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Stimată comunitate universitară,

Ion Ababii, rector,
profesor universitar,
dr. hab. şt. med.,
academician al AŞM
Iată-ne ajunși la o nouă
aniversare a Universității noastre… Zile în care ne reamintim
cele mai importante evenimente marcate de-a lungul anilor
și aducem omagii celor care
au pus bazele învățământului

medical și farmaceutic în țara
noastră. Ne-am îndeplinit întotdeauna misiunea ca pe o datorie sacră, iar acest an nu este
o excepție. Programul Zilelor
Universității este unul care îmbină, ca de obicei, activitatea
științifică, cea socială și sportivă. Vă îndemnăm să fiți activi și
să simțiți sărbătoarea din plin,
deoarece ceea ce reprezintă
astăzi Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” - este rezultatul
muncii și eforturilor comune
depuse de fiecare dintre Dumneavoastră.
Recent, Universitatea a
fost supusă unui audit extern, iar concluziile experților
au confirmat încă o dată
excelența spre care tindem și
pe care o promovăm în mediul academic. Astfel, suntem
prima instituție de învățământ
superior din Republica Moldo-

Dragi Profesori,

va certificată conform standardului internațional ISO
9001:2015. Totuși, rămânem
conștienți de faptul că asigurarea calității este un proces
continuu care trebuie să rămână o preocupare permanentă
a administrației, dar și a fiecărui angajat care activează la
USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Un alt eveniment important a fost vizita membrilor
Consiliului stomatologilor din
California, SUA, care au venit
să evalueze Facultatea de Stomatologie a Universității noastre. În curând, urmează să primim un raport, care va include
o analiză a procesului de studii
și a celui managerial. Ne bucură faptul că impresiile cu care
au plecat experții americani
sunt dintre cele mai frumoase
și sperăm că aprecierea oferită
Universității noastre va fi una
pe măsură.

Suntem încă la începutul
anului de studii, iar după o
scurtă perioadă de adaptare,
venim cu o adresare pentru
studenții din anul I pentru care
Zilele Universității sunt o premieră. Încercați să cunoașteți
cât mai mult din tradițiile
Alma Mater pentru că voi veți
fi cei care veți asigura continuitatea și prosperarea acestora. Profitați din plin de tot
ce vă oferă USMF „Nicolae
Testemiţanu”, fiți perseverenți
și demonstrați că meritați să
vă numărați printre discipolii
Universității noastre.
Stimați membri ai USMF
„Nicolae Testemiţanu”, cu
ocazia Zilelor Universității vă
adresăm calde urări de bine,
sănătate și realizări frumoase
în toate!
Vivat, Crescat, Floreat,
Alma Mater!

Ziua Internațională a Profesorului

Zilele Universității
18-21 octombrie 2016
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165
(vezi programul la Evenimente pe www.usmf.md)
Congresul Internațional al Societății pentru Studiul
și Combaterea Durerii din Moldova și cursurile
Comitetului european pentru educare în anestezie
20 octombrie 2016
Palatul Confederației Naționale a Sindicatelor,
str. 31 August 1989, 129
Congresul Național cu participare internațională
al Asociației Medicilor Stomatologi din RM
20-21 octombrie 2016
Hotelul Radisson Blu Leogrand Chișinău,
str. Mitropolit Varlaam, 77
Burse Erasmus Mundus pentru masteranzi,
rezidenți și cercetători
24 octombrie 2016 - termen limită de aplicare
http://www.ema2-medea.com/
Conferința națională în sănătatea adolescenților
3 noiembrie 2016
Institutul Muncii, str. Zimbrului, 10
Cursuri de instruire privind medicina respiratorie,
terapia intensivă și bolile infecțioase
9-11 noiembrie 2016
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală,
str. 31 august 1989, 137A
Detalii: http://usmf.md/events/events/

Alma Mater
2017 - Anul
„Nicolae Testemiţanu”
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Cercetare
Noaptea Cercetătorilor
Europeni 2016
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Cooperare internaţională
Consiliul Stomatologilor din
California într-o misiune de
evaluare la USMF
„Nicolae Testemițanu”

Cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului, Vă adresăm calde urări de bine, sănătate și energie nesecată, bunăstare și multe performanțe!
Aportul Dumneavoastră la modernizarea învățământului superior medical și farmaceutic din țara noastră
este unul inestimabil, iar contribuția pe care o aveți în prosperarea societății este demnă de toată admirația.
Vă mulțumim pentru profesionalism, dedicație și pentru toate eforturile depuse zi de zi în instruirea a zeci de
generații de medici și farmaciști.
Vă dorim să continuați misiunea nobilă cu aceeași putere și inspirație, iar satisfacția profesională să fie pe măsura
așteptărilor! Să vă bucurați din plin de aprecierea discipolilor și plecăciunile lor pline de recunoștință.

Agenda evenimentelor

În acest număr:
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Studenţii în acţiune

Zilele Universităţii
În perioada 18-21 octombrie, Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” marchează
Zilele Universității. Cu acest
prilej instituţia noastră va
desfășura mai multe activități
științifice, culturale și sportive, la care sunt invitați
să participe toți membrii
comunității universitare.
Manifestările științifice
vor debuta în data de 18 octombrie, când va fi organizat
un simpozion cu actualități
din cardiologie, iar în cea de-a
doua zi - un workshop privind transferul de cunoștințe
și practica reabilitării pentru
Republica Moldova.
În data de 20 octombrie,
cu începere de la ora 08:30,
cadrele
profesoral-didactice, studenții, rezidenții și
doctoranzii vor participa la
Conferința științifică anuală,
organizată în 13 secțiuni. Totodată, vor fi organizate expoziții

de postere cu rezultatele
științifice ale cercetărilor prezentate.
În aceeași zi, începând
cu ora 14:30, va fi dat startul competițiilor sportive ce
se vor desfăşura în cele două
complexuri sportive universitare.
La ora 18:30 membrii
comunității universitare sunt
invitați la două spectacole (în
limita biletelor disponibile):
Casa Mare la Teatrul Național
„Mihai Eminescu” și Hoțul
la Teatrul Național Satiricus
„I. L. Caragiale”.
Zilele Universității se vor
încheia în data de 21 octombrie, cu o ședință în plen, care
va începe la ora 14:30, în Sala
Senatului. Aici vor fi făcute totalizările Conferinței științifice
anuale.
Menționăm că în acest
an se împlinesc 71 de ani de
la fondarea USMF „Nicolae
Testemiţanu”.

Mediciniștii la Jocurile
olimpice de simulare
din Portugalia
p. 9
Lauri merituoşi
Centru de sănătate
în cinstea profesorului
Grigore Bivol
Fenomenul
Sava Costin
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Univers sportiv
Noi performanțe în cadrul
Spartachiadei organizată
de Federația Sindicală
„Sănătatea”
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2017 – Anul
Nicolae Testemiþanu
Anul 2017 este declarat
Anul Nicolae Testemiţanu. O
hotărâre în acest sens a fost
emisă de Guvernul Republicii
Moldova în data de 27 iulie
curent.
Pentru comunitatea academică a Universității de
Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” această
decizie este o deosebită onoare, dar şi un bun prilej pentru
marcarea celor 90 de ani de la
nașterea profesorului Nicolae
Testemițanu, ilustru savant,
iscusit profesor, rector și ministru al sănătății.
În acest sens, Universitatea va elabora un plan
de acțiuni privind organizarea unui şir de manifestări
științifice și culturale, pentru
a comemora această personalitate notorie, al cărui nume îl
poartă astăzi instituția noastră.
Cu această ocazie, pe portalul Universității a fost creată
o pagină dedicată acestui eveniment, pe care vă îndemnăm
să o urmăriți: http://usmf.md/
despre-universitate/in-vizitala-usmf/anul-nicolae-testemitanu/
Nicolae Testemiţanu este
o somitate a comunității medicale autohtone, care a contribuit substanțial la reformarea
și dezvoltarea învățământului
superior medical și a sistemului național de sănătate. Domniei Sale îi datorăm crearea
sistemului modern de medicină primară, integrat funcţional cu medicina specializată.
S-a născut la 1 august
1927 în satul Ochiul Alb,
județul Bălţi. Între 1959 și
1963 activează în funcția de
director al Institutului de Stat
de Medicină din Chişinău,
unde reușește să deschidă mai
multe facultăți și să contribuie

la modernizarea procesului de
studii. În perioada 1963-1968
a fost ministru al sănătăţii,
post în care a elaborat strategii orientate spre consolidarea
patrimoniului sistemului de
sănătate, asigurarea cu cadre
medicale, perfecţionarea formelor şi metodelor de organizare a asistenţei medicale
acordate populaţiei. A pledat
pentru asigurarea sistemului
de sănătate cu cadre medicale, preponderent autohtone,
și desfășurarea procesului de
instruire în limba română.
Ulterior, după conferirea
titlului științifico-didactic de
profesor este numit şef al Catedrei de medicină socială, pe
care a condus-o până la ultima
suflare. Aici, sub conducerea
Domniei Sale a fost elaborat conceptul de asigurare a
populației rurale cu asistență
medicală specializată, apreciat cu Premiul de Stat în domeniul științei și tehnicii.
Nicolae Testemițanu s-a
stins din viață la 20 septembrie 1986. Postmortem, i-a
fost conferit titlul de academician al Academiei de Științe a
Moldovei.

O nouă promoţie de masteri
în managementul sănătăţii publice
O nouă promoție a Școlii
de Management în Sănătate Publică a Universității de
Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” și-a
primit, de curând, diplomele
mult așteptate, dar și binemeritate, ce le confirmă titlul
de master în managementul
sănătății publice.
Potrivit directorului ȘMSP
Oleg Lozan, prorector pentru implementarea tehnologiilor informaționale și dezvoltare strategică, această
nouă echipă de manageri
vine să fortifice capacitățile
sistemului de sănătate și să
ofere suport, în special, Ministerului Sănătății, în procesul de aliniere la standardele
internaționale.
Viceministrul sănătății
Liliana Iașan, care se numără

printre discipolii Școlii, a sugerat proaspeților absolvenți să
împărtășească din cunoștințele
obținute colegilor și să demonstreze abilitățile de manageri în
funcțiile pe care le reprezintă.
În numele administrației
USMF „Nicolae Testemițanu”,
Olga Cernețchi, prorector
pentru asigurarea calităţii şi
integrării în învăţământ, le-a
dorit masterilor mari succese și realizări frumoase. „S-a
încheiat un maraton de doi
ani de zile de studii intense,
maraton, în timpul căruia ați
obținut vaste cunoștințe în
domeniul economiei, dreptului, managementului, comunicării ș.a., care vin cu un puternic caracter aplicativ pentru domeniul sănătății publice”, a menționat prorectorul
Olga Cernețchi.

La ședința de totalizare,
desfășurată în data de 4 octombrie curent, conducătorul echipei
de audit, Traian Teodoru a subliniat că Sistemul de Management
al Calității reprezintă o cultură a
organizației, care antrenează toți
membrii acesteia. Auditorul-șef a

amintit cele patru elemente fundamentale ale noului standard și anume: contextul organizației, abordarea pe bază de proces, PDCA
(Plan, Do, Check, Act) și gândirea
pe bază de risc. Expertul a afirmat că sistemul de management
al calității al Universității noastre
este unul viabil, dar a recomandat
ca activitatea subdiviziunilor universitare să se bazeze mai mult pe

metodologia cauză-efect pentru
evaluarea potențialelor pericole,
care contribuie la stabilirea riscului.
Totodată, a menționat că această
evaluare trebuie efectuată de la
nivelul activităților, adică de la nivel
managerial inferior la cel superior.
Ceilalți membri ai echipei

funcționează sistemul de sănătate, ei susțin că, pe viitor,
vor fi mai hotărâți în luarea
deciziilor.

în Sănătate Publică, subliniind cât de importantă este
această realizare pentru ei.
Acum, că au învățat atât de
multe despre felul în care

Cea de-a 11-a promoție
de masteri în managementul
sănătății publice este reprezentată de 42 de persoane.

Bun venit la USMF „Nicolae Testemiţanu”

Sărbătoarea Primului
Sunet i-a adunat pe toţi cei
aproape 700 de studenţi,
înscriși în anul I de studii
la Universitatea de Stat
de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”, la
Palatul Național "Nicolae
Sulac" din capitală. Tinerii,
însoțiți de părinții lor, au venit plini de emoții şi dornici
de a deveni parte a marii familii universitare.
Ceremonia de bun venit a fost deschisă de rectorul Ion Ababii, care a făcut o
scurtă incursiune în istoria
instituției și a prezentat realizările cu care se mândrește
Universitatea astăzi, îndemnând proaspeții studenți să
pășească cu îndrăzneală,
perseverență și responsabilitate pe calea cunoașterii şi să
devină specialiști de valoare
ai sistemului național de sănătate.
Prezentă la eveniment,
ministrul sănătății Ruxanda
Glavan, a dat asigurări că autorităţile vor remunera pe

măsură munca şi dedicația
viitorilor medici, doar ca ei
să muncească şi să profeseze
aici, acasă, în sistemul public
de sănătate.
Cu mesaje de salut și de
încurajare din partea cadrelor
profesoral-didactice au venit
academiciana Eva Gudumac și
profesorul universitar Nicolae
Caproș, care i-au asigurat că
vor depune toate eforturile ca

tit Jurământul studentului la
medicină, prin care au jurat
că vor învăța pentru a deveni
specialiști de valoare, îşi vor
iubi și respecta colegii și dascălii. Ulterior, studenții din
anul VI le-au înmânat halatul
alb, împreună cu stetoscopul
și bisturiul (simboluri ale medicinei) și flacăra cunoștințelor
pe care va trebui să o păstreze
cu sfințenie.

tinerii să atingă nivelurile cele
mai înalte în această specialitate.
Tradițional,
studenții
înmatriculați în anul I au ros-

Victor Granaci, student în
anul VI, a venit cu un mesaj încurajator pentru colegii mai tineri, menţionând că totul este
posibil și visele pot deveni re-

Sistemul universitar de management al calităţii
certificat conform ISO 9001:2015
Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” va fi certificată conform standardului internațional
ISO 9001:2015. O recomandare
în acest sens va fi înaintată de
către echipa de audit extern, care
a evaluat recent aplicabilitatea
și funcționalitatea Sistemului de
Management al Calității (SMC) la
instituţia noastră.

Masterii au ținut neapărat să comunice din
experiențele și emoțiile trăite la Școala de Management

de audit extern – Daniela Cara,
Constantin Păunescu şi Gheorghe
Ţurcanu – au vorbit despre
experiența din cadrul subdiviziunilor pe care le-au vizitat, remarcând că acestea prezintă interes
și competență în aplicarea SMC în
cadrul activităților și proceselor pe
care le desfășoară.
Prorectorul pentru asigurarea
calității și integrării în învățământ,
Olga Cernețchi, a adus mulțumiri
echipei de audit extern pentru
munca depusă și i-a asigurat că
membrii comunității universitare
vor ține cont de recomandările
primite și le vor implementa în
toate domeniile de activitate ale
instituției.
Echipa de audit extern urmează să prezinte constatările și recomandările pentru îmbunătățire
într-un raport, care va servi
drept bază pentru ajustarea anumitor procese și valorificarea
oportunităților propuse.
Menționăm că USMF „Nicolae
Testemițanu” deține certificatul de
calitate din anul 2009, în conformitate cu standardul internațional
ISO 9001:2008, iar din acest an a
început să aplice prevederile ediției
2015.

www.usmf.md

alitate doar prin multă muncă, răbdare și perseverență.
„Odată ce pășiţi pragul
Universității, în fața voastră
se va deschide un Univers, un
infinit de posibilități pentru a
vă realiza cele mai năstrușnice
dorințe”, a spus medicinistul.
La rândul lor, studenții
din anul I au promis că își
vor da toată străduința pentru a reuși, subliniind că este
o onoare să înveţe la USMF
„Nicolae Testemiţanu”, iar
greutățile și obstacolele le vor
primi ca o provocare a propriilor forțe și limite.
Gheorghe
Buruiană,
președintele interimar al
Asociației Studenților și
Rezidenților în Medicină a
ţinut să informeze tinerii
despre rolul ASRM în activitatea mediciniștilor, subliniind că doar împreună
vor simți adevăratul puls al
vieții studențești.
Bine ați venit în familia
USMF Nicolae Testemițanu!

Peste 400 de absolvenţi au
fost înmatriculaţi la studii
prin rezidenţiat
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
s-a încheiat procesul de admitere la
studii postuniversitare prin rezidențiat.
În acest an au fost înmatriculați la studii 425 de rezidenți, care au aplicat la
36 de specialități. Pentru Medicină au
optat 314 tineri, 36 au ales Sănătate
publică, 55 - Stomatologie, iar 20 s-au
înscris la Farmacie.
Oferta de studii pentru 2016-2017
a constituit 502 locuri (472 - buget și 30 contract). Comparativ cu anul trecut, la
Medicină s-au oferit cu 21 de locuri mai
mult, deoarece numărul absolvenților
la ciclul licență a fost mai mare. Totuși,
se atestă o scădere a numărului celor
care participă la concursul de admitere în rezidențiat la această specialitate
(75,2% în 2016 față de 81,3% în 2015).
În anul curent a fost introdusă o nouă
specialitate - Farmacia comunitară și de
spital, pentru care au optat 5 tineri.
Dat fiind faptul că, din anul 2015,

absolvenții facultăților de Stomatologie și Farmacie pot activa în câmpul

muncii fără a avea studii în rezidențiat
- pentru aceste domenii au fost oferite
locuri doar la specialități specifice (chirurgie dento-alveolară, endodonție,
ortodonție, parodontologie, protetică
dentară; farmacie analitică, clinică, comunitară și de spital, tehnologie farmaceutică).
În data de 11 octombrie a avut loc
adunarea generală a rezidenţilor admiși
pentru anul de studii 2016-2017.

Cunoaşte istoria Alma Mater

Un veac de admiraţie
Impresionante sunt viețile unora… Cu urme adânci lăsate în timp. Cu un
nivel atât de înalt, încât posterității îi vine greu să intre în competiție. La fel
a fost și viața regretatului Nicolae Anestiadi, care în acest an ar fi împlinit un
veac – nu de singurătate, ci unul plin de admirația noastră a tuturor.

Profesorul universitar Nicolae
Anestiadi, doctor habilitat în științe
medicale, fost şef al Catedrei de chirurgie de facultate, reprezintă astăzi
unul dintre pilonii serviciului chirurgical
autohton. Domnia Sa a trasat direcțiile
principale de dezvoltare a chirurgiei în
Republica Moldova, în special a celei toracice și cardiace. Totodată, a pus bazele
anesteziologiei și reanimatologiei în țara
noastră.
În cadrul Institutului de Stat de
Medicină din Chișinău (astăzi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemițanu”) a urcat cu demnitate toate treptele ierarhice: de la
secundar clinic, asistent, conferențiar
până la profesor și șef catedră.
A fost primul dintre savanții autoh-

toni care a susținut teza de doctor habilitat în științe medicale aici în țară și
a efectuat prima operație pe cord. În
total, pe parcursul activității sale, a efectuat peste 1000 de intervenții de acest
gen. Are la activ peste 600 de operații la
plămâni. Sub conducerea și cu participarea nemijlocită a profesorului Anestiadi,
în 1964 a fost organizată prima Secție de
chirurgie cardiovasculară din Moldova,
iar în 1979 – Secția de chirurgie vasculară în cadrul Spitalului Clinic Republican.
Astfel, Nicolae Anestiadi devine fondatorul școlii de chirurgie cardiovasculară
în Republica Moldova.
A fost nu doar un chirurg iscusit, ci
și un inovator, reușind să-și depășească
contemporanii prin viziune, idei și talent. Nicolae Anestiadi a pledat pentru o
chirurgie fiziologică, a implementat metode fiziologice și matematice de cercetare în chirurgie, a perfecționat multiple metode de diagnostic și tratament
în chirurgia toracică și abdominală.

Fiind șef catedră, profesorul
Nicolae Anestiadi îşi focusează tot efortul şi energia asupra soluţionării unei
probleme acute în medicina de după
război – reanimarea persoanelor care
au suferit intervenții chirurgicale. A fost
pasionat de patofiziologia afecțiunilor
chirurgicale, reuşind să implementeze
în practică cele mai complicate cercetări
de laborator. A mobilizat colegii de catedră și împreună au efectuat cercetări
privind dereglările hemodinamice în
patologia pulmonară, utilizând, în acest
scop, metodele policardiografiei cu determinarea masei sângelui circulant,
cu studierea echilibrului hidroionic şi a
contactelor fiziologice. În clinică a studiat pe larg metodele de cercetare a funcţiei expiraţiei la bolnavii cu patologii pulmonare şi cardiace. În această perioadă
de timp, Domnia Sa a publicat peste 100
de lucrări ştiinţifice, 4 monografii şi 3
culegeri privind afecţiunile chirurgicale.
O atenție deosebită profesorul
Anestiadi a acordat formării cadrelor didactice și științifice, a pregătit 14 doctori
și 5 doctori habilitați în științe medicale,
creând astfel o adevărată școală de chirurgi cu vocație, care-i păstrează memoria și-i promovează cu demnitate ideile.
Cu siguranță, în formarea personalității sale și-au adus contribuția
părinții, profesorii, precum și oamenii
pe care i-a întâlnit de-a lungul carierei
sale. Născut în Sărătenii Vechi, Orhei,
după absolvirea Gimnaziului din satul
natal, își continuă studiile la Liceul de
băieți „Vasile Lupu” din Orhei. În 1937,
a fost înmatriculat la Facultatea de Me-

dicină a Universităţii din Iaşi. După anexarea Basarabiei de către Rusia, Nicolae
Anestiadi a mers să studieze în orașul
Lvov, Ucraina. Aici, la începutul războiului, este înrolat în armată, unde-și dezvoltă abilitățile de chirurg în spitalele
frontului. Diploma de medic o obține în
anul 1943, absolvind Institutul de Medicină din Alma-Ata, Kazahstan. Nicolae
Anestiadi a activat și și-a perfecționat
măiestria pedagogică și profesională
sub îndrumarea renumiților savanțichirurgi din școala moscovită – Savelii
Rubașov, Nicolai Kukin și alții.
Un Om în adevăratul sens al cuvântului, onest, principial și cu o poziţie civică fermă, exigent, în primul rând, faţă
de sine, cu o energie nesecată şi o capacitate de muncă de invidiat – așa îl
descriu discipolii și colegii care i-au fost
alături. Așa vrem să ni-l amintim şi peste
ani – un model demn de urmat, un chirurg iscusit și un profesionist desăvârșit.
Un simbol al vremurilor sale…

Septembrie-Octombrie 2016

Devenind istorie…
Când te consacri istoriei, devii parte a acesteia… Te contopești cu fiecare pagină
marcată de timp și aștepți să fii răsfoit peste ani… Te mai regăsești în pulsul fiecărui
cuvânt scris în lucrările științifice și pătrunzi discret în fotografii monocrome, care
amintesc de un trecut atât de apropiat…
Profesorul universitar Eugen Popuşoi,
fondatorul şcolii de istorie a medicinei naţionale, remarcabilul manager și reformator
al sistemului de sănătate ar fi împlinit 80 de
ani. Poate ne-am conformat deja cu ideea de
a pierde oameni de excepție înainte de timp,
dar nu și cu uitarea… Iată de ce, iar și iar, reamintim numele și meritele personalităților
marcante ca pe o datorie sacră.
Eugen Popuşoi a fost o personalitate
proeminentă, un medic și un savant notoriu, un Om de o înaltă ţinută civică, care
a lăsat o moștenire inestimabilă înscrisă
atât în lucrările pe care le-a realizat, cât și
în discipolii și colegii pe care i-a ghidat în
drumul spre cunoaștere.
Fiind născut la 26 august 1936 în
s. Cosăuţi, județul Soroca, într-o familie
de ţărani, a absolvit primele șapte clase
în satul natal. Și-a continuat studiile la
Școala Medie nr. 1 din or. Soroca, iar ulA fost preocupat și de cercetare,
terior a fost admis la Facultatea de Pedialăsând
moștenire peste 400 de lucrări
trie a Institutului de Stat de Medicină din
științifice,
inclusiv 25 de monografii, stuChişinău, devenind reprezentantul primei
dii,
manuale,
articole, recenzii, care repromoții (1965).
prezintă
un
patrimoniu
valoros pentru
Chiar de la începutul carierei sale a
deținut funcții importante, inițial cea de profesori, studenţi, specialişti în domeniu.
medic-șef al Spitalului Clinic Municipal de Savantul Popușoi a format o adevărată
Copii nr. 1 din Chișinău, ulterior cea de șef școală de cercetători, fiind conducător

al Direcției asistență curativ-profilactică a
mamei și copilului la Ministerul Sănătății.
Studiile prin doctorat i-au oferit oportunitatea de a-și manifesta interesul sporit pentru activitatea didactică și cea de cercetare,
în special în domeniul istoriei medicinei. Începând cu anul 1970, a fost responsabil de
predarea cursului Istoria medicinei la Catedra de igienă socială și organizarea ocrotirii
sănătății a ISMC. În 1985, și-a susținut cu
succes și teza de doctor habilitat în științe
medicale – „Istoria medicinei și a ocrotirii
sănătății în RSSM”.
L-a avut ca mentor pe marele Nicolae
Testemițanu, care l-a îndrumat și l-a inspirat în tot ce a realizat, iar după trecerea în
eternitate a Domniei Sale, Eugen Popușoi
a fost cel care a preluat conducerea Catedrei de igienă socială și organizarea ocrotirii sănătății a ISMC. A îndeplinit cu responsabilitate și demnitate această funcție
până la sfârșitul vieții sale, evidențiinduse prin aptitudini și calități deosebite în
managementul sănătății publice. În anul
1988, profesorul Eugen Popușoi a fost numit decan al Facultății de Pediatrie, unde
s-a făcut remarcat ca un excelent organizator și ilustru pedagog, fiind înalt apreciat și respectat de colegi și studenți.
Cunoștințele
enciclopedice
și
inteligența Domniei Sale îl făceau un
interlocutor remarcabil, pe care puteai să-l asculți ore în șir fără să simți
scurgerea timpului… Mic de statură, dar cu o mare demnitate, plin de
perseverență și abnegație, a reușit să se
facă remarcat în comunitatea medicală.
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științific la 15 teze de doctor și la 5 teze
de doctor habilitat în științe medicale. În
anul 2000, profesorul universitar Eugen
Popușoi a fost ales prin concurs în calitate
de membru corespondent al Academiei
de Științe a Moldovei.
Poziția civică fermă nu a ezitat să și-o
exprime în primii ani de independență. A
fost ales deputat în primul Parlament al
Republicii Moldova, contribuind prin fapte concrete la consolidarea suveranității
țării noastre.
Numeroasele distincții, pe care le-a
primit de-a lungul anilor, vin să confirme activitatea îndelungată și prodigioasă desfășurată în domeniul medicinei,
sănătății publice și în instruirea a zeci de
generații de specialiști. A predat cu atâta
iscusință și profesionalism managementul, sănătatea publică și istoria medicinei,
încât rămâne o amintire vie pentru toți cei
care au avut onoarea să-l cunoască.
Cu principii ferme, dar plin de tact,
Domnia Sa a reușit să devină o figură
emblematică atât pentru Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”, cât și pentru sistemul
național de sănătate.
O stradă din Chișinău denumită în
memoria regretatului profesor, Școala
din satul de baştină, Cosăuţi, care îi poartă numele, dar mai ales bustul savantului, care se regăsește pe Aleea savanților
și medicilor iluștri, vor face cunoscut
numele profesorului Eugen Popușoi încă
multor generații – pentru care va deveni
istorie…

Cercetare

Septembrie-Octombrie 2016

MoldMedizin&MoldDent 2016

Ediţia din acest an a
expoziției internaționale specializate MoldMedizin&MoldDent
a reuşit să atragă vizitatorii nu
doar prin exponate excepţionale,
dar și prin activităţile dedicate
cercetărilor ştiinţifice. De fapt, organizatorii şi-au propus să pună
un accent mai mare pe conferințe
științifico-practice, pe atragerea
unui număr cât mai mare de producători de talie internațională
pentru realizarea unui schimb de
experiență cât mai eficient.
Astfel, prima zi de expoziție
a debutat cu o conferință
științifică, organizată de farmaciști
- „Actualități în domeniul medicamentului și activității farmaceutice”. Printre problemele discutate
au fost concurența neloială între
farmacii, abordarea principiului
economic în detrimentul statutului profesional și etic al farmacistului, lacunele legislative vizavi de
gestionarea activității farmaceutice, ineficiența unor politici care
au rezultat dispariția unor medicamente de pe piață ș.a. Până în
prezent, din Nomenclatorul de
stat al medicamentelor au dispărut peste 1500 de medicamente,

iar din lista de medicamente compensate, aproximativ 45% lipsesc
cu desăvârșire de pe piața farmaceutică din țara noastră.
Totodată, într-o altă dezbatere, reprezentanții Catedrei de
farmacologie și farmacologie clinică s-au întrunit pentru a discuta aspectele farmacodinamice,
farmacocinetice și farmacogenetice în utilizarea medicamentelor.
Farmacologii s-au axat pe utilizarea rațională a medicamentelor,
tendințele de dezvoltare a medicamentelor orfane, interacțiunile

dintre medicamente și plante,
fumatul și interacțiunea cu medicamentele, preparatele falsificate,
intoxicațiile medicamentoase la
copii, e-adaosurile alimentare și
pericolul acestora pentru sănătate ș.a.
Cea de-a doua zi a expoziției
MoldMedizin&MoldDent a continuat cu alte conferințe științificopractice, una dintre ele fiind
„Importanța clinică a tehnologiilor de laborator – actualități și
perspective” la care au participat
medici și specialiști în medicina

Reabilitarea medicală şi medicina
sportivă: schimb de practici
Un grup de experţi din Estonia,
aflându-se într-o vizită la Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, au împărtăşit din experienţa
lor în domeniul reabilitării medicale și al
medicinei sportive. Evenimentul s-a desfăşurat sub formatul unei conferinţe ştiinţifice
şi a întrunit peste 150 de specialiști din ţara
noastră.
În cadrul manifestării ştiinţifice „Reabilitarea medicală și medicina sportivă:
interacțiuni teoretico-practice" participanţii
au aflat mai multe despre sistemul de reabilitare din Estonia, durerea fantomă după
amputaţiile de membre, reabilitarea pacienţilor cardiaci și cea în staționar a persoanelor cu măduva spinării traumatizată, rolul
proteinelor în alimentație, factorii de risc și
de comportament ce influențează sănătatea
sportivilor juniori care practică fotbalul ș.a.

Potrivit lui Oleg Pascal, șef catedră Reabilitare medicală, medicină fizică și terapie
manuală a USMF „Nicolae Testemițanu”, modernizarea serviciilor de reabilitare medicală
și medicină fizică sunt prioritare, deoarece
aceasta presupune dezvoltarea domeniului
și ajustarea la standardele europene. Totuşi,
printre principalele rezultate înregistrate
până în prezent, se numără: introducerea în
nomenclatorul specialităților la rezidențiat
a celei de medic specialist în reabilitarea
medicală, aprobarea și implementarea programului corespunzător de instruire la ciclul
2, elaborarea și aplicarea unui șir de acte legislative, consolidarea mai multor servicii de
reabilitare medicală.

Delegația din Estonia a fost reprezentată
de Eve Unt, șeful clinicii Medicină sportivă și
reabilitare medicală a Universității din Tartu,
care le-a reamintit colegilor din Republica
Moldova cum au fost puse bazele colaborării
dintre cele două instituții și a menționat că
speră la o continuitate la fel de frumoasă ca
în primul proiect.
Un interes deosebit pentru acest eveniment au manifestat și rezidenții de la Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și
terapie manuală. Alexei Ragulin, medic rezident în anul I, a descoperit aici că domeniul
ales este unul mult mai vast decât credea
inițial și presupune o legătură strânsă cu alte
specialități, cum ar fi: cardiologia, neurologia, traumatologia, fapt ce-i sporește și mai
mult importanța.
În cadrul ceremoniei de deschidere a
fost adus un omagiu fondatoarei acestui

serviciu în Republica Moldova – regretatei
Agafia Moraru, profesor universitar.
Evenimentul a continuat cu un workshop, organizat cu genericul „Evaluarea
clinico-funcțională a tinerilor sportivi" la
Centrul Național de Medicină Sportivă Atletmed. Aici, experţii din Estonia au evaluat activităţile realizate în cadrul proiectului.
Manifestarea științifică a fost organizată
în cadrul proiectului moldo-estonian Modernizarea specialității medicinei sportive și reabilitarea, susținut de Universitatea din Tartu,
Estonia, Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed” și Societatea Specialiștilor în
Reabilitare Medicală și Medicină Fizică din
Republica Moldova.
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de laborator atât din Republica
Moldova, cât și din România, Finlanda, Ucraina și Federația Rusă.
Aici, cel mai mare interes a trezit
comunicarea Suzanei Hatescu din
România, care a vorbit despre
importanța și avantajele utilizării
testului Troponina înalt sensibilă,
utilizat pentru depistarea precoce
a leziunilor cardiace acute.
O altă problemă abordată
în cadrul sesiunii a vizat diagnosticul patologiilor oncologice. În
acest context, Eduard Raboj din
România a prezentat noile tehnologii de depistare a cancerului mamar, iar Maxim Balașov, Ucraina, a
adus la cunoștința publicului noi
metode de diagnostic precoce a
cancerului de col uterin.
Tot în această zi, medicii
obstetricieni-ginecologi de la
catedrele de profil ale USMF
„Nicolae Testemițanu” au participat la o conferință științifică cu
genericul Patologia extragenitală și sarcina, moderată de Olga
Cernețchi, șef catedră Obstetrică și ginecologie nr. 2. Printre
participanți s-a numărat și Veronica Cernelev, rezidentă în anul II la
specialitatea Endocrinologie. Tânăra a fost interesată de anumite
subiecte, printre care glanda tiroidă, sarcina și diabetul gestațional,
care au legătură directă cu speci-

alitatea pe care o studiază. Tânăra
recunoaște că a aflat mai multe
informații privind sindromul antifosfolipidic, care reprezintă una
dintre cauzele pierderii sarcinii la
termeni foarte mici. Subiectul a
prezentat interes și pentru Ion Baltag, rezident în anul I, Catedra de
obstetrică și ginecologie nr. 1, care
a menționat că aceste conferințe
reprezintă o oportunitate pentru
tinerii specialiști și medicii clinicieni de a se perfecționa și de a realiza un schimb de experiență, inclusiv cu alți colegi de peste hotare.
Expoziția a întrunit manageri
de instituții medicale și farmaceutice, șefi de secții, medici practicieni, cercetători, asistenți medicali, farmaciști și alți specialiști.
Tradițional, expoziția este organizată în cadrul Zilelor Sănătății, fapt
care sporește atenția autorităților,
populației și, în special, a massmedia. Cei prezenți la expoziție au
avut posibilitatea să-și măsoare
tensiunea arterială, greutatea corporală, nivelul de zahăr în sânge.
MoldMedizin&MoldDent s-a
desfășurat în perioada 7-10 septembrie curent și reprezintă cel
mai amplu forum din domeniul
sănătății, desfășurat în Republica
Moldova, care stimulează dezvoltarea pieței interne de produse și
servicii medicale.

Asistenţa medicală acordată
copiilor - în vizorul pediatrilor
Maladiile cardiovasculare, respiratorii și ale tractului gastrointestinal
se numără printre cele mai frecvent
întâlnite la copiii din țara noastră. De
asemenea, în Republica Moldova avem
un număr de cel puțin 17 mii de copii cu
dizabilități, iar cifra sporește cu o mie în
fiecare an. Acestea, dar și alte probleme
stringente în asistența medicală acordată copiilor au fost discutate în cadrul
unei conferințe științifico-practice, desfăşurată în zilele de 9 și 10 septembrie
curent.

tic și tratament pentru diferite maladii.
Totodată,
USMF
„Nicolae
Testemițanu” a efectuat modificări în
curriculum la modulul Pediatrie în vederea îmbunătățirii pregătirii cadrelor medicale încă din ciclul universitar. Astfel,
începând cu 2016 a fost integrat acest
modul pentru anul V de studii, în care
mediciniștii au posibilitatea să studieze puericultura, neonatologia și pediatria propriu-zisă, iar ulterior să aplice la
rezidențiat pentru această specialitate.
Profesorul Marin Burlea de la

Ninel Revenco, directorul Departamentului Pediatrie, a vorbit despre
realitățile serviciului pediatric din țara
noastră, activitățile realizate până în
prezent de către Societatea de Pediatrie
din Moldova, precum și despre reformele inițiate de Ministerul Sănătății pentru consolidarea domeniului respectiv.
Printre acestea se numără readucerea
serviciului pediatric în asistența medicală primară, actualizarea și modernizarea alimentației copiilor în instituțiile
preșcolare, dar și în școli.
La rândul său, viceministrul sănătății
Oleg Crăciun a menționat că, după o pauză de 10 ani, pediatria a fost inclusă din
nou în grila de specialități la rezidențiat și
secundariat clinic, iar specialiștii în domeniu, în colaborare cu Ministerul Sănătății,
au câștigat proiecte prin care mai multe
secții și spitale de copii au fost dotate
cu echipament modern, asigurându-se
astfel servicii specializate de diagnos-

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, șef al Societății
de Pediatrie din România, a menţionat
importanța sănătății copilului pentru societatea umană prin prisma unui concept
mondial, care spune că primele o mie de
zile din viață, adică perioada sarcinii și
primii doi ani, sunt esențiali pentru asigurarea dezvoltării normale a organismului. Profesorul a punctat aspectele
prioritare în creșterea și dezvoltarea unui
copil, printre care: îngrijirea, alimentația,
contextul psihic și social în care trăiește,
nașterea naturală și alimentația la sân,
care are un rol protectiv.
Forumul științific a fost organizat de
Departamentul Pediatrie al Universității
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, în parteneriat cu Societatea de Pediatrie din Moldova și Societatea Română de Pediatrie, și a întrunit
medici pediatri, neonatologi și medici de
familie din cele două țări.
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Nicolae Anestiadi – nume etern
al chirurgiei basarabene
Nicolae Anestiadi - fondatorul chirurgiei toracice
în țara noastră ar fi împlinit de curând 100 de ani…
Pentru a marca acest eveniment, Universitatea de Stat
de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” a organizat o conferință științifică
comemorativă cu genericul
Nicolae Anestiadi – nume
etern al chirurgiei basarabene.
Conferința a fost deschisă de rectorul Ion Ababii,
care a menționat cele mai
importante momente din
viața și activitatea ilustrului
chirurg, savant, pedagog și
manager, care a rămas un
adevărat model pentru viitoarele generaţii de medici.
Academicianul şi-a exprimat speranţa că mediciniştii
de astăzi vor menţine şi vor
dezvolta valoroasele tradiţii
ale Alma Mater şi ale medicinei autohtone, la crearea
și promovarea cărora a contribuit, din plin, profesorul
Nicolae Anestiadi.
Președintele
forumului, profesorul Gheorghe
Rojnoveanu, prorector pentru activitate științifică,
șef catedră Chirurgie nr. 1
„Nicolae Anestiadi”, a subliniat contribuția ilustrului
savant în dezvoltarea medicinei, caracterizându-l ca
un chirurg de cea mai înaltă
clasă. „A fost chirurgul care

a făcut istorie pentru USMF
„Nicolae Testemițanu”, care
l-a adoptat după studiile
din Iași, Lvov și Alma-Ata.
Orizonturile științifice atinse de remarcabilul savant
sunt actuale și astăzi și reprezintă puncte de reper
pentru continuatorii săi”.
Academicianul Gheorghe
Ghidirim, discipolul eminentului profesor, a amintit
că Nicolae Anestiadi era caracterizat de contemporanii
săi ca fiind un clasic încă viu.
Profesorii universitari
Nicolae Gladun, Anatol
Ciubotaru și Adrian Belâi au
făcut o incursiune în istoria
chirurgiei toracice, a celei
cardiace și, respectiv, în domeniul anesteziologiei și
reanimatologiei, subliniind
aportul inestimabil al profesorului și savantului notoriu
– Nicolae Anestiadi.
În cadrul evenimentului,

Evghenii Guțu, președintele
Asociației Chirurgilor „Nicolae
Anestiadi” din Republica
Moldova a înmânat medalia
Centenarul profesorului chirurg Nicolae Anestiadi mai
multor chirurgi renumiți
din Republica Moldova și
România.
Manifestarea științifică
a fost organizată de Catedra
de chirurgie nr. 1 „Nicolae
Anestiadi” a USMF „Nicolae
Testemițanu”, în parteneriat cu Asociația chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din
Republica Moldova. În cadrul conferinței științifice,
pe lângă sesiunile de comunicări, a fost lansat un volum
omagial, iar participanții
au avut ocazia să admire o
expoziție de lucrări ale profesorului Nicolae Anestiadi,
dar și o expoziție fotodocumentară.
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Conferinţă ştiinţifică dedicată
profesorului Eugen Popuşoi
Rezultatele cercetărilor științifice realizate, pe
parcursul a doi ani de studii, de masteranzii Școlii de
Management în Sănătate
Publică a Universității de
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
- au fost prezentate în cadrul conferinței Managementul sănătății publice:
actualități și perspective.
In Memoriam prof. Eugen
Popușoi.
Potrivit
directorului
Școlii, Oleg Lozan, prorector pentru implementarea
tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică,
„această conferință este
dedicată marelui savant,
patriot și Om de valoare –
profesorului Eugen Popușoi,
căruia îi suntem recunoscători și îi simțim lipsa”.
Forumul științific a întrunit cadre profesoral-didactice, absolvenți ai ȘMSP,
manageri din sistemul
de sănătate, masteranzi,
studenți, colegi și prieteni
ai marelui savant Eugen
Popușoi. Larisa Spinei, profesor universitar la ȘMSP,
unul dintre cei 15 discipoli
ai profesorului Popușoi, a
făcut o incursiune în viața
și activitatea dascălului
său, aducând la cunoștința
audienței meritele ilustrului
savant.
Manifestarea
știin-

Maladiile cardiovasculare se menţin în top
În Europa, bolile cardiovasculare se află pe
primul loc în topul maladiilor de care suferă
populaţia. În Republica
Moldova acestea reprezintă cauza a 57% dintre
decese, iar în țările înalt
dezvoltate statisticile presupun cifre de două ori
mai mici, grație măsurilor de prevenție și profilaxie. În zilele de 7 și 8
octombrie curent, cardiologii din întreaga țară
s-au întrunit la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” pentru a
discuta actualitățile din
domeniu, în cadrul Congresului Societății Cardiologilor din Republica
Moldova, ediția a VI-a.
În deschiderea manifestării, Mihail Popovici,
președintele
Societății
Cardiologilor din Republica Moldova, a vorbit despre progresele înregistrate în acest serviciu, printre care: îmbunătățirea
bazei tehnico-materiale a
Institutului de Cardiologie
și a secțiilor de cardiologie
ale spitalelor, creșterea
salariilor, precum și rezultatele pozitive în sfera
de cercetare. Domnia Sa
a subliniat că prezența
oaspeților de peste hotare dă un plus de valoare evenimentului, iar
schimbul de experiență
și dezvoltarea relațiilor
dintre diferite clinici de

cardiologie aduc beneficii
specialiștilor noștri.
Ministrul sănătății
Ruxanda Glavan a apreciat activitatea desfășurată
de Societatea Cardiologilor din RM în promovarea și fortificarea sănătății
populației în ultimii 25 de
ani. Totodată, ministrul
a încurajat consolidarea
eforturilor pe trei direcții
principale: prevenirea,
profilaxia bolilor cardio-

gie din cadrul Universității
în 1978, când s-au pus
bazele acestei ramuri în
Republica Moldova. Vladimir Hotineanu a înmânat
și câteva diplome unor
medici cardiologi pentru
merite deosebite în dezvoltarea acestui domeniu.
Cu un mesaj de felicitare din partea Academiei de Științe a
Moldovei a venit și primvicepreședintele
Ion

vasculare și promovarea
unui mod de viață sănătos; accesul medicilor
practicieni la cele mai noi
tehnologii; pregătirea tinerilor specialiști în cardiologia intervențională și
în angiochirurgie.
Președintele Comisiei parlamentare cultură,
educație, cercetare, tineret, sport și mass-media,
Vladimir Hotineanu, profesor universitar la Catedra de chirurgie nr. 2, a
relatat despre înființarea
Laboratorului de cardiolo-

Tighineanu, care a remarcat că Republica Moldova
este prima țară din CSI
și din cadrul Parteneriatului Estic care a reușit
să se asocieze în diverse
programe europene și a
îndemnat experții din cardiologie să extindă toate
parteneriatele naționale
la nivel extern. În aceeași
ordine de idei, academicianul a felicitat Universitatea noastră pentru că
este prima instituție de
învățământ superior din
Moldova certificată con-

form standardului ISO
9001:2015 și a argumentat faptul că instituția
are tot potențialul de a
fi un lider în procesul de
integrare în Spațiul European, atât în sistemul
educațional, cât și în cel
de sănătate din țara noastră.
Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării
în învăţământ al USMF
„Nicolae Testemițanu”,
a subliniat rolul școlii de
cardiologie
dezvoltată
în cadrul USMF „Nicolae
Testemițanu”, condusă
în prezent de profesorii Valeriu Revenco și Livi
Grib, unde s-au format
numeroase generații de
specialiști. Subdiviziunea
asigură și educația medicală continuă a cardiologilor. Profesorul Olga
Cernețchi a făcut referire
și la impactul maladiilor
cardiovasculare. Conform
politicii Federației Mondiale a Cardiologiei, dacă
am evita sau, cel puțin,
am micșora influența
celor 4 factori de bază –
alcoolismul, tabagismul,
modul de viață sedentar,
alimentația nesănătoasă,
atunci incidența maladiilor cardiovasculare s-ar
diminua cu 80%.
La manifestarea științifică au participat medici
cardiologi din Republica
Moldova, România, Ucraina,
Italia și Rusia.

www.usmf.md

țifică s-a desfășurat între
12 și 15 septembrie curent,
perioadă în care absolvenții
din acest an ai ȘMSP au prezentat teme actuale pentru sistemul de sănătate.
Astfel, în premieră pentru
Republica Moldova, managementul calității în laboratoarele microbiologice din
sistemul de sănătate publică a fost abordat în cercetări științifice. Scopul acestor lucrări a fost orientat

Un alt subiect de
importanță majoră cercetat de masteranzi a fost
siguranța rutieră, iar studiile efectuate aduc în primplan siguranța copiilor în
trafic. A fost desfășurat un
studiu KAP prin intermediul
căruia au fost identificate
cunoștințele, atitudinile și
practicile privind siguranța
rutieră a elevilor din cursul
primar, gimnazial și liceal.
Recomandările cu care

spre asigurarea veridicității
și calității rezultatelor obținute în laboratoare, a costeficienței investigațiilor și
a satisfacției beneficiarilor
acestor servicii. La sesiune
a participat și viceministrul
sănătății Aliona Serbulenco,
care a apreciat munca depusă de masteranzi și a subliniat importanța acestor
cercetări pentru sistemul
național de sănătate.

au venit viitorii manageri în
domeniul sănătății publice
au vizat atât responsabilizarea instituțiilor, cât și delimitarea rolurilor care trebuie
îndeplinite de fiecare actor:
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății,
Ministerul Educației, Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor,
părinții, copii ș.a.

Noaptea Cercetătorilor
Europeni 2016
În data de 23 septembrie curent, Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” a participat la acțiunea Noaptea Cercetătorilor Europeni 2016, eveniment organizat pentru al treilea
an consecutiv de Academia de
Științe a Moldovei cu scopul de
a promova știința în societate și
de a oferi publicului ocazia de a
interacționa direct cu cercetătorii
și cu oamenii de știință din țară.
USMF „Nicolae Testemițanu”
a fost reprezentată de mai multe
subdiviziuni universitare, care, pe
lângă materiale informative şi invenţii au prezentat secvențe video
de la o operație de transplant hepatic, realizată de reprezentanții
Catedrei de chirurgie nr. 2, iar un
alt video a vizat bolile cronice difuze ale ficatului, demonstrat de
Laboratorul de gastroenterologie.
Centrul Știinţific de Cultivare
a Plantelor Medicinale a prezentat un studiu biologic și fitochimic
al plantelor medicinale cu acțiune
antioxidantă, antiinflamatoare și
hepatoprotectoare.
Catedra de chirurgie oromaxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie a venit cu o
cască semiactivă, care contribuie
la remodelarea formei anatomice
a craniului copilului pe parcursul
primului an de viaţă.
Laboratorul ştiinţific de genetică a prezentat un proiect de
validare molecular-genetică a
mutaţiilor implicate în surditatea nonsindromică recesivă în
Republica Moldova.
Un alt punct de atracție a fost
microscopul adus de Laboratorul
de inginerie tisulară și culturi ce-

lulare, la care vizitatorii au avut
posibilitatea să vizualizeze fragmente de ficat.
Totodată, participanţii la expoziţie au beneficiat de un examen ORL cu ajutorul unui videotoscop – un aparat performant care
permite şi fotografierea patologiilor sau infecțiilor depistate la
pacient. Aparatul a fost expus de
Catedra de otorinolaringologie,
iar primii care s-au oferit să vadă
cum funcționează această „jucărie” au fost copiii, entuziasmați să
admire la ecran partea internă a
urechii, a gurii și a nasului.
La deschiderea manifestării, Gheorghe Duca, președintele
Academiei de Științe a Moldovei,
a declarat că acest forum științific
se apropie tot mai mult de Spațiul
European de cercetare. Oaspetele
de onoare al evenimentului, Pirkka
Tapiola, șeful Delegației Uniunii
Europene în Republica Moldova,
care a fost distins cu Medalia
Nicolae Milescu Spătaru în semn de
apreciere pentru suportul acordat
Republicii Moldova în dezvoltarea
științei, a îndemnat participanții
să promoveze în continuare știința
pentru că UE îi va încuraja în
permanență în acest proces.
Noaptea Cercetătorilor Europeni 2016 reprezintă un proiect
de amploare, care are drept scop
promovarea ştiinţei în rândul tinerei generații și lansarea unei
platforme de comunicare eficientă între mediul academic și publicul larg. Această renumită acţiune
de sărbătorire a ştiinţei, organizată de Uniunea Europeană, se
desfăşoară în ultima vineri a lunii
septembrie, concomitent în peste
300 de oraşe europene.
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Un nou parteneriat
cu Universitatea de Medicină
din Bialystok
Universitatea de Stat
de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” din
Republica Moldova și Universitatea de Medicină
din Bialystok, Polonia - au
semnat un acord de colaborare, prin care au stabilit condițiile unui parteneriat durabil.
În data de 11 august
curent, administrația USMF
„Nicolae
Testemițanu”
a avut o întrevedere

are o experiență vastă în
domeniu, iar schimbul de
bune practici este esențial
pentru o dezvoltare continuă, în special în ceea ce
privește crearea spitalului
universitar, implementarea
proiectelor comune pentru îmbunătățirea calității
învățământului medical,
cât și pentru fortificarea
activității de cercetare.
La rândul său, rectorul Jacek Niklinski a de-

cu delegația poloneză Excelența Sa Lech Pilecki,
consul onorific al Republicii
Moldova și profesorul
Jacek Niklinski, rectorul
Universității de Medicină
din Bialystok, unde au discutat și stabilit noi direcții
de cooperare educaţională, ştiinţifică și în domeniul
asistenței medicale.
Ion
Ababii,
rectorul
USMF
„Nicolae
Testemițanu” a accentuat
importanța colaborării cu
Universitatea de Medicină din Bialystok, care este
o instituție cu prestigiu și

clarat că este onorat de
această oportunitate și,
cu siguranță, această cooperare va fi una eficientă
și constructivă în vederea
creării unor noi direcții
de cercetare inovatoare
și dezvoltare, și pentru
obținerea performanțelor
comune și sporirii calității
în toate domeniile de activitate. „Sunt convins că
acordul semnat va crește
prestigiul instituțiilor noastre și va extinde potențialul
intelectual și științific”, a
conchis Jacek Niklinski.
Acordul între cele do-

uă universități este încheiat pentru o perioadă de 5
ani.
Universitatea de Medicină din Bialystok a
fost înființată în 1950, iar
edificiul acesteia este un
palat Branicki, o clădire
din secolul al XIII-lea, cea
mai magnifică și valoroasă construcție istorică din
Bialystok. Este o instituţie de învăţământ superior bine cunoscută printre
centrele academice poloneze, aflându-se, anual, în
topul celor 10 instituții de
învățământ superior din
țară.
Corpul profesoral-didactic constituie 741 de
cadre didactice, dintre care
129 dețin titlul de profesor,
134 – doctori habilitaţi în
ştiinţe medicale și 338 –
doctori în științe medicale.
Acest raport este cel mai
înalt dintre toate universităţile poloneze. În prezent,
aproximativ 4.600 de studenţi îşi fac studiile la 14
discipline, dintre care 281
învaţă în limba engleză,
în special studenții străini,
care provin din Norvegia,
Suedia, Canada, Arabia
Saudită și SUA.
În iulie 2012 Ministerul Educaţiei al Republicii
Poloneze i-a conferit statut
de Lider Național Centrului
de Cercetare şi Inovare al
Universităţii de Medicină
din Bialystok (2012-2017),
fapt pentru care instituția
primește anual 3 milioane
de euro pentru dezvoltare
continuă.

Studente din Polonia în stagiu
la USMF „Nicolae Testemiţanu”
Timp de două săptămâni, un grup de studente de la Universitatea
de Medicină din Poznan,
Polonia au participat la
cursuri alături de mediciniștii noștri și au vizitat mai multe subdiviziuni
universitare.
Stagiul s-a desfășurat
în baza unei colaborări bilaterale între universități.
Aceasta a fost inițiată
acum 10 ani, inițial în domeniul farmaceutic, iar de
7 ani - a inclus și domeniile
medicină generală şi stomatologie.
La finalul vizitei, studentele s-au arătat entuziasmate de experiența
trăită la USMF „Nicolae
Testemițanu”.
Magda Gajek de la Facultatea de Stomatologie
din Poznan a menționat că
specialiștii noștri s-au ară-

tat foarte deschişi şi interesaţi să le împărtășească
din cunoștințele lor, iar în
sala de operație s-a discutat în limba engleză, pe
înțelesul stagiarelor.
O altă studentă polo-

neză și-a exprimat sentimentul de mulțumire pentru orele practice desfăşurate la Centrul de Cultivare
a Plantelor Medicinale din

Bardar, dar şi în cadrul
companiilor famaceutice.
Tinerele de la Facultatea de Medicină din Polonia
au rămas plăcut surprinse
de răbdarea şi ospitalitatea reprezentanților USMF

„Nicolae Testemițanu”, iar
cel mai mult le-a impresionat Centrul Universitar
de Simulare în Instruirea
Medicală.

Fortificarea colaborării
cu Universitatea de Medicină
şi Farmacie „Gr. T. Popa”
Un nou acord de
colaborare a fost încheiat cu Universitatea de
Medicină și Farmacie
„Gr. T. Popa” Iași,
România.
Printre
prioritățile
acestuia sunt: diversificarea și consolidarea
relațiilor de cooperare
dintre cele două instituții,
dezvoltarea
instruirii
medicale prin simulare,
schimbul de programe de
formare profesională și
educație medicală continuă în spitalele din Iași și
Chișinău, organizarea în
comun a unor evenimente educaționale și congrese științifice specializate,
precum și aplicarea la
proiecte internaționale.
Potrivit
rectorului USMF „Nicolae
Testemițanu”, Ion Ababii,
acest acord este foarte
important pentru Universitatea noastră, în special
în ceea ce privește programele de mobilitate
pentru studenți, rezidenți
și cadre profesoral-didactice, corelarea programelor de studii și realizarea
tezelor în cotutelă.
Totodată, pentru că
se intenționează crearea
unui centru de simulare

la Iași, profesorul Ababii
a sugerat că ar fi bine ca
acesta să completeze
Centrul Universitar de
Simulare în Instruirea
Medicală al instituției
noastre, fără a repeta
programele. În acest fel,
cele două centre ar putea fi utilizate în comun,
atât de reprezentanții de
la Iași, cât și de cei de la
Chișinău.
Viorel Scripcariu, rectorul UMF „Gr. T. Popa”
Iași, a subliniat că cele
două universități trebuie să continue relațiile
de colaborare inițiate de
predecesorii săi și și-a
arătat deschiderea spre
noi parteneriate reciproc
avantajoase.
Prezent la întrunire din partea delegației
ieșene a fost și absol-

ventul USMF „Nicolae
Testemițanu”,
cardiochirurgul Grigore Tinică,
Doctor Honoris Causa
al Universității noastre.
Profesorul a menționat
că va contribui la facilitarea cooperării dintre
cele două instituții, în
special în armonizarea
curriculum-ului universitar, și s-a arătat interesat de dezvoltarea unor
proiecte comune în medicina cardiovasculară și
schimbul de studenți și
rezidenți pentru efectuarea stagiilor practice. În
context, Grigore Tinică a
reiterat ideea colaborării
universităților în domeniul studiilor postuniversitare, cum ar fi masteratul și doctoratul.

Schimb de experienţă
cu Asociaţia Internaţională
„Sănătate Publică” din Ucraina
Universitatea de Stat
de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemițanu”
a semnat recent un
acord de colaborare cu
Asociația Internațională
„Sănătate Publică” din
Ucraina. Evenimentul a
avut loc în cadrul unei
întrevederi între rectorul
Ion Ababii și președintele
organizației Oleg Shekera,
care este și directorul Institutului Medicină de Familie al Academiei Naționale
Medicale din Kiev.
Prin acest acord,
instituțiile se obligă să
asigure suport reciproc
în dezvoltarea cooperării
ştiinţifice,
educaţionale şi organizaţionale de
lungă durată. Parteneriatul presupune un șir de
activităţi, printre care:
informarea despre activitatea organizaţiilor internaţionale, programelor şi

fondurilor; participarea
comună în desfăşurarea
evenimentelor (congrese,
simpozioane internaţionale ș.a.); implementarea
tehnologiilor informaţionale moderne pentru
îmbunătățirea transferului de cunoștințe.
Totodată, părţile vor
elabora lucrări ştiinţifice
şi de cercetare în comun,
vor promova schimbul de
experiență între specialişti, vor elabora şi orga-

Statutul de membru al comunității
universitare oferă fiecăruia oportunități de
dezvoltare, iar pentru a profita de ele trebuie să ne informăm în permanență.
Vă invităm să accesați cu regularitate
secțiunea Burse, stagii, granturi de pe pagina principală a portalului informațional
universitar - www.usmf.md.
Aici veți găsi detalii despre proiectele
și programele naționale și internaționale

www.usmf.md

niza diferite programe de
activităţi în domeniul educaţional şi ştiinţific, precum şi proiecte bilaterale.
În contextul vizitei,
profesorul Oleg Shekera, i-a înmânat rectorului
Ababii Cupa Academiei
Naționale Medicale din
Kiev, iar în numele revistei Здоровье Общества,
al cărei redactor ştiinţific
este – Diploma și Medalia
de aur pentru rezultate
remarcabile în ştiinţă.

care lansează apeluri deschise atât pentru cadrele profesoral-didactice și alți
specialiști, cât și pentru studenți, rezidenți.
Vă îndemnăm să fiți activi pentru că
odată cu creșterea profesionalismului fiecărui membru, sporește și prestigiul USMF
„Nicolae Testemițanu”.
Pentru mai multe detalii, urmăriți
pagina: http://dreie.usmf.md/burse-stagiigranturi/
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Consiliul Stomatologilor din California
într-o misiune de evaluare la USMF „Nicolae Testemiţanu”
La începutul lunii octombrie, câţiva membri ai Consiliului stomatologilor din California, Statele Unite ale Americii,
s-au aflat la Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” într-o misiune de evaluare a Facultății de
Stomatologie. Echipa americană
a venit să determine dacă studiile de la Universitatea noastră
sunt echivalente celor de la instituţiile acreditate în SUA.

Pe parcursul a trei zile,
experții americani au vizitat
mai multe subdiviziuni, în special cele stomatologice, precum și bazele clinice din cadrul
Universității. S-au familiarizat

cu toate activitățile desfășurate
aici și au analizat în detalii programele și condițiile de instruire
oferite de Universitatea noastră. În procesul de evaluare, un
accent deosebit a fost pus pe
aplicabilitatea studiilor stomatologice, pe dezvoltarea manoperelor practice și pe interacțiunea
student-profesor. Specialiștii din
SUA au avut întruniri separate cu
studenții, rezidenții și personalul
academic din cadrul facultății

pentru a afla viziunea acestora
privind dezvoltarea instituției.
În cadrul ședinței de totalizare, Steven Morrow, preşedintele Consiliului stomatologilor
din California, a apreciat efor-

turile reprezentanților facultății
de a îmbunătăți procesul de instruire. În acest context, expertul
american a menționat că această evaluare va ajuta Facultatea
de Stomatologie să-și cunoască
punctele forte și cele slabe și i-a
îndemnat să implementeze în
practica de zi cu zi recomandările făcute de membrii Consiliului.
O asemănare pe care a identificat-o Steven Morrow între profesorii de aici și cei din SUA este
faptul că sunt atât de prinși de
activitățile curente, încât de multe ori nu le rămâne timp pentru
autoevaluare și analiza propriilor
acțiuni.
Rectorul USMF „Nicolae
Testemițanu”, Ion Ababii și-a
exprimat recunoștința față de
echipa de experți pentru timpul acordat acestei misiuni și a
menționat că toate propunerile
făcute de aceștia vor fi luate în
considerare și vor fi aplicate în
cel mai scurt timp. „Recomandările Dumneavoastră vor fi
un exemplu și pentru celelalte
facultăți, care vor avea mult de
muncă în acest sens”, a mai subliniat profesorul Ababii.
Despre obiectivitatea și exigența acestui proces de evaluare a
vorbit și Mihail Gavriliuc, prorector pentru relații internaționale,
care a remarcat că nu a mai întâlnit o astfel de abordare în

celelalte evaluări prin care a
trecut instituția noastră. Prorectorul a fost impresionat de maniera de lucru a președintelui

care se va întruni în decembrie
curent. Într-un final, Consiliul
poate da unul din trei răspunsuri: aprobat, aprobat parțial cu

Steven Morrow, care a analizat
în profunzime fiecare obiectiv
din plan și a insistat să asiste la
cursurile și orele practice pentru a studia stilurile de predare
și comunicare student-profesor.
„Este foarte simplu de făcut un
raport doar analizând documentele unei instituții, dar viața unei
Universități nu se reduce doar la
formalități”, a specificat prorectorul.
După ce vor studia toate
datele și informațiile colectate,
experții vor întocmi un raport pe
care îl vor înainta Consiliului de
Stat de Educație din California,

recomandări sau neaprobat. În
cazul în care instituția va primi
aprobare cu recomandări, aceasta trebuie să le aplice pe parcursul a doi ani de zile. În caz contrar avizul va fi unul negativ.
Consiliul stomatologilor din
California a fost reprezentat și de
Zacharz Raske, analist de investigaţie, Timothy Martinez, decan
asociat pentru parteneriate comunitare și accesul la îngrijiri
medicale şi Octavia Plesh, profesor universitar la Universitatea
din California, ştiințe stomatologice preventive și restaurative.

Suport extern în implementarea
politicilor de control al tutunului
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
în parteneriat cu alte instituții naţionale de profil, vor colabora cu experți
din mai multe țări din Europa de Est
și SUA în problemele de implementare a politicilor privind controlul tutunului. Acest fapt a fost stabilit recent
în cadrul unei vizite la Universitatea
noastră a profesorului Kristie Foley,
Universitatea Wake Forest, SUA.
Expertul a venit în Republica
Moldova pentru a se documenta
despre provocările cu care se confruntă țara noastră de la promulga-

similară în alte țări (România,
Ungaria și Serbia), prof. Foley va
oferi suport în crearea și implementarea unor programe de combatere
a fumatului, realizarea studiilor și
cercetărilor comune, precum și publicarea acestora în reviste cu factor
de impact.
În acest context, Școala de Management în Sănătate Publică a
USMF „Nicolae Testemițanu” a semnat un acord de colaborare cu Școala
de Sănătate Publică Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai, România, care are
o experiență frumoasă în dezvoltarea proiectelor internaționale. Pe

rea legii privind controlul tutunului
până în prezent. Având o experiență

lângă proiectele privind controlul
tutunului, cele două instituții vor

coopera în vederea mobilității academice, realizarea cercetărilor în
comun, a tezelor de master și doctor
în cotutelă, vor dezvolta proiecte și
vor organiza manifestări științifice
în domeniul sănătății publice ș.a.
În viitorul apropiat urmează a fi
stabilit grupul de lucru, din care vor
face parte profesioniști din domeniul
sănătății publice (reprezentanți ai
Universității noastre, ai instituțiilor
de cercetare și ONG-urilor), dar
și din alte sfere. Aceștia, până în
data de 30 octombrie curent, vor
identifica problemele cu care se
confruntă Republica Moldova în
implementarea politicii antitutun
și vor stabili prioritățile de cercetare. Ulterior, partenerii vor aplica la
diverse proiecte privind dezvoltarea politicilor antitutun, în scopul
creării unei rețele internaționale în
Europa de Est și SUA pentru consolidarea schimbului de experiență și
îmbunătățirea capacităților de cercetare în domeniu.
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Agenţia Francofonă
susţine dezvoltarea
educaţiei medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemițanu” va intensifica activităţile
de dezvoltare a instruirii medicale. Acest fapt este
susţinut de Biroul Europa Centrală și Orientală al
Agenției Universitare a Francofoniei prin proiectul
„Susținere în formări francofone”, care a oferit în
acest sens o subvenție de 10 mii de euro.
Instituția noastră a participat la concurs cu
proiectul „Licență în medicină generală”, care presupune activități de predare, de cercetare și de expertiză, dar și mobilități pentru stagii profesionale
și perfecționare în formare/cercetare. Acestea urmează a fi realizate pentru o durată de doi ani academici (2016-2018).
Instruirile vor fi asigurate de partenerii noștri
de la Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”
Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu
Hațieganu” din Cluj Napoca, România.

Relaþii publice
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USMF PromoShop:
Poartă halate albe
personalizate!

Pentru că halatele albe personalizate au apărut în vânzare
la finele lunii august, în magazinul de materiale promoţionale
USMF PromoShop, din primele
zile ale anului universitar, holurile
Universităţii au fost împânzite de
studenţi care poartă cu mândrie
la piept logoul USMF „Nicolae
Testemiţanu” - dornici de a promova imaginea instituţiei.

În plus, fotografiile de pe reţelele de socializare în care apar mediciniştii în halate albe personalizate se bucură de aprecierea internauţilor. Tinerii noştri îşi prezintă noile
achiziţii şi îşi încurajează colegii să
le urmeze exemplul.
Pe lângă halate, destul de solicitate au fost şi tricourile, carnetele, agendele şi pixurile - toate cu

Pentru a avea o inimă sănătoasă
jucaţi şotron!

logoul şi denumirea Universităţii şi
utile pentru studenţi, profesori şi
angajaţi.
Produsele personalizate comercializate în cadrul USMF PromoShop vin să confirme identitatea
instituţională, adică demonstrează apartenenţa la Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” şi contribuie
la promovarea imaginii acesteia.

Ziua Mondială a Inimii
a fost sărbătorită şi în acest
an la Universitatea de Stat
de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”.
Plini de bună dispoziţie şi
înarmaţi cu postere sub formă
de inimioare, echipa Departamentului Comunicare şi Relaţii Publice al USMF „Nicolae
Testemiţanu” şi membrii Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină au marcat
această zi jucând şotron şi invitând trecătorii să facă mişcare pentru O Inimă sănătoasă pe viaţă!
Pe lângă faptul că au
promovat modul de viaţă sănătos şi jocul în aer liber, cu
toţii şi-au amintit de copilărie
– când săriturile în căsuţe numerotate, desenate cu cretă
pe asfalt, erau la ordinea zilei. Adulţii care treceau prin
preajmă au devenit nostalgici
şi ei: „E tare energic şi activ jocul ăsta. Îmi amintesc cum ne
jucam şi noi acum 40 de ani ca
şi aceşti tineri”, a menţionat
Vera Cernean, fiind entuzias-

mată de elanul mediciniştilor.
Deşi în prezent copiii sunt
mai interesaţi de noile tehnologii decât de jocurile tradi-

nie este un mod interesant
de a promova sportul, care
este un mijloc de profilaxie
a bolilor cardiovasculare”, a

ţionale, micuţii care treceau
prin preajmă nu au ezitat să
participe la acţiune.
Ina Pântea, studentă în
anul II la Facultatea de Medicină nr. 1, consideră că maturii trebuie să le arate acestora
cum să joace, deoarece activitatea la calculator pe care
o preferă este în detrimentul
sănătăţii lor. „Această campa-

ţinut să menţioneze tânăra.
Despre importanţa promovării unui mod de viaţă sănătos ne-a vorbit şi Dan Chiriac,
anul I la aceeaşi facultate,
care a încurajat copiii să aibă
o alimentaţie corectă şi să
acorde o mai mare importanţă activităţilor extracurriculare, în special jocurilor desfăşurate afară, care îi dezvoltă
atât fizic, cât şi spiritual.
Acţiunea O inimă sănătoasă pe viaţă! este organizată
de Ziua Mondială a Inimii pentru al treilea an consecutiv,
în diferite formate, de către
Departamentul Comunicare
şi Relaţii Publice al USMF
„Nicolae Testemiţanu”, în colaborare cu Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină. În primii doi ani a fost desfăşurat Marşul pentru Inimă,
prin care s-a promovat mersul
pe jos.

Dacă nu noi, atunci cine? Vrem
să învăţăm şi să activăm într-o instituţie prestigioasă, iar la acest prestigiu trebuie să contribuie fiecare
dintre noi!
Vă invităm să revedeţi gama
de produse marca USMF „Nicolae
Testemiţanu” şi să faceţi comanda online aici: https://www.facebook.com
/USMFPromoShop/.

Spot animat marca
USMF „Nicolae Testemiţanu”
În primăvara acestui an a fost
lansat un spot animat care prezintă
principalele norme de comportament pe care trebuie să le respecte
toţi studenţii Universităţii de Stat
de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”. Multe din aceste
reguli sunt valabile şi pentru alte
categorii de beneficiari (rezidenţi,
masteranzi, doctoranzi), cât şi pentru angajaţii Universităţii.

De ce a fost nevoie de un astfel
de spot? Pentru a face cunoscute
normele de conduită acceptate în
instituţie şi pentru a încuraja, în
special, tinerii ca să le respecte.
Acesta este disponibil în limbile română, engleză şi rusă, şi poate fi accesat pe portalul informaţional universitar www.usmf.md (la Galerie),
pe pagina de Facebook a Universităţii (www.facebook.com/usmf.md)

şi pe canalul YouTube USMF
„Nicolae Testemiţanu”.
Personajele atractive şi melodia care inspiră bună dispoziţie
dau un plus de culoare atmosferei
academice din instituţie şi vin să
promoveze imaginea acesteia şi în
afară. Din acest considerent, recomandăm profesorilor să difuzeze
spotul în sălile de studii la începutul
lecţiei (acolo unde există tehnica

necesară), administratorilor - pe televizoarele şi touchscreen-urile din
holurile blocurilor didactice şi ale
căminelor.
Spotul animat a fost realizat
de Departamentul Comunicare şi
Relaţii Publice, în colaborare cu decanatul Facultăţii de Medicină nr.
2, sub coordonarea prorectorului
pentru relaţii internaţionale, Mihail
Gavriliuc.

Start Km - Stop Kg
„START Km – STOP Kg”
- cu acest slogan s-au avântat în cursă peste 30 de
mediciniști, care au alergat
în cadrul unui maraton organizat de Ziua Mondială a
Obezității, marcată anual în
data de 11 octombrie.
Plini de energie și curaj,
studenții nu au ținut cont de
vremea urâtă și au demonstrat că nimic nu poate sta
în calea unei voințe de fier.
Ideea organizării acestui maraton a venit de la Olga Clipii,
studentă în anul II la Facultatea de Medicină nr. 1, care
a sperat că la eveniment vor
participa atât studenții de la
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, cât și trecătorii.
Din păcate, ploaia a ascuns
lumea prin case, iar misiunea de a încuraja mișcarea, în
special în rândul persoanelor
supraponderale, le-a revenit
exclusiv mediciniștilor.
Dumitrița
Nichiforeac,
studentă în anul II la aceeași
facultate, a declarat că ei, în
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calitate de viitori medici, trebuie să promoveze un mod de
viață sănătos și să pună mai
întâi accentul pe prevenirea
acestei boli.
Primul care a ajuns la linia

să fie activi, mediciniștii au
lansat și un mesaj în versuri:
„Fă-ți ziua de marți aparte –
/ Aleargă pentru sănătate! /
Pune-ți ghetele în geantă / Și
pornește-n aventură, / La Va-

de finiș a fost Victor Moraru,
student în anul I la Facultatea
de Stomatologie, care ne-a
spus că se menține în tonus
mergând mult pe jos. Totodată, tânărul i-a îndemnat pe cei
care suferă de obezitate să se
alimenteze cât mai sănătos.
Pentru a încuraja oamenii

lea Morilor te-așteaptă / Voie
bună și căldură!”
Acțiunea „START Km
– STOP Kg” a fost organizată în premieră de Asociația
Studenților și Rezidenților în
Medicină și USMF „Nicolae
Testemițanu”.

Studenþii în acþiune
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Mediciniştii la Jocurile olimpice de simulare din Portugalia
În premieră, o echipă de
studenţi a Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” a participat la jocurile olimpice de
simulare – SimOlympics 2016.
Ajunse la cea de-a 22-a ediţie, acestea s-au desfăşurat la
reuniunea anuală a Societăţii
Europene de Simulare Aplicată în Medicină (SESAM), în perioada 15-17 iunie curent, la
Lisabona, Portugalia.
Universitatea noastră a fost
reprezentată de cinci studenţi

din anul VI de la Facultatea de
Medicină nr. 1 - Ana Clima, Cristina Vladicescu, Cristina Ştepa,
Anatolie Mititelu şi Boris Popa,
care au concurat destoinic pâna
în semifinale sub denumirea „4
Lives”. Echipa noastră, câştigătoarea ediţiei naţionale a Olimpiadei universitare de simulare
din anul trecut, a fost apreciată
la capitolele lucru în echipă şi intervenţie clinică de către juriu şi
organizatori.
Pentru participanţi acest
concurs a constituit o nouă experienţă şi o continuitate a pro-

cesului complex de instruire medicală prin simulare, desfăşurat
la USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Menţionăm că delegaţia Universităţii noastre a fost însoţită de
Andrei Romancenco, directorul
Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală şi Ion
Chesov, coordonator proiecte şi
relaţii internaţionale.
SimOlympics 2016 a întrunit
studenţi din opt ţări, iar în finală
s-au calificat echipele din Franţa,
SUA şi Polonia, învingătoare devenind echipa americană.

Premiul mare pentru rezidenţii
USMF „Nicolae Testemiţanu”

O echipă de rezidenţi de la
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” a câştigat Premiul
Mare la concursul Iron Rezidents
(Rezidenţii de fier), desfăşurat la
Bucureşti, România, în cadrul
unui congres de chirurgie plastică şi estetică.
Olesea Catărău, Viorica
Mihaluţa, Alina Panciuc, Alina
Stoian şi Vladimir Stratan – rezidenţi în anul II la specialitatea
Chirurgie plastică, estetică şi
microchirurgie, sunt cei care au
obţinut această performanţă.
Colega lor, Alina Stoian, este deţinătoarea locului I la concursul
individual.
Drept premii, tinerii s-au ales
cu stagii de pregătire în Italia,
SUA, Ungaria, Elveţia, Brazilia şi
Serbia, precum şi cu scutire de
taxă la examenele Comisiei europene de reconstrucţie plastică şi
chirurgie estetică (EBOPRAS).
Concursul a fost organizat
în premieră, având un juriu in-

ternaţional format din specialişti
cu renume mondial în chirurgia
plastică şi estetică.
Rezidenţii noştri au fost însoţiţi de Grigore Verega, profesor universitar la Catedra de
ortopedie şi traumatologie a
USMF „Nicolae Testemiţanu”,
Ghenadie Conţu, preşedintele
Societăţii de Chirurgie Plastică şi
Estetică din Republica Moldova şi
Rodica Iordăchescu, doctorand.
Reprezentanţii USMF „Nicolae

Testemiţanu” au fost apreciaţi şi
pentru prezentările lor din cadrul
sesiunilor ştiinţifice, participând
alături de alte 270 de persoane
din peste 25 de ţări.
Evenimentul s-a desfăşurat
în perioada 8-12 iunie curent,
sub tutela Societăţii Internaţionale de Chirurgie Plastică şi Estetică şi a Asociaţiei Europene a
Societăţilor de Chirurgie Plastică
şi Estetică.

Un mediu curat pentru sănătate!
Studenţii Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” au participat în plină forţă la acţiunea
de salubrizare şi amenajare
a teritoriului, iniţiată de „Hai
Moldova”.

Astfel, în data de 24 septembrie curent, circa 200 de medicinişti s-au repartizat în 4 echipe şi
au luat cu asalt parcurile „Valea
Trandafirilor” şi „Valea Morilor”,
precum şi Observatorul astronomic din capitală.
Şi dacă în parcuri salubrizarea şi amenajarea teritoriului a
decurs foarte bine, în cadrul Observatorului astronomic mediciniştii au întâmpinat dificultăţi

din cauza molozului care baricada intrările şi scara de acces. În
ciuda prafului şi mizeriei, tinerii,
înarmaţi cu saci, lopeţi şi mănuşi
- au reuşit să cureţe încăperile
acestei clădiri lăsate în paragină.
Observatorul
astronomic

reprezintă un centru de interes
pentru mulţi copii şi tineri, care
îşi pun întrebarea cum a fost
acesta înainte de a fi distrus.
Printre ei se numără şi Carolina
Opincă, studentă în anul II la Facultatea de Medicină nr. 1, care
şi-ar dori ca obiectivul să fie reconstruit şi amenajat ca înainte.
Tânara speră că, împreună cu colegii săi, vor reuşi să dea o mână
de ajutor în realizarea acestui

fapt, mai ales că Observatorul
este situat în apropierea Universităţii şi va fi un punct de atracţie
pentru toţi vizitatorii, inclusiv
pentru medicinişti.
Cristian Lozan, student în
anul I la Facultatea de Medicină
nr. 1, a participat la această campanie pentru prima oară şi speră
ca astfel de acţiuni să-i sensibilizeze pe cei din jur, încât fiecare
să conştientizeze cât de important este un mediu curat pentru
sănătate.
Campania „Hai Moldova” se
desfăşoară pentru a treia oară şi
a cuprins teritoriile din capitală
şi suburbiile municipiului. Scopul
acţiunii este responsabilizarea
cetăţenilor în ceea ce priveşte
protecţia naturii. Evenimentul s-a desfăşurat simultan în
Republica Moldova şi România.
Partenerii proiectului sunt: Ministerul Mediului al Republicii
Moldova, Primăria mun. Chişinău
şi Asociaţia Oraşul Meu.
Tot în ziua respectivă, studenţii au efectuat tradiţionalele
lucrări de curăţenie şi amenajare a terenurilor adiacente căminelor şi blocurilor didactice
din campusul universitar din
regiunea Mălina Mică, organizate de două ori pe an de USMF
„Nicolae Testemiţanu” şi Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în
Medicină.
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Plantele medicinale
abordate de viitorii
farmacişti

Studenții și cadrele profesoraldidactice de la Catedra de botanică farmaceutică și farmacognozie
din cadrul Facultății de Farmacie
a USMF „Nicolae Testemițanu” au
organizat, în data de 16 septembrie curent, o conferință științifică
cu genericul „Să cunoaștem plantele medicinale”.

plantelor medicinale în cultură, religie și în tradițiile diferitor popoare.
Studenții din anul IV au relatat
aspectele farmacognostice și fitoterapeutice ale produselor vegetale
cu acțiune calmantă, sedativă, fotosensibilizatoare, cât și inovațiile în
fitoterapie.
La manifestare au participat și

Astfel, nouă studenți din anul
II au prezentat rapoarte privind
stagiul practic, cu diverse elemente
de investigație, în care au abordat
aspecte precum: caracteristica biologică, originea speciilor de plante
medicinale introduse în colecția
Centrului Științific de Cultivare
a Plantelor Medicinale a USMF
„Nicolae Testemițanu”, semnificația

studenți originari din Israel, care au
prezentat un film documentar despre vegetația și flora medicinală de
la ei din țară.
Totodată, în cadrul conferinței
tinerii au împărtășit din experiențele
lor privind stagiul practic, care a
contribuit substanțial la pregătirea
lor ca viitori specialiști în domeniu.

Bucătărie indiană la
Universitatea noastră!

O cantină cu bucătărie indiană a fost deschisă la Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
Aici sunt oferite, la preţuri accesibile, bucate calde de trei ori în
zi, dar şi gustări la pachet.
Bucătarii, veniţi chiar din India,
pregătesc după reţete din diferite
zone ale ţării lor de origine, astfel
încât studenţii indieni, sosiţi să studieze la Universitatea noastră, - se
pot simţi mai aproape de casă.
În data de 17 septembrie,
studenţii de naţionalitate in-

diană s-au întrunit aici pentru
a marca festivalul recoltei din
Kerala, India, denumit Onam. Tinerii au pregătit diferite bucate
şi au creat o compoziţie din petale de flori – simbol al sărbătorii.
Cantina Salt N’Pepper a fost
deschisă în parteneriat cu compania Aloha Group şi îşi aşteaptă vizitatorii în fiecare zi, între
orele 7:00-10:00, 13:00-17:00,
19:00-21:30, pe adresa: str.
V. Korolenko, 61/2 (Căminul
nr. 12).
Poftă mare!

Lauri merituoşi
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Constantin Eţco Laureat al Premiului Naţional
în domeniul sănătăţii
În acest an, Premiul
Național în domeniul
sănătății a fost oferit profesorului universitar Constantin Ețco de la Școala de Management în Sănătate Publică a Universităţii de Stat
de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”. În
acest fel, laureatul a fost
apreciat pentru contribuția
sa în dezvoltarea managementului sistemului de
sănătate și implementarea asigurărilor medicale
obligatorii în Republica
Moldova.
Cu acest prilej, dar și
cu ocazia celei de-a 75-a
aniversări,
comunitatea
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”, adresează
sincere şi cordiale felicitări
profesorului
Constantin
Eţco, dorindu-i sănătate,
prosperitate, inspiraţie şi
succes în tot ceea ce realizează!
Activează în domeniul
medicinei de 55 de ani, este
discipolul și colegul marelui
Nicolae Testemițanu, care
i-a îndrumat primii pași în
știință. Inițial, Constantin
Ețco a fost preocupat mai
mult de sănătatea copiilor,
iar recomandările făcute în
teza „Aspecte medico-sociale a mortalității infantile
de pneumonie” a contribuit
la reducerea mortalității și
la ameliorarea sănătății copiilor. Ulterior, grație multiplelor stagii internaționale

a decis să se consacre managementului sănătății publice. Prin crearea Catedrei
de economie, management
și psihopedagogie în medicină, fuzionată ulterior cu
Școala de Management în
Sănătate Publică, profesorul Ețco este considerat fondatorul acestei discipline.
Premiul Naţional se
acordă anual de Guvern, ca
semn de gratitudine pentru
rezultatele obţinute în diverse domenii de activitate. Selectarea laureaţilor se face
prin vot secret de către o comisie formată din prim-ministrul Republicii Moldova,
miniştri şi conducători ai instituţiilor de resort, oameni
de creaţie şi reprezentanţi ai
mediului academic. Valoarea Premiului Naţional este
de o sută de mii de lei.
Constantin Eţco s-a
născut în satul Horodişte,
raionul Călăraşi, într-o familie de ţărani mijlocaşi, pe
22 iulie 1941. A crescut doar
cu mama, tatăl său fiind deportat în Siberia. A absolvit
Școala de 7 ani din satul natal, apoi Școala Medie din
satul Pârjolteni. După 2 ani a
intrat la Şcoala Medicală din
orașul Tiraspol, pe care o absolvă cu succes în 1961. Urmează apoi serviciul militar,
iar în 1965 se înscrie la Facultatea Curativă a Institutului de Stat de Medicină din
Chişinău (astăzi USMF
„Nicolae
Testemiţanu”).

După absolvire, Constantin
Ețco rămâne să activeze la
Catedra de igienă socială şi
organizarea ocrotirii sănătăţii, în calitate de asistent.
Ulterior, devenind doctor
habilitat în științe medicale, a urcat scara ierarhică
didactico-științifică până la
profesor universitar, șef catedră.
Constantin Ețco este
membru al Academiei Internaţionale „Noosfera” de
la Moscova, al Academiei
Internaţionale de Informatizare şi al Academiei Internaţionale de Management.
Activitatea sa ştiinţifică
este reflectată în peste 430
de lucrări ştiinţifice, inclusiv
14 monografii, 12 manuale, ghiduri şi peste 30 de
îndrumări metodice pentru
medici şi studenţi. Recent a
ieşit de sub tipar o lucrare
fundamentală: „Management în sistemul de sănătate”, care ar urma să devină
un îndrumar pentru conducătorii instituţiilor medicale
din sistemul de sănătate din
Moldova.

Gheorghe Baciu cronicarul Alma Mater
Colecția de cărți editate de profesorul universitar Gheorghe Baciu
s-a îmbogățit cu încă un
titlu: Istoricul medicinei și
al învățământului medical
pe plaiul basarabean.
Lansarea de carte
s-a desfășurat în data de
6 octombrie curent și a
adunat
reprezentanții
Universităţii de Stat de
Medicină și Farmacie
„Nicolae
Testemiţanu”,
cadre profesoral-didactice, specialiști în medicină
legală, publiciști, scriitori,
bibliotecari și alți oaspeți.
Invitaţii au avut ocazia să
admire și o expoziție de
carte ce a inclus toate titlurile publicate de autor
până în prezent.
Rectorul
USMF
„Nicolae
Testemițanu”,
Ion Ababii a subliniat
faptul că Gheorghe Baciu este „cel care aduce la lumină realitatea
procesului de ocrotire a
sănătății din Moldova” și
l-a nominalizat drept Cronicarul Alma Mater. Totodată, rectorul și-a exprimat recunoștința pentru
contribuția substanțială
adusă de Domnia Sa în
scrierea cărții despre istoria Universității noastre,
apărută anul trecut la cea
de-a 70-a aniversare a

instituției.
Unul dintre discipolii
profesorului Baciu, Andrei Pădure, șef catedră
Medicină legală a USMF
„Nicolae
Testemițanu”,
a menționat că de sub
penița maestrului au ieșit
niște publicații foarte valoroase. „Aș vrea și eu să
cunosc acea muză care
îl inspiră în atâtea lucrări
pentru că e un lucru remarcabil că din 2009 până
în prezent, timp de 7 ani,
profesorul a semnat peste 10 lucrări monografice
în care a abordat istoricul dezvoltării medicinei
moldave, un adevărat tezaur care va fi lăsat drept
moștenire
generațiilor
care îl vor urma”, a conchis
Andrei Pădure.
Autorul cărții, Gheorghe Baciu a vorbit atât
despre structura lucrării,
cât și despre motivația de a
o scrie. „Dorința de a mun-

ci, de a făuri ceva pentru
acest plai și pentru poporul
nostru: aceasta este muza
care mă inspiră”, a declarat
profesorul.
Cu un cuvânt de felicitare în adresa profesorului
Baciu a venit și Elizaveta
Vedean, director adjunct,
Biblioteca Științifică Medicală, care a reiterat parcursul ascendent al autorului,
menționând că Biblioteca
s-a îmbogățit cu peste 65
de titluri de carte semnate
de autor - o colecție impresionantă.
Manifestarea a fost organizată și în contextul celei
de-a 80-a aniversări a profesorului Gheorghe Baciu.
La ceremonie au mai participat academicianul Vasile
Căpățână,
președintele
cenaclului literar „Ideal”
și compozitorul Ilie Văluță,
care a venit cu un cadou
muzical pentru omagiat.
Cuvinte frumoase însoțite
de urări de bine și sănătate
i-au adresat și Grigore Friptuleac, șef catedră Igienă,
Mihail Ștefăneț, profesor
universitar la Catedra de
anatomie a omului, Valeri
Savciuc, șeful Centrului de
Medicină Legală, dar și alți
colegi și discipoli ai profesorului Baciu, care ani la
rând i-a inspirat atât în medicina legală, cât și în arta
scrisului.

Centru de sănătate
în cinstea prof. Grigore Bivol
Mai multe sate din raionul Florești vor putea beneficia de acum înainte de servicii
medicale de calitate. Aceasta,
după ce la Mărculești a fost
deschis, recent, un centru de
sănătate modern, dotat cu
echipament performant și o
sală pentru kinetoterapie.
Centrul a fost numit în
cinstea profesorului universitar
Grigore Bivol, un reformator al
medicinei de familie, și a fost
creat în cadrul unui proiect
finanțat de Guvernul Statelor
Unite ale Americii şi de Comandamentul Forţelor Armate
americane, pentru care s-au
alocat 250 de mii de dolari.
Prezent la inaugurare,
Excelența Sa James D. Pettit,
ambasadorul SUA în Republica
Moldova și-a exprimat sentimentul de mândrie că guvernul
american a participat la acest
proiect și a declarat că clinica
va fi de folos celor peste zece
mii de localnici din regiune.
Șefa instituției, Rodica
Olaru a menționat că în cadrul
centrului pacienții vor putea face
mai multe investigații cu ajutorul
utilajelor de ultimă generație,
printre care: măsurarea tensiunii
arteriale, examinarea aparatului
auditiv, a celui vizual, precum și
a sistemului nervos.
La rândul său, profesorul Grigore Bivol a subliniat că
acest centru poate deveni o
bază de instruire pentru Catedra
de medicină de familie a USMF
„Nicolae Testemițanu”, care va
contribui la extinderea serviciilor medicale prestate populației

și la prevenirea multor afecțiuni.
Ținem
să
reamintim
contribuția partenerilor americani la fondarea, în anul
2003, a Clinicii Universitare de
Asistenţă Medicală Primară a

lie (șef catedră Grigore Bivol),
a elaborat şi a implementat
în activitatea sa protocoalele
clinice (în cazul hipertensiunii
arteriale şi al diabetului zaharat), cu mult înainte de apariția

USMF „Nicolae Testemițanu”
(CUAMP), în cadrul parteneriatului dintre Alianţa Americană Internaţională a Sănătăţii
(AIHA), Şcoala de Medicină
din Virginia de Est – Norfolk/
Portsmouth (SUA) şi USMF
„Nicolae
Testemiţanu”.
Reconstrucția
și
utilarea
clinicii au fost finanțate
de
Guvernul
Republicii
Moldova, Banca Mondială și Organizaţia Carelift International.
În premieră, aici a fost introdus triajul în medicina de familie, confidenţialitatea actului
medical, programarea vizitelor,
au fost create şi dezvoltate şcoli
de sănătate pentru pacienţii cu
diferite patologii cronice. Clini
ca Universitară de Asistenţă
Medicală Primară (condusă de
Ala Nemerenco) a fost prima
care, încă în 2003, împreună cu
Catedra de medicină de fami-

protocoalelor clinice naţionale.
Din anul 2004 CUAMP
este o instituție medico-sa
nitară publică autonomă, care
a devenit un centru model de
acordare a asistenței medicale
primare în Republica Moldova
prin intermediul medicului de
familie, contribuind la implementarea reformelor în acest
sector în întreaga țară.
În prezent, instituţia
acordă asistenţă medicală
primară şi specializată unui
număr de circa 20 de mii
de persoane, inclusiv tinerilor care studiază la USMF
„Nicolae Testemiţanu”, şi participă la procesul de instruire
teoretică şi practică a studenţilor, rezidenţilor, medicilor, asistenţilor medicali în domeniul
asistenţei medicale primare,
promovând conceptul modern
al medicinei de familie.

Burse de merit oferite de profesorul
universitar Viorel Prisacari

Burse de merit „Profesorul universitar Viorel Prisacari”, în valoare de 1000
de lei fiecare, au fost oferite
pentru cinci elevi ai Gimnaziului din comuna Gașpar,
raionul Edineț. Copiii sunt primii deținători ai acestei burse și au fost premiați pentru
performanțe la învățătură pe
parcursul unui an academic.
Inițiativa aparține profesorului Viorel Prisacari,
șef catedră Epidemiologie a

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, care, în acest
fel, a adus un omagiu localității
de baștină și Școlii în care a
învățat. Gestul vine să motiveze elevii să fie perseverenți și
să obțină succese remarcabile
la învățătură, dar și să fie primii la fapte frumoase. „Consider că fiecare om are o oarecare datorie față de școala de
unde a pornit. Acolo unde a
învățat a citi, a scrie, a gândi,

acolo unde dascălii au investit
mult ca, mai apoi, să poți fi în
plină forță de a pleca în lumea
mare”, a relatat profesorul
Prisacari, care speră că gestul său va fi preluat și de alte
personalități.
Domnia Sa susține că
va continua să ofere în fiecare an aceste burse pentru
a motiva copiii să fie activi
atât la carte, cât și în viața
extracurriculară (sport, artă
ș.a.). În acest context, împreună
cu colegul său de clasă Simion
Griciuc, profesorul a adus în
dar instituției de învățământ o
masă de tenis.
Reamintim că Viorel
Prisacari a deținut, timp de
mai mulți ani, funcția de
prorector pentru activitate
științifică al Universității noastre, este membru corespon
dent al Academiei de Științe a
Moldovei, Om Emerit al Republicii Moldova.

Basorelieful lui Vasile Anestiadi
va fi instalat pe Blocul morfologic
O placă comemorativă cu basorelief dedicată lui Vasile Anestiadi va fi instalată pe
faţada Blocului morfologic al USMF „Nicolae
Testemiţanu”.
O decizie în acest sens
a fost emisă de Consiliul
municipal Chişinău la sfâr-

www.usmf.md

şitul lunii septembrie, prin
care autorităţile au dat
curs iniţiativei Universităţii
noastre de a înveşnici memoria regretatului rector.
Domnia Sa a condus
Institutul de Stat de Medicină din Chişinău între
1963 şi 1986, iar până
la sfârşitul vieţii a fost

rector viager al USMF
„Nicolae
Testemiţanu”.
Doctor habilitat în ştiinţe
medicale, membru titular
al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, Vasile Anestiadi
a fost un savant de excepţie - fondatorul şcolii ştiinţifice de patomorfologie
din ţară.

Lauri merituoşi
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Fenomenul Sava Costin
Ilustru savant, doctor habilitat în științe
medicale, profesor universitar – Sava Costin –
personalitate notorie care, prin eforturi dezinteresate, contribuie la dezvoltarea ştiinţelor medicale, culturii, economiei, societăţii în ansamblu,
promovează o imagine pozitivă a Alma Mater și
a ţării noastre pe arena internaţională.
Este originar din s. Vorniceni, raionul
Străşeni și a absolvit Institutul de Stat de Medicină din Chişinău în 1984. Peste șase ani
susţine teza de doctor în ştiinţe medicale la
Când ați decis să deveniți medic?
În clasa a VIII-a, când am
câștigat Olimpiada la anatomia omului, atunci am decis că voi face numai medicină, nimic altceva.
Care profesori v-au marcat
cel mai mult?
Aici, la Chișinău, am o listă foarte mare. Practic toți care mi-au fost
profesori m-au marcat și le sunt recunoscător.
Cum apreciați nivelul de formare
a specialiștilor medici
la USMF „Nicolae Testemițanu”?
Atunci, prin anii ’80, la Institutul de Medicină era foarte stresant,
era dur... Acum este greu de estimat,
dar din auzite și având experiență în
străinătate, sunt de părere că sunt
necesare reforme. Reformarea procesului de instruire, reorganizarea
catedrelor, și vă spun asta luând
modelul german, fiindcă văd cum
funcționează. Pentru așa reforme
este necesar curaj de a tăia în carne vie. Universitatea trebuie să coordoneze cu necesitățile societății.
Să nu uităm însă și de necesitatea
reformelor în întreg sistemul medico-sanitar. În medicină se poate de
făcut schimbări fără prea mult suport politic. Pentru asta avem nevoie
de oameni curajoși, energie, iar aici
am în vedere de a te dedica conform
unui plan bine chibzuit. Știu foarte
bine cum este în Germania, am ideile mele și cred că se pot aplica și aici,
în Moldova.
Cât de des reveniți aici,
la Alma Mater, și cu ce scop?
Revin foarte des, pentru că am
fost consultant științific la 3 teze de
doctor habilitat și la 5 teze de doctor
în științe medicale. Se cere o schimbare și în susținerea publică a tezelor. Prea mult timp se pierde. Procedura este următoarea: s-a publicat,
s-a văzut, recenzenții au scris. Dacă
experții se pronunță că teza e bună,
înseamnă că e bună și nu se discută
atât de mult. În Germania, timp de o
oră se susțin două teze de doctor habilitat. Practic, o dată în 3 luni sunt
aici, colaborez cu specialiștii în cardiologie, dar pun umărul și în colaborarea Moldova-Institute Leipzig. Astfel, la Catedra de histologie a USMF
„Nicolae Testemițanu” am creat un
laborator de cercetări performante
pentru catedrele preclinice. Am început să conlucrez și cu specialiștii
Catedrei de fiziopatologie. Foarte
bine merge în domeniul cardiologiei. Un alt aspect este ingineria tisulară și celula stem. Vin aici, în primul
rând, să-mi ajut colegii...
Povestiți-ne, cum ați ajuns
să profesați în Germania?
Am absolvit Institutul de Medicină și am urmat rezidențiatul aici,
după care am plecat la Moscova.

Institutul de Patologie Umană din Moscova,
Rusia. Şi-a început cariera în calitate de cercetător ştiinţific la Institutul de Cardiologie
din Chișinău, iar din anul 1996 până în prezent
activează la Institutul Max-Planck și în Clinica
Kerckhoff din Germania. În 2008 susţine teza
de doctor habilitat în științe medicale la Universitatea din Giessen, Germania, și este desemnat drept „Savantul nr. 1 al Germaniei”.
În 2009 a fost nominalizat la Premiul Nobel
pentru rezultate remarcabile în activitatea de

M-am specializat în cardiologie,
iar apoi am activat la Institutul
de Transplantologie din Moscova,
până când Mihail Ilici Popovici,
directorul Institutului de Cardiologie, m-a convins să vin în Moldova
și să pun umărul. Am început o activitate nu doar în cardiologie, dar
și în transplantul rinichilor, dar am
văzut că aici nu erau posibilitățile
de la Moscova. Practic, la primul
congres internațional, cei de la
Societatea Europeană de Cardiologie m-au văzut și mi-au oferit o
bursă. Am stat un an în Germania
și am văzut ce se poate de făcut în
laboratoare. După aceea am primit
o bursă de la Societatea Germană de Cardiologie. Aveam deja un
contract la Universitatea Harvard,
dar neamțu a zis: „Nu-i dăm drumul lui Sava!” Acolo am fost singurul habilitat, deoarece în Germania este foarte greu să primești
titlul științific de doctor habilitat
în științe. M-au promovat și acum
dețin poziția de șef al Departamentului Științific. Fac și practică,
deoarece sunt membru al echipei
de transplant a inimii și plămânilor
și mai fac servicii de noapte ca sămi păstrez licența medicală.
Cât de ușor a fost să vă
integrați într-o altă țară,
într-o nouă comunitate?
Nu a fost necesară niciun fel de
integrare, pentru că eu lucram în laborator. În societate m-am integrat
prin intermediul fotbalului pe care-l
practic până astăzi. Când am plecat
nu știam niciun cuvânt în germană.
Nu priveam televiziunea română sau
rusă, dar înainte de culcare ascultam noutățile în germană și, practic,
5 ani de zile nu am vorbit deloc. Și
într-o zi, ca și cum ai începe a merge
pe bicicletă sau a înota, am început
a vorbi că s-au mirat toți. Privind televizorul, probabil, am acumulat un
număr suficient de cuvinte. Foarte
ușor am învățat limba și de la fetița
mea, care îmi povestea cum este la
grădiniță. Ulterior, am început să
studiez gramatica, să scriu. Deci, am
învățat germana de sine stătător.
Sunteți și profesor universitar
la Universitatea din Giessen.
Ce cursuri țineți?
La universitate, timp de 2 săptămâni sunt obligat să fac prelegeri pentru ca să-mi mențin titlul de profesor.
Predau cursuri pe maladiile sistemului
cardiovascular. Nu este necesar să fii
atașat la o catedră, poți să ții prelegeri
la diferite, important să ai minimul
necesar de prelegeri. Dacă nu faci
prelegeri timp de 2 semestre îți pierzi
titlul de profesor. Trebuie să profesezi
timp de 10 ani de zile, după care titlul
se conferă pe viață. Mi-au mai rămas
încă doi ani de zile.

cercetare. Câştigându-şi meritat un nume de
rezonanţă în ştiinţa contemporană, în același
an, eminentul savant devine membru de
onoare al Academiei Române, iar în 2013 – cel
mai tânăr membru de onoare al Academiei de
Ştiințe a Moldovei.
Vă propunem să-l cunoaștem mai bine pe
cel care a fost şi rămâne a fi un neobosit în descoperirea necunoscutului, renumit în Europa ca
„Fenomenul Costin”, care are performanțe pe
măsura eforturilor şi muncii depuse.

Desfășurați o amplă activitate
de cercetare. Care sunt subiectele
pe care le abordați?
Intenția mea de a pleca peste
hotare a fost de a avansa în știință.
Oricum, eram avansat și la Moscova, dar pentru obiectivele mele îmi
trebuiau tehnologii moderne. O duceam bine în cardiologie, aveam un
salariu bun, dar laitmotivul a fost
acesta. Și într-adevăr m-a uimit…
Un an de zile n-am ieșit nici din laborator, nici din clinică, cu toate că
aveam apartament. Totul era așa de
atractiv… Studiez tot ce mă mișcă...
şi-i motivez și pe alții. Dacă e interesant ceva pentru mine, nu are
importanță ce cercetez: rinichi, plămâni, o celulă, un țesut… În primul
rând, sunt independent și fac ceea
ce-mi place. Și în paralel lucrez la
vreo 15 proiecte.
Cum este apreciată activitatea
de cercetare în Germania?
Acolo sunt alte criterii de apreciere, nivelul de dotare a laboratoarelor științifice este foarte înalt,
utilajele pentru cercetare sunt de ultimă generație. Incomparabil... Dar,
cu mult curaj se pot atinge valori
europene și la noi, inclusiv în cercetare. Se pot obține granturi. Așa a
fost ideea creării Moldova-Institute
Leipzig. Am avut dezbateri cu dl rector Ababii și intenția practic s-a realizat, am văzut aceasta. Am investit
în Laboratorul de histologie și astăzi
mă mândresc să văd rezultatele. La
fel se poate de făcut și la alte catedre, prin reformă…
Povestiți-ne despre relațiile de
colaborare cu Universitatea
noastră, cu anumite catedre,
laboratoare.
Cu Catedra de histologie colaborez 100%. Consider că laboratorul
este un produs de-al meu, am pus
umărul și văd că are rost. Am vorbit
și cu dl Viorel Nacu. Le-am spus care
este utilajul minim necesar pentru
Laboratorul de inginerie tisulară și
culturi celulare, cum să primească
un grant de la un poiect, după care
roata se-nvârtește. Cred că acum e
rândul la Oftalmologie. Am niște colegi care au început să facă ceva și
cred că pot să-i ajut. Un alt domeniu este chirurgia cardiacă, colaborez cu dânșii. Activitatea aici merge
binișor pentru că Anatol Ciubotaru
a fost în Germania, a făcut cursuri
în străinătate și știe cum se face.
Performanțele științifice în domeniul chirurgiei cardiace s-au obținut
tot prin intermediul Moldova-Institute Leipzig. Prin acest Institut
se pot obține granturi, iar de la un
grant să se dezvolte altele.
La ce proiecte lucrați în prezent?
Dacă fac o listă... va fi mare de

tot. Recent am scris un articol despre celula satelit, care regenerează
mușchiul scheletal. Este o celulă care,
dacă faci sport, regenerează, este un
model foarte bun. Lucrez pe peștișori
și un fel de amfibii. Printr-un model le
retez inima și aceasta regenerează. Și
pe noi ne interesează cum. În arhiva
mea, începând de la șopârle, cred că
am vreo 8000 de cazuri clinice. Mă
preocupă infarcturile, ateroscleroza,
astmul bronșic ș.a.
Vă considerați un om împlinit?
Nu, clar că nu. Am încă multe
planuri...
Pe viitor Vă gândiți să reveniți la
baștină?
Da, pentru că îmi pot permite.
În Germania poți ieși la pensie înainte de vârstă. În fiecare an primesc
o scrisoare, unde este indicată suma
pe care o voi primi dacă ies înainte
de termen la pensie, care e pe viață.
În plus, primești și o compensație
din partea guvernului german. Acest
lucru se face pentru a permite tineretului să se manifeste și de a face
acest schimb între generațiile de
specialiști. Ajungi la vârsta de 60,
ai învățat pe cineva, ai demonstrat
că este cine să continue lucrul și ai
plecat...
Ce părere aveți despre revistele cu
factor de impact?
Am participat la fondarea multor reviste. Este impactul și este
indicele Hirsch. Un academician se
lăuda că are indicele Hirsch – 30, la
mine e – 60 și ceva. În Germania nu
poți să inițiezi habilitatul dacă nu ai
acumulate 20 de puncte, ca primul
sau ultimul autor. Aici, în sistemul
nostru – nu înțeleg cum poți avea
minimum 5 articole cu IF de unul
singur. Eu nu-mi închipui, este foarte greu. Am și eu articole unde sunt
singurul autor. Dacă într-adevăr faci
cercetări în laborator, pur și simplu
nu-i onest să excluzi oamenii care au
contribuit la studiu. Ba dimpotrivă,
se indică aportul fiecăruia în realizarea unei cercetări. Și așa este corect.
În Germania este o corelație între
indicele Hirsch și IF. Practic, în fiecare săptămână îmi vine numărul de
citări. La moment, la toate lucrările
am 9700 de citări. E clar că pentru
a obține vreo 9000 de citări trebuie
să ai în rezervă peste 100 de articole
deja publicate.
Ce instrumente utilizați pentru a urmări numărul de citări?
În primul rând, utilizez Web of
Science și ISI Web of Knowledge,
oferite de agenția Thomson Reuters, deoarece sunt cele mai veridice. Mai este ResearchGate – o rețea
de socializare pentru cercetători și
Google Academic. Fiecare autor se

regăsește în PubMed, dacă revistele în care publică sunt indexate. Din
aceste considerente mă scriu Costin
nu cu C, dar cu K, deoarece am început să public inițial la Moscova și ca
să fie unificat – am rămas așa. Acum
este suficient să scrii în PubMed Kostin S și îți apar toate lucrările mele.
Ce tipuri de lucrări publicați?
Tot ce public este bazat doar pe
dovezi. Studii clinice, studii experimentale. Mai este o rubrică – articole ipoteză, dar toate sunt bazate pe
evidențe. Deviza Institutului „MaxPlanc” este Evidence Based Science.
Recent am descoperit niște celule
noi, le-am numit telocite, iar ultimul
meu articol este dedicat acestor
celule. Am făcut această cercetare
împreună cu un grup de cercetători
din București, cu dl academician
Laurențiu Popescu, care din păcate a
decedat anul trecut.
Am remarcat că sunteți
recenzent la numeroase reviste
internaționale? Cum reușiți?
Da, sunt recenzent la foarte
multe reviste. La una dintre ele sunt
cel de-al doilea editor. Acest lucru
mă ajută foarte mult. Trebuie să fii
bine pregătit și mă perfecționez și
eu. Privesc lucrul meu prin ochii unui
potențial recenzent. Nu pierd foarte
mult timp, deoarece orice articol
este asociat cu un link direct la site-ul revistei și aceasta îmi ușurează
munca. Pentru o recenzie se acordă
1-2 săptămâni. Deja a devenit ceva
obișnuit. Într-o oră fac o recenzie,
dar înainte de a o face – mă gândesc
o săptămână. Am o normă și dacă
nu fac 4-5 recenzii pe săptămână nu
mă simt bine.
Care este aportul Dumneavoastră
în calitate de membru al Colegiului
de redacție internațional al
„Revistei de Științe ale Sănătății
din Moldova”?
Am discutat cu dl rector Ababii
și cu dl Rojnoveanu ca să aducem
revistele noastre la standardele
internaționale. Tindem ca Revista de
Științe ale Sănătății din Moldova să
nu fie doar de categoria C, dar să o
facem recunoscută la nivel mondial.
Am făcut tot posibilul și am să fac
ceea ce este în competența mea ca
revistele medicale să fie indexate
într-o serie întreagă.
Doriți să lăsați un mesaj pentru
mediciniști și tinerii cercetători?
Toți știu că eu fac totul din inimă și cu pasiune. Să facă ca mine!
Indiferent care va fi soarta lor de mai
departe – vor face numai cercetare
sau vor fi în clinică, ori vor combina –
să se dedice, deoarece fără dedicare
nu iese nimic. Absolut...
A intervievat Silvia Ciubrei

In memoriam Ilarion Postolachi patriarhul stomatologiei din Moldova

Păstrarea
memoriei și prețuirea înaintașilor
sunt o parte indispensabilă
a tradițiilor Universității de
Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”. Corectitudinea, omenia, înţelepciunea, curajul, responsabilitatea,
cumsecădenia, verticalitatea,
tactul, erudiţia, bunăvoinţa

- sunt doar câteva dintre trăsăturile de caracter care ne
ajută să-l descriem pe Ilarion
Postolachi, doctor habilitat în
științe medicale, profesor universitar, Om Emerit al Republicii
Moldova, care la 20 octombrie
curent ar fi împlinit 80 de ani.
Timp de 38 de ani a fost
șef catedră Stomatologie ortopedică, subdiviziune care îi
poartă astăzi numele în semn
de gratitudine pentru tot ce
a realizat în domeniu pe parcursul carierei sale. Distinsul
profesor a fost un dascăl de

excepţie, pe care Dumnezeu
l-a înzestrat cu un mare har
pedagogic. A fost mentor
pentru zeci de generaţii de
mediciniști, în memoria cărora
Ilarion Postolachi va rămâne
un îndrumător, aidoma unui
părinte iubitor şi povățuitor,
care a ştiut să cultive dragostea de oameni și compasiunea
pentru suferința acestora.
S-a dedicat întru totul
idealurilor sale plăsmuite cu
multă inteligenţă de la înălţimea adevărului ştiinţific. Opera sa în domeniul cercetării

rămâne înscrisă în paginile de
aur ale ştiinţei autohtone. Totul se datorează atât harului
cu care l-a înzestrat natura, cât
şi voinţei neordinare şi unei
capacităţi de muncă ieşită din
comun. Principial, dar a știut
corect să-și făurească destinul, astfel încât să rămână un
vrednic reprezentant al elitei
intelectuale. O confirmare
în acest sens sunt cele două
decenii în care a fost specialist principal al Ministerului
Sănătății în domeniul stomatologiei, precum și cei 20 de
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ani în care a deținut funcția
de decan al Facultății de Stomatologie a USMF „Nicolae
Testemițanu”, la fondarea căreia a contribuit substanțial.
Marele gânditor Nicolae
Iorga zicea: „Un învăţat are
două datorii: să înveţe el necontenit şi să-i înveţe necontenit pe alţii.” Sunt cuvinte de
adevăr care îl caracterizează
pe Ilarion Postolachi. Familia
Postolachi a devenit o dinastie
de stomatologi, feciorii şi nepoţii fiind cei care au călcat pe
urmele Domniei Sale.

Dumnezeu toate Vă ierte
Și-n memorie, Maestre,
Ne rămâne sfântă zestre,
Două flori de trandafir
Lacrimi varsă-n cimitir.
/Valeriu Burlacu,
profesor universitar,
feciorul Alexandru Postolachi,
conferențiar universitar/

Ilarion Postolachi a fost şi
continuă să fie o personalitate de valoare, iar nouă nu ne
rămâne decât să continuăm
altoirea minunatelor sale calităţi de Om, dascăl şi savant în
sufletul generaţiilor care îi urmează calea. Aceasta va fi cea
mai frumoasă floare depusă
în memoria celui care a fost
Ilarion Postolachi.

Univers sportiv
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Stimaţi dascăli!
Federaţia Sindicală „Sănătatea” din Moldova vă urează
La mulţi ani cu ocazia Zilei Internaţionale a Profesorului. Cu acest prilej,
Vă aducem recunoştinţa noastră pentru că le oferiţi tuturor copiilor şansa la
o viaţă mai bună.
Vă urăm să fiţi şi în continuare la fel de responsabili şi riguroşi,
dedicaţi meseriei pe care aţi ales-o, curajoşi în faţa provocărilor vieţii, iar în
momentul în care vă aşezaţi la catedră să uitaţi de probleme, nevoi şi stres.
Vă dorim putere de concentrare pentru lecţiile pe care le ţineţi, pentru
educarea studenţilor pe care îi aveţi în grijă.

La mulţi ani, iubiţi profesori!
Noi, Vă numim eroi și-avem dreptate
Căci n-aţi plecat în ţări îndepărtate
Cum pleacă alţii după bogăţii,
Ci aţi rămas aici, lângă copii.
Simbolică vă e remunerarea,
Dar în speranţa că va fi mai mare
Pe timp frumos, pe ploi și pe ninsori
Veniţi la școală – dragi învăţători.
Ducând povara anilor în spate,
Ne învăţaţi pe toţi să facem carte.
Și pentru firul cel de păr cărunt
Noi ne-nchinăm pân-la pământ.
În numele Federaţiei Sindicale
„Sănătatea” din Moldova –
Igor Zubcu, vicepreşedinte

Daniel Procopciuc –
vicecampion mondial la armwrestling
Prestigiul Universității de
Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” crește cu
fiecare an și nu doar prin calitatea studiilor sau prin profesionalismul angajaților, ci și prin
faptul că instituția noastră promovează un mod de viață sănătos. În acest sens, mediciniștii
se întrec nu doar la carte ci și în
practicarea sportului.
La începutul lunii octombrie, Daniel Procopciuc, student
în anul IV la Facultatea de Medicină nr. 1, a devenit vicecampion
mondial la armwrestling, fiind
primul moldovean care atinge
o astfel de performanță. Tânărul a urcat pe podium alături de
reprezentanții Georgiei.
Daniel Procopciuc are 21 de
ani, s-a născut în satul Chetriş,
comuna Călineşti, raionul Făleşti
și este cunoscut pe arena sportivă internațională ca „the unreal”, adică irealul sau incredibilul.

Tânărul a început să practice
armwrestling-ul de performanţă
în 2013, când a devenit student
la Universitatea noastră. În pre-

argintul. În plus, a obținut numeroase premii în turnee naționale
și internaţionale.
Campionatul Mondial de
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zent, el este antrenat de fraţii
Alexandru şi Mihail Grumeza. În
ultimii trei ani, medicinistul a cucerit aurul la Campionatul European de profil, iar în 2015 a luat

Armwrestling din acest an s-a
desfășurat în Bulgaria și a întrunit circa o mie de sportivi din
toată lumea, dintre care zece
sunt din Republica Moldova.

Noi performanţe în cadrul
Spartachiadei organizată
de Federaţia Sindicală „Sănătatea”
Cea de-a 31-a ediție a
Spartachiadei, organizată de
Federația Sindicală „Sănătatea”, a adus noi victorii pentru
reprezentanții Universității de
Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”.
Competiţiile s-au desfășurat
în perioada 16-18 septembrie
curent în oraşelul Vadul lui Vodă.
USMF „Nicolae Testemițanu” a
fost reprezentată de echipa de
volei masculin, multiplă campioană, formația de mini-fotbal și de
Olga Macogonova - la proba darț.
Și de această dată sportivii
noștri au avut o prestație reușită
atât din punct de vedere tehnic,
cât și tactic, devansând echipe
puternice şi ajungând până în
finală. În meciul decisiv pentru
titlu, voleibaliștii noștri i-au avut
ca parteneri pe sportivii de la
Centrul Național de Asistență
Medicală Urgentă Prespitalicească. Această partidă s-a încheiat cu scorul 2-0 în defavoarea formației universitare.
Și la mini-fotbal formația

Universității s-a calificat în finală, avându-i drept concurenți
pe fotbaliștii Institutului de Medicină Urgentă, învingători ai
Spartachiadei din anul trecut. A
fost un meci la cote înalte, iar
singurul gol marcat de Sergiu
Pascaru a adus victoria grupării
IMU. Menționăm că, neoficial,
Vladislav Badan a fost recunoscut drept cel mai bun portar al
turneului. Pe locul III s-a situat
formația Institutului de Neurologie și Neurochirurgie.
La aruncarea darțului,
Olga Macagonova, cercetător
științific în cadrul Laboratorului
de inginerie tisulară și culturi
celulare, s-a situat pe locul doi.
Deținătoarea locului I este Larisa Chiriac din Cahul, iar cea
de-a treia poziție i-a revenit Anei
Nicov de la Dispensarul Republican de Narcologie.
La încheierea festivității
de premiere, Aurel Popovici,
președintele Federației Sindicale „Sănătatea” a exprimat
recunoștință veteranilor, cei

care s-au făcut remarcați pe parcursul edițiilor anterioare atât
prin prestație reușită, cât și prin
contribuția la organizarea probelor sportive. Printre ei se numără
și fostul căpitan al formației de
volei – Vitalie Lescov.
Prezent la eveniment,
conferențiarul universitar Alexei
Sofroni, premiant la edițiile precedente ale Spartachiadei la
probele de șah, dame, badminton, tenis de masă, – a venit cu
un îndemn către toți lucrătorii
medicali de a practica sportul și
de a promova modul sănătos de
viață. „Sportul ne dă vigoare, ne
disciplinează, ne face mai buni
la inimă și ne ridică dispoziția”, a
subliniat conferențiarul.
La Spartachiada din acest
sezon au participat peste 500 de
sportivi, care au reprezentat majoritatea instituțiilor medicale
din republică.
Aducem felicitări și urări de
bine sportivilor noștri, dorindule noi performanțe în continuare!

Competiții de Zilele Universității

La USMF „Nicolae Testemițanu” a
fost dat startul competițiilor consacrate Zilelor Universității, la care participă
angajații, studenții și rezidenții.
La jocul de dame pe primul loc s-a
situat Tamara Cernov, Catedra de chirurgie nr. 2, pe locul II s-a clasat Aliona
Cherman, Departamentul de Evidenţă şi
Gestiune Contabilă (DEGC), iar pe locul
III colega sa - Valeria Musteață. La proba masculină învingător a devenit Vasile

Oineagră de la Catedra de stomatologie
ortopedică „Ilarion Postolachi”, locul II
i-a revenit lui Alexei Sofroni, Disciplina
de gastroenterologie, iar locul III - lui
Ion Șanțevoi, Catedra de chimie generală.
La șah feminin campioană a devenit Valeria Musteață, DEGC, locul II a
fost ocupat de Vasilița Ștepca, locul III
– Aliona Cherman, DEGC. La bărbați, pe
locul I s-a clasat Andrei Iarovoi, Catedra de fiziologie patologică, pe locul II –

Alexei Sofroni, Disciplina de gastroenterologie, iar cea de-a III-a poziție i-a
revenit lui Alexei Bojonca, Complexul
Sportiv Universitar.
În perioada 17-21 octombrie urmează să se desfășoare și probele de
badminton, tenis de masă, baschet și
volei. De asemenea, sunt programate
competiții între reprezentanții Campusului studențesc la probele de fotbal în
sală, baschet, tenis de masă, badminton, joc de dame, șah.
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