat 
că profesorii din Belgia au pus ac-
cent pe aspectul clinic, de o mare 
importanță pentru viitorii medici. 
În plus, experții belgieni au fost 
deschişi pentru a le oferi informații 
şi a colabora pe viitor cu mediciniştii 
noştri.

Fiind studentă în anul IV,  
Cristina Sibov a însuşit că nu trebuie 
să se limiteze doar la cunoaşterea 
specialității pe care vrea să o prac-
tice, ci să studieze şi domeniile adia-
cente, astfel încât atunci când apare 
o problemă, să gândească multilate-
ral cum să o rezolve.

În data de 21 martie, experții de 
la ULB au intervievat 16 rezidenți de 
la Universitatea noastră pentru bur-
sele de specialitate FOSFOM 2017-
2018. Elie Cogan şi Jean-Christophe 

Goffard le-au adresat întrebări re-
feritor la motivația de a efectua un 
stagiu practic în Belgia, specialitatea 
pe care o urmează şi activitățile cu-
rente pe care le desfăşoară.

Una dintre candidate, Elena 
Cuiban, rezidentă în anul III la Ne-
frologie, a menționat că  formarea 
internațională este o opțiune nece-
sară pentru un medic, mai ales că un 
astfel de stagiu oferă oportunitatea 
de a stabili noi relații, care, ulteri-
or, pot fi transformate în colaborări 
ştiințifice.

Ruxanda Băț, rezidentă în 
anul I, Obstetrică şi ginecologie, 
speră că va avea posibilitatea să 
interacționeze cu personal medical 
format la alte standarde şi să acu-
muleze noi tehnici de tratament te-
rapeutic şi chirurgical.

La finalul vizitei, oaspeții au 
avut o întrevedere cu Olga Cernețchi, 
prorector pentru asigurarea calității 
şi integrării în învățământ, pe par-
cursul căreia au împărtăşit impre-

sii, au vorbit despre continuitatea 
programului FOSFOM, inclusiv, 
şi despre selectarea potențialilor 
candidați pentru stagiu. Profesorul 
Elie Cogan susține continuarea aces-

tui proiect, care are o istorie de 12 
ani, şi a afirmat că în anul curent au 
fost mai mulți pretendenți la bursele  
FOSFOM. 

La rândul său, prorectorul 
a mulțumit profesorilor belgieni 
pentru munca realizată la USMF  
„Nicolae Testemițanu” şi pentru 
suportul acordat rezidenților în 
desfăşurarea stagiilor practice în 
spitale de nivel european. 

În prezent, trei rezidenți de la 
Universitatea noastră sunt instruiți 
la Bruxelles: Viorica Casian, Victor 
Juncu (Obstetrică şi ginecologie) 
şi Victoria Lazari (Anesteziologie 
şi reanimatologie). Tinerii s-au în-
scris pentru a doua oară la acest 
program şi au toate şansele să mai 
desfăşoare un an de stagiu.

Cea mai mare problemă cu care 
se confruntă în prezent ultrasono-
grafia din Republica Moldova este 
lipsa personalului instruit în utili-
zarea aparatajului performant din 
instituţiile medicale. Acest fapt a fost 
evidenţiat în cadrul unui simpozion 
tematic, care a avut loc în perioada 
7-8 aprilie la Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae  
Testemiţanu”. Actualități şi standar-
de în ultrasonografie a fost generi-
cul cursurilor ţinute de o echipă de 
experţi în diagnosticarea ultraso-
nografică, formată din profesorii 
universitari: Radu Ion Badea, Petru 
Adrian Mircea și Sorin Marian Dudea 
de la Centrul de Cercetare și Educaţie 
în Ultrasonografie al Universităţii de 
Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu  
Cluj-Napoca, România.

În deschiderea simpozionului, 
prof. Petru Adrian Mircea a accen-
tuat că ceea ce uneşte specialiştii 
de pe cele două maluri ale Prutului 
este şcoala şi nevoia de educație, 
iar pentru un medic necesitatea de 
a se perfecționa continuu este un 
imperativ al timpului. 

Serghei Puiu, secretarul 
Societății de Ultrasonografie în 
Medicină şi Biologie din Republica 
Moldova, a menționat că şcoala 
clujeană a fost un partener fidel 
al USMF „Nicolae Testemițanu” 
în dezvoltarea serviciului în țara 
noastră, iar în prezent se lucrează 
la formarea unei şcoli de instruire 
în ultrasonografie similare celei din 
Cluj, în care rezidenții îşi vor pu-
tea dezvolta anumite competențe 

şi abilități primare în domeniu.
În semn de apreciere a 

activității profesorilor din România, 
care anual țin cursuri la USMF  
„Nicolae Testemițanu” pentru radi-
ologi, imagişti şi ultrasonografişti, 
rectorul Ion Ababii le-a confe-
rit titlul de Visiting professor, 
menționând importanța acesto-
ra pentru întreaga comunitate 
universitară şi, în special, pentru 
specialiştii în ultrasonografie.

Simpozionul internațional 
a fost organizat de Cursul de ul-
trasonografie al USMF „Nicolae 
Testemițanu” în colaborare cu 
UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca 
şi Societatea de Ultrasonografie în 
Medicină şi Biologie din RM.

Evenimentul a fost deschis de 
Mihail Gavriliuc, prorector pentru 
relații internaționale, care a subliniat 
că subiectul este unul important şi 
foarte sensibil pentru țara noastră, de 
aceea este necesar de a asigura con-
tinuitatea procesului de instruire în 
domeniul reabilitării medicale.

Oleg Pascal, şef catedră Rea-

bilitare medicală, medicină fizică şi 
terapie manuală, a specificat că în  
Moldova există 184 de mii de persoa-
ne (cca 5% din populația țării), care au 
una sau mai multe forme de dizabili-
tate, iar în structura invalidității – cea 

mai mare rată revine bolilor cardio-
vasculare (20,9%), celor oncologice 
(18,3%), afecțiunilor sistemului ner-
vos (9,3%), ale aparatului osteomus-
cular (8,8%), bolilor mintale (7,9%) şi 
maladiilor respiratorii (6,2%).

Formatori în cadrul workshopu-
lui au fost experți germani, a căror 
prezență a fost posibilă grație supor-
tului Institutului Moldova-Leipzig.  
Astfel, Karin Bauer a venit cu infor-
mații privind tratamentul ambulato-
riu al pacienților cu deficiențe ale co-
loanei vertebrale. Colegul său, Marc 
Schaan a vorbit despre terapia de 
redresare ca o componentă a creşterii 
tonusului spastic după leziuni cranio-
cerebrale, iar Kitty Baumann a pre-
zentat condițiile pentru desfăşurarea 
reabilitării ortopedice în staționar. La 
rândul său, Cornelia Wilke a oferit de-
talii despre reabilitarea ambulatorie 
neurologică şi cardiacă.

Atelierul Posibilități şi perspec-
tive de cooperare în domeniul re-
abilitării medicale a fost organizat 
de Catedra de reabilitare medicală, 
medicină fizică şi terapie manuală 
şi s-a desfăşurat în data de 29 mar-
tie curent, la Centrul Universitar de 
Simulare în Instruirea Medicală al 
Universității noastre. Un workshop 
similar privind reabilitarea medicală 
a avut loc în luna octombrie a anului 
trecut.

Un ciclu de lecţii de limba france-
ză în domeniul medical s-a desfășurat 
la Catedra de limbi moderne a 
Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 
Prelegerile au fost ţinute de pro-
fesorul Ana-Eugenia Coiug de la  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca,  
România.

În perioada 27-31 martie, medici-
niştii din anul I de studii de la facultățile 
de Medicină nr. 1 şi Stomatologie au 
fost familiarizați cu urgențele medica-
le, toată informația fiind oferită în lim-
ba franceză.

Profesorul Ana-Eugenia Coiug 
ne-a mărturisit că a rămas impresio-
nată de studenții Universității noastre. 
„Sunt foarte deschişi, sunt curioşi… 

Am avut ocazia să-i văd atât în iposta-
za de student, cât şi în cea de artist în 
cadrul seratei dedicate Zilelor Franco-
foniei, organizată de colegele mele de 
aici. I-am văzut cântând, dansând şi nu 
pot decât să mă bucur pentru ei”.

Totodată, profesorul ro-
mân a transmis un mesaj tuturor 
mediciniştilor, şi anume: „să fie ei în-

şişi, aşa cum au fost în timpul cursuri-
lor, să spună ce gândesc, să aibă încre-
dere în ei, pentru că avem motive să 
sperăm că viitorul va fi frumos”.

Activitățile dedicate Zilelor Fran-
cofoniei au avut loc în cadrul proiec-
tului Licența în Medicina Generală, 
finanțat de Agenția Universitară a 
Francofoniei.

 Doi profesori din Belgia –  
Bernard Corvilain, șeful Secţiei de 
endocrinologie, și Philippe Van Der 
Linden, șeful Secţiei de anestezi-
ologie de la Universitatea Liberă 
din Bruxelles (ULB) – au realizat un 
ciclu de prelegeri în endocrinolo-
gie și anesteziologie-reanimatolo- 
gie pentru studenţii din anii IV 
și V ai Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae  
Testemiţanu” din Republica 
Moldova. 

Potrivit programului, studenții 
din anul IV au avut ocazia să afle mai 

multe despre endocrinologie, patolo-
giile tirodiene, cele ale hipofizei şi su-
prarenalelor, hirutism şi ginecomastie. 
De asemenea, aceştia au mai discutat 
despre patologiile axei Gonadotro-
pe la vârstă adultă, precum şi despre 
poliendocrinopatiile şi metabolismul 
fosfocalcic. Pentru studenții din anul V 
experții au inclus în program aspecte 
din anesteziologie, anestezie generală, 
durere ş.a.

Profesorii belgieni au accentuat 
că mediciniştii au fost interesați şi au 
participat activ în cadrul prelegeri-
lor. La rândul lor, participanții la pro-
gram au estimat că, datorită acestor  
cursuri, au aflat mai multe informa-
ții actuale, interesante şi utile. „Ceea 
ce am observat şi m-a marcat este că 
experții pun un accent foarte mare 

pe domeniul pe care-l profesează”, 
ne-a spus studenta Ana Fuior. La fel 
de entuziasmat a fost şi medicinistul 
Nicolae Caierac, care ne-a mărturi-
sit: „În cadrul Universității noastre se 
obțin multe performanțe, iar aceste  
cursuri ne-au adus încă un plus în acest 
sens, ajutându-ne să fim mai buni şi 
mai încrezători în ceea ce ne propu-
nem să facem”.

Pe parcursul vizitei, experții au 
avut o întrunire cu rectorul Ion Ababii 
şi câțiva reprezentanți ai administrației 
USMF „Nicolae Testemițanu”. În cadrul 
întrevederii s-a pus în discuție pro-

blema emigrării tinerilor specialişti, 
care se înscriu pentru diverse burse şi 
stagii profesionale în Belgia, Franța şi 
alte țări europene. Potrivit experților, 
în prezent, instituțiile responsabile 
caută o soluție pentru a stopa acest 
fenomen. 

Stela Vudu, stagiară pentru doi 
ani la ULB, a declarat că serviciul de 
endocrinologie din Belgia nu diferă 
prea mult de cel din țara noastră, pro-
cedurile de diagnostic şi de tratament 
sunt similare, iar diferența constă în 
accesul gratuit al pacienților la medi-
camente.

Prelegerile s-au desfăşurat în 
perioada 9-14 aprilie, în contextul 
proiectului Agenției Universitare 
a Francofoniei Licență în Medicină  
Generală.

Cursuri de instruire şi burse: 
programul FOSFOM

Prelegeri în endocrinologie şi 
anesteziologie-reanimatologie 

ţinute de experţi belgieni

Lecţii de limba franceză 
în domeniul medical

Instruiri în domeniul reabilitării medicale
Potrivit unui raport elabo-

rat de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii și Banca Mondială, 
circa un miliard din populaţie 
trăiește cu o dizabilitate, dintre 
care aproape 200 de milioane 
se confruntă cu mari dificultăţi, 
iar în anii ce urmează, dizabili-
tatea va prezenta o preocupare 

și mai mare. Datele au fost pre-
zentate în cadrul unui workshop 
desfășurat la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din  
Republica Moldova.

Educaţie medicală în ultrasonografie

Instruire
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Catedra de odontologie, 
parodontologie și patologie 
orală și Catedra de stomatolo-
gie terapeutică a Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din  
Republica Moldova au orga-
nizat o conferinţă știinţifică cu 
genericul Actualități în stoma-
tologie (Endodonție), consacra-
tă Anului Nicolae Testemițanu.

Evenimentul, care s-a 
desfăşurat în perioada 5-6 
aprilie, a întrunit şi invitați 
speciali: academicianul Andrei 
Iliescu, Bucureşti, România; 
profesorul universitar Igori 
Șugailov, preşedintele Acade-
miei Stomatologiei Inovaționale 
şi fondatorul Catedrei de anes- 
teziologie şi reanimație a 
Facultății de Educație Continuă 
în domeniul Stomatologiei a In-
stitutului de Medicină şi Stoma-
tologie Nikolai A. Semaşko din 
Moscova, Federația Rusă.

La conferință au fost puse 
în discuție mai multe subiecte 
cu scopul de a familiariza me-
dicii stomatologi şi studenții cu 
noile metode de diagnostic şi 
tratament endodontic, precum 
şi cu procedeele de anestezie în 
stomatologie, şi noile tehnolo-
gii inovaționale, cum ar fi: bio-

laserul, Gentle-Wave (dispozitiv 
de irigare eficientă şi sigură a 
spațiului endodontic) şi siste-
mul de premedicație pentru 
procedurile stomatologice, apli-

când complexul de sedare cu 
Xenon şi anestezie locală.

Prin intermediul transmi-
siunii on-line, a fost demon-
strat un caz clinic de tratament 
endodontic asistat la micro-
scop, realizat în cadrul Cate-
drei de stomatologie terape-
utică de şeful acesteia Valeriu 
Fala alături de dr. Dumitru 

Romaniuc şi Alexandru Danici, 
asistent universitar.

La finalul programului, în 
cadrul unei mese rotunde, au 
fost discutate posibilitățile de 

colaborare în domeniile de cer-
cetare, educație continuă şi doc-
torat între catedrele şi departa-
mentele celor trei instituții.

Conferința a întrunit pes-
te 180 de persoane: medici 
stomatologi practicieni, medici 
rezidenți şi studenți din anii III-
V ai Facultății de Stomatologie. 

Specialiștii în reabilita-
re medicală, medicină fizică 
și terapie manuală au discu-
tat cele mai stringente pro-
bleme din domeniu în cadrul 
unei conferinţe știinţifice cu 
genericul Abordarea multi-
disciplinară a sindromului 
algic în medicina fizică şi de 
reabilitare. În cadrul acestei 
reuniuni profesionale au fost 
elucidate și subiecte privind 
sindroamele algice atestate 
frecvent în practica medicului 
reabilitolog, managementul 
durerii prin tratamentele me-
dicamentoase, kinetoterapie, 
ergoterapie ș.a.

Medicina personaliza-
tă, cunoscută și ca medi-
cina integrată, reprezintă 
unul dintre cele mai mo-
derne domenii din sistemul 
medical. În ultima perioa-
dă, mai multe organizaţii 
internaţionale, printre care 
și Consiliul Europei, au dis-
pus educarea, formarea și 
dezvoltarea profesională 
continuă a specialiștilor și 
a teoreticienilor în medici-
na personalizată, astfel că 
tot mai frecvent se vorbește 
despre teste avansate în 
medicina genomică.

Investigațiile genetice 
în medicina personalizată 
au fost abordate în cadrul 
unei conferințe ştiințifice 
desfăşurate în zilele de 27 şi 
28 aprilie, unde, în premieră, 
a fost lansat şi testul ADN 
personalizat în Republica 
Moldova. La manifestare au 
participat specialişti în gene-
tică medicală şi medicină de 
laborator, biochimie şi bio-
tehnologie, medicină perso-
nalizată ş.a.

Evenimentul a fost des-
chis de Boris Gîlcă, director 
medical al Laboratorului Me-

dical „In vitro Diagnostics”, 
care a făcut o incursiune în 
dezvoltarea medicinei perso-
nalizate atât pe glob, cât şi în 
țara noastră. Expertul s-a refe-

rit la realizările obținute până 
acum, dar şi la persoanele 
care au contribuit la dezvolta-
rea şcolii de genetică medicală 
în Republica Moldova, prin-
tre care: deputatul Valentina   
Stratan, acad.Stanislav Groppa, 
profesorii Ghenadie Curocichin 
şi Nicolae Delev, dr. Victoria 
Sacară ş.a.

Rectorul USMF „Nicolae  

Testemițanu” a salutat ide-
ea organizării acestui eveni-
ment în instituția noastră, 
menționând că membrii 
comunității universitare sunt 

receptivi şi deschişi spre 
tot ce este nou în domeniul 
sănătății. Profesorul Ion 
Ababii a subliniat că trebuie 
abordate şi problemele ce țin 
de informarea publicului larg 
şi de participarea pacienților 
în luarea deciziilor informate 
cu privire la opțiunile de dia-
gnostic, de tratament şi  de 
profilaxie.

Cu un cuvânt de salut 
a venit şi vicepreşedintele 
Comisiei parlamentare Pro-
tecție Socială, Sănătate şi 
Familie, Valentina Stratan, 
care a asigurat că va mobi-
liza toți factorii de decizie şi 
responsabilii de dezvoltarea 
bazei legislative pentru a 
crea contextul normativ în 
realizarea studiilor şi cerce-
tărilor în domeniul medicinei 
personalizate.

Viceministrul sănătății 
Liliana Iaşan a afirmat că 
instituția pe care o reprezin-
tă susține şi oferă suport în 
dezvoltarea educației me-
dicale continue, în special a 
domeniilor noi de activitate, 
care vin să faciliteze imple-
mentarea reformelor în sis-
temul național de sănătate.

Evenimentul a fost orga-
nizat de Laboratorul Medical 
„In vitro Diagnostics” în par-
teneriat cu Universitatea de  
Stat de Medicină şi  Farmacie  
„Nicolae Testemițanu” din  
Republica Moldova, Institu- 
tul Oncologic şi compania 
Atlas Biomed Group din 
Moscova, Rusia.

În data de 31 martie, 
la Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” s-a 
desfășurat conferinţa știin-
ţifică Zilele Patologiilor 
Digestive. În cadrul eveni-
mentului au fost puse în 
discuţie problemele actuale 
în patologia inflamatorie 

și tumorală a tractului di-
gestiv cu referire la situa-
ţia actuală din Republica  
Moldova și la nivel mondial.

Bolile digestive sunt 
afecțiuni răspândite pe larg 
în rândul populației şi ocupă 
un loc important în morbidi-
tatea generală. Prin urmare, 

fiecare patologie digestivă 
necesită un tratament per-
sonalizat, după cum a men-
ționat Eugen Melnic, şef al 
Catedrei de morfopatologie: 
„Noi trebuie să tratăm paci-
entul, nu boala, astfel, avem 
nevoie de o abordare par-
ticulară a fiecărui pacient. 
Starea emoțională, psiholo-
gică şi cea imună prezintă un 
aspect foarte important în 
tratarea acestuia”.

Un alt specialist recu-
noscut în domeniul patolo-
giilor digestive, profesorul 
Bernhard Stamm de la Spita-
lul Cantonal din Aarau, Zürich, 
Elveția, invitat special al 
conferinței, a vorbit despre 
colita acută şi cronică, care, 
actualmente, necesită o stu-
diere profundă, deoarece 
este nevoie de o diferențiere 
minuțioasă dintre o banală 
colită şi una idiopatică.

De asemenea, în cadrul 

manifestării ştiințifice au fost 
abordate subiecte ce țin de 
patologia stomacului, a eso-
fagului, a intestinului, a fica-
tului, a vezicii biliare şi a pan-
creasului, experții aducând 
exemple de diagnostic şi 
tratament. Tot aici s-a subli-
niat că un factor important în 
patologiile digestive este cel 
alimentar, care în asociere 
cu bacteriile şi infecțiile vira-
le creează un mediu potrivit 
pentru dezvoltarea patolo-
giilor digestive. Totodată, un 
rol semnificativ în apariția 
şi dezvoltarea carcenomului 
hepatic îi revine alcoolului.

Manifestarea a fost or-
ganizată de Catedra de mor-
fopatologie şi cea de Histolo-
gie, citologie şi embriologie a 
USMF „Nicolae Testemițanu”  
cu suportul Societății 
Naționale de Patologie din 
Republica Moldova. 

Actualităţi în stomatologie (Endodonţie) Conferinţa medicilor 
otorinolaringologi

Asociaţia Știinţifico-
Practică a Medicilor Otorino- 
laringologi din Republica 
Moldova, în parteneriat cu 
Catedra de otorinolaringo- 
logie a USMF „Nicolae 
Testemiţanu” au organizat o 
conferinţă știinţifico-practică 
a medicilor oreliști consacra-
tă personalităţii notorii –  
Nicolae Testemiţanu.

Evenimentul s-a desfă-
şurat în data de 27 aprilie şi 
a întrunit tineri medici, rezi-
denți şi doctoranzi atât din ca-
drul instituției noastre, cât şi 
de la Universitatea de Medici-
nă şi Farmacie „Carol Davila” 
din Bucureşti, România.  
Printre invitații de onoare au 
fost: profesorul universitar 
Codruț Sarafoleanu, şeful 
Clinicii ORL din cadrul Spi-
talului Clinic „Sfânta Maria” 
din Bucureşti, şeful disciplinei 
ORL, Facultatea de Medicină 
Dentară Bucureşti, secretar 
general al Societății Române 
de Rinologie, conferențiarul 
Claudiu Manea, şef de lucrări 

la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Carol Davila”, 
Bucureşti, România şi profe-
sorul universitar Alexandru 
Sandul, şef clinică ORL, Spi-
talul Clinic Republican din 
Chişinău.

În cadrul conferinței 
au fost discutate mai multe 

subiecte, printre care: rea-
bilitarea auditivă a surdității 
neurosenzoriale la copii prin 
implant cohlear, rinosinuzite-
le fungice, vertijul paroxistic 
pozițional benign de canal 

semicircular lateral, rolul stre-
sului oxidativ în rinusinuzita 
cronică polipoasă, chirurgia 
cornetelor nazale inferioare, 
aspecte de tratament chirur-
gical endoscopic al rinosinu-
zitelor la copii ş.a.

În cea de-a doua zi a fo-
rumului, experții din România  

au prezentat actualități din 
chirurgia endoscopică şi mi-
croscopică a laringelui, pre-
cum şi din chirurgia endo-
scopică a tumorilor benigne 
rinosinuzale.

Experienţa elveţiană 
în reabilitarea medicală

Investigaţiile genetice în medicina personalizată

Cercetare

O nouă abordare a patologiilor digestive
Manifestarea a întrunit 

peste 200 de participanți, iar 
în calitate de moderatori au 
fost şase experți din Elveția. 
Evenimentul a fost deschis cu 
un omagiu adus regretatului 
savant Nicolae Testemițanu 
de către medicul reumatolog  
Minodora Mazur, profesor uni-
versitar la Disciplina de medi-
cină internă-semiologie. 

Unul dintre invitații 
elvețieni, Rainer Kloeti, spe-
cialist în reumatologie, a pre-
zentat auditoriului principalele 
aspecte ale sistemului elvețian 
de sănătate şi principiile de 
organizare ale reabilitării me-
dicale în această țară.

Șeful Catedrei de reabili-
tare medicală, medicină fizică 
şi terapie manuală, Oleg Pascal 
a declarat, că, în prezent, cel 
mai important pentru serviciul 
de reabilitare din Republica 
Moldova este de a introduce 
o abordare multidisciplinară 
şi de a implementa principiul 

de lucru în echipă, din care 
să facă parte kinetoterapeuți, 
ergoterapeuți, psihologi, logo-
pezi, fizicieni şi alți specialişti 
în reabilitare.

În cea de-a doua zi a fost 
organizat un atelier de lucru 
cu genericul Rolul echipei mul-
tiprofesionale în planificarea 
oportună şi coordonată a tra-
tamentului de reabilitare medi-
cală. Astfel, o echipă constitu-
ită din specialişti în reabilitare 
a analizat cazul unei paciente, 
a stabilit un plan de tratament 
şi a pus în discuție rezultatele 
obținute. 

Alte subiecte abordate au 
fost: măsura forței musculare 
în kinetoterapie, mecanis-
mele de cronicizare a durerii, 
diagnosticul şi intervențiile te-
rapeutice în durere, măsurile 
chirurgicale decompresive în 
chirurgia spinală, efecte be-
nefice ale reabilitării în ame-
liorarea durerii la pacienții cu 
artrită reumatoidă, manage-
mentul durerii la pacienții cu 
artroza genunchiului, parti-
cularitățile sindromului dolor 
după amputații de membre 
inferioare ş.a.

Conferința ştiințifică a 
fost organizată de Catedra de 
reabilitare medicală, medici-
nă fizică şi terapie manuală a 
USMF „Nicolae Testemițanu” 
cu suportul Ministerului Sănă-
tății al Republicii Moldova şi al 
Societății Specialiştilor în Rea-
bilitare Medicală şi Medicină 
Fizică din RM şi s-a desfăşurat 
la 25 şi 26 aprilie curent.
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Integritatea academică, etica 
în cercetare și în practica clinică, 
probleme etice în cercetarea 
genetică și în terapia celulară, 
testarea genetică a populaţiei, 
sănătatea mintală în penitenciare, 
abordarea filosofică a bioeticii, 
extinderea abordării disciplinei de 

bioetică și în alte domenii, precum 
spaţiul public, economic, politic 
ș.a. au fost principalele subiecte 
discutate în cadrul forumului 
internaţional Curricula de bioetică 
în educația medicală. 

Prezentul eveniment, organizat 
în perioada 17-19 mai 2017 la 
Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemițanu” din 
Republica Moldova, se înscrie în şirul 
manifestărilor dedicate Anului Nicolae 
Testemițanu.

Specialişti în bioetică din țara 
noastră, România, Belgia, Elveția, 
Italia, Polonia, Olanda şi Irlanda 
au prezentat practici moderne 
în designul, implementarea şi 
evaluarea curriculumului în bioetică 
şi a disciplinelor înrudite (filosofia 
medicinei, ştiințele comportamentului 
ş.a.) pentru ciclurile de studii 
universitare şi postuniversitare de 
masterat şi doctorat. Experții au 
identificat tendințele comune şi 
au împărtăşit bune practici în baza 
experiențelor înregistrate în bioetică.

Drept model a servit curriculu-
mul în bioetică propus de UNESCO 
şi cele din cadrul Programului de 
Masterat European în Bioetică.  
Curriculumul în bioetică prezentat de 

Catedra de filosofie şi bioetică a USMF  
„Nicolae Testemițanu” a primit un 
feedback pozitiv din partea experților 
internaționali, care au venit şi cu unele 
recomandări de îmbunătățire.

„Universitatea noastră se 
mândreşte cu faptul că Republica 
Moldova a fost una dintre primele 

țări din spațiul ex-sovietic şi chiar  
est-european care a introdus, înce-
pând cu anul 1992, bioetica în pro-
gramele de studii universitare la toate 
facultățile, inițial ca module tematice 
în cadrul cursului de filosofie, apoi ca 
disciplină distinctă”, a menționat pro-
fesorul Gheorghe Rojnoveanu, prorec-
tor pentru activitate ştiințifică al USMF  
„Nicolae Testemițanu”.

Totodată, la Universitatea noastră 
activează două comisii de etică: prima 
este legată de cercetare, studiile cli-
nice şi cele practice, alegerea temelor 
de cercetare, susținerea prealabilă a 
tezelor de doctor în ştiințele medicale, 
iar cea de-a doua se ocupă de etica 
comportamentului.

Forumul ştiințific face parte din 
acțiunile parteneriatului trilateral de 
dezvoltare instituțională între Cate-
dra de filosofie şi bioetică a USMF  
„Nicolae Testemițanu”, Institutul de 
Etică Biomedicală a Universității din 
Basel, Elveția, şi Centrul de Cercetări 
în Etică Aplicată a Universității din 
Bucureşti, România. 

Proiectul Consolidarea capa-
cităților în bioetică prin educație 
şi studii doctorale între Moldova,  
România şi Elveția este finanțat de 
Fundația Elvețiană pentru Știință.

                                                      Peste 250 de milioane 
de oameni din întreaga lume 
suferă de surditate, iar conform 
unor date statistice, surditatea 
profundă bilaterală permanentă 
este depistată astăzi la doi nou-
născuţi dintr-o mie. Subiectul dat 
a fost discutat în data de 12 mai, la 
Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova, în cadrul 
unei conferinţe ştiinţifico-practice 
cu genericul Implantul cohlear: 
actualități şi perspective.

În prezent, la Centrul Republican 
de Audiologie sunt monitorizați cca 
1460 de copii de 1-18 ani, cu diferite 
forme de surditate, iar cifra este în 
continuă creştere.

Potrivit viceministrului sănă-
tății, Liliana Iaşan, în ultimii ani, în 
republică s-a constatat un progres 
în domeniul audiologiei, iar cu su-
portul Belgiei şi al Japoniei au fost 
create condiții optime atât pentru 
procesul de diagnosticare, cât şi 
pentru procedurile de depistare 
precoce în cadrul Centrului Repu-
blican de Audiologie a Institutului 
Mamei şi Copilului, Clinica Emilian 
Coțaga. Viceministrul a vorbit şi 
despre elaborarea standardului 
național de screening audiologic 
a nou-născuților, care va permite 
un diagnostic precoce şi va spori 
şansele de reabilitare prin prote-
zare auditivă cu implant cohlear.

Prezent la conferință, 

Gheorghe Rojnoveanu, prorector 
pentru activitate ştiințifică al USMF 
„Nicolae Testemițanu”, a relatat 
că surditatea copilului constituie 
o preocupare aparte a medicinei, 
deoarece, spre deosebire de 
adult, pierderea auzului la o vârstă 
fragedă influențează grav formarea 
intelectuală şi psihologică a 
copilului. „Accesul la implantul 
cohlear înseamnă accesul la o viață 
normală, independentă, pentru 
că beneficiarul acestuia aude, 
respectiv, poate vorbi, munci şi 
deveni dintr-o persoană asistată, 
într-un contribuabil integrat în 
societate”, a menționat profesorul 
Rojnoveanu.

Conform informațiilor oferite 
de Centrul Republican de Audio-
logie, anual se depistează cca 80-
100 de cazuri noi de surditate, iar 

la evidență se află peste 2000 de 
copii, dintre care 40 sunt selectați 
pentru implant cohlear. Până mai 
ieri, copiii cu surditate profundă 
nu aveau nicio speranță de a mai 
putea auzi, de a se reabilita verbal 
şi, respectiv, de a se integra în viața 
socială şi profesională. Datorită 
savanților Graeme M. Clark de la 
Universitatea din Melbourne şi 
Blake S. Wilson de la Universitatea 
Duke, SUA, şi cu suportul compa-
niilor Cochlear şi Med-El, implantul 
cohlear este implementat şi în țara 
noastră.

Manifestarea ştiințifică a fost 
organizată de Catedra de otorino-
laringologie a universității noastre 
şi Asociația Științifico-Practică a 
Medicilor Otorinolaringologi din 
Republica Moldova.                   

 

Disciplina de gastroen-
terologie din cadrul Departa-
mentului Medicină Internă al 
Universităţii de Stat de Medicină  
și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”  
din Republica Moldova a organizat, 
în data de 28 aprilie, o conferinţă 
știinţifică cu genericul Actualități în 
managementul bolilor gastrologice 
funcționale. Criteriile Roma IV.

Conferința a întrunit peste 80 
de participanți şi a fost deschisă de  
Eugen Tcaciuc, şeful Disciplinei de gas-
troenterologie, care a menționat im-
portanța familiarizării cu noile criterii 
Roma IV – un ghid practic ce conține 
principiile de diagnostic şi tratament 

al bolilor gastrologice funcționale.
Invitatul special al evenimen-

tului a fost profesorul universitar  
Carmen Fierbințeanu-Bratisevici, şe- 
fa Secției de gastroenterologie din ca-
drul Spitalului Universitar de Urgență 
din Bucureşti, România, care a pre-
zentat mecanismul patogenic al sin-
dromului de intestin iritabil. Expertul 
ne-a relatat că ierarhizarea criteriilor 
Roma IV include câteva diferențe 
ale bolilor gastrologice funcționale, 
şi anume există o categorie de boli 
funcționale intestinale nespecifice, 
una dintre ele fiind sindromul de in-
testin iritabil. 

O altă temă abordată a cuprins 
dereglările funcționale intestina-
le, caracterizate prin predominarea 
simptomelor de durere, balonare, 
distensie şi/sau dereglări de scaun. În 
acest context, unul dintre specialiştii 
principali în patologia intestinului din  
Republica Moldova, profesorul Svetlana 
Țurcan, a prezentat criteriile de bază 
în acest sens.

Criteriile Roma IV au fost prezen-
tate la Digestive Disease Week 2016 şi 
publicate în revista Gastroenterology.                                 

Studenţii farmaciști ai  
Universităţii de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova au organi-
zat, în data de 4 mai a.c., primul 
congres de talie internaţională. 

Forumul Inovație şi creativi-
tate în practica şi cercetarea far-
maceutică a întrunit cca 300 de 
invitați din Republica Moldova, 
România, Ucraina, Marea Britanie, 
Olanda, Austria şi Cipru, fiind or-
ganizat de Asociația Studenților 
Farmacişti din Republica Moldova, 
Facultatea de Farmacie a USMF 

„Nicolae Testemițanu” şi Asociația 
Studenților şi Rezidenților în Me-
dicină.   

Delegații congresului au  
prezentat 28 de comunicări 
orale şi 36 de postere, au fost 
organizate 5 workshopuri şi,  
respectiv, 3 sesiuni ştiințifice, unde 
au fost abordate tematici precum: 
administrarea medicamentelor 
pentru diferite maladii, rolul far-
macistului în sistemul de sănătate, 
practici moderne în reglementa-
rea medicamentelor inovatoare, 
evoluția prețurilor la medicamente, 

contrafacerea medicamentelor ş.a.
Alexandr  Gălățanu, preşe-

dintele Asociației Studenților 
Farmacişti din Republica Moldova, 
a declarat la deschiderea eveni-
mentului că pentru studenții de 
azi şi de mâine sunt necesare noi 
surse de motivare şi de dezvoltare 
continuă a capacităților profesio-
nale şi personale, care nu se pot 
realiza decât printr-un schimb de 
experiență şi transfer de cunoştințe 
între specialişti, instituții şi centre de 
profil, iar acest congres reprezintă o 
oportunitate în acest sens.

Aceeaşi idee a fost împărtă-

şită şi de Nicolae Ciobanu, deca-
nul Facultății de Farmacie, gazda 
congresului, care a menționat 
importanța acestui eveniment în 
dezvoltarea tinerilor specialişti, 
îndemnându-i să păşească mai si-
gur, pentru că viitorul le aparține.

La rândul său, prorectorul pen-
tru activitate ştiințifică Gheorghe 
Rojnoveanu, profesor universitar, 
dr. hab. şt. med., a menționat că 
dimensiunea internațională a fo-
rumului deschide noi oportunități 
pentru extinderea cooperării 
ştiințifice internaționale, iar ca 

urmare vor fi obținute rezultate 
benefice în formarea cadrelor far-
maceutice autohtone pentru spo-
rirea calității asistenței farmaceu-
tice ca parte integrală a sistemului 
național de sănătate. În acelaşi 
timp, prorectorul a accentuat că 
manifestarea este una semnificati-
vă şi prin faptul că este consacrată 
lui Nicolae Testemițanu – acea per-
sonalitate marcantă, la inițiativa 
şi insistența căreia, în 1964, a fost 
înființată Facultatea de Farmacie. 

Cu un mesaj de apreciere şi 
gratitudine în adresa tinerilor a 
venit şi profesorul Simona Negreş, 
şefa Disciplinei de farmacologie 
şi farmacie clinică de la Univer-
sitatea de Medicină şi Farmacie  
„Carol Davila” din Bucureşti, pre-
şedintele Societății de Farmacie 
din România, care i-a încurajat pe 
cei prezenți să păşească dârz pe 
acest nou drum. Profesorul român 
a acordat ASFRM o Diplomă de ex-
celență pentru munca şi dedicația 
dovedită, pentru dorința de a nu 
se lăsa să se piardă ceea ce profe-
sorii facultății îi învață – respectul 
pentru om şi profesia de farmacist, 
semnată de academicianul Ioanel  
Sinescu, rector al UMF „Carol  
Davila”.

Cuvinte de încurajare au rostit 
şi Mihaela Chirici, reprezentant al 
Federației Asociațiilor Studenților 
Farmacişti din România, şi Diogo 
Piedade, trainer, Asociația Euro-
peană a Studenților Farmacişti din 
Bruxelles, care i-au îndemnat pe 
colegii lor din Republica Moldova 
să iasă din zona lor de confort şi să 
realizeze cercetări şi lucruri uimi-
toare în ştiințele farmaceutice. 

Menționăm că tezele celor 
87 de lucrări prezentate în cadrul 
congresului sunt publicate în Re-
vista Farmaceutică din Republica  
Moldova, nr. 1-2, 2017.             

Primul congres internaţional 
al studenţilor  farmacişti

Implantul cohlear: 
actualităţi şi perspective

Bioetica 
în educaţia medicală

Managementul bolilor 
gastrologice funcţionale
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Cooperare internaþionalã

Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu” a fost 
vizitată, în data de 13 martie, 
de Jean-Paul de Gaudemar, rec-
torul Agenţiei Universitare a 
Francofoniei (AUF), Mohamed 
Ketata, director regional Europa 
Centrală și Orientală și Roxana 
Țurcanu, responsabil Antena 
AUF din Chișinău. Oaspeţii au 
avut o întrevedere cu rectorul Ion 
Ababii și cu alţi reprezentanţi ai 
administraţiei, unde au fost puse 
în discuţie principalele direcţii de 
colaborare între USMF „Nicolae 
Testemiţanu” și instituţiile din 
reţeaua AUF.

Rectorul Ion Ababii le-a re-
latat reprezentanților AUF des-
pre direcțiile de activitate ale 
Universității noastre, inclusiv 
prerogativa de a crea un spital 
universitar, care să corespun-
dă celor mai înalte standarde. 
În acest context, Jean-Paul de  
Gaudemar a asigurat că va spri-
jini USMF „Nicolae Testemițanu”, 
în special prin delegarea unor 
experți care ar ajuta la crearea 
structurii spitalului.

La întrevedere au participat 
şi cercetători, studenți şi rezidenți 
– beneficiarii unor stagii în spi-
talele din Franța, care, la rândul 
lor, i-au împărtăşit din impresii. 
Astfel, Ion Artene, student în 
anul V, s-a aflat timp de o lună 
la Centre Hospitaliere Univer-
sitaire (CHU) d’Angers, unde a 
studiat neurochirurgia, rezidenta  
Marcela Sultan a desfăşurat un 
stagiu în reumatologie la CHU din 

Nantes, iar doctoranda Victoria 
Bobeică a realizat trei stagii prin 
intermediul acestui program la  
Marseille, Bruxelles şi Cluj. Cu 
toții au relatat cu entuziasm des-
pre experiențele obținute în aces-
te centre, despre deschiderea şi 
ospitalitatea franceză şi despre 
practica desfăşurată la patul bol-
navului.

Profesorul universitar Adrian 
Belîi de la Catedra de anes-
teziologie şi reanimatologie 
nr. 1 „Valeriu Ghereg” şi Tudor 
Beşleagă, conferențiar univer-
sitar la Catedra de fiziologie a 
omului şi biofizică, au realizat 
teze în cotutelă şi diverse pro-
iecte ştiințifice cu universități 
membre AUF. Cu susținerea unui 
profesor din Franța, profesorul 
Belîi a fost înaintat ca membru al 
Comitetului European de Educare 
în Anestezie, unde ne reprezintă  
republica deja de 10 ani.

O altă problemă abordată 
în cadrul şedinței a fost migrația 
tinerilor specialişti, iar conducă-
torii celor două instituții sunt de 
acord ca mediciniştii care fac sta-
gii practice în instituțiile membre 
AUF să revină în țara de baştină. 

De altfel, directorul regio-
nal Europa Centrală şi Orientală 
Mohamed Ketata a afirmat că în 

acest an Universitatea noastră 
va beneficia de cele mai multe 
burse de stagii în Franța, iar du-
rata acestora va fi extinsă până 
la 4 luni, privilegiu acordat grație 
excelenței de care dă dovadă 
USMF „Nicolae Testemițanu”.

Menționăm că actualmente 
AUF este preocupată de crearea 
unui program de formare a me-
seriilor de profil medical. Până în 
prezent de programele AUF au 
beneficiat cca 600 de bursieri ai 
USMF „Nicolae Testemițanu”.

Acord de colaborare 
cu Universitatea de Medicină din Ternopol

O delegaţie din China, repre-
zentanţi ai Universităţii de Medicină 
Tradiţională Chineză din Gansu, și-a 
exprimat disponibilitatea de a împăr-
tăși experienţa seculară în implemen-
tarea medicinei chineze. Acest fapt a 
fost enunţat în cadrul unei întrevederi 
cu administraţia Universităţii noastre, 
care a avut loc în data de 30 mai.

Potrivit specialiştilor autohtoni, 
implementarea medicinei tradiționale 
chineze în Republica Moldova necesi-
tă a fi inclusă în politica de recuperare 
a pacienților după sistemul european, 
principalele metode fiind acupunctura, 
terapia manuală, fitoterapia ş.a.

Ion Ababii, rectorul USMF „Nicolae 
Testemițanu”, a declarat că „de fapt, 

colegii din China mereu împărtăşesc 
experiența lor pentru a ne familiariza 
mai profund cu acele forme de diagnos-
tic şi tratament, care pe parcursul a 5000 
de ani le folosesc cu succes în țara lor.”

La rândul lor, profesorii chinezi 
au menționat că unele idei şi proiecte 
implementate la Universitatea noas-

tră sunt atât de interesante, încât ei 
intenționează să le aplice şi în instituția 
lor. „Chiar dacă ne aflăm de câteva zile 
în Moldova, deja am văzut nivelul de 
pregătire în cadrul Universității Dum-
neavoastră, care este unul foarte înalt”, 
a menționat profesorul Wang Yali.

Rectorul a propus partenerilor chi-
nezi să înceapă colaborarea în domeniul 
fitoterapiei, în special, în realizarea în 
comun a cercetărilor asupra plantelor 
medicinale din cele două țări. 

În cea de-a doua zi, cei zece profe-
sori chinezi au organizat un workshop, 
unde au abordat medicina tradițională 
chineză în dereglările de deglutiție şi 
ale refluxului gastro-esofagian şi au pre-
zentat avantajele acupuncturii, moxo-

terapiei şi manipulațiilor în procesul de 
recuperare a unui pacient. Evenimentul 
s-a desfăşurat la Institutul de Neurolo-
gie şi Neurochirurgie din Chişinău.

Vizita delegației chineze a fost 
efectuată în perioada 29 mai-11 iunie, 
în baza acordului bilateral semnat anul 
trecut de ambele părți. 

În data de 10 aprilie, re-
prezentanţii Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din 
Republica Moldova au avut 
o întrevedere cu președintele 
Institutului de Cercetări Știin-
ţifice de Urgenţă în Chirurgia 
Pediatrică și Traumatologie 
din Federaţia Rusă, profesorul  
Leonid Mihail Roșali și direc-
torul Institutului, profesorul  
Valeriu Afanasie Mitiș.

În cadrul întrunirii, rectorul 
Ion Ababii şi-a exprimat recu-
noştința față de distinşii oaspeți, 
menționând că această vizită 
reprezintă o onoare pentru noi. 
Totodată, academicianul Ababii 

a accentuat faptul că este o 
mândrie că funcția de director 
al Institutului de Cercetări Ști-
ințifice de Urgență în Chirurgia 
Pediatrică şi Traumatologie din 
Federația Rusă o îndeplineşte, 
în prezent, absolventul Universi-
tății noastre, profesorul Valeriu 
Mitiş. La rândul său, profesorul 
Mitiş a spus că este mereu des-
chis să împărtăşească din cunoş-
tințele şi experiențele sale cole-
gilor din Republica Moldova.  
În acest context, Domnia Sa a 
prezentat câteva cazuri clinice 
foarte dificile ale unor pacienți 
şi cum au fost acestea soluțio-
nate.

Pe parcursul şedinței au fost 
puse în discuție mai multe su-
biecte, printre care: sistemul de 
sănătate din țară, insuficiența re-
surselor financiare şi importanța 
calificării cadrelor didactice, pre-
cum şi necesitatea unor standar-
de profesionale înalte. Conver-
sând despre problemele cu care 
se confruntă Republica Moldova 
în domeniul menționat, profe-
sorul Leonid Mihail Roşali şi-a 
exprimat disponibilitatea pentru 
colaborare şi a subliniat că „pe 
noi ne leagă unul şi acelaşi lu-
cru, şi anume profesia de medic 
– cea care niciodată nu are gra-
nițe”. De asemenea, profesorul 
Roşali a menționat că, înainte de 
această întâlnire, a vizitat mor-

mântul academicianului Natalia 
Gheorghiu, care, în opinia  
Domniei Sale, a fost omul şi 
chirurgul care mereu l-a impre-
sionat şi l-a inspirat prin devota-
ment şi profesionalism. 

La întrunirea cu distinşii 
profesori ruşi a participat şi 
ambasadorul Federației Ruse 
în Republica Moldova Farit  
Muhametşin, precum şi pro-
rectori, decani, profesori uni-
versitari, şefi de subdiviziuni şi 
studenți ai Universității noastre.

Oaspeții au vizitat şi Aleea 
savanților şi medicilor iluştri, 
care i-a emoționat profund.

Circa 240 de copii au beneficiat 
de servicii stomatologice de cali-
tate prestate de o echipă de me-
dici și studenţi de la Universitatea 
din Chapel Hill, statul Carolina de 
Nord, SUA, în colaborare cu pro-
fesorii și mediciniștii de la Faculta-
tea de Stomatologie a Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu” din Republica  
Moldova.

Misiunea s-a desfăşurat în pe-
rioada 28 aprilie-6 mai şi a inclus un 
program amplu de activități. În fiecare 
zi, studenții americani şi cei autoh-
toni, repartizați în echipe şi suprave-
gheați de medici, au tratat mai mulți 
copii din orfelinate şi din familii nevo-
iaşe din republică.

Victoria Eftodii, rezidentă în anul 

I, specialitatea Ortodonție, a lucrat 
alături de colegii ei din SUA. Tânăra a 
menționat că această colaborare are 
mai multe beneficii. Pe lângă faptul 
că ajută copiii defavorizați, această 
acțiune reprezintă şi o oportunitate 
extraordinară pentru studenții şi pro-
fesorii noştri de a interacționa şi de a 
realiza un schimb de experiență cu cei 
din SUA.

În data de 3 mai, partenerii pro-
iectului, care îşi desfăşurau activita-
tea în Clinica Universitară Stomato-
logică a USMF „Nicolae Testemițanu”, 
au fost vizitați de James Pettit, amba-
sadorul SUA în Republica Moldova. 
Excelența Sa a apreciat efortul depus 
de concetățenii săi în beneficiul co-
piilor din țara noastră. Ambasadorul 
James Pettit a remarcat condițiile 
moderne de lucru şi dotarea cu echi-

pament performant a Clinicii Univer-
sitare Stomatologice, care asigură 
desfăşurarea procesului de instruire 
la cel mai înalt nivel.

Pe parcursul misiunii în Moldova,  
oaspeții americani au avut o întreve-
dere cu rectorul Universității, prof. 
Ion Ababii, şi alți reprezentanți ai 
administrației, în cadrul căreia s-a 
discutat despre continuitatea proiec-
tului, dar şi despre o nouă misiune 
în domeniul nursingului. Totodată, 
a fost abordată posibilitatea extin-
derii colaborării prin intermediul 
mobilităților academice şi a schimbu-
lui de experiență.

Misiunea umanitară se înscrie 
în parteneriatul între Universitatea 
noastră şi Școala Dentară a UCN din 
Chapel Hill, care durează de 18 ani. 

 AUF apreciază excelenţa 
USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Cooperarea moldo-chineză

Renumiţi chirurgi ruşi în vizită 
la USMF „Nicolae Testemiţanu”

Servicii stomatologice pentru copii nevoiaşi

Rectorul Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, profesorul Ion Ababii, a 
avut o întrevedere cu reprezentanţi de la 
Universitatea de Medicină din Ternopol,  
Ucraina, în data de 11 aprilie curent. 
Prof. Stepan Zaporozhan, prorector 
pentru activitate clinică, prof. Ivan 
Klishch, prorector pentru activitate 
știinţifică și prof. Volodymyr Bihuniak, 
director al Departamentului de Chirur-
gie, s-au aflat la instituţia noastră, în 
perioada 9-11 aprilie curent, unde s-au 
familiarizat cu activitatea mai multor 
subdiviziuni universitare, în special cu 
direcţiile de instruire și cercetare. 

În cadrul întrunirii de final, 
reprezentanții celor două instituții de 
învățământ superior medical au discu-
tat despre posibilitățile de cooperare 
în diverse domenii, precum: mobilita-
tea academică, efectuarea cercetărilor 
ştiințifice în comun, educația medicală, 
aplicarea la granturi externe pentru dez-
voltarea unor programe în cercetare, co-
laborarea prin intermediul Programului 
Erasmus+ ş.a.

Preliminar, s-a discutat şi des-
pre elaborarea în comun a unui plan 

de activitate pentru dezvoltarea mai 
multor specialități, inclusiv antrena-
rea în practica medicală a colegilor de 
la universitățile partenere. Totodată, 
delegația ucraineană a fost interesată de 
reformarea programului de instruire din 
ordinatură şi internatură prin rezidențiat 

şi secundariat clinic în conformitate cu 
standardele internaționale.

La finalul întrevederii, Ion Ababii 
a semnat un acord de colaborare cu  

Universitatea de Medicină din Ternopol.
La Universitatea de Medicină din 

Ternopol învață 6 000 de studenți din 
peste 50 de țări, cei mai mulți fiind din 
Polonia, Africa Centrală şi de Nord,  
Turcia, Emiratele Arabe, India ş.a. 
Instituția este prima din Ucraina care a 

dezvoltat programul de învățământ la 
distanță pentru asistentele medicale 
prin intermediul videoconferințelor, cu 
suportul partenerilor din SUA.
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Un grup format din cinci 
studenţi de la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu” din  
Republica Moldova au ţinut două 
lecţii informative despre autism 
pentru elevii din clasa a X-a și a 
XI-a de la Liceul „Tudor Vladimirescu” 
din capitală. Acţiunea a fost or-
ganizată de Asociaţia Studenţilor 
și Rezidenţilor în Medicină în 
contextul Zilei Internaţionale a 
Conștientizării Autismului, marca-
tă anual la 2 aprilie.  

Ion Comendant, Tatiana 
Soroceanu, Ina Pîntea, Mihaela  
Cociorva şi Alexandru Corcimaru au 
fost cei care, prin curiozități, jocuri 
şi activități interactive, au încercat 
să le explice elevilor ce reprezintă 
autismul şi cât de necesar este ca 
aceste persoane să fie integrate în 
societate şi să nu fie marginalizate. 
Spre exemplu, cu ajutorul unei bobi-
ne de ață, participanții au format o 
plasă de păianjen, prin care au ilus-
trat interconectarea relațiilor într-o 
comunitate şi necesitatea conlucră-

rii întregii societăți pentru a oferi 
suport acestor persoane. Lecția s-a 
dovedit a fi extrem de utilă pentru 
că adolescenții nu cunoşteau mai 
nimic despre autism. Pe parcurs, ei 
au vizionat şi spoturi sociale la acest 
subiect, care au reuşit să-i sensibili-
zeze profund şi să simtă compasiune 
pentru cei din jur.

Mediciniştii speră să mai or-
ganizeze astfel de acțiuni şi în viitor, 
care ar permite educarea tinerei 
generații privind sănătatea de la egal 
la egal.                                              

În data de 5 aprilie, 
la Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu” a fost  
lansată Cartea de aur a 
Basarabiei și a Republicii  
Moldova, semnată de scri-
itorul și cercetătorul Denis 
Roșca.

Potrivit autorului lucră-
rii, Republica Moldova ocupă 
locul 11 pe glob după nivelul 
de IQ (gradul de inteligență) 
dintre 200 de țări, „fapt pen-
tru care trebuie să fiți mân-
dri de originea voastră şi să 
folosiți acest fond genetic 
pentru a vă realiza”. În acest 
context, scriitorul a făcut 
referire la marele Nicolae 
Testemițanu, al cărui nume 
se regăseşte în prețioasa 
lucrare alături de biografii-
le altor personalități notorii 
din întreaga lume care au ră-
dăcini moldoveneşti.

„Vreau să vă felicit că, 
chiar după ce a plecat din via-
ță academicianul şi omul de 
ştiință Nicolae Testemițanu,  
mai țineți vie memoria lui, 
deoarece nu toate generațiile 
conştientizează aportul aces-
tui om în istoria țării noastre. 
Este o figură emblematică, 
care a avut o carieră-model, 
ținând cont de perioada în 
care s-a realizat – postbe-
lică. În asemenea condiții, 
Nicolae Testemițanu a găsit 
resurse emoționale şi fizice, 
în aşa fel ca medicina noastră 
să renască, să creeze noi ca-
dre şi, datorită acestui fapt, 
USMF Nicolae Testemițanu  
să fie în topul universităților 
de medicină din Europa”, a 
declarat Denis Roşca. Toto-
dată, autorul i-a îndemnat 
pe cei prezenți să nu admită 

ca personalități asemenea lui 
Nicolae Testemițanu să trea-
că în umbra vremii.

În cadrul prezentării au 
fost expuse cărți şi fotografii 
ce reflectă viața şi activitatea 
ilustrului savant şi profesor 
Nicolae Testemițanu, rec-
tor al Institutului de Stat de  
Medicină din Chişinău şi mi-
nistru al ocrotirii sănătății.

Pe parcursul manifes-
tării au fost menționați des-
cendenții basarabeni care au 
primit Premiul Nobel – Paul 
Perlmutter (n. 1959, SUA), 
Ilia Mecinikov (1845-1916), 

Serghei Gherşenzon (1906-
1998), Boris Efrussi (1901-
1979), Randy Schekman 
(1948), Herta Muller (1953), 
Piotr Kapița (1894-1984); Pre-
miul Oscar – Lewis Milestone 
(1895-1980), Yul Brynner 
(1920-1985), Ițic Domnici, 
Natalie Portman şi cei care 
au escaladat Everestul –  
Mstislav Gorbenko (1947), 
Fiodor Koniuhov (1951),  
Andrei Carpenco (1960).

Mediciniştii au fost 
interesați şi de personalitățile 

din sport, muzică, artă etc. cu 
rădăcini basarabene, iar la fi-
nalul prezentării Denis Roşca 
a dăruit Universității noastre 
Cartea de aur a Basarabiei şi 
a Republicii Moldova.

Cartea a fost declarată, 
în anul 2016, cea mai bună 
cercetare ştiințifică, fiind 
verificată de Academia de 
Științe a Moldovei. Enciclo-
pedia conține 1800 de bio-
grafii ale basarabenilor ce-
lebri cu performanțe unice, 
cercetători, savanți şi medici, 
începând cu anul 1812. Tex-
tele au fost traduse din 18 

limbi, în decurs de patru ani. 
Pentru redactarea lucrării au 
fost utilizate doar surse ofi-
ciale, principalele fiind fişele 
de emigrare, cărțile istorici-
lor, monografiile, biografiile 
şi discuțiile cu oamenii din 
diaspora noastră.

Manifestarea a fost or-
ganizată de Asociația Stu-
denților şi Rezidenților în 
Medicină cu suportul De-
partamentului Comunicare 
şi Relații Publice al USMF  
„Nicolae Testemițanu”.   

Înainte de a le îm-
părți darurile, mediciniş-
tii au făcut cunoştință cu 
micuții, care le-au recitat 
poezii şi şi-au împărtăşit 
preferințele lor. Copiii au 
primit jocuri educative 
şi interactive, rechizite, 
jucării pentru stimularea 
dezvoltării fizice, cog-
nitive şi a celei psiho-
emoționale.

Copiii au fost extrem 
de fericiți, mai ales că 
studenții le-au organizat 
mai multe jocuri distrac-
tive: Podul de piatră, 
Baba oarbă, bowling, 
Motănelul, Cartoful fier-
binte ş.a.

În Centrul de Plasa-
ment şi Reabilitare pentru 
Copii de Vârstă Fragedă 
sunt plasați cca 120 de 
copii, cu vârsta de 0-6 
ani, rămaşi definitiv sau 
temporar fără îngrijire 
părintească. Educatoa-
rea Ana Cernovischi acti-
vează de un an în cadrul 
instituției şi ne-a relatat 
care este programul zil-
nic al copiilor: înviorarea, 
dejunul, urmează jocu-
rile şi activitățile, gusta-
rea, plimbarea, prânzul 
şi somnul. Când pleacă 
pentru câteva zile, ea re-
vine cu drag la serviciu, 
deoarece le duce dorul 
şi le simte lipsa. Noaptea 
copiii sunt vegheați de 
surori medicale şi infirmi-

ere. De asemenea, pe lân-
gă îngrijire, copiilor li se 
oferă tratament, cure de 
reabilitare, Centrul fiind 

dotat cu săli de proceduri, 
fizioterapie, piscină ş.a. 

Campania O jucărie 
aduce bucurie! s-a des-
făşurat în perioada 1-31 
martie, în cadrul căreia 
au fost colectate aproxi-
mativ 100 de jucării, iar 
din contribuțiile finan-
ciare în sumă de 2642 
de lei au fost procurate 
jucării, jocuri educative, 
puzzle-uri, jocuri de logi-
că şi rechizite (creioane 
colorate, carioci, acua-
rele, albume, cărți de 
colorat, plastiline, hârtie 
colorată, foarfece, caiete, 
carnete ş.a.), reieşind din 
necesitățile instituției.

Ediția din acest an a 
campaniei a fost dedicată 

distinsului savant şi profe-
sor Nicolae Testemițanu, 
care iubea mult copiii şi 
obişnuia să meargă des 

la orfelinate cu daruri şi 
să stea de vorbă cu aceşti 
micuți lipsiți de atenția 
şi afecțiunea familiei. 
Domnia Sa îi lua în brațe 
pe fiecare, îi aşeza pe 
genunchi şi îi asculta cu 
atenție, mângâindu-i pe 
creştet.

Campania O jucărie 
aduce bucurie! se află la 
cea de-a doua ediție. În 
anul 2015 comunitatea 
universitară a adus în dar 
jucării copiilor internați 
la Institutul Oncologic din 
capitală.

Aducem mulțumiri 
membrilor comunității 
universitare pentru re-
ceptivitate şi solidaritate.

 

În data de 27 mai 
Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din 
 Republica Moldova și-a des-
chis larg ușile pentru cei care 
doresc să îmbrăţișeze una 
dintre cele mai nobile profesii 
– cea de medic sau farmacist.

Peste 250 de tineri 
şi părinți au păşit pragul 
instituției noastre, fiind 
întâmpinați de studenții USMF 
„Nicolae Testemițanu”, care 
le-au oferit pliante, semne 
de carte, calendare şi ediția 
specială a ziarului „Medicus” 
– Admitere 2017. Vizitatorii 
au avut parte de un program 
amplu şi divers, care a inclus 
excursii prin aule, laboratoare 
şi săli de lectură, astfel încât 
potențialii candidați la studii 
să se poată familiariza cu baza 
tehnico-materială şi condițiile 
de studii ale Universității.

Tinerii au avut posibilita-
tea să participe şi la lecții de si-
mulare, descoperind cele mai 
moderne metode de educație 
medicală, desfăşurate la Cen-
trul Universitar de Simulare în 
Instruirea Medicală. Totodată, 
ei au vizitat Clinica Stomatolo-
gică Universitară, unde au vă-
zut simulatoare dentare, labo-
ratoarele de tehnică dentară, 
sălile de studii şi cele destinate 
pacienților.

Absolvenții de licee şi 
colegii au avut o întâlnire cu 
administrația Universității, 
reprezentată de rector, pro-
rectori, decani, prodecani şi 
şefi de catedre, care le-au 
oferit mai multe detalii despre 
oferta educațională a USMF  
„Nicolae Testemițanu” din 
acest an, procesul de instru-
ire şi cercetare medicală, 

activitatea clinică şi relațiile 
internaționale ale instituției.

Potrivit rectorului Ion 
Ababii, pentru anul de studii 
2017-2018 la Universitatea 
noastră sunt prevăzute 425 
de locuri bugetare, dintre care 
360 – la Medicină generală, 45 
– la Sănătate publică, 10 – la 
Stomatologie şi 10 – la Farma-
cie. În afară de acestea, pentru 
raioanele de est ale republicii 

sunt oferite 36 de locuri buge-
tare.

Profesorul   Olga   Cernețchi,  
prorector pentru asigurarea 
calității şi integrării în învăță-
mânt, a vorbit despre durata 
studiilor la fiecare facultate şi 
despre modalitatea angajării 
absolvenților Universității în 
câmpul muncii după abslovi-
rea rezidențiatului.

La rândul lor, membrii Co-
misiei de admitere au răspuns 
la toate întrebările privind 
procedura de înmatriculare 
la studii, actele pe care tre-
buie să le conțină un dosar, 
specialitățile la care pot aplica 
şi condițiile de înmatriculare 
la buget şi contract, taxele de 
studii ş.a.

Vizitatorii au rămas 

profund marcați de istoria 
învățământului superior medi-
cal şi a medicinei moldave, de 
faptele personalităților notorii 
în domeniu, atunci când au 
parcurs Aleea savanților şi me-
dicilor iluştri. De asemenea, 
absolvenții de licee şi colegii 
au avut ocazia să cunoască 
mai multe despre viața de stu-
dent direct de la mediciniştii 
noştri, care le-au povestit 

despre studii, cazare şi despre 
activitatea extracurriculară – 
foarte captivantă şi variată.

Pe parcursul zilei, 
în cadrul Universității s-a  
rulat filmul documentar –  
Universitatea de Stat de  
Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemițanu" din Republica 
Moldova la 70 de ani, care 
descrie parcursul istoric al 
instituției noastre, iar în holul 
Blocului didactic central a fost 
expusă o expoziție de publicații 
didactice şi ştiințifice din 
colecția Bibliotecii Științifice 
 Medicale.

Concursul de admitere la 
USMF „Nicolae  Testemițanu” 
se va desfăşura în perioada 24 
iulie-9 august 2017.                

Concursul de ese-
uri dedicat Uniunii 
Europene a ajuns la 
cea de-a VII-a ediţie 
și în acest an a înre-
gistrat 26 de partici-
panţi, studenţi ai USMF  
„Nicolae Testemiţanu”.  
Într-un final au fost 
acceptate doar 17 ese-
uri care au respectat 
cerinţele de redactare și 
termenul de prezentare.

Daniel Dmitriev, 
student în anul III, Facul-
tatea de Stomatologie a 

Universității de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” 
din Republica Moldova  
a devenit, pentru al doi-
lea an consecutiv, învin-
gătorul concursului de 
eseuri, care în acest an a 
fost consacrat aniversării 
a 60-ea de la constitui-
rea Uniunii Europene. Pe 
locul II s-a clasat Oana-
Simina Iaconi, studentă 
în anul I, Facultatea de 
Medicină nr. 1, Sănătate 
publică, iar locul III i-a 
revenit Mariei Filimon, 

studentă în anul I, la 
aceeaşi facultate, speci-
alitatea Medicină gene-
rală. În acest an, juriul a 
decis ca premiul pentru 
Originalitate să fie acor-
dat Victoriei Gnaciuc, 
studentă în anul VI, iar 
cel pentru Creativitate 
– Oxanei Ciupercă, stu-
dentă în anul III, Faculta-
tea de Stomatologie.

La ceremonia de 
premiere, desfăşurată în 
data de 25 mai 2017, au 
luat parte reprezentanți 
ai administrației Univer-
sității, ai Bibliotecii 
Științifice Medicale (BȘM) 
şi ai Catedrei de filosofie 
şi bioetică, precum şi 
participanții la concurs.

Vitalie Ojovan, şef 
al Catedrei de filosofie 
şi bioetică, a menționat 
că acest concurs este 
organizat în scopul pro-
movării politicii Uniunii 
Europene, care prin valo-
rile promovate – respec-

tul pentru demnitatea 
umană, libertatea, egali-
tatea, buna conviețuire, 
toleranța, solidaritatea, 
democrația şi pacifismul, 
– ne uneşte pe toți.

Cu un cuvânt de 
apreciere în adresa 
participanților a venit 
Marcel Abraş, prorector 
pentru educație şi pro-
bleme sociale al USMF  
„Nicolae Testemițanu”, care  
a subliniat că „Uniunea 
Europeană are valori pro-
funde şi standarde înalte, 
pe care fiecare dintre noi 
dorim să le implementăm 
şi în țara noastră, pentru 
că doar aşa vom putea 
crea o țară puternică, de 
care să fim mândri”. 

Liubovi Karnaeva, 
directorul BȘM, membru 
al juriului, a declarat că 
eseurile au fost intere-
sante şi a fost o plăcere 
pentru echipa Bibliote-
cii să le citească şi să le 
aprecieze.                    

Ziua Uşilor Deschise Cartea de aur a Basarabiei 
şi a Republicii Moldova

Autismul explicat de studenţi

Jucării şi bucurii pentru copii Învingătorii concursului de eseuri dedicat 
Uniunii Europene În ajun de Ziua Mondială a Sănătăţii, marcată anual la 7 aprilie, Departamentul 

Comunicare și Relaţii Publice al Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae  
Testemiţanu” și reprezentanţii Asociaţiei Studenţilor și Rezidenţilor în Medicină, au 
mers la copiii instituţionalizaţi în Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii 
de Vârstă Fragedă din Chișinău și au dăruit jucăriile colectate în cadrul campaniei 
O jucărie aduce bucurie!
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Studenþii în acþiune

Echipa „MRS”, anul II la 
Medicină generală, a obți-
nut  locul I la TVC-ul intrau-
niversitar, organizat în data 

de 6 aprilie de către studenții 
Universității de Stat de  
Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemițanu”. Pe loc secund 
s-a clasat „Sweet Dreams”, 

anul I, Medicină generală, 
iar locul III i-a revenit echipei 
„UZZI”, anul III, Medicină ge-
nerală.

Echipele au avut o 
prestație memorabilă, demon-
strându-şi artistismul şi spiritul 
umoristic în cadrul celor patru 
probe: Prezentarea (temă libe-

ră), Biatlonul muzical, Teatrul 
studențesc cu genericul Viața 
bate filmul şi Tema pentru aca-
să Mişcarea înseamnă viață. 
Concurenții au dat dovadă de 
jovialitate, creativitate, ener-
gie şi măiestrie în abordarea 
subiectelor legate de politica 
moldovenească, „cumătris-
mul”, corupția şi traficul de 
influență, emigrarea, viața stu-
dențească, viața de cuplu  ş.a.  

Drept recompensă pentru 
eforturile depuse, echipele au 
primit premii băneşti în valoa-
re de 4000 de lei pentru locul I, 
3000 de lei – locul II şi 2000 de 
lei – locul III.

Concursul a fost organi-
zat de Asociația Studenților 
şi Rezidenților în Medicină 
cu suportul USMF „Nicolae  
Testemițanu” şi a fost con-
sacrat Anului Nicolae  
Testemițanu.

Peste 120 de studenţi de la 
universităţile de medicină din 
România s-au aflat, în perioada 
19-25 martie, pentru un schimb 
de experienţă la Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din  
Republica Moldova, în cadrul 
programului de mobilitate 
studenţească TransMed 2017.

Valeria Țurcan, şef direcție 
Relații Externe a Asociației 
Studenților şi Rezidenților în 
Medicină, a menționat că în 
acest an, având în vedere nu-
mărul mare de participanți, s-a 
făcut un program prin rotație 
– astfel încât toți au participat 
la cursurile teoretice şi cele 
practice.

Dorința de a cunoaşte 
contrastele dintre diferite 
universități de medicină, de 
a interacționa cu mai mulți 
oameni şi de a vedea cum se 
desfăşoară alte programe de in-
struire, au motivat-o pe Roxana 
Rădeanu, studentă în anul II la 
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Iuliu Hațieganu” din 
Cluj-Napoca, să depună dosarul 

în acest proiect. Tânăra a remar-
cat că programele de studii de 
la USMF „Nicolae Testemițanu” 
le oferă mediciniştilor noştri 
oportunitatea de a studia mai 
mult timp individual, iar în ca-
drul orelor practice există o 
apropiere mai mare între profe-
sor şi student.

Ședința finală a progra-
mului TransMed s-a desfăşurat 

în data de 24 martie, la care 
au fost prezenți prorectorii 
Universității şi prodecanii de la 

Facultatea de Medicină nr. 1 şi 
nr. 2. Olga Cernețchi, prorector 
pentru asigurarea calității şi in-
tegrării în învățământ, a salutat 
participarea studenților în acest 
program şi, având în vedere că 
USMF „Nicolae Testemițanu” 
este unica instituție de 
învățământ superior medical 
din Republica Moldova, a sub-
liniat că astfel suntem membrii 
unei mari familii de universități 
de medicină de pe cele două 
maluri ale Prutului. 

Marcel Abraş, prorector 
pentru educație şi probleme 
sociale, a menționat că se 
simte mândru că în anul 2008, 
alături de colegii de la ASRM şi 
cei de la Federația Asociațiilor 
Studenților în Medicină din  
România, a participat la dez-
voltarea programului Trans-
Med.

TransMed reprezintă un 
program de mobilitate stu-
dențească şi schimb de ex-
periență realizat între 11 
universități de medicină din 
România şi Republica Moldova, 
care se desfăşoară de două ori 
pe an, primăvara şi toamna.

Studenţii noștri au de-
monstrat încă o dată că sunt 
receptivi la acţiunile de res-
ponsabilitate socială. Pentru 
că sunt viitori medici și știu 
cât de important este un me-
diu curat pentru sănătate, 
circa 100 de tineri au partici-
pat la campania municipală 
Curățenia generală de primă-
vară. 

Plini de forțe şi înarmați 
cu dorința de a lichida toate 
gunoaiele ce le stau în cale, 

tinerii şi-au dat întâlnire pe 
podul Viaduct, după care au 
mers organizat în Parcul Valea 
Trandafirilor pentru a ajuta la 
salubrizarea acestuia.

Gheorghe Buruiană, pre-
şedintele Asociației Studenților 
şi Rezidenților în Medicină, a 
subliniat că „este o responsa-
bilitate pentru fiecare dintre 
noi să avem grijă de mediul 
în care trăim. Prin acțiuni de 
acest fel devenim mai respon-
sabili şi încercăm să le oferim şi 
celor din jur un exemplu bun”.  

Menționăm că activitatea 
a fost organizată în data de 1 
aprilie de Pretura sectorului 
Centru, la inițiativa Primăriei 
municipiului Chişinău, în ve-
derea pregătirii pentru Sfintele 
Sărbători de Paşti.

În contextul Zilelor Inter-
naționale ale Francofoniei, 
Catedra de limbi moderne 
a Universităţii de Stat de  
Medicină și Farmacie „Nico-
lae Testemiţanu” din Repu-
blica Moldova a organizat, 
în data de 30 martie, o sera-
tă consacrată francofoniei, 
cu genericul Violon d’Ingres 
des étudiants en médecine  
(Vioara lui Ingres a studenților 
de la Medicină).

La eveniment au partici-
pat studenți din anii I şi II de la 
Facultatea de Medicină nr. 1, 
care au pregătit numere artisti-
ce în limba franceză. Tinerii au 
prezentat un recital de poezii, 
dansuri şi cântece. Mediciniştii 
au redat prin dans sentimen-
tele care pot să apară între 
doi tineri, au transmis emoții 
şi tandrețe prin poezii, iar prin 

piese – propriile experiențe şi 
trăiri. Un moment aparte a fost 
reprezentat de melodiile inter-
pretate la chitară, nai şi clape.

Lectorul universitar  
Veronica Voloşciuc a men-
ționat că manifestările de 
acest fel se desfăşoară, tradiți-
onal, în fiecare an, şi au drept 

scop promovarea studenților 
talentați de la Medicină, de-
monstrarea aptitudinilor, crea- 
tivității şi a activismului aces-
tora. Pe lângă programul ar-
tistic, tinerii au elaborat şi au 
expus câteva postere dedicate 
Franței şi limbii franceze.

Zilele Francofoniei

TransMed 2017: număr record de participanţi 

Un grup de studenţi 
din anul II ai Universităţii de 
Stat de Medicină și Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova, fili-
era francofonă, a participat 
la un atelier cu genericul 
Vitamina C, un remediu mi-
racol.

Mediciniştii, împre-
ună cu câțiva liceeni din  
Ungheni şi Orhei, au învățat 
să recunoască şi să evalu-
eze cantitatea vitaminei 
C în fructe şi legume şi să 
respecte administrarea 
acesteia în conformitate 
cu necesitățile fiziologice 
ale organismului. Ideea or-
ganizării unui experiment 
ştiințific privind vitamina C 
aparține conferențiarului 
universitar Elena Ciobanu 
de la Catedra de igienă ge-
nerală, care a susținut şi a 
încurajat tinerii pe durata 
evenimentului. 

Pe parcursul a două 
ore, Sala Roşie s-a transfor-
mat într-un mic laborator, 

unde tinerii, repartizați în 
patru echipe denumite Car-
tof, Kiwi, Lămâie şi Măr, au 
tăiat şi au cântărit legume şi 
fructe, au combinat diverse 
soluții chimice, realizând 

astfel câteva experimente. 
Participanții au fost asistați 
de cadre ştiințifico-didactice 
de la Catedra de igienă ge-
nerală şi de la filiera franco-
fonă. 

Roxana Țurcanu, res-
ponsabil Antena Agenției 
Universitare a Francofo-
niei (AUF) în Chişinău, a 

mulțumit reprezentanților 
Universității noastre pentru 
receptivitate în organizarea 
unor astfel de evenimente şi 
a apreciat mediciniştii pen-
tru imaginația de care au 

dat dovadă, transformând 
o sală de şedințe într-un mic 
laborator ştiințific.

Festivalul ştiințelor în 
franceză a fost organizat în 
perioada 15-19 mai, cu su-
portul AUF din Chişinău, în 
parteneriat cu universitățile 
membre ale AUF din  
Republica Moldova.

Festivalul ştiinţelor în franceză

Tratament cu umor de calitate

Viitorii medici – pentru un mediu curat

Peste 600 de milioa-
ne de oameni din întreaga 
lume nu dispun de apă pota- 
bilă. În Republica Moldova 
aproximativ 90% din popu-
laţia din mediul urban are 
acces la apă potabilă, pe 
când în mediul rural – doar 
cca 30%.

Pentru a evidenția pro-
blemele stringente legate 
de apa potabilă şi pentru a 
promova rolul acesteia în 

asigurarea sănătății, în con-
textul Zilei Mondiale a Apei, 
marcată anual la 23 martie, 
Catedra de igienă genera-
lă a Universității de Stat de  
Medicină şi Farmacie „Nicolae 

 Testemițanu” a organizat o 
masă rotundă cu genericul 
Apa pentru sănătate (L’eau, 
source de santé). Pentru că 
în aceeaşi zi a fost celebrată 
şi Ziua Internațională a Fran-
cofoniei, evenimentul s-a 
desfăşurat în limba franceză.

În acest context, 
studenții au prezentat 
informații şi date statistice, 
unii dintre ei au construit 
machete reprezentative, iar 
alții au venit cu rezultate-

le pe care le-au obținut în 
urma desfăşurării unor ana-
lize şi experimente chimice 
în laborator.

Studentele din anul 
II de studii de la Faculta-

tea de Medicină nr. 1, Ana 
Baluțel şi Alina Postică, au 
studiat circuitul apei în na-
tură. „Circa 90% din toate 
substanțele chimice nu sunt 
digerate şi metabolizate în 
organismul uman. Astfel, 
acestea sunt eliberate în 
mediul extern, iar, din mo-
tiv că filtrele nu acționează 
asupra lor, noi iarăşi le in-
gerăm. Ca rezultat, acestea 
pot provoca infertilitate la 
femei, cancer mamar, can-
cer uterin şi pot scădea 
spermatogeneza la bărbați”, 
au atenționat medicinistele.

Viorica Cojocaru este 
studentă în anul II la Facul-
tatea de Medicină nr. 1 şi a 
realizat o machetă referitor 
la circuitul industrial al apei 
în natură, ilustrând apa care 
porneşte de la sursele su-
perficiale, parcurge anumite 
etape ca să devină potabilă 
şi ulterior ajunge în casele 
noastre.

Masa rotundă a fost 
organizată în colaborare cu 
Centrul de Reuşită Univer-
sitară şi Agenția Universi-
tară a Francofoniei şi se în-
scrie în şirul manifestărilor 
consacrate Anului Nicolae 
Testemițanu.

Opinia studenţilor privind rolul apei  
în asigurarea sănătăţii

Peste 230 de tineri au 
participat la campania Do-
nează Sânge, Fii Erou! orga-
nizată primăvara aceasta 
de Asociaţia Studenţilor și 
Rezidenţilor în Medicină 
cu suportul Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu”. 

Motivați de vocația lor 
de a deveni doctori şi fiind 
conştienți de necesitatea 
sângelui pentru pacienți, 
studenții au stat în rând la 
Aula Nicolae Eşanu pentru a-i 
ajuta pe cei care au nevoie. 
Rând pe rând, aceştia s-au în-
registrat, au trecut examenul 
medical şi cel de laborator la 
specialiştii Centrului Națio-
nal de Transfuzie a Sângelui, 
după care au mers la recolta-
rea propriu-zisă.

„Scopul campaniei este 
de a promova un mod să-
nătos de viață, de a încuraja 
populația să doneze sânge şi 
pentru a face o faptă bună”, 
ne-a relatat unul dintre orga-

nizatori, Olga Clipii, studentă 
în anul II la Medicină gene-
rală, şefa Direcției Social a 
ASRM.

Majoritatea studenților 
sunt donatori activi şi fac acest 
gest atât pentru a contribui la 
sporirea rezervelor de sânge, 
cât şi pentru sănătatea proprie. 
„Sunt donator de mai mult 
timp. Donez de cel puțin două 
ori pe an. O fac pentru mine 
şi pentru cei care au nevoie. 

Îndemn pe toți să doneze, nu 
trebuie să fim egoişti, iar dacă 
avem posibilitatea trebuie să 
încercăm să facem un bine. 
E un lucru frumos, benefic şi 
util”, ne-a mărturisit Marina 
Bulhac, studentă în anul III, 
Medicină generală.

Campania Donează Sân-
ge, Fii Erou! este organizată 
bianual de medicinişti, iar în 
acest an a ajuns la cea de-a 
VIII-a ediție.

Donează Sânge, Fii Erou! –
la cea de-a  VIII-a ediţie
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Catedra de medicină 
militară și a calamităţilor 
a Universităţii de Stat de  
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Republica 
Moldova a sărbătorit recent 
25 de ani de activitate. Cu 
acest prilej, în data de 25 mai, 
a fost organizată o masă ro-
tundă, în cadrul căreia a fost 
prezentat parcursul istoric și 
principalele realizări ale cate-
drei și ale Serviciului Medical 
al Armatei Naţionale în vede-
rea perfecţionării sistemelor 
de asigurare medicală a tru-
pelor și a pregătirii cadrelor 
de medici militari.

Șeful catedrei, Vasile 
Dumitraş, colonel-medic, a 
menționat că manifestarea 
cu genericul Problemele ac-
tuale de medicină militară şi 
a calamităților – realizări şi 
perspective în asigurarea me-
dicală la trupe şi în procesul 
de lichidare a consecințelor 
medicale ale calamităților, 
formarea cadrelor medica-
le a fost dedicată lui Nicolae 
Testemițanu. „Savantului şi 
omului de stat care a contri-
buit substanțial la formarea 
şi dezvoltarea învățământului 
superior medical şi a siste-
mului național de sănătate îi 
datorăm crearea sistemului 
modern de medicină primară 
integrat funcțional cu medi-

cina specializată”, a subliniat 
conferențiarul universitar.

În cadrul evenimentului, 
medicii rezidenți antrenați în 
pregătirea ofițerilor-medici în 
rezervă au prezentat comuni-
cări referitor la traumatismele 
toracelui, abdomenului, orga-
nelor urogenitale, bazinului, 
membrelor ş.a. cauzate de 
arme de foc. De asemenea, 
au fost puse în discuție şi 

particularitățile traumatis-
melor prin armă de foc ale 
regiunii oro-maxilo-faciale, 
precum şi aspecte ce țin de 
bioterorism. Un alt subiect a 
vizat modificările în organele 
interne produse de explozia 
minelor antipersonal.

În calitate de invitați 
speciali la masa rotundă 
au participat reprezentanți 

ai Ministerului Apărării al  
Republicii Moldova, care, la 
rândul lor, au vorbit despre 
premisele apariției sistemului 
militar în țara noastră şi prime-
le acte legislative ce au stat la 
baza creării acestuia, constitu-
irea primelor instituții milita-
re, declararea independenței 
de stat ş.a.

Catedra militară a fost 
constituită odată cu fonda-

rea Institutului de Stat de  
Medicină din Chişinău, în 
1945. În prezent, instruirea 
în cadrul catedrei este orga-
nizată în două etape: univer-
sitară (obligatorie) şi postu-
niversitară (opțională), care 
prevede formarea ofițerilor-
medici în rezervă, precum şi 
perfecționarea prin masterat 
şi doctorat.                               

Medicinista a obținut locul III pentru co-
municarea „Displazia renală multichistică la co-
pii”, prezentată în cadrul secțiunii Chirurgia pe-
diatrică. La realizarea lucrării sale ştiințifice,  
Ecaterina a fost susținută de Jana Bernic, profesor 

universitar la Catedra de chirurgie, ortopedie şi anes-
teziologie pediatrică a USMF „Nicolae Testemițanu”.  
Totodată, tânăra a participat şi la masterclass-ul 
„Bazele chirurgiei laparoscopice”, desfăşurat la Ca-
tedra de chirurgie operativă şi anatomie topografi-
că. Studenta ne-a declarat că acest forum a ajutat-o 
să-şi dezvolte nivelul profesional, să-şi consolideze 
capacitățile de a ține o comunicare în fața publicului 
şi să-şi lărgească spectrul de cunoştințe în domeniu, 
dar şi să-şi construiască noi relații cu tineri savanți 
din diferite țări.

Manifestarea, ajunsă la cea de-a 71-a ediție, 
a coincis cu Anul ştiinței în Republica Belarus şi a 
întrunit oaspeți din Republica Moldova, Polonia,  
Lituania, Rusia, Ucraina, Kazahstan. În acest an, pes-
te 1500 de participanți la manifestare au avut po-
sibilitatea de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor 
ştiințifice şi de a lua parte la unul dintre cele 20 de 
masterclass-uri şi 10 lecții desfăşurate pe parcursul 
lucrărilor conferinței.                                                

Ortwin Schulte, șeful 
Departamentului Politici în 
Sănătate la Reprezentanţa 
Permanentă a Germaniei în 
Uniunea Europeană, Bruxelles, 
și Peter Pompe, consultant 
al Ministerului Apărării 
din Germania, au deve-
nit Doctor Honoris Causa 
ai Universităţii de Stat de  
Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu”. 

Ceremonia de decer-
nare a titlurilor, desfăşurată 
în data de 18 mai, a întru-
nit prorectorii Universității 
noastre, decani, prode-
cani, şefi de catedră, şefi 
de studii, cadre ştiințifico-
didactice, studenți, rezidenți 
şi studenți-doctoranzi.

În cadrul evenimentului, 
academicianul Ion Ababii a 
vorbit despre suportul acor-
dat de Republica Federală 
Germană în domeniul ocroti-
rii sănătății, în special în pro-
cesul de instruire, cercetare 
şi asistență medicală, dar 
şi despre aportul celor doi 
oficiali în dezvoltarea unor 
proiecte de cercetare, mo-
bilitate academică ş.a. Potri-
vit academicianului Ababii, 
grație partenerilor germani 
a fost restaurată colecția de 
carte veche şi rară a renu-
mitului medic Richard Koch, 
care se păstrează în fondul 

Bibliotecii Științifice Medi-
cale şi cuprinde 2617 publi-
cații din medicină; au fost 
elaborate şi aplicate diverse 
proiecte de asistență medi-
cală şi tehnică în domeniul 
anesteziologiei pediatrice, 
în reabilitarea precoce a co-
piilor cu diferite probleme 
de sănătate, se efectuează 
studii genetice ale astmului 
bronşic şi alergiei la copii ş.a. 
Cu susținerea colegilor ger-
mani, Universitatea noastră 
a devenit membră a Federa-
ției Europene de Informatică 
Medicală. Un rol important 
au avut şi în sustenabilitatea 
relațiilor de cooperare inter-
ministerială moldo-germană.

Oficialii germani au 
rămas plăcut surprinşi de  
înaltul titlu conferit de USMF 

„Nicolae Testemițanu”, men-
ționând că dânşii au mulți ani 
de experiență în protocol, 
dar nu s-au aşteptat la o ase-
menea apreciere. 

De asemenea, delegații 
germani, fiind la cea de-a 
17-a vizită în Republica  
Moldova, au mai declarat că 
vor face tot posibilul ca aces-
te relații să se dezvolte dura-
bil, să aibă continuitate şi să 
se extindă şi în alte direcții. 
Noii titulari DHC ai USMF 
„Nicolae Testemițanu” au ac-
centuat că învață permanent 
de la mediciniştii noştri care 
efectuează diverse stagii în 
Germania şi şi-au exprimat 
speranța că aceştia vor ser-
vi ca o precondiție pentru 
consolidarea relațiilor dintre 
cele două țări.                     

În data de 3 mai cu-
rent, la Institutul de Neuro-
logie și Neurochirurgie din  
Chișinău a fost inaugura-
tă o plăcă comemorativă 
dedicată academicianului  
Diomid Gherman, conducăto-
rul școlii neurologice moderne 
autohtone și fondatorul unei 
noi direcţii în medicină – ver-
tebroneurologia. 

Manifestarea a fost des-
chisă de profesorul Mihail 
Gavriliuc, prorector pen-
tru relații internaționale al  
Universității de Stat de  
Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemițanu”, şef al Catedrei 
de neurologie, discipolul re-
gretatului savant: „Este o 
onoare să evocăm unele mo-
mente din viața şi activitatea 
acestui mare Om de ştiință şi 
pedagog iscusit, care pe mulți 
dintre noi ne-a îndreptat pe 
drumul cunoaşterii şi deve-
nirii ca specialişti şi savanți. 
Pentru acest fapt îi suntem 
profund recunoscători”.

La eveniment au par-
ticipat colegii de breaslă, 

discipoli, rude şi alți invitați, 
care l-au cunoscut şi care 
rând pe rând au depănat 
amintiri, evidențiind acele 
momente care i-au marcat 
alături de profesorul Diomid  
Gherman.

„Și-a iubit mult profesia, 
consacrându-se totalmente 
cauzei neurologiei. Pentru fi-
ecare simpozion, conferință 
sau congres se pregătea 
minuțios, comunicările sale 
erau ascultate cu multă aten-

ție şi interes. A fost un om 
excepțional prin spiritul său 
combativ, viguros, curajos, 
hotărât. Era un înflăcărat 
patriot, luptând cu jertfire 
pentru simbolurile naționale, 
pentru tot ce înseamnă nea-

mul românesc. Era conside-
rat un om al limbii române. 
Într-un cuvânt, îl putem numi 
Omul epocii”, a declarat 
profesorul Ion Moldovanu. 

Cu o confesiune a venit 
şi profesorul Oleg Pascal, şef 

al Catedrei de reabilitare me-
dicală, medicină fizică şi tera-
pie manuală: „A fost un me-
rituos savant, talentat neuro-
log şi iscusit pedagog. Știa să 
stimuleze doctoranzii, venea 
cu un cuvânt de încurajare la 
momentele oportune pentru 
acei care băteau la poarta 
ştiinței. Suntem mândri că 
am avut aşa dascăl”. 

Placa instalată pe pere-
tele de vizavi al fostului birou 
de serviciu al marelui savant 
are inscripția: Aici între anii 
1972-2014 a activat patriarhul 
neurologiei şi neurochirurgi-
ei naționale, academicianul  
Diomid Gherman, care ne 
va aminti mereu de aceas-
tă personalitate distinctă 
în viața medicală şi soci-
ală a Republicii Moldova. 
Anterior, în memoria regreta-
tului academician a mai fost 
instalată o placă comemorati-
vă pe frontispiciul Institutului 
de Neurologie şi Neurochi-
rurgie, iar pe Aleea savanților 
şi medicilor iluştri se înalță şi 
bustul eminentului profesor.  

Oficiali germani – Doctor Honoris 
Causa ai Universităţii noastre

Catedra de medicină militară şi a 
calamităţilor la 25 de ani de activitate

Medicinistă premiată la Minsk Studenţi stomatologi – învingători 
ai unui concurs internaţional

Ecaterina Costiuc, studentă în anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1, a fost premiată la Conferinţa 
internaţională știinţifico-practică pentru studenţi și tineri savanţi Probleme actuale a medicinei şi farmaciei 
contemporane 2017, care a avut loc în perioada 17-19 aprilie, în or. Minsk, Belarus.

Înveşnicirea memoriei academicianului Diomid Gherman 

Astfel, medicinistul Nicolae 
 Schipschii  a obținut Premiul 
I la concursul Suturarea plă-
gii, iar Laura Istrati  – Premiul 
Nominal al companiei „Invite”  
LabMed Pharm.

La această competiție ti-
nerii au fost însoțiți de conf. 
Diana Uncuța, şefa Catedrei 
de propedeutică stomatolo-
gică „Pavel Godoroja” şi asis-
tentul universitar Svetlana  
Melnic. Cadrele didactice ne-au 
mărturisit că sunt mândre de 
performanțele mediciniştilor 
şi ne-au declarat că premiile 
sunt rezultatul muncii asidue a 
studenților stomatologi.     

În contextul Zilei profesionale, președintele Republicii 
 Moldova Igor Dodon a conferit distincţii de stat unui grup 
de medici și asistenţi medicali din sistemul naţional de să-
nătate. 

Vasilii Andreev, profesor consultant la Disciplina de 
medicină internă-semiologie, dr. hab. șt. med., s-a învred-
nicit de titlul onorific „Om Emerit”, iar Rodica Solonari, șef 
secţie la Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin” 
a primit Medalia „Nicolae Testemiţanu”.

Distincţii de stat cu prilejul 
Zilei lucrătorului medical 

şi a farmacistului

Profesorul Vasilii 
Andreev activează de 
mai bine de 60 de ani 
în domeniul ocrotirii să-
nătății, este autor a 185 
de publicații ştiințifice, 
toate acestea fiind o 
sursă de instruire şi in-
spirație pentru studenți 
şi medici. Domnia Sa a 
contribuit substanțial la 
dezvoltarea şi perfecțio-
narea serviciilor medica-
le geriatrice specializate 
în Republica Moldova. 

Rodica Solonari este 
permanent preocupată de 
perfecționarea tehnologiei 
formelor extemporale din 
farmacie. Paralel cu lucrul 
practic activează în calitate 
de asistent universitar. Lucră-
rile de laborator la tehnologia 
medicamentelor în farmacie 
le efectuează la cel mai înalt 
nivel, cu aplicarea noilor me-
tode de preparare a medica-
mentelor şi cu implicarea stu-
denților în activitatea secției 
pe care o conduce. 

Sincere felicitări, dragi colegi!

Doi studenţi din anul II de la Facultatea de Stomatologie a Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova 
au fost premiaţi la Olimpiada studenţească de propedeutică a afecţiunilor sto-
matologice Первые шаги в стоматологии, desfășurată în data de 31 martie la  
Moscova.

Felicitări învingătorilor! 
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La festivitatea de in-
augurare, Marian Stan, 
şeful Catedrei de educație 
fizică a USMF „Nicolae 
Testemițanu”, a salutat 
oaspeții, exprimându-şi sa- 
tisfacția reîntâlnirii şi 
speranța de a obține noi 
performanțe în competiții. 
Șeful de catedră a subliniat 
faptul că manifestarea are 
o tentă cognitiv-pedagogică 
şi este o filieră de schimb de 
practici, care, la sigur, vor fi 
utile reprezentanților ambe-
lor instituții. 

La startul primei pro-
be s-au aliniat echipele de 
volei. În partida disputată 
de formațiile masculine, 
debutul a fost de partea 
chişinăuienilor, câştigând 
primul set cu 25-21. În ur-
mătoarele acte, însă, au fost 
superiori tinerii din Cluj- 
Napoca, care au învins me-
ciul cu scorul general 3-1.

În schimb fetele de la 
USMF „Nicolae Testemițanu” 
au dominat în meciul 
susținut cu partenerele de 
întreceri de la UMF „Iuliu 
Hațieganu”, purtând o victo-
rie clară cu scorul 3-0.

Reprezentanții Univer-
sității noastre s-au dovedit 
a fi mai puternici şi la bas-
chet masculin şi la fotbal în 
sală. Astfel, mediciniştii de 
la Chişinău au ieşit învin-

gători la 4 probe din cele 5 
programate, învrednicindu-

se de Cupa memorialului 
Nicolae Testemițanu-Iuliu 
Hațieganu.

„Avem tineri foarte 
buni, talentați, dornici de 
a-şi perfecționa măiestria 
sportivă. Știu a-şi doza tim-
pul în aşa fel, ca să reuşească 
şi la studii fiind, de obicei, 
cei mai buni şi la învățătură”, 
ne-a mărturisit Iulia Popov, 
antrenoare de volei la USMF  
„Nicolae Testemițanu”.

Alexandru Munteanu, 
cel mai bun voleibalist al 
UMF „Iuliu Hațieganu”, a ră-
mas foarte impresionat de 
Complexul Sportiv Univer-
sitar, în cadrul căruia se an-
trenează mediciniştii noştri. 
„Nutresc o invidie albă față 

de cei care beneficiază de 
asemenea săli pentru an-

trenamente şi întreceri”, a 
remarcat tânărul.

„Voleiul este un joc 
pentru suflet, această probă 
cu balonul la fileu ne rela-
xează şi ne dă puteri. Este 
elegant, inteligent şi atle-
tic, a spus Angela Covtun, 
rezidentă la USMF „Nicolae 
Testemițanu”.

Suporterii au urmărit cu 
interes şi satisfacție duelurile 
tensionate, cu multe faze de 
spectacol, iar în sală au răsunat 
aplauze şi cuvinte de susținere 
pentru echipa preferată. As-
tfel, această competiție a fost 
o sursă de bună dispoziție şi 
energie pozitivă, resurse ne-
cesare studenților înainte de 
examene. 

O echipă de studenţi, 
locatari ai Căminului nr. 
10 al Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din  
Republica Moldova, a 
câștigat, pentru al doilea 
an consecutiv, locul I în ca-
drul competiţiei Starturi 
vesele. 

Ediția din acest an 
s-a desfăşurat în data de 4 
aprilie la Complexul Sportiv 
Universitar. La competiție 

au participat şi mediciniştii 
din Căminul nr. 1, care au 
obținut locul II, cei din Că-
minul nr. 8 – locul III, Cămi-
nul nr. 17 – locul IV, Căminul 
nr. 2 – locul V, Căminul nr. 
11 – locul VI, tinerii din Că-
minul nr. 3 – locul VII, iar cei 
din Căminul nr. 12 au închis 
clasamentul. 

Forța, viteza, rezistența 
şi spiritul competitiv au fost 
doar câteva dintre calitățile 
demonstrate de mediciniştii 
celor opt echipe în acerba 
luptă pentru locul I. Rând 

pe rând, aceştia au avut de 
parcurs probe ca Harbujii, 
Hocheiştii, Papucul, Mate-
matica, Ştafetă combinată 
şi Tragerea otgonului. Pen-
tru prima dată studenții au 
participat la o probă nouă – 
Kingbaal. Jucătorii trebuiau 
să susțină o minge cu mâi-
nile întinse cu palmele în 
jos şi să o transmită de la o 
echipă la alta. Dacă mingea 
era scăpată jos, echipa era 
penalizată, iar, ulterior, pă-

răsea jocul. Această probă 
s-a dovedit a fi mai dificilă 
din cauza aglomerației din 
jurul balonului. Pe parcurs 
însă studenții s-au organizat 
mai bine şi pe măsură ce o 
echipă părăsea jocul, acesta 
devenea mai incitant.

O sarcină mai specială 
a avut-o Grigore Pascaru, 
student în anul IV la Faculta-
tea de Medicină nr. 1, care a 
antrenat echipa de studenți 
din India, formată din patru 
băieți şi două fete. În opinia 
lui, tinerii indieni, chiar dacă 

au participat pentru prima 
dată la astfel de întreceri, 
s-au descurcat foarte bine.

La eveniment a fost 
prezent şi Marcel Abraş, 
prorector pentru educație 
şi probleme sociale al USMF 
„Nicolae Testemițanu”, ca- 
re i-a îndemnat pe tineri 
să ducă în continuare un 
mod de viață sănătos, 
menționând că țara aceasta 
are nevoie de medici buni, 
deştepți şi curajoşi.

Iurie Berlinschi, pre-
şedintele Federației Sportu-
lui Școlar, cel care a moderat 
Starturile vesele, a remarcat 
că studenții de la Medicină 
au o condiție fizică bună şi 
sunt bine antrenați.

Șeful echipei câş-
tigătoare, Mihai Savin, stu-
dent în anul IV, Medicină ge-
nerală, a spus că a fost sim-
plu să se poziționeze pe lo-
cul I, deoarece majoritatea 
colegilor lui practică sportul 
în fiecare zi, sunt dornici de 
a se manifesta şi de a-şi de-
monstra capacitățile spor-
tive şi au mari speranțe şi 
pentru celelalte ediții ale 
competiției.

Participanții s-au bu-
curat enorm de susținerea 
colegilor, care au trăit la 
intensitate maximă fiecare 
moment al evenimentului.

Toate echipele con-
curente au primit diplome 
şi cadouri marca USMF 
„Nicolae Testemițanu”, iar 
câştigătorii s-au ales şi cu 
un premiu bănesc în valoare 
de 500, 300 şi respectiv 200 
de lei.

La competiție au partici-
pat 5 echipe ale instituțiilor de 
învățământ superior din republi-
că. Fiecare meci s-a jucat dublu 
bărbați, dublu femei şi mixt, în 
sistem turneu. 

Reprezentativa Universității 
noastre s-a clasat pe locul se-
cund, acumulând 7 puncte, prima 
treaptă a clasamentului revenin-
du-i echipei Universității Peda-
gogice de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău, care a obținut cu un 
punct mai mult, iar pe locul 3 s-a 
situat formația Universității de Stat 
de Educație Fizică şi Sport – cu 6 
puncte. 

Din componența lotului USMF 
„Nicolae Testemițanu” au făcut 
parte: Marian Stan, Alexei Bojonca, 
Angela Ermurachi, Svetlana Miron. 
Învingătorii au fost premiați cu me-
dalii şi diplome. 

Cei mai activi spor-
tivi de la USMF „Nicolae 
Testemițanu” au fost premiați 
pentru succesele obținute la 
campionatul național univer-
sitar la badminton, triatlon-
forță, judo, baschet, şah, joc 
de dame, volei, fotbal în sală, 
tenis de masă, campionatele 
Republicii Moldova de volei şi 
baschet, spartachiada a 57-a 

a studenților şi rezidenților, 
Campionatul Campusului 
studențesc şi alte competiții 
universitare, municipale, na-
ționale şi internaționale. 

Cupa şi Diploma de gra-
dul I a fost înmânată echipei 
Facultății de Medicină nr. 1, anii 
3-4; Diploma de gradul II şi Cupa 
formației – Facultății de Medi-
cină nr. 1, anii 1-2; Diploma de 

gradul III şi Cupa – Facultății 
de Medicină nr. 1, anii 5-6.

Pentru organizarea acti-
vității sportive de masă şi 
obținerea rezultatelor înalte 
în sport, Diploma rectorului a 
fost înmânată tinerilor Denis  
Arabadji, Octavian Catană, 
Veronica Gâscă, Abu Ras  
Muhamed şi altor 10 persoa-
ne. Paisprezece studenți au 
beneficiat de un ajutor materi-
al a câte 150 de lei, 17 au fost 
menționați cu Diploma clubului 
sportiv universitar, iar altor 10 
le-au fost aduse mulțumiri cu 
înscriere în dosarul personal.

Participanții au fost 
felicitați cordial de Marcel 
Abraş, prorector pentru educa-
ție şi probleme sociale al USMF 
„Nicolae Testemițanu”, şi  
Gheorghe Buruiană, preşe-
dintele Asociației Studenților şi 
Rezidenților în Medicină, care 
şi-au exprimat recunoştința 
pentru eforturile depuse în 
desfăşurarea competițiilor spor- 
tive şi pentru înregistrarea re-
zultatelor frumoase.

Bilanțul anului sportiv 
universitar

Memorialul 
„Nicolae Testemiţanu-Iuliu Haţieganu” 

la cea de-a 21-a ediţie

Turneu interuniversitar de badminton

Starturi vesele pentru medicinişti

Programul de manifes-
tări dedicate Anului Nicolae 
Testemițanu cuprinde și o 
serie de evenimente cultural-
sportive. În acest context, în 
data de 23 mai 2017, la Com-
plexul Universitar Sportiv s-a 
desfășurat un concurs inter-
universitar de volei masculin.

La competiție au parti-
cipat echipele de la Universi-
tatea de Stat de Medicină şi  
Farmacie „Nicolae Testemițanu” 
din Republica Moldova, Uni-
versitatea Agrară de Stat din 
Moldova (UASM) şi Univer-
sitatea de Stat din Tiraspol 
cu sediul la Chişinău (UST), 
acestea fiind formate din ca-
dre ştiințifico-didactice şi alți 
angajați. 

În deschiderea eveni-
mentului participanții au fost 
salutați de Sergiu Berliba, 
preşedintele Comitetului sin- 
dical al angajaților USMF  
„Nicolae Testemițanu”, şi de 
academicianul Gheorghe  
Ghidirim, care mereu a încura-
jat tinerii ce practicau diferite 
genuri de sport, înregistrând 
personal rezultate frumoase la 
mai tipuri de sport, iar astăzi 

continuă să fie un jucător pa-
sionat de badminton.

La proba de volei, pri-
mele pe teren şi-au făcut 
apariția echipele USMF „Nico-

lae Testemițanu” şi UASM. Pe 
parcursul întregii partide au 
dominat voleibaliştii noştri, 
care au învins uşor partenerii 
cu 2:0. În cel de-al doilea meci 
profesorii de la Medicină au 
jucat în compania colegilor de 
la UST, pe care i-au întrecut şi 
mai uşor în cele două seturi. 
S-au remarcat prin prestație  

Dorin Tănase, căpitanul echipei, 
Corneliu Munteanu şi Oleg  
Solomon, care, prin loviturile 
din ofensivă, au sporit acțiunile 
combinative ale coechipierilor, 

aducând cele mai multe punc-
te echipei. Astfel, formația 
USMF „Nicolae Testemițanu”, 
obținând victorie în ambele 
meciuri, s-a situat pe primul 
loc, iar pentru locul II au con-
curat echipele UASM şi UST, 
mai puternică dovedindu-se a 
fi reprezentativa de la Agrară, 
care a învins cu 2:0.

Rezultate îmbucurătoare 
la volei masculin

În perioada 2-4 mai, Complexul Sportiv Universitar 
al Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” a găzduit un turneu interuniversitar de bad-
minton, organizat de Catedra de educaţie fizică și Comitetul 
sindical al angajaţilor USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

În acest an, festivitatea de totalizare a activităţii sporti-
ve a studenţilor în sezonul 2016-2017 a coincis cu Memorialul  
Nicolae Testemițanu-Iuliu Hațieganu. Tradiţional, spre finele primăverii, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie  

„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova are loc un eveniment de anvergură – Memorialul 
Nicolae Testemițanu-Iuliu Hațieganu, care în acest an a ajuns la cea de-a 21-a ediţie. 


