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La Mulţi Ani
la răscrucea dintre ani!

Stimați colegi, dragi studenți,

Sfârșitul unui an reprezintă, în mod tradițional, un bun prilej pentru bilanțuri și planuri de viitor. Este foarte important să le
cuprindem pe toate: atât realizări, cât și perspective. Îmbucurător
este să constatăm că am reușit să atingem obiectivele trasate
la începutul anului și să stabilim altele și mai mărețe. Anul pe
care-l lăsăm în urmă a fost unul productiv, în care am continuat reformele din învățământul superior medical prin evaluarea
internațională a curriculelor, am reușit să creștem potențialul
științific, să facem primii pași în informatizarea Universității și
să stabilim noi relații de colaborare, care deschid noi posibilități
de conlucrare. Inaugurarea Centrului de Medicină Tradițională
Chineză, Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
și dezvoltarea infrastructurii (aule de studii, Complexul sportiv
universitar, Complexul rezidențial ”Nicolae Testemițanu” etc.) se
numără printre cele mai importante realizări din 2013.
Ne dorim ca, şi în viitor, Universitatea noastră să fie într-o
continuă ascensiune, confirmând calitatea educației și cercetării
în medicină.

Toate reușitele de până acum reprezintă rodul eforturilor
comune, lucru pentru care aveți aprecierea noastră. În acest
moment, sarcina pe care ne-o propunem este de a păstra și
de a dezvolta valorile și tradițiile moştenite şi, în acelaşi timp,
de a face faţă exigențelor timpului prin adaptarea programelor educaționale și de cercetare în medicină la standardele
internaționale. De aceea, dragi colegi, Vă îndemn să fim deschişi
la schimbare și comunicare, în vederea unei conlucrări fructuoase
și în viitor pentru prosperarea Alma Mater.
Cu prilejul sfintelor sărbători de
iarnă, Vă exprim sincere felicitări și Vă
doresc un An Nou fericit, prosper și
multe realizări frumoase! Fie ca lumina
Crăciunului și a Noului An să vă umple
sufletele de bucurie, armonie și iubire,
iar liniștea și bunăstarea să domnească
în inimile și casele Dumneavoastră.

Sărbători fericite!

La Mulţi Ani, Alma Mater!

Festivitatea de
înmatriculare

a studenţilor străini
Peste 500 de studenţi, rezidenţi şi
doctoranzi străini au fost înmatriculaţi,
în acest an, la USMF “Nicolae Testemiţanu”.
Tinerii vin din 19 ţări: Israel, Finlanda, Turcia, Suedia, România, Federaţia
Rusă, India, Germania, Ucraina, Siria,
SUA, Danemarca, Portugalia, Italia, Grecia, Maroc, Emen, Cipru şi Irak.

În perioada 16-18 octombrie curent, Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie "Nicolae Testemițanu" a desfășurat Zilele Universității și
Conferința științifică anuală a colaboratorilor și studenților - eveniment de
anvergură pentru Alma Mater.
Manifestările științifice au debutat,
conform tradiției, cu ședința Senatului.
Academicianul Ion Ababii, rector USMF
”Nicolae Testemițanu” a venit cu un mesaj de felicitare pentru întreaga comunitate academică și a prezentat un raport
exhaustiv privind activitatea Universității.
În cea de-a doua zi a fost organizată
Conferința științifică, prin ședințe în
13 secții, unde s-au abordat probleme

fundamentale ale medicinei, probleme
actuale în sănătatea publică, medicina
internă, chirurgie, ortopedie și traumatologie, pediatrie și chirurgie pediatrică,
obstetrică și ginecologie, neurologie,
psihiatrie, stomatologie, farmacie, științe
sociale și filologice, și tendințe de dezvoltare a resurselor informaționale medicale.
(Continuare în pag. 2)

La 14 noiembrie curent, a avut loc
festivitatea de înmatriculare a studenților
străini la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.
Urările de bun venit le-au fost adresate de
rectorul Ion Ababii, profesor universitar,
dr. hab. med., academician al AŞM, care
le-a spus tinerilor că profesia pe care şiau ales-o este cea mai nobilă şi captivantă,
dar drumul de formare, pe care-l vor parcurge este unul dificil.
Mircea Beţiu, decanul Facultăţii
de Medicină nr. 2, i-a îndemnat pe noii
studenți să se mândrească de faptul că-şi
fac studiile la USMF ”Nicolae Testemiţanu”.
Decanul le-a prezentat echipa sa şi le-a
vorbit despre regulile pe care trebuie să le
respecte în calitate de studenţi. Mircea Beţiu a menţionat sursele utile de informare,
în special, portalul universitar www.usmf.
md, unde pot găsi detalii despre procesul
de studii, cercetare etc.
(Continuare în pag. 2)
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Festivitatea de înmatriculare
a studenţilor străini

De ce optează studenții străini pentru
USMF ”Nicolae Testemițanu”?

(Continuare din pag. 1)

Mari realizări la studii le-a dorit noilor studenţi şi Silvia Răilean,
conferenţiar universitar, Facultatea Stomatologie, care i-a asigurat
că au făcut o alegere bună, venind
aici.
Cu o succintă prezentare a
procesului de studii a venit Igor
Cemortan, vicedecan al Facultăţii
Medicină nr. 2, care, de asemenea,
a vorbit despre principiile de care
se conduce Universitatea: libertate, oportunităţi, responsabilităţi,
respect. ”Sunteţi tineri, dar nu uitaţi că aţi venit aici să învăţaţi”, a
mai adăugat vicedecanul.
Victor Vovc, şef catedră Fiziologia omului şi biofizică, a oferit nişte sfaturi pentru studenţii,
rezidenţii şi doctoranzii străini,
îndemnându-i să pună accent pe
învăţarea activă, astfel încât cunoştinţele acumulate pe parcursul
anilor să servească drept bază în
formarea lor ca specialişti. Iar,
pentru că viaţa de student în-

În ultima perioadă, tot mai mulți studenți
străini aleg să-și facă studiile la Universitatea
noastră. Curioși să aflăm de ce optează aceștia
pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", am discutat cu
câțiva dintre ei, și iată ce am aflat:
”Am ales această Universitate pentru că
multe persoane (studenți) o recomandă și mi s-a
spus că este cu adevărat bună. Sunt mândru că
am fost admis”.
Ibitsam Salin (Iordania)
”Când am început să citesc informații despre
Universitate am văzut multe comentarii pozitive
pe Internet. Citeam bloguri despre universitățile
de medicină. Nu am cunoscut pe nimeni care a
studiat aici”.
Erdal Emrehan Salunmaz (Turcia)
Iată de ce, pe parcursul verii, ei
sunt încurajaţi să-şi desfăşoare
practica în spitalele din ţara lor,
cu care Universitatea are relaţii de
colaborare.
La finele festivităţii de înmatriculare, potrivit tradiţiei, studen-

”Am auzit că aici studierea stomatologiei se
face la un nivel înalt. Am aflat despre Universitate de la o rudă. vărul meu a început să studieze
aici stomatologia acum un an”.
Marihen Hindy (Israel)
”Are caracteristici bune, oferă un șir de
facilități și, în același timp, este ieftină, dar dotată
cu echipamente bune. Sunt bucuros că mă aflu
acum aici”.
Besan Salim (Palestina)

”Am auzit multe lucruri bune despre Moldova și am decis să încerc această oportunitate,
și la moment îmi pare o universitate foarte bună.
Pentru prima dată am auzit despre Universitate
de la prietenii mei din localitate. Toți din satul
nostru cunosc această Universitate, ea devine
foarte faimoasă. Ulterior am accesat site-ul
Universității și mi-am creat o impresie bună”.
Ezat Habashi (Israel)
”Am aflat despre Universitate de la verișorul
meu. El mi-a spus cât de bună este și m-a asigurat că va fi potrivită pentru mine.”
Mohamed Darwish (Israel)
”Am auzit că nivelul studiilor este unul înalt
și Universitatea are o reputație bună”.
Mohammad AwAwdi (Israel)
”Am găsit această Universitate ca fiind cea
mai potrivită pentru mine. În plus, mulți studenți,
care au absolvit aici, au dat cu brio examenul în
Israel. Aceasta m-a motivat să vin aici”.
Christine Mayouf (Israel)
În cea mai mare parte, studenții străini au
aflat despre USMF ”Nicolae Testemițanu” de la
prieteni sau rude, care și-au făcut anterior studiile aici. O sursă importantă de informare pentru
ei este Internetul, unde găsesc atât detalii despre
condițiile de studii la universitate, cât și comentarii sau opinii.

O nouă promoţie de masteri
seamnă mai mult decât un program de studii care trebuie urmat,
Paula Fală, reprezentant al Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în
Medicină, le-a vorbit despre activităţile extra-curriculare atât de
cercetare, cât şi de divertisment,
la care pot participa.
După absolvire, tinerii se vor
întoarce în ţara lor în calitate de
medici, iar pentru a deveni buni
specialişti ei trebuie să cunoască
sistemul de sănătate din interior.

ţii anului VI le-au înmânat flacăra
cunoştinţelor - simbol al înţelepciunii. Noii studenţi au promis că
vor păstra reputaţia acestei torţe.
Ulterior, au depus împreună flori
la bustul lui Nicolae Testemiţanu.
La final, Mihail Gavriliuc, prorector pentru relaţii internaţionale, le-a urat mult noroc şi a anunţat primul sunet al clopoţelului,
care a fost primit cu aplauze de
întreaga audienţă.

La Mulţi Ani, Alma Mater!

(Continuare din pag. 1)

În data de 18 octombrie, a avut loc ședința în plen, în cadrul căreia
a fost abordată activitatea științifică a USMF ”Nicolae Testemițanu”
prin prisma realizărilor și perspectivelor de viitor. La acest capitol a vorbit Gheorghe Rojnoveanu, prorector pentru activitatea științifică, dr.

hab. med., profesor universitar. Despre desfășurarea Conferinței anuale, în cadrul secțiilor, au vorbit decanii facultăților, care au remarcat
un progres în calitatea comunicărilor științifice prezentate.
Un accent deosebit s-a pus pe cercetările realizate de studenți
și rezidenți. Victor Juncu, vicepreședinte al Asociației Științifice a
Studenților și Tinerilor Medici (AȘSTM), a relatat comunității academice
despre realizările, dar și problemele cu care se confruntă studenții în
procesul de cercetare. De asemenea, a fost reales Consiliul AȘSTM.
(Continuare în pag. 3)

Absolvenţii Şcolii de Management în Sănătate Publică
(ȘMSP), de pe lângă Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”,
promoţia 2013, în data de 20
decembrie, au primit diplomele
de master. Cei 23 de absolvenţi
vor deţine, de acum înainte,
şi titlul de master în managementul sănătăţii publice.
Trei dintre masteri au fost
menţionaţi, în mod special,
pentru prestaţie deosebită pe
parcursul studiilor, aceştia fiind:
Virginia Şalaru, cel mai tânăr
participant la curs, Lilia Ignatiuc, medic psihiatru, Spitalul
de psihiatrie din Bălţi şi Valeriu
Gobjilă, vicedirector al Clinicii
Municipale de Stomatologie,
Chişinău.
Oleg Lozan, prorector pentru implementarea tehnologiilor informaționale și dezvoltare
strategică, director al Şcolii de
Management în Sănătate Publică, a spus în cadrul ceremoniei de decernare a diplomelor,
că abilităţile şi competenţele
tinerilor medici, acumulate şi
dezvoltate pe parcursul vieţii,
dar fortificate în aceşti doi ani
de studii la Şcoală, sunt anume acele capacităţi de care are
nevoie actualul sistem de sănătate. Domnia Sa a asigurat că
ȘMSP va face tot posibilul pentru a continua acest proces de
instruire medicală şi va crea un
mecanism de menţinere a dialogului cu beneficiarii, or acest
efort nu poate fi doar pe perioada studiilor. Instituţiile internaţionale, precum Organizaţia
Mondială a Sănătăţii, şi cele naţionale, Ministerul Sănătăţii şi
Universitatea, susţin programul
respectiv.
Mihai Ciocanu, viceministru al sănătăţii, a spus că actualul sistem de sănătate necesită
personal de conducere cu viziuni şi abordări noi privind cali-

Tel.: 022 205 235.

E-mail: relatiipublice@usmf.md

tatea serviciilor în domeniu. El
a menţionat că remanierile care
au loc în sistemul de sănătate
din Republica Moldova au drept
obiectiv creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor medicale, lucru imposibil de realizat fără un
management bazat pe performanţă, la nivelul fiecărei instituţii, şi fără un potenţial uman
bine pregătit. Viceministrul a
îndemnat absolvenţii Şcolii să
participe activ la concursurile
de ocupare a funcţiilor de ma-

stituţiilor medicale. Ei vor trebui
să realizeze diverse cercetări în
domeniu, dar şi să ţină sub control şi să monitorizeze sistematic starea de lucruri în instituţiile
pe care le gestionează.
Prorectorul pentru activitatea științifică și fostul absolvent al Școlii de Management
în Sănătate Publică, Gheorghe
Rojnoveanu, și-a exprimat mândria că personal a trecut această școală și a felicitat absolvenții
pentru eforturile depuse în
obținerea titlului de master, și
i-a asigurat că aceste studii vor
fi foarte utile în activitatea lor.
Prorectorul le-a înmânat diplo-

nageri ai instituţiilor medicale
din ţară.
Svetlana Cotelea, viceministru al sănătăţii, a afirmat că
acest program de studii postuniversitare a reuşit să dezvolte audienţilor aptitudini de manager
şi calităţi de lider, care vor fi aplicate în activitatea profesională.
Viceministrul a menționat că
absolvenții ȘMSP din promoțiile
anterioare se manifestă cu succes în sistemul de sănătate.
”Sperăm că aceleași succese
vom remarca și de la promoția
2013, care va avea oportunități
de aplicare a competențelor și
a cunoștințelor acumulate”, a
spus Svetlana Cotelea.
Jarno Habicht, șef al Biroului Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii de la Chișinău, a
menționat că titlul de master în
managementul sănătăţii publice va impune o responsabilitate
mai mare pentru managerii in-

mele masterilor și i-a îndemnat
să combine activitatea profesională cu cea științifică.
Valeriu Gobjilă, şef al Clinicii Municipale de Stomatologie,
absolvent din promoţia 2013, a
spus, din numele tuturor masteranzilor, că aceşti doi ani de studii le-au trezit dorinţa de schimbare a lucrurilor în sistemul de
sănătate din Moldova. Şcoala de
Management în Sănătatea Publică reprezintă nu doar o instituţie
de învăţământ superior, dar şi
un curent de gândire şi analiză, ce va sta la baza dezvoltării
managementului de sănătate
publică în ţara noastră. Valeriu
Gobjilă a ţinut să evidenţieze calităţile corpului profesoral, care,
potrivit lui, este unul cu calităţi
umane deosebite: verticalitate
în decizii, consecvenţă în acţiuni,
demnitate personală, îngăduinţă, blândeţe și competenţă profesională.

Lauri merituoşi

Universitatea la "INFOINVENT"
“INFOINVENT” şi-a desemnat laureaţii.
USMF “Nicolae Testemiţanu” a fost apreciată
pentru cea mai reprezentativă participare la
expoziţie.

Echipa medicilor hepato-chirurgi a Clinicii
nr. 2 “Constantin Ţîbîrnă” din cadrul Spitalului
Clinic Municipal nr. 3 “Sf. Treime” a luat Premiul
Mare al Guvernului pentru invenţia metodelor
noi de tratament a cirozei hepatice. Un alt grup
de medici, conduşi de academicianul Stanislav
Groppa, au fost menţionaţi de Academia de
Ştiinţe a Moldovei pentru cea mai bună invenţie implementată. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a luat
premiul AGEPI - ”Cea mai reprezentativă participare la expoziție”.
Lilia Bolocan, director al Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a menţionat că la ediţia din
acest an a expoziţiei “Infoinvent”, standul expoziţional al USMF “Nicolae Testemiţanu” a inclus cele mai multe brevete
de invenţii, în special, ale tinerilor inventatori. În general, activitatea de brevetare a IP USMF “Nicolae Testemiţanu”
este una susţinută, a precizat directorul
AGEPI. Universitatea încurajează tinerii specialişti nu doar pentru invenţii şi
descoperirea noilor soluţii tehnice, ci îi
ghidează spre protecţia proprietăţii intelectuale, fiind chiar instruiţi în acest sens.
Tocmai pentru acest fapt, USMF “Nicolae
Testemiţanu” a fost apreciată pentru cea
mai reprezentativă prezenţă la Expoziţia
Internațională Specializată “Infoinvent”,
ediţia 2014.
Standul expoziţional al USMF “Nicolae Testemiţanu” a fost reprezentat de 14 catedre şi
laboratoare, fiecare prezentând cele mai noi şi
valoroase invenţii în domeniu. Vadim Gavriluţa,
conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe medicale, reprezentantul Catedrei Farmacologie, a
menţionat că în cele 3 zile de expoziţie vizitatorii s-au arătat interesați de produsele farmaceutice expuse. În special, au atras atenţia preparatele din uleiuri din seminţe de struguri, miez de
nucă, seminţe de dovleac, acestea fiind cunoscute pentru proprietăţile lor de regenerare, citoprotecţie, restabilire după procedurile de chimioterapie etc. De asemenea, un interes sporit
s-a manifestat şi pentru produsele hepatoprotectoare, imunomodulatoare, antiinflamatorii,
pentru hipotensiunile acute, migrene etc.
Gheorghe Anghelici, şeful Laboratorului
Hepatochirurgie, din cadrul Clinicii Chirurgie nr.
2 “Constantin Ţîbîrnă”, Spitalul Clinic Municipal
nr. 3 “Sf. Treime”, a menţionat pentru Medicus
că Premiul Mare al Guvernului a fost acordat
echipei sale pentru rezultatele cercetărilor de
peste 30 de ani în tratamentul chirurgical al pacienţilor cu ciroză hepatică avansată. Metodele
noi inventate de medicii hepatochirurgi au permis diagnosticarea în timp util a unor eventuale
complicaţii ce conduceau la decesul pacienţilor. “Folosind metode originale de tratament
și combinaţii de medicamente am obţinut rezultate remarcabile, reuşind să restabilim funcţiile ficatului şi, respectiv, să prelungim viaţa
pacientului. Atenţia Guvernului în acest sens,
este o apreciere la justa valoare a rezultatelor
muncii unui colectiv de profesionişti, deoarece
noi oferim şansa la o viaţă decentă pacienţilor
cu ciroză hepatică avansată”, a spus Anghelici.
Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al
AŞM, a spus că instituţia academică a oferit
menţiunea sa pentru grupul de medici, conduşi
de academicianul Stanislav Groppa, pentru implementarea stimulării magnetice transcraniene în practica neurologică din Republica Moldova.
Adiţional premiilor menţionate mai sus,

USMF “Nicolae Testemiţanu” s-a învrednicit şi de 4 medalii de aur, 4 medalii de
argint şi 4 medalii de bronz.
Medalia de aur - Veaceslav Gonciar,
Sergiu Cerlat, Tudor Lupașcu pentru ENOXIL - medicament cu acţiune multiplă.
Medalia de aur - Victor Ghicavîi, Vadim
Gavriluţa pentru metode de tratament al combustiilor.
Medalia de aur - Ion Jeru pentru metode
de tratament al cataractei senile.
Medalia de aur - Diana Uncuţa, Valeriu
Rudic, Pavel Godoroja, Ion Lupan, Angela Parii,
Eugen Diug, Dorin Crudu, Sergiu Melnic, Gheorghe Nicolau, Liliana Melnic pentru remedii
antivirale noi pentru profilaxia herpesului oral.
Medalia de argint - Victor Ghicavîi, Vadim
Gavriluţa, Vitalie Ghicavîi pentru metoda de
profilaxie a complicaţiilor radioterapiei organelor bazinului mic.
Medalia de argint - Valeriu Cuşnir, Aurel
Rusu, Vitalie Cuşnir pentru metoda de tratament al glaucomului neovascular.
Medalia de argint - Dumitru Hîţu pentru
dispozitiv şi metodă pentru osteosinteza mandibulei.
Medalia de argint - Mihail Maniuc, Veaceslav Kalinovski, Polina Ababii, Ghenadie Sandul pentru dispozitiv şi metodă de rezecţie al
cartilajului patrulater al septului nazal.
Medalia de bronz - Dumitru Casian, Vasile
Culiuc, Evghenii Guţu pentru metode de tratament al maladiei varicoase.
Medalia de bronz - Viorel Nacu, Stella

Samson, Valeriu Burlacu, Eremia Zota, Victor
Pălărie pentru dispozitiv pentru fragmentarea
dintelui extras.
Medalia de bronz - Grigore Verega, Rodica
Iordăchescu, Radu Bârcă, Leonid Feghiu, Marcel Clipa pentru importul de ţesuturi vascularizate în leziunile infectate de tendon ahilian.
Medalia de bronz - Vladimir Valica, Igor
Casian, Ana Casian, Mihail Todiraș, Sergiu Parii, Vladimir Hmelnițchi pentru implementarea
în practica industrială a siropului de păducel cu
acțiune antihipertensivă.
Forumul Inventatorilor Români EUROINVENT a oferit, de asemenea, câteva mențiuni
pentru următoarele invenții:
Medalia de Aur - V. Ghicavîi şi echipa sa
pentru metode de profilaxie și tratament în oncologie şi chirurgie.
Medalia de Argint - Ion Ababii şi echipa sa
pentru transplantare de ţesuturi şi celule.
Medalia de Argint - Viorel Prisacari, Svetlana Buraciov, V. Țapcov, Iulia Iuri pentru medii
nutritive selective.
Profesorul universitar, Viorel Prisacari, a
fost menţionat cu Diplomă specială şi Ordinul
Leonardo Da Vinci pentru merite deosebite în
promovarea creativităţii tehnice.
La ediţia din acest an a Expoziţiei
Internaționale Specializate “Infoinvent” au participat 120 de instituţii din sfera ştiinţei, inovării
şi învăţământului superior din ţară şi de peste
hotare. Inventatorii şi cercetătorii din Moldova,
România, Italia, Slovenia, Federaţia Rusă, Belarus, China, Congo s-au aflat într-o competiţie a
celor mai noi realizări tehnico-ştiinţifice, materializate în invenţii, produse şi noi tehnologii expuse la standurile expoziţionale. Comisia de experţi şi juriul internaţional al Expoziţiei a apreciat peste 400 de invenţii şi cicluri de invenţii,
inclusiv 58 de proiecte de transfer tehnologic.
În numele întregii comunităţi universitare,
aducem sincere felicitări tuturor laureaților și le
dorim sănătate, un izvor nesecat de idei, noi forțe
creatoare și multe performanțe în viitor.
Tel.: 022 205 235.

E-mail: relatiipublice@usmf.md
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Titlu onorific
pentru prof. Christoph Lange
Printre frumoasele tradiții
ale Universității de Stat de
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” este conferirea titlului onorific de Doctor
Honoris Causa, pentru merite
deosebite, celor mai eminente
personalități. De acest titlu s-a
învrednicit şi Christoph Lange,
profesor universitar la Universitatea din Lubeck, Germania, șef
al Clinicii de Boli infecțioase a
Centrului de Cercetare Borstel.
Distincţia a fost conferită
pentru contribuţia substanţială în formarea şi perfecţionarea cadrelor, susţinerea cercetărilor ştiinţifice în domeniul
medicinei respiratorii, pentru
întreprinderea măsurilor de
depistare, profilaxie şi tratament a pacienţilor cu maladii ale aparatului respirator,
dar și pentru suportul acordat Universității în ajustarea
învățământului medical la sistemul european de educație în
medicină.
Ion Ababii, rectorul USMF
”Nicolae Testemițanu”, prof.
univ., academician al AȘM, în
cadrul festivității de conferire
a distincției, a relatat câteva
file din biografia impresionantă a profesorului german,
menționând relațiile de colaborare dintre Universitatea noastră şi Clinica de Boli
infecțioase a Centrului de Cercetare Borstel și Universitatea
din Lubeck, Germania. Rectorul a mulțumit profesorului
pentru implicarea personală în
stabilirea relațiilor de colaborare între cele două țări, în special, în identificarea soluțiilor
de diminuare a numărului de
infecții cu tuberculoză și oferirea suportului educațional și
material în tratarea cazurilor
mai dificile.
Victor Botnaru, șef al Disciplinei Pneumologie și alergologie, Departamentul Medicină
Internă, l-a prezentat pe bunul
său prieten Christoph, ca fiind
o somitate a respirologiei pe
plan internațional, care a sensibilizat comunitatea științifică

medicală privind problema tuberculozei în lume. Numeroasele sale publicații, ce reflectă
acest subiect, îl desemnează
ca fiind cel mai prodigios autor
în domeniu.
Christoph Lange a mulţumit pentru ospitalitate şi pentru aprecierea de a primi acest
titlu onorific, iar tinerilor le-a
sugerat că “niciodată nu este
târziu pentru a face lucruri
măreţe”.
Liliana Domenti, director
al Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, a
declarat că prin eforturile și
susținerea profesorului Lange,
Republica Moldova a fost inclusă în Proiectul FP-7 TB PANNET: reţeaua pan-europeană
pentru studiul şi managementul clinic al tuberculozei rezistente la medicamente, care
abordează problema tuberculozei multidrog–rezistente.
Christoph Lange a avut un
rol substanțial în parteneriatele moldo-germane în materie
de diagnostic și combatere a
tuberculozei. Începând cu anul
2009, Domnia Sa a participat
activ la diferite activităţi, menite să îmbunătăţească controlul tuberculozei în Republica Moldova.
În calitate de profesor
asociat al USMF ”Nicolae
Testemițanu”, Christoph Lange
participă sistematic în procesul de instruire, ţinând cursuri
studenţilor şi rezidenţilor în
domeniul medicinei respiratorii.

La Mulţi Ani, Alma Mater!
(Continuare din pag. 2)

La finele ședinței, pentru succese în activitatea științifică în anul
2013, au fost premiați: Marcel Bâlici, lector univ., Catedra de limba
română și terminologie medicală; Ion Banari lector univ., Catedra
de filosofie și bioetică; Ina Bîstrițchii, doctorand, Catedra de boli
infecțioase, tropicale și parazitologie medicală; Vladimir Cazacov,
dr. hab. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr. 2; Cornelia Călcîi,
asist. univ., Departamentul Pediatrie; Viorica Chistruga-Blajin, doctorand, Catedra de otorinolaringologie; Elena Chițan, doctorand,
Catedra de farmacie socială ”Vasile Procopișin”; Daniela EșanuDumnazev, șef catedră Limbi moderne; Igor Gherman, dr., conf.
univ., Catedra de neurochirurgie; Tamara Hacina, dr., conf. univ.,
Catedra de anatomia omului; Liubovi Karnaeva , director, Biblioteca Științifică Medicală; Vitalie Mamaliga, dr., conf. univ., Catedra de
obstetrică și ginecologie; Violeta Mîțu, secundar clinic, Catedra de
psihiatrie, narcologie și psihologie medicală; Mihai Moroșanu, dr.,
conf. univ., Catedra de economie, management și psihopedagogie
în medicină; Vasilii Musteață, dr., conf. univ., Catedra de oncologie,
hematologie și radioterapie; Ana Pogonea, dr., conf. univ., Catedra
de farmacologie și farmacologie clinică; Ion Spătaru, doctorand,
Catedra de igienă; Aurelia Spinei, dr., conf. univ., Catedra de chirurgie OMF pediatrică, pedodonție, ortodonție; Virginia Șalaru,
doctorand, Catedra de medicină internă nr. 3; Victor Ungureanu,
asist. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie. Câștigatorii au
fost desemnați de un juriu, în cadrul fiecărei secțiuni a Conferinței.
Conferința științifică a inclus şi o expoziție amplă de
publicații și brevete de invenții. Totodată, pentru angajații și
studenții Universității au fost organizate și manifestări cultural-sportive.
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Actualităţi în pneumologia
pediatrică
Perfecționarea asistenței medicale la copiii cu afecțiuni bronhopulmonare a constituit tematica Conferinței științifico-practice
internaționale ”Actualități în pneumologia pediatrică”, desfășurată
la 6 decembrie curent, în incinta Instituţiei Publice Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. Forumul
științific a fost organizat în colaborare cu Ministerul Sănătății al
Republicii Moldova şi a întrunit peste 230 de medici pediatri, medici
de familie, pneumologi, otorinolaringologi, specialiști în sănătatea
publică, precum și personalități marcante în domeniul pneumologiei pediatrice din Rusia și Ucraina.
Ediția Conferinţei din acest
an a fost consacrată aniversării
a 85 de ani de la nașterea profesorului universitar, dr. hab.
med., Victor Ghețeul. Despre
viața și activitatea profesorului a vorbit Svetlana Şciuca, șef
Clinică Pneumologie, profesor
universitar la Departamentul Pediatrie al IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, dr. hab. med. “Profesorul Victor Ghețeul a fost un
pediatru și pneumolog de talie
internațională, în calitate de expert OMS în pediatrie a realizat
importante activități științifice, a
fondat o catedră de pediatrie și o
școală în pneumologia copilului,
a educat discipoli și generații de
pediatri, care astăzi își exprimă
recunoștința și respectul”, a afirmat Svetlana Şciuca.
Cu un mesaj emoționant,

în memoria lui Victor Ghețeul,
a venit și Valentin Țurea, profesor universitar, dr. hab. med.,
care a evidenţiat câteva calități
esențiale ale mentorului său:
onestitatea, precauția, toleranța,
responsabilitatea şi profesionalismul. ”Victor Ghețeul a fost
mai mult decât un dascăl, a fost
un părinte de o valoare incontestabilă, educând mai multe
generații după anumite principii
și menținând un climat armonios la catedră pentru colegi și
studenți”, a declarat profesorul
Țurea.
Unul dintre cei mai renumiți
pediatri din Federația Rusă - Irina Zaharova, profesor universitar, șef al Catedrei de pediatrie
de la Universitatea de Studii
Postuniversitare de Medicină din
Mоscova, a prezentat un raport

amplu despre conduita medicală
în cazurile de infecţii respiratorii la copii. Acestea se plasează
pe primele locuri în structura
morbidității copilului și determină probleme stringente de sănătate, a informat pediatrul rus.
Un alt aspect abordat a fost şi
algoritmul terapeutic în infecțiile
sistemului respirator și recomandările pentru prevenirea și
tratamentul eficient al acestor
maladii.
Academicianul Vitalii Maidannic, șef al Catedrei de Pediatrie de la Universitatea de
Medicină din Kiev, Medic Emerit al Ucrainei, a vorbit despre
particularitățile antibioterapiei
în infecțiile respiratorii complicate la copii, caracteristica remediilor antibacteriene utilizate
în pneumologia pediatrică, reco-

Tuberculoza – o problemă
majoră a societăţii
Zeci de medici ftiziopneumologi, medici de familie, epidemiologi
şi alţi specialişti interesaţi de managementul bolilor pulmonare, au participat la Conferinţa ştiinţifico-practică moldo-germană “Tuberculoza
multidrogrezistentă - o problemă
majoră de sănătate publică”. Conferinţa s-a desfăşurat, în 18 decembrie, şi a fost organizată de Institutul
de Ftiziopneumonologie “Chiril Draganiuc”, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Instituţia Publică
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.
Liliana Domente, director al
Institutului de Ftiziopneumologie
“Chiril Draganiuc”, a menţionat că
seminarul ştiinţific şi-a propus să
aducă în atenţia specialiştilor din
domeniul sănătăţii problematica tuberculozei (TBC) multidrogrezistentă
în Republica Moldova. ”Indicatorii
acestei maladii se menţin la cote înalte, dar, cel puţin, nu progresează”,
a adăugat Liliana Domente. În ultimii
ani, la nivel de ţară, au fost desfăşurate acţiuni de combatere a acestui
fenomen, axate pe optimizarea cheltuielilor în tratamentul tuberculozei
și pe implicarea comunităţii în depistarea şi controlul acestei afecțiuni.
Potrivit Carolinei Cerniciuc, reprezentant al Ministerului Sănătăţii,
Republica Moldova se află printre
cele 18 ţări din lume ce se confruntă cu “povara înaltă” determinată
de tuberculoză. Începând cu 2001,
Guvernul desfăşoară programe naţionale de combatere a acestei maladii pulmonare, graţie cărora a sporit
gradul de depistare a bolnavilor cu
TBC, asigurarea cu medicamente antituberculoase, fortificarea serviciilor de laborator prin dotarea lor cu
utilaj specific, precum şi elaborarea
metodelor noi de diagnostic şi tratament rapid. “Totuşi, alarmant este
faptul că, în ultima perioadă, s-a

schimbat contingentul pacienţilor cu
TBC şi a sporit numărul celor bolnavi
cu forme distructive, acesta constituind mai mult de 1/3 dintre cazuri.
Cauzele posibile fiind: rezistenţa la
medicamente, neglijarea tratamentelor şi nonconformarea pacienţilor”, a menţionat Carolina Cerniciuc.
Constantin Iavorschi, şef al Catedrei de Pneumoftiziologie a IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, a afirmat că,
pentru a obţine rezultate mai bune
în acest domeniu, trebuie restructurat şi sistemul de pregătire postuniversitară a cadrelor în pneumologie.
În perioada imediat următoare va fi
elaborat un program, similar celui
european, de pregătire a cadrelor de
profil. Astfel, la absolvirea studiilor
universitare, specialiştii noştri vor
fi recunoscuţi internaţional, a spus
Constantin Iavorschi. O susţinere, în
acest sens, vine şi din partea Clinicii de Boli infecțioase a Centrului de
Cercetare Borstel şi Universităţii din
Lubeck, Germania, în persoana lui
Christoph Lange.
Profesorul german Christoph
Lange a prezentat informaţii de ultimă oră privind impactul tuberculozei multidrogrezistente în regiunea europeană, precum şi ultimele
noutăţi în cercetările din domeniul
maladiilor pulmonare.
Profesorul universitar Victor
Botnaru, șef al Disciplinei Pneumologie și alergologie din cadrul Departamentului Medicină Internă, a declarat că tuberculoza poate fi învinsă,
doar că este necesară implicarea societăţii în întregime şi nu doar a medicilor. Totuşi, rolul principal în această luptă îi revine pneumologului.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii înregistrează anual circa 9 mil. de
cazuri noi de tuberculoză şi 1,5 milioane de decese, la nivel global.
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mandările clinice contemporane
pentru tratamentul maladiilor
bronhopulmonare la diferite nivele de asistență medicală a copiilor.
Particularitățile aerosolterapiei în pneumologia pediatrică
au fost descrise de către profesorul Serghei Gonciaruc de la Universitatea de Stat de Medicină
din Odesa. Totodată a fost abordată şi funcționalitatea nebulizatoarelor și remediilor pentru inhalare, mecanismele de acțiune
și beneficiile acestor procedee
terapeutice pentru copiii cu maladii bronhopulmonare.
Clinica de Otorinolaringologie pediatrică, condusă de
academicianul Ion Ababii, a prezentat rezultatele cercetărilor
științifice despre particularitățile
imunologice şi microflora orofa-

ringiană a copiilor cu infecţii ale
căilor respiratorii superioare (Lucian Danilov, conf. univ.) și gravitatea otitei medii la copii cu maladii bronhopulmonare (Svetlana
Diacova, conf. univ.).
Profesorul Svetlana Şciuca a
menționat că maladiile respiratorii la copii determină cele mai
frecvente cauze de adresare la
medicul de familie, pediatru şi
chiar staţionarele pediatrice.
Conferințele în domeniul
pneumologiei pediatrice sunt
organizate anual din 2004, și se
axează pe diferite maladii ale
sistemului respirator: pneumonii, maladii bronhoobstructive,
fibroză chistică, astmul bronșic,
afecțiuni ORL. Tradițional, la
aceste întruniri științifice participă profesori, specialiști în
pneumologie din Franța, Germania, Marea Britanie, România,
Rusia, Ucraina. Astfel, medicii
de familie și pediatrii au posibilitatea de a afla informații actuale din domeniul pneumologiei.
Această întrunire are drept scop
îmbunătățirea calității asistenţei
medicale la copiii cu afecţiuni
bronhopulmonare și contribuie
la schimbul de experienţă între
profesori, pediatri, medici de familie, pneumologi şi specialiști
din diferite țări.
Maladiile respiratorii sunt
cele mai frecvente în structura
morbidității infantile şi constituie 1400-1300%o, conform datelor statistice din Moldova.

„MedEspera-2014”:
noutăţi de organizare
În perioada 15-17 mai 2014, la Chişinău
se va desfăşura al V-lea Congres Internaţional
al Studenţilor şi Tinerilor Medici Cercetători
„MedEspera-2014”. Forumul ştiinţific va fi organizat și găzduit de IP Universitatea de Stat
de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi va întruni studenţii şi rezidenţii de la
medicină din ţară şi de peste hotare.
Victor Juncu, preşedintele Comitetului organizatoric al Congresului “MedEspera-2014”,
a menţionat, în 9 decembrie, în cadrul unei
şedinţe de lansare a evenimentului ştiinţific,
că ediţia forumului din anul viitor vine cu multiple noutăţi de organizare. Este o ediţie jubiliară şi impune o nouă
platformă de abordare
în acest sens. Astfel, vor
fi organizate sesiuni de
comunicări, ateliere şi
conferinţe magistrale şi
nu workshop-uri şi ateliere de lucru. Va fi organizată Olimpiada “Nicolae Testemiţanu” - un
concurs interactiv, care
va supune participanţii
la un test de dificultate
mediu-avansat, axat pe
cunoştinţele generale
acumulate pe parcursul
anilor la Universitate.
Câştigătorii vor fi desemnaţi de un juriu special.
Similar ediţiilor anterioare ale Congresului, comunicările şi rapoartele prezentate vor
fi stucturate pe secţiuni: ştiinţe medicale fundamentale, ştiinţe chirurgicale, farmaceutice,
stomatologice, sănătate publică, nursing etc.
O solicitare din partea organizatorilor, este ca
participanţii să prezinte comunicările în limba
engleză, sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională. Totuşi, vor fi acceptate şi cele în
limba română. De asemenea, organizatorii au
menţionat că lucrările înregistrate pentru Congres nu trebuie să figureze în alte concursuri
sau evenimente ştiinţifice, în caz contrar va fi
anulată participarea solicitantului.
Gheorghe Rojnoveanu, prorector pentru
activitate științifică a IP USMF “Nicolae TesteE-mail: relatiipublice@usmf.md

miţanu”, a menționat, în cadrul ceremoniei de
lansare a Congresului, că “MedEspera” este un
eveniment de importanţă majoră, deoarece
reprezintă nu doar un for ştiinţific internaţional, ci şi nivelul de maturitate în organizare al
Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină. Domnia Sa a specificat că Forul ştiinţific
“MedEspera” deschide noi oportunităţi de
afirmare şi comunicare între colegi, atât pe
plan local, cât şi internaţional. De asemenea,
prorectorul şi-a oferit disponibilitatea de a susţine toate iniţiativele tinerilor studenţi și cercetători.
Pentru promovarea Congresului “MedEs-

pera 2014”, organizatorii au creat un film publicitar şi au lansat un apel printre participanţi
de a disemina cât mai vast informaţia despre
forum, de a se înregistra şi de a nu rata şansa de a fi în epicentrul evenimentului. De asemenea, a fost creată o adresă de e-mail specială pentru studenţi secretariat.medespera@
gmail.com, la care sunt aşteptate toate sugestiile şi propunerile privind buna organizare a
acestui eveniment.
Congresul “MedEspera” a fost organizat
pentru prima dată la IP USMF “Nicolae Testemiţanu” în anul 2006. Ediţiile anterioare ale forumului s-au bucurat de mare succes, interes şi
prezenţă impunătoare din partea studenţilor şi
tinerilor cercetători în domeniul medicinei din
ţară şi de peste hotare.
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„Sănătatea
în toate politicile ţării”
Sub asemenea generic, în perioada
25-26 octombrie curent, şi-a desfăşurat
lucrările Primul Congres al Specialiştilor
în Domeniul Sănătăţii Publice şi Managementului Sanitar din Republica Moldova.
Evenimentul a fost organizat de Ministerul
Sănătăţii al Republicii Moldova, Academia

Noiembrie-Decembrie 2013

Platformă de discuții pentru
comunitatea medicală

de Ştiinţe a Moldovei, Societatea Ştiinţifică
a Igieniştilor, Societatea Ştiinţifică a Epidemiologilor şi Microbiologilor, Asociaţia
Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină şi Asociaţia Medicină Socială şi Management “Nicolae Testemiţanu”
din Republica Moldova.

Sesiunea de deschidere a avut loc în incinta IP
USMF “Nicolae Testemiţanu”, la care au participat
persoane oficiale, academicieni, savanţi, cercetători
ştiinţifici şi specialişti din
cadrul instituţiilor medicosanitare publice atât din

îndrepte toată atenţia, a remarcat ministrul Sănătăţii.
În alocuţiunea sa, viceprim-ministrul Republicii
Moldova Tatiana Potâng a
precizat că sănătatea publică este un bun al tuturor,
care trebuie să persiste în
toate politicile publice naţi-

tare a sectorului respectiv.
Potrivit directorului general CNAM Mircea Buga,
Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, desfăşoară multe proiecte comune de informare
a populaţiei despre modul

ţară, cât şi de peste hotare,
dintre care: Tatiana Potâng,
viceprim-ministru, Andrei
Usatîi, ministru al Sănătăţii,
Gheorghe Duca, preşedinte
al AŞM, Jarno Habicht, şef
al Oficiului Naţional al BRE
OMS în Republica Moldova,
Mircea Buga, director general CNAM, Victor Benu,
preşedinte al Sindicatului
“Sănătatea”, Ion Ababii,
rector al IP USMF “Nicolae
Testemiţanu”, Viorel Prisăcari, preşedinte al Societăţii
Ştiinţifice a Epidemiologilor
şi Microbiologilor din RM,
Constantin Eţco, preşedinte al Asociaţiei Economie,
Management şi Psihopedagogie în Medicină, Dumitru
Tintiuc, preşedinte al Asociaţiei Medicină Socială şi Management Sanitar “Nicolae
Testemiţanu”. Congresul a
întrunit circa 200 de delegaţi din România, Rusia,
Ucraina, Turcia, Estonia.
Sănătatea publică şi
managementul sanitar sunt
domenii prioritare în dezvoltarea sistemului de sănătate
din Republica Moldova, iar
medicii trebuie să presteze
servicii la un nivel înalt şi să
influenţeze populaţia, prin
diferite acţiuni, să adopte
o atitudine pozitivă în ceea
ce priveşte aspectul de sănătate. Declaraţia aparţine
ministrului Sănătăţii Andrei
Usatîi şi a fost lansată în
cadrul acestui for ştiinţific.
Specialiştii din sfera nominalizată depun eforturi considerabile pentru a reduce
incidenţa şi valenţa bolilor.
O problemă de sănătate globală este rezistenţa bolilor
la antibiotice, asupra căreia specialiştii şi cercetătorii
din domeniu trebuie să-şi

onale. Potrivit viceprim-ministrului, în urma Congresului vor apărea multe iniţiative de simplificare a dialogului guvernamental cu
instituţiile medico-sanitare
publice şi cele educaţionale.
Ion Ababii, rectorul IP
USMF “Nicolae Testemiţanu”, a felicitat, în numele
colectivului profesoral-didactic, participanţii la acest
for ştiinţific, consemnând
importanţa
Congresului
pentru specialişti, care au
posibilitatea să facă schimb
de experienţă cu colegii lor
de peste hotare, să vină cu
îmbunătăţiri şi cu idei noi în
schimbarea politicilor de sănătate publică.
Preşedintele AŞM Gheorghe Duca în discursul său
a specificat rolul important
în sectorul sănătăţii publice
a cercetării şi aplicării la diferite programe internaţionale, indicând în mod aparte că cercetarea este vectorul principal al Moldovei de
a accede la programul Orizont 20/20, estimat la cca 8
miliarde euro.
Jarno Habicht, şef al
Oficiului Naţional al BRE
OMS în Republica Moldova,
a declarat că susţine în totalitate Legea antitutun, la
moment supusă dezbaterilor publice, şi consideră că
acest act legislativ va aduce
doar beneficii sectorului de
sănătate publică din Republica Moldova. Delegatul
OMS a mai amintit auditoriului că au trecut deja 5 ani
de când a fost adoptată şi
pusă în aplicare Legea privind supravegherea de stat
a sănătăţii publice, iar specialiştii din domeniu au elaborat şi o strategie de dezvol-

sănătos de viaţă şi importanţa vizitelor regulate la
medic. Aceste acţiuni se înscriu perfect în politicile de
sănătate publică implementate la moment, a menţionat Mircea Buga.
Din partea Sindicatului
“Sănătatea”, preşedintele
Victor Benu a înmânat diplome de onoare rectorului
IP USMF “Nicolae Testemiţanu” Ion Ababii, directorului Centrului de Sănătate
Publică Ion Bahnarel, dorindu-le mult succes atât în
proiectele în care sunt implicaţi, cât şi în cele preconizate pentru viitor.
Congresul a urmărit
scopul de a generaliza etapele de activitate şi a aprecia rezultatele şi situaţia în
domeniul fortificării sănătăţii, prevenirii şi combaterii bolilor, precum şi a trasa
unele strategii prioritare,
care reiese din starea sănătăţii populaţiei şi tendinţele
de manifestare ale ei la etapa actuală.
Convocarea acestui for
ştiinţific a avut o însemnătate deosebită deoarece în
prezent comunitatea mondială a atins o nouă etapă
de dezvoltare, caracterizată
prin aşa numita globalizare.
Cu toate aspectele pozitive,
globalizarea este însoţită şi
de consecinţe dramatice şi
chiar catastrofale. Traversăm perioada în care persistă o epidemie a bolilor
netransmisibile (cardiovasculare, oncogene, traumatisme, ş.a. - însoţite de o
rată înaltă a morbidităţii
şi decese în vârstă aptă de
muncă), o stare demografică deplorabilă, fenomenul
de încălzire, epidemii de griTel.: 022 205 235.

În zilele 25 și 26 noiembrie curent, la Chișinău și-a desfășurat lucrările Forumul Național pentru Sănătate, ediția a II-a, sub genericul ,,Asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate prin acțiuni comune ale Guvernului
și societății”.
Invitați de onoare la eveniment Dumitru Tintiuc, profesor universitar,
au fost reprezentanți ai Organizației șef catedră Medicină socială și manaMondiale a Sănătății (OMS), profesori, gement sanitar ,,Nicolae Testemițanu”,
savanți și conducători de instituții me- a subliniat importanța consolidării
dicale din Marea Britanie, Turcia, Polo- capacităților manageriale în medicină,
nia, Estonia. S-a convocat elita medici- recalificarea și alegerea prin concurs a
nei autohtone – responsabili din cadrul cadrelor de conducere. De asemenea,
Ministerului Sănătății și Universității a reiterat necesitatea pregătirii asisde Stat de Medicină și Farmacie ”Nico- tentelor medicale cu studii superioare.
lae Testemițanu”, conducători ai cen- Ion Moldovanu, profesor universitar,
trelor medicilor de familie, spitalelor, director al Institutului de Neurologie și
centrelor de sănătate publică republi- Neurochirurgie, a pledat pentru sinteza
cane, municipale și raionale, academi- ştiinţei şi activităţii spitaliceşti, pentru
cieni, profesori universitari.
o strânsă colaborare între instituţiile
Participanții la forum au discutat medicale şi cele universitare din repudespre îmbunătățirea și extinderea blică. La o eventuală comasare a spitaaccesului populației la servicii de cali- lelor, un subiect abordat actual, a insistate, reorganizarea și descentralizarea tat să se ţină cont de specificul fiecărei
serviciilor de sănătate, apropierea lor instituţii în parte.
de pacienți, precum și rolul asigurărilor
În concluzie, ministrul Andrei
medicale în susținerea reformelor de Usatîi a accentuat că ”sănătatea - forța
sistem.
motrice a progresului social, ocupă un
În cadrul întrunirii, Andrei Usatîi, loc de top în agenda Guvernului Repuministru al sănătății, a făcut o trece- blicii Moldova. De aceea, reformele în
re în revistă a progreselor și noilor sistemul de sănătate trebuie duse la
inițiative în sectorul sănătății, pentru bun sfârșit și asigurate cu continuitate.
perioada noiembrie 2012–noiembrie Abordările inovative trebuie susținute
2013. Comunicările prezentate ulterior, și îndreptate spre rezultat. De impledezbaterile, convorbirile interactive au mentat tot ce este nou și util în provizat tabloul complex al situaţiei în sis- cesul de diagnosticare și tratament al
temul de sănătate, problemele și căile populației”, a spus ministrul.
de soluționare.
Conlucrarea cu UE oferă o temelie
Un interes deosebit au prezentat solidă, ce deschide noi oportunităţi şi
comunicările reprezentanților USMF aduce beneficii adiţionale, creează po,,Nicolae Testemițanu”. Oleg Pascal, sibilităţi favorabile procesului de inteconferențiar universitar, a abordat grare şi cooperare în baza Strategiei
problema dezvoltării serviciilor de re- de Sănătate, a precizat Andrei Usatîi.
abilitare medicală și paliative în con- Ţările candidate în vederea aderării la
textul regionalizării asistenței medicale UE, precum este și Republica Moldova,
spitalicești. Valeriu Burlacu, profesor întreprind acţiuni consistente pentru
universitar, șef catedră Stomatolo- a-şi ajusta legislaţia şi practicile la stangie terapeutică, s-a referit la accesul dardele europene.
populației la serviciile stomatologice.

pă atipică, terorismul (în
special bioterorismul) şi
altele, care în ansamblu
prezintă un pericol permanent pentru societate, independent de zona
geografică în care se află
sau de nivelul dezvoltării
economice.
Actualmente, activităţile cu menire medicosocială, antiepidemică
şi profilactică nu pot fi
concepute fără asigura-

E-mail: relatiipublice@usmf.md

rea unui suport metodic
modern (studii epidemiologice, investigaţii bacteriologice, virusologice,
parazitologice, chimice,
radiologice, instrumentale, sisteme informaţionale, etc.), perfectate
numai în baza anumitor
cercetări ştiinţifice. Prin
urmare, activitatea ştiinţifică şi în continuare
trebuie să fie un element
indispensabil al dovezilor

şi argumentelor în dezvoltarea şi fortificarea
sănătăţii publice.
Sperăm, că rezultatele cercetărilor obţinute
de specialiştii din domeniu şi expuse în materialele Congresului vor contribui la familiarizarea
opiniei medicale, şi populaţiei în ansamblu, cu
problemele de sănătate
publică şi direcţiile de soluţionare a acestora.
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Susţinere din partea
experţilor americani
Experţii americani Dr. Luis R. Dominicis, medic
stomatolog, preşedinte al Societăţii Stomatologilor
din Los Angeles, membru al Consiliului Dental din
California şi Josef Mamaliger, medic stomatolog din
Los Angeles, California, SUA, în urma vizitei de lucru
la Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, în perioada
30 octombrie-1 noiembrie curent, vor elabora un raport de activitate a Facultăţii de Stomatologie, identificând punctele forte/slabe ale acesteia şi vor oferi
consultanţă în procesul de acreditare a instituţiei
pentru spaţiul american.

La o întrevedere cu reprezentanţii Universităţii,
Luis R. Dominicis a făcut o scurtă prezentare despre
cererea de servicii stomatologice şi sistemul de învăţământ şi acreditare din domeniul stomatologic din
SUA. În California (SUA) sunt circa 38 milioane de persoane, care solicită servicii stomatologice, mai ales că
populaţia născută în perioada, numită sugestiv “baby
boom”, începe să îmbătrânească şi necesită mai frecvent tratament stomatologic. Astfel, către anul 2020,
se aşteaptă o creştere cu 16 la sută a necesarului de
specialişti stomatologi. Această creştere de cereri se
datorează, în primul rând, numărului redus de studenţi. Dacă în 1980, în SUA erau circa 23 de mii de
studenţi, în 2013 numărul acestora s-a redus până la
22 de mii.
Programul de studii în stomatologie este de 4
ani, iar specialiştii care absolvesc o instituţie de învăţământ superior medical în afara Statelor, trebuie să
aplice suplimentar la un curs de pregătire cu o durată
de 2 ani. Pentru a fi recunoscute în SUA, diplomele de
studii ale instituţiilor de învăţământ superior trebuie
să fie acreditate de Comisia pentru Acreditare Stomatologică (CODA).
În cadrul întrevederii a fost examinată posibilitatea de a instrui studenţi din SUA la IP USMF “Nicolae
Testemiţanu”, care vor putea obţine licenţa şi practica
ulterior în patrie fără a fi obligaţi să urmeze programul
suplimentar de pregătire. Pentru realizarea acestui
deziderat însă este necesar ca Universitatea să obţină
acreditarea Consiliului de Stomatologi din California şi
a Comisiei pentru Acreditare Stomatologică (CODA).
La şedinţa de totalizare, Luis R. Dominicis a mulţumit reprezentanţilor Facultăţii de Stomatologie
pentru că i-au oferit detalii cu privire la activităţile
desfăşurate de instituţie în prezent. El a menţionat
că deşi Facultatea de Stomatologie este o verigă didactică puternică, totuşi se cer unele ajustări pentru a
corespunde standardelor internaţionale. Preşedintele
Societăţii Stomatologilor din LA a oferit un şir de recomandări în ceea ce priveşte procesul educaţional şi
cel de formare a abilităţilor practice la studenţi.
În urma acestei vizite, reprezentanţii delegaţiei
americane vor întocmi un raport despre activitatea
Facultăţii de Stomatologie, unde vor prezenta punctele forte şi slabe ale acesteia, şi vor oferi consultanţă
pentru procesul de acreditare. Delegaţii din SUA au
prezentat un regulament care descrie standardele
educaţionale în stomatologie. Acesta urmează a fi
analizat, iar ulterior implementat în Republica Moldova. Oaspeţii din SUA au menţionat că vor acorda
Universităţii şi un suport material pentru procesul de
studiu al viitorilor stomatologi.
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Mai multe proiecte de dezvoltare
pentru USMF “Nicolae Testemiţanu”
”Rezultatele vizitei doctorului
Christoph Lange sunt destul de palpabile”, a declarat Victor Botnaru,
șef al Disciplinei Pneumologie și
alergologie, Departamentul Medicina Internă. Profesorul Large a
prezentat o informaţie exhaustivă
privind noile rezultate științifice ale
echipei sale din Borstel, studiile lor
în materie de tuberculoză, mai ales
în diagnosticul tuberculozei la nivel
de biologie moleculară.
Profesorul din Germania a mai
anunţat că Universitatea din Lubeck
şi USMF “Nicolae Testemiţanu” au
câştigat un grant pentru realizarea
unui program de mobilitate pentru
studenţi şi rezidenţi. În următorii 4
ani, se preconizează, ca 24 de studenţi de la USMF “Nicolae Testemiţanu” să beneficieze de un stagiu la
Universitatea din Lubeck. Respectiv,
tot atâţia studenţi din Germania
vor veni să studieze la Universitatea noastră. Pe parcursul stagiului,
beneficiarii vor partipa la diferite
cursuri şi simpozioane în domeniul
medicinei respiratorii, vor fi susţinuţi
în proiectele lor de cercetare şi formare clinică în incinta Universităţii.
Profesorul Lange a menționat
că, în Germania, profesia de medic
pneumolog este una prestigioasă.
Studierea bolilor respiratorii este un
domeniu foarte atractiv pentru studenţii europeni, deoarece, ulterior,
ei devin specialişti în terapia intensivă, ce reglează toată maşinăria de
ventilaţie mecanică a pacienţilor la
reanimare. Tot pulmonologii tratează cancerul pulmonar şi se ocupă de
hipertensiunea pulmonară secundară - un subiect la limită cu cardiologia. În general, toate maladiile respiratorii sunt tratate de pulmonologi.
”În ţările est europene (Ucraina,
Belarus, România şi Republica Moldova), specialitatea de medic pulmonolog nu pare a fi foarte atractivă, ba chiar plictisitoare”, a constatat
Lange. Acest fapt este determinat de

Christoph Lange, profesor universitar la Universitatea din Lubeck, Germania, șef al Clinicii Boli infecțioase a Centrului de Cercetare Borstel, expert
în cercetarea bolilor respirologice, s-a aflat, timp de trei zile, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. În cadrul acestei
vizite, profesorul a prezentat studenţilor, rezidenţilor şi medicilor pulmonologi un masterclass şi a susţinut o prelegere, în care a abordat cazurile
unor pacienţi cu infecţii pulmonare, dificili din punct de vedere stabilirea
diagnosticului şi metodelor de tratament. De asemenea, doctorul Lange a
participat la Conferinţa anuală a ftiziopneumologilor, eveniment ce a încadrat şi ceremonia de conferire a titlului Doctor Honoris Causa renumitului
respirolog.
faptul că, per ansamblu, domeniul
respectiv al medicinei studiază doar
o singură maladie - tuberculoza.
În acest context, conducerea
Universităţii şi profesorul Cristoph
Large au stabilit iniţierea unui pro-

că aceștia pot deveni membri ai
Societății Europene de Respirologie.
Înregistrarea se poate efectua pe site-ul Societăţii (http://www.ersnet.
org/) şi este gratuită pentru toate
persoanele cu vârsta de până la 35

gram de reorganizare a actualului
sistem de pregătire postuniversitară
în domeniul pulmonologiei, astfel
încât să includă studierea unui spectru mai larg de patologii respiratorii.
Profesorul Lange a afirmat că se va
implica personal în adaptarea specialităţii de pneumologie la modelul
vestic.
Profesorul Cristoph Lange a informat studenţii şi despre faptul

de ani. Calitatea de membru al acestei Societăţi oferă multiple beneficii, inclusiv acces gratuit la revistele
acesteia şi la multe alte publicaţii
de profil. De asemenea, studenţii,
care vor realiza un proiect mic de
cercetare, ar putea obţine o bursă
de participare la Congresul anual de
respirologie, fiind asigurate cheltuielile de transport, cazare şi diurna pe
durata desfăşurării forumului.

MEDES
(Chişinău – Cernăuţi)

Reprezentanţii Departamentului Relaţii Externe din
cadrul Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină
a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţanu”, au reuşit să stabilească o nouă colaborare

interuniversitară. De această dată, partener este Universitatea de Medicină “Bucovina” din Cernăuţi cu care
este prevăzut un schimb de experienţă între studenţi.
Astfel, prin Programul MEDES, studenţii vor participa
anual, timp de o săptămână, la lecţii practice, cursuri şi
alte activităţi curriculare şi extracurriculare desfăşurate
în ambele universităţi.
În cadrul Programului menţionat, recent, USMF
”Nicolae Testemiţanu” a găzduit un grup de 12 studenţi
din Cernăuţi. Aceştia, au frecventat cursurile şi lecţiile
practice, au vizitat mai multe spitale, centre medicale,
Centrul de Simulare în Instruirea Medicală, Muzeul
de anatomie al Universităţii, rămânând
plăcut impresionaţi de nivelul de organizare a învăţământului medical la USMF
”Nicolae Testemiţanu”. De asemenea,
oaspeţii au vizitat oraşul Chişinău, Complexul muzeal Orheiul Vechi, mănăstirea
Curchi şi oraşul subteran Cricova.
Studenţii din Ucraina şi-au exprimat
dorinţa de a continua Programul MEDES,
invitând studenţii de la Chişinău, în aprilie
2014, pentru o săptămână la Cernăuţi.
Deci, nu ne rămâne decât să continuăm
această colaborare în speranţa că va fi
una durabilă, dată fiind responsabilitatea
manifestată de ambele parţi şi relaţia de
prietenie dintre aceste două universităţi.
Cristina GHEORGHIU,
anul IV, Medicina nr. 1

Tel.: 022 205 235.

E-mail: relatiipublice@usmf.md
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"Partener de încredere
din Europa de Est"
În conformitate cu Acordul de
colaborare încheiat recent între
Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
şi Şcoala de Medicină din Virginia
de Est, SUA, masteranzii Şcolii de
Management în Sănătate Publică
de pe lângă IP USMF “Nicolae Tes-

temiţanu” vor putea beneficia de
un program de mobilitate în Virginia de Est, SUA, în vederea unui
schimb de practici şi dezvoltarea
de proiecte în domeniul managementului sănătăţii publice.
Acordul menţionat a fost semnat la 11 noiembrie curent. Evenimentul s-a desfăşurat în contextul
vizitei delegaţiei din SUA, reprezentată de Donald Combs, vicepreşedinte şi decan al Şcolii de
Profesii în Sănătate, Robert Alpino,
administrator de Programe de dezvoltare profesională şi de cercetare, Terri Babineau, conferenţiar la
Departamentul Medicină de Familie Comunitară din cadrul şcolii
nominalizate.
La ceremonia de semnare a
Acordului au fost prezenţi rectorul
Ion Ababii, prorectorii, directorul
Şcolii de Management în Sănătate

Publică Oleg Lozan, şefi de catedre
şi subdiviziuni.
Rectorul a mulţumit partenerilor din SUA pentru colaborarea
fructuoasă iniţiată acum 13 ani,
care s-a soldat cu crearea Clinicii
Universitare de Asistenţă Medicală Primară şi Clinicii ProSan, după

modelul şi experienţa Şcolii de Medicină din Virginia de Est.
Donald Combs, decanul Şcolii
din Virginia de Est, şi-a exprimat
mulţumirea pentru ospitalitatea,
deschiderea, implicarea şi seriozitatea manifestată de reprezentanţii Universităţii de la Chişinău. În
această ordine de idei, dumnealui
a menţionat că IP USMF ”Nicolae
Testemiţanu” s-a dovedit a fi un
partener de încredere din Europa
de Est.
Pe parcursul aflării în Moldova,
delegaţia americană a vizitat Şcoala de Management în Sănătate Publică, Centrul de Medicină Chineză,
Clinica Universitară de Asistenţă
Medicală Primară, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Departamentul Medicină
de Familie şi căminele studenţeşti.

Guvernul Chinei a oferit IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” 40 de calculatoare performante. Donaţia a fost acordată
în cadrul unui proiect complex, privind
dezvoltarea sistemului educaţional în
Republica Moldova, implementat de
Guvernul ţării noastre în colaborare cu
Republica Populară Chineză (RPC).
Cu prilejul oferirii acestui lot de computere, în 6 decembrie, IP USMF “Nicolae Testemiţanu” a fost vizitată de Tong
Mingtao, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al RPC, Andrei Usatîi, ministru
al sănătăţii şi Vlad Filat, ex-premier al Republicii Moldova, preşedintele Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
Rectorul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Ion Ababii a prezentat oficialilor
Sala de Lectură nr. 1, Centrul de Informare Europeană și cele trei săli ale Centrului de Informare ”Infomedica” nr. 1
din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale.
Oaspeţii au fost informaţi despre utilitatea şi necesitatea calculatoarelor pentru
sporirea accesului la informație, crearea
condițiilor optime de studii, dezvoltarea
potențialului studenţilor.
Rectorul Ion Ababii a menţionat că relaţiile de colaborare cu instituţiile chineze
se dezvoltă constant mai mulţi ani la rând,
iar unul dintre proiectele mari realizate în
comun este Centrul de Medicină Tradiţională Chineză. Prin acest Centru, IP USMF
”Nicolae Testemițanu” reuşeşte implementarea noilor forme de tratament şi diagnostic, utilizate de mii de ani de chinezi.
Rectorul a mai spus că Republica Chineză

Danemarca în urma semnării unui acord de colaborare
va oferi echipamente performante instituţiilor medicale
din Moldova, va susţine cercetarea şi aplicarea inovaţiilor în domeniul farmaceutic
şi va promova mobilitatea
masteranzilor de la Disciplina
Cardiologie din cadrul Departamentului Medicina Internă.
În perioada 27-29 octombrie 2013, IP Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” a fost
vizitată de o delegaţie a Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii din Aalborg,
Danemarca, reprezentată de
Egon Toft, decanul Facultăţii,
Diana Stentoft, Departamentul studii şi filosofie, şi Jeppe
Emmersen,
Departamentul
ştiinţele sănătăţii şi tehnologie. Vizita a fost organizată în
vederea stabilirii perspectivelor de dezvoltare a proiectelor
comune în domeniul instruirii
medicale superioare.
Delegaţia daneză a vizitat
Campusul universitar, Centrul de Medicină Tradiţională
Chineză, Clinica Stomatologică, Centrul Universitar de
Simulare în Instruirea Medicală, Banca de ţesuturi, Biblioteca Ştiinţifică Medicală.
În cadrul întrevederilor cu decanii, prodecanii şi şefii de catedre de la IP USMF “Nicolae
Testemiţanu” Egon Toft a făcut
o prezentare a Facultăţii de
Medicină de la Universitatea
din Aalborg.
Facultatea de Medicină a
fost înfiinţată în 2010 şi are trei
direcţii de activitate: educaţie,
cercetare şi cooperare. În componenţa Facultăţii intră Şcoala
Doctorală, Şcoala de Medicină
şi Sănătate şi 3 departamente.
Aici îşi fac studiile peste 1100
studenţi, 132 doctoranzi, iar
procesul didactic şi cel de management este asigurat de
peste 230 de specialişti. Tinerii
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Proiecte comune cu
Universitatea din Danemarca

sunt admişi la Facultate doar în
baza colegiilor, iar studiile sunt
achitate de stat. Un accent deosebit se pune pe munca în
echipă a studenţilor şi profesorilor, a precizat decanul. Astfel,
pentru un grup de 4-5 studenţi
este desemnat un mentor, care
îi tutelează şi îi ajută în diverse
probleme. Facultatea de Medicină are un buget de 24 mii de
euro, a informat Egon Toft.
Diana Stentoft de la Departamentul studii şi filosofie
a menţionat, la rândul său, câteva aspecte ce ţin de educaţia
medicală şi dezvoltarea managementului instituţiei. În procesul de studii se pune un mare
accent pe practică, a spus Diana Stentoft. Astfel, studenţilor
li se prezintă cazuri complexe,
preluate din viaţă, care trebuie
soluţionate. Aceştia lucrează în
grup, pun în dezbatere toate
elementele problemei, cauzele
şi efectele până ajung la un numitor comun. Dintre metodele
de evaluare practicate au fost
menţionate testele grilă.
Oaspeţii din Danemarca
au vizitat şi Laboratorul farmaceutic de la Facultatea Farmacie. De comun acord cu prodecanul Livia Uncu şi cu şeful
laboratorului Vladimir Valica,

au examinat câteva posibilităţi de colaborare în procesul
de cercetare şi de finanţare a
inovaţiilor, care vor contribui
la dezvoltarea şi promovarea
industriei farmaceutice.
În cadrul şedinţei de totalizare, rectorul IP USMF “Nicolae
Testemiţanu” Ion Ababii, prof.
univ., dr. hab. med., academician AŞM, a mulţumit oaspeţilor
din Danemarca pentru bunăvoinţa de a împărtăşi din metodele de instruire, evaluare şi
cercetare aplicate la Facultatea
de Medicină.
Egon Toft, decanul Facultăţii Medicină, a apreciat ospitalitatea cu care a fost primit la
USMF “Nicolae Testemiţanu”
şi a ţinut să precizeze câteva
domenii de colaborare de perspectivă între cele două instituţii: cercetarea şi aplicarea
inovaţiilor în domeniul farmaceutic, mobilitatea masteranzilor de la disciplina Cardiologie,
asigurarea cu echipamente
performante. În acest sens,
spitalele din Danemarca vor
dona echipamente spitalelor
din Republica Moldova. Acţiunile nominalizate urmează
să fie incluse într-un acord de
colaborare între cele două instituţii.

Calculatoare din partea
Guvernului Chinei

este foarte receptivă la diversele probleme din ţara noastră.
De asemenea, Ion Ababii a remarcat
importanţa racordării procesului de studii din Moldova la standardele europene.
Rectorul a specificat că sistemul european
de asistenţă medicală, precum şi instruirea specialiştilor în acest domeniu sunt
printre cele mai bune în întreaga lume.
Parafarea Acordului de asociere cu UE,
eveniment ce a avut loc la Vilnius, la finele lunii trecute, va da un impuls în dezvoltarea acestui domeniu.
Ambasadorul chinez, Tong Mingtao,
a menţionat că dezvoltarea domeniilor
de sănătate şi educaţie sunt printre priorităţile Guvernului ţării sale. Acest lot de
calculatoare este doar o parte din asisTel.: 022 205 235.

tenţa oferită ţării
noastre de către
China. Anterior,
sistemul medical din Moldova
a mai primit din
partea
Chinei
echipamente medicale: pompe pentru
transfuzia sângelui, respiratoare artificiale, ambulanţe. Partea chineză şi-a exprimat disponibilitatea de a continua colaborarea cu Republica Moldova, calificând
această relaţie drept una de prietenie.
Vlad Filat, ex-premierul RM, a spus, la
rândul lui, că unul dintre obiectivele principale ale medicinei din Republica Moldova este pregătirea specialiştilor la cel
mai înalt nivel. “Putem beneficia de tehnică şi metode competitive de tratament,
dar avem nevoie şi de specialişti cu înaltă
calificare”, a opinat Vlad Filat. El a asigurat că statul se va ocupa de dezvoltarea
infrastructurii instituţiilor medicale, iar
studenţilor le rămâne să se pregătească,

E-mail: relatiipublice@usmf.md

conform standardelor europene. Anume
acest dialog va accelera procesul de integrare a ţării noastre în spaţiul valoric european, a menționat ex-premierul.
Vlad Filat a promis că va oferi
Universității o tablă interactivă de ultimă
generaţie, aceasta fiind o donaţie personală.
Andrei Usatîi, ministru al sănătăţii, a
menţionat că doar printr-o abordare integrată şi orientată spre rezultate vom obţine dezideratul de bază: creşterea economică şi îmbunătățirea calității vieţii.
Doina Roşca, studentă la Facultatea
Medicină nr. 1, a apreciat gestul Guvernului de a sprijini, în acest fel, tinerii în
procesele de instruire și cercetare. “Este
mult mai simplu să accesezi informaţia
necesară cu un singur click, decât să răsfoieşti cărţi în şir. Studenţii nu neagă conţinutul cărţilor, doar că Internetul prezintă
o metodă mai simplă şi mai accesibilă de
informare”, a spus Doina Roşca.
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Un pas important
în informatizarea Universităţii

Program de învăţământ
la distanţă pentru doctoranzi
75 de doctoranzi ai Universității
de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu” studiază
printr-un program de învățământ
la distanță în domeniul cercetării
științifice.
Proiectul, privind instruirea la
distanţă, este o noutate în sistemul
de învăţământ postuniversitar din
Republica Moldova şi este lansat de
Şcoala de Management în Sănătate

zat pe două module: Etica cercetării şi
Metodologia cercetării. Fiecare dintre
acestea sunt structurate în alte şapte
module, ce includ: normele de publicare, raportarea rezultatelor științifice
etc. Spre sfârşitul programului, organizatorii ar putea include și un al treilea modul - Biostatistica. Modulele
pentru instruirea on-line sunt organizate în aşa fel, încât tinerii cercetători
pot, în acelaşi timp, să studieze şi să

Publică (ȘMSP) a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Programul este destinat
doctoranzilor anului I, profilul medico-biologic.
Oleg Lozan, prorector pentru implementarea tehnologiilor
informaționale și dezvoltare strategică și director al Şcolii de Management
în Sănătate Publică, a menţionat
că, datorită realizărilor contemporane, prin intermediul tehnologiilor
informaționale, poate fi asigurată o
calitate înaltă a învăţământului medical, care poate fi, în acelaşi timp, foarte apropiată de sistemul tradiţional.
Cu atât mai util și solicitat este acest
tip de învățământ de către tinerii cercetători. ”Învățământul medical la
distanță este o premieră pentru doctoranzii USMF “Nicolae Testemiţanu,
iar la etapa dată va servi drept bază
teoretică şi practică pentru preluarea acestei experienţe la nivel local,
național, și de ce nu, internațional.
Iata de ce, sperăm foarte mult în succesul acestei iniţiative”, a spus Oleg
Lozan.
Sistemul de instruire este organi-

fie prezenţi la locul de muncă. Programul de învățământ la distanță pentru
doctoranzi durează 14 săptămâni, a
specificat Larisa Spinei, profesor universitar la Şcoala de Management în
Sănătate Publică.
Doctoranzii se simt încurajaţi de
posibilitatea de a utiliza programul
de învățământ la distanţă, fapt ce le
permite să fie mult mai bine pregătiţi
profesional şi să-şi exercite atribuțiile
de serviciu. Beneficiarii au primit cu
optimism oportunitatea de instruire
la distanţă, deoarece majoritatea dintre ei sunt încadraţi în muncă, au servicii de noapte şi de multe ori nu reuşesc să se prezinte la ore. Programul
de învățământ la distanță va continua
până în luna aprilie anul viitor.
USMF ”Nicolae Testemițanu”
are tendinţa de a dezvolta şi de a implementa metode noi de instruire şi
formare a specialiştilor în medicină
și farmacie, deoarece programele şi
cerinţele internaţionale, privind sistemul sănătăţii, sunt în permanentă
schimbare.

Din 1 ianuarie 2014, demersurile de achiziţie vor fi expediate doar în format electronic,
prin intermediul Modulului Comunicare şi fluxuri de documente al Sistemului Informaţional
de Management Universitar (SIMU).
150 de persoane, preponderent conducători de subdiviziuni didactice şi administrative
ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
”Nicolae Testemiţanu”, au fost instruite privind
înaintarea demersurilor de achiziţie prin intermediul Modulului Comunicare şi fluxuri de documente.
Dreptul de a înainta un demers de achiziţie
îl au şefii de subdiviziuni, care se autentifică în
SIMU cu nume de utilizator şi parolă, selectează
tipul de demers corespunzător bunurilor solicitate, completează demersul şi îl expediază. Sistemul direcţionează, în mod automat, demersul
către persoanele cu responsabilităţi de coordonare (prorectori, şef serviciu Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, economist-şef, Secţia

Economie, şef serviciu Administrarea patrimoniului, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale)
şi de procesare (şef secţie Management documente, Serviciul Comunicare şi relaţii publice;
economist cat. I, Secţia Achiziţii şi marketing).
Modulul Comunicare şi fluxuri de documente permite nu doar expedierea şi arhivarea
demersurilor, dar şi monitorizarea acestora pe
întregul traseu parcurs. Astfel, expeditorul poate vizualiza dacă demersul a fost coordonat, de
către cine şi la ce oră.
Menţionăm că Modulul Comunicare şi fluxuri de documente vine să simplifice procedura de înaintare a demersurilor. În primul rând,
demersul nu mai trebuie adus personal. În plus,
acestea sunt sistematizate pe diferite categorii

de bunuri/servicii/lucrări (mobilier, tehnică de
calcul, rechizite de birou, utilaj medical ş.a.) - o
comoditate pentru Secţia Achiziţii şi marketing.
Pentru a obţine un feedback din partea participanţilor la instruire, a fost realizat un sondaj
la care au participat 123 de persoane. Cursanţii
au afirmat, în mod unanim, că salută iniţiativa
conducerii de a implementa managementul
electronic al documentelor, prin intermediul Sistemului Informaţional de Management Universitar. Potrivit majorităţii - 97,6% (120 persoane),
Modulul Comunicare şi fluxuri de documente va
asigura corectitudinea întocmirii, operativitatea
transmiterii şi evidenţa demersurilor de achiziţie. Procedura de întocmire/expediere electronică a demersurilor a fost apreciată ca fiind
destul de simplă pentru 91,9% (113 persoane.
Marea majoritate a respondenţilor (97,6%) consideră că instruirea a fost utilă pentru ei, restul
(2,44%) nu au răspuns la această întrebare.
Pentru a asigura buna funcţionare a Modului Comunicare
şi fluxuri de documente,
dar
şi pentru o mai
bună organizare
a proceselor de
achiziţie,
cele
mai importante
sugestii şi propuneri venite de
la participanţii
la instruire vor
fi analizate şi implementate.
În
urma
analizei rezultatelor obţinute,
observăm
că
opinia celor instruiţi este una pozitivă vizavi de
Modulul Comunicare şi fluxuri de documente,
în general, şi faţă de instruiri, în special. Participanţii şi-au manifestat dorinţa de a trece de
la formatul tradiţional (pe hârtie) de înaintare
a demersurilor la cel modern (electronic), prin
intermediul Sistemului Informaţional de Management Universitar.
Instruirile privind Modulul Comunicare şi
fluxuri de documente a Sistemului Informaţional de Management Universitar s-au desfăşurat
în perioada 22 noiembrie-17 decembrie curent,
la care au participat în total 163 de persoane,
inclusiv 13 persoane cu responsabilităţi de coordonare/procesare.

Orange Cafe Wi-Fi
în Campusul studenţesc
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu”, în colaborare cu Fundaţia
Orange, a deschis o cafenea Wi-Fi în incinta noului
Complex Sportiv Universitar din str. N. Testemiţanu,
25/4. Sala, amenajată în stil corporativ Orange, este
dotată cu opt computere performante, conectate
la Internet, şi o plasmă de ultimă generație, pe care
profesorii şi studenţii o pot utiliza pentru prezentări
interactive, dar şi pentru activităţi extracurriculare.
Ion Ababii, rectorul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, a spus, în cadrul festivităţii de deschidere a
cafenelei, că noua structură completează Complexul
Sportiv Universitar şi reprezintă atitudinea administraţiei privind dezvoltarea posibilităţilor studenţilor
în misiunea lor de a deveni specialiştii zilei de mâine. Rectorul a menţionat că parteneriatul cu Fundaţia Orange are o istorie de mai mulţi ani. Compania
Orange şi-a oferit susţinerea în multiple proiecte de
sănătate. A contribuit la reparaţia Spitalului de copii
din Bălţi, a oferit echipament medical pentru Centrul
de Audiologie al Spitalului Clinic Republican pentru
Copii “Emilian Coţaga”, precum şi pentru Institutul de
Neurologie şi Neurochirurgie. În aceste instituţii sunt
bazele clinice ale Universităţii, unde studenţii se formează ca specialişti, a precizat rectorul.
O condiţie obligatorie de dezvoltare a proiectului
Orange Wi-Fi Cafe a fost implicarea, în egală măsură,

atât a instituţiei de învăţământ, cât şi a Fundaţiei Orange. Astfel, investitorul a alocat
580 de mii de lei pentru echipament, mobilier, conceptul de design, iar Universitatea
- 540 de mii lei, ce au fost utilizaţi pentru
reparaţia localului.
Ludmila Climoc, director general al
Companiei Orange, a menţionat că implicarea Fundaţiei Orange în zona educațională
este, de fapt, un răspuns la solicitările actuale ale tinerei generații. “Ne dorim foarte mult ca acest spațiu, dedicat studenților
şi profesorilor, să fie unul util și exploatat la maximum, un suport în dezvoltarea
abilităților cognitive și a studiilor de calitate. Prin ceea
ce facem reconfirmăm statutul nostru de companie social responsabilă, iar prin activitatea Fundației
Orange în Moldova fortificăm acest statut”, a spus
Ludmila Climoc.
Reprezentantul Orange a mai informat că studenţii pot folosi computerele din dotare, dar pot veni şi
cu laptopurile personale, deoarece zona Wi-Fi este
gratuită.
Studenții s-au arătat încântați că vor avea posibilitatea să navigheze în Internet chiar și în incinta Complexului Sportiv Universitar. Din numele studenţilor,
Irina Sireţanu a exprimat profundă recunoştinţă adTel.: 022 205 235.
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ministraţiei Universităţii, precum şi Fundaţiei Orange
pentru faptul că sunt receptivi necesităţilor acestora.
Studenta a menţionat că Orange cafe este amplasată
într-un loc strategic bun, fapt ce va permite accesul
liber al studenţilor din campus.
Irina Sireţanu a mai amintit că studenţii din Moldova resimt suportul Orange în mai multe proiecte de
dezvoltare intelectuală. De asemenea, această companie este principalul sponsor în acordarea burselor
de merit celor mai buni studenţi din ţară.
Proiectul Cafe Orange Wi-Fi a fost iniţiat de Centrul de Informaţii Universitare (CIU). Acesta va continua şi în următorii ani şi se va extinde şi în alte universităţi din ţară.
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Grigore Bivol – promotorul conceptului “medicul de familie”

În 29 noiembrie curent, Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” şi Asociaţia Medicilor de
Familie din Moldova l-au omagiat pe profesorul Grigore Bivol,
doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, şef al Catedrei
Medicină de familie.
Membrii Senatului, academicieni, reprezentanţi ai
Asociației Medicilor de Familie
din Moldova, colegi de facultate și studenți s-au întrunit într-o
şedinţă festivă pentru a-i adresa
omagiatului mesaje de felicitare.
Declarat promotorul conceptu-

lui “medicul de familie” din Republica Moldova, Grigore Bivol a
marcat vârsta de 70 de ani şi 43
de ani de activitate.
Ion Ababii, rectorul USMF
“Nicolae Testemiţanu”, a menţionat că profesorul Grigore Bivol este un profesor talentat şi
ilustru savant, apreciat în mediul
ştiinţific, un bun organizator şi
manager. Și-a consacrat întreaga viaţă şi activitate sistemului
medical din Moldova. Profesionist în instruirea medicilor de
familie, cu o atitudine deosebită
faţă de pacienţi, a oferit exemplu elocvent pentru studenţi a

ceea ce reprezintă raportul medic-pacient. Un merit aparte,
Grigore Bivol, l-a obţinut în urma
elaborării şi implementării conceptului de medicină de familie
în Republica Moldova. Este promotorul principal al acestei idei,
a precizat rectorul. În general,
realizările sale de pe tot parcursul vieţii sunt motive întemeiate
de a se considera un om împlinit,
a declarat Ion Ababii.
Victor Vovc, şef catedră Fiziologia omului şi biofizică, l-a
apreciat pe Grigore Bivol ca fiind un om de o “corectitudine
aleasă”. El a amintit, că acum

mulţi ani în urmă,
Grigore Bivol împreună cu echipa sa a câştigat
primul
proiect,
finanţat de Fundaţia “Soros Moldova”,
pentru
implementarea
conceptului “medicul de familie”
în Moldova.
În cadrul festivităţii de omagiere, profesorului Grigore Bivol
i s-a conferit diploma de gradul
I din partea Guvernului RM pentru merite deosebite în dezvol-

Medicina – rază a destinului
Dialog cu Grigore Bivol, profesor universitar, şef al Catedrei Medicină de familie
Traian Mustaţă:
Stimate Domnule profesor, propun să începem dialogul de la
acea aşezare de dor,
frumuseţi şi amintiri,
cu ospitalierul nume
– baştină, de unde, de
fapt, porneşte drumul
nostru în viaţă.
Grigore
Bivol:
Într-adevăr, satul natal
pentru mine, ca şi pentru toată lumea, este
ceva scump şi sacru,
acea oază care îmi păstrează
cărările copilăriei, amintirile
despre consăteni. Cu mândrie rostesc denumirea comunei – Răzeni, o localitate
de răzeşi, oameni harnici şi
oneşti, localitate care a dat
istoriei neamului nostru trei
distinşi membri ai Sfatului
Ţării: Ion Inculeţ, preşedinte,
Ioan Pelivan şi Elena Alistar.
T. M.: Sunt înclinat a
crede că şi acum nutriţi cam
aceleaşi sentimente faţă de
Alma Mater, de care v-aţi
legat soarta de peste 40 ani.
Gr. B.: Ştiţi, fără umbră
de exagerare, constat că numi pot imagina cum aş trăi
fără tumultul universitar, în
afara colegilor de catedră, tineretului studios, medicilor
aflaţi la reciclare. Universitatea mi-a marcat calea spre
ceea ce am devenit.
T. M.: În toate ipostazele, aşa cum a spus acad.
Ion Ababii, rectorul Universităţii, alţi vorbitori în cadrul
acelei magnifice serate de
omagiere a dumneavoastră,
v-aţi manifestat plenar prin
profesionalism, principialitate, exigenţă faţă de sine
şi subalterni, corectitudine,
tact şi maximă responsabilitate.
Gr. B.: O fi poate aşa.
Dintr-o parte se vede mai
bine. Această apreciere, un
pic exagerată, desigur, mă
bucură, dar şi mă obligă. Se
vede că alt fel nu poţi fi în
procesul de formare a tinerelor cadre de medici, cărora le încredinţăm sănătatea
şi viaţa, în special în cazul în
care te afli la patul bolnavului.
T. M.: Stimate domnule profesor Grigore Bivol,
activaţi în triplă dimensiune. Cum reuşiţi să îmbinaţi
munca clinică, de instruire
şi cea de cercetare, ca în ultimă instanţă să aveţi rezultatele scontate. Vă amintesc
doar unele realizări din bogatul palmares acumulat pe

parcursul anilor: 140 de lucrări ştiinţifice, multe brevete de invenţii şi inovaţii, elaborări metodice; pregătirea
a 5 doctori în medicină. Zeci
de promoţii de specialişti vă
poartă în suflet recunoştinţă
pentru însuşirea profesiei de
medic, pentru împărtăşirea
cu generozitate din vasta experienţă, pentru susţinerea
în momentele grele.
Gr. B.: În cazul dat îmi
vine în minte înțeleapta vorbă: reuşita în orice domeniu se asigură prin 99% de
muncă, restul ce ţi-i dat de
Cel de Sus – talent. În primul
rând aceasta îmi reuşeşte
prin motivaţia, predispunerea, mobilizarea, dăruirea
de sine şi dozarea raţională
a timpului. Neapărat, fiecare zi o încep cu planificarea
acţiunilor, evidențiind cele
prioritare.
T. M.: Sistemul de sănătate trece mari metamorfoze. Un rezultat al acestor
remanieri este şi medicina
de familie, pentru care aţi
optat şi aţi reuşit să fondaţi
şi catedra universitară de
profil. Actualmente, Centrele medicilor de familie,
într-un fel, şi-au trăit traiul,
transferându-se în centre de
sănătate. Este o etapă calitativ nouă în modernizarea
asistenţei medicale primare.
Ce va urma, în opinia dumneavoastră, că în cele din
urmă să apropiem şi mai
mult pacientul de medic, să
ajungem la alt nivel de cultură sanitară a populaţiei.
Gr. B.: Schimbarea de
pe frontispiciu a denumirii Instituției Medicale de
Asistența Medicală Primară
(AMP), nu schimbă filozofia
activității și nu crește calitatea asistenței medicale
acordate populației. Ce s-a
realizat ține de unificarea
denumirii instituțiilor de
AMP.
Pentru moment, mai
important este de găsit cea
mai reușită soluție, de ales

“cimentul”, ce va consolida dirijarea pe orizontală și pe verticală
a instituțiilor de asistenţă medicală primară (AMP) din raioanele
republicii. O altă problemă ține de asigurarea Centrelor de Sănătate (CS) cu medici
de familie și asistenți
medicali, cu transport
sanitar, cu un sistem
informațional
bine
pus la punct. E de
menționat că conlucrarea
dintre administrația publică
locală şi directorii CS, trebuie sa fie axată pe găsirea posibilităţilor atractive pentru
tinerii specialiști și anume:
salarizare adecvată, asigurare cu transport și spațiu
locativ.
T. M.: V-aţi putea referi
şi la rolul Asociaţiei Medicilor de Familie, al cărui preşedinte de onoare sunteţi?
Gr. B. Asociaţia Medicilor de Familie a contribuit esenţial la formarea şi
dezvoltarea Medicinei de
Familie ca specialitate prin
programele de educaţie
profesionistă a lucrătorilor
medicali, precum şi la elaborarea cadrului legislativ
de reglementare a activităţii
sectorului AMP în republică.
T. M.: Care ar fi modelul
ideal de asistenţă medicală
primară şi cum se va ajunge
la aşa ceva?
Gr. B: Aş zice că legi
de aur nu există. Conform
Declarației de la Alma-Ata
(1978), fiecare țară, are o
astfel de formă de AMP,
pe care o poate susține și
menține. În ultimele două
decenii, în țara noastră au
fost implementate multe
forme de educație similare
celor din statele din Vest,
cu tradiții în domeniu; a
fost legiferată specialitatea,
au fost elaborate acte normative de dirijare a AMP,
a fost stabilită structura
Instituțiilor Medico-Sanitare
Publice (IMSP) și dotarea lor
cu un standard de echipamente și consumabile, circa
200 CS au purces la contractarea directă cu Compania Națională de Asigurări
în Medicină (CNAM) etc.
Pentru a avea medicina de
familie atractivă prin îmbunătăţirea serviciilor de sănătate pentru populație, este
necesar să ne debarasăm
de tradițiile învechite de
controale ale varia comisii
Tel.: 022 205 235.

și raportarea informației în
diferite instanțe, fapt ce sustrage membrii echipei de la
actul suprem-actul medical.
Pe lângă autonomia
financiară, trebuie să fie
și autonomie în activitate,
de exemplu, Țările Baltice,
unde Instituțiile Medico-Sanitare Publice sunt evaluate
pe parcursul unui an de 1-2
ori.
Gama largă de probleme ale medicinei specializate, care este pusă pe
seama medicinei de familie
constituie o altă sarcină importantă, care ne obligă să
contribuim la stoparea fluxului și începerea refluxului
unor obligațiuni, ce nu sunt
caracteristice, pentru practica medicului generalist în
multe țări.
T. M.: V-aţi antrenat
într-un un travaliu pe cât de
istovitor, pe atât de util şi
plăcut, aş zice. Din fericire,
sunteţi bine, plin de energie,
cu o ţinută de atlet. Probabil, îşi spune cuvântul decisiv genetica sau puteţi menţiona şi alţi factori benefici?
Gr. B.: La ceea ce am
moştenit de la părinţi se mai
adaugă, în viziunea mea, şi
modul sănătos de viaţă. Peste 40 de ani practic sportul,
care întotdeauna se află în
tandem cu sănătatea. Sunt
membru al Clubului badmintoniştilor din Republica
Moldova.
T. M.: Indiscutabil, un
mare imbold în viaţa şi în activitatea cotidiană vine de la
cei dragi şi apropiaţi.
Gr. B.: Fără doar şi poate, aceasta o simt în permanenţă. Împreună cu regretata soţie Eugenia, la fel
medic de profesie, doctor
în medicină, am crescut şi
am educat 2 copii minunaţi
– Octavian şi Steluţa, ambii
absolvenţi ai IP USMF ,,Nicolae Testemiţanu”. Dar un
licăr aparte de lumină şi căldură vine de la cei 3 nepoţei
drăgălaşi, deştepţi şi foarte
scumpi inimii mele.
T. M.: A confirmat acest
gând şi nepoţica, Eugenia
conf. universitar, care la rândul ei în acea originală telegramă de felicitare a spus
că vede în dumneavoastră,
domnule Grigore Bivol, sursă de lumină şi inteligenţă,
precum sunteţi.
Fie ca această flacără a
fiinţei dumneavoastră să lumineze mereu.

E-mail: relatiipublice@usmf.md

tarea învăţământului superior
medical şi contribuţie personală
la elaborarea conceptului medicului de familie din Moldova,
precum şi cu prilejul aniversării
de 70 de ani.

Cuvinte de admiraţie
şi simpatie ale colegilor
şi prietenilor
Îmi aduc aminte, tînărul Grigore Bivol bătea la
poarta admiterii în vara anului 1966, anul când finisase studiile la Institutul de Medicină din Chişinău mi
nunata pleiadă de medici, care au devenit cu timpul
„magnifici” ai medicinei autohtone, printre care era
Ion Ababii, rectorul Instituției Publice Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Ministrul Sănătăţii, Laureat al Premiului Naţional. Aceaşti
minunaţi medici-savanţi şi organizatori ai medicinei
au fost educaţi şi promovaţi de marele patriot şi Om
de Stat, strălucitul manager şi reformator al medicinei
moldave, academicianul, legendarul Nicolae Testemiţanu. Tot în vara aceluiaşi an, parcă în schimbul acestei
promoţii s-a înscris la concursul pentru admitere tânărul Grigore Bivol, care m-a impresionat de la prima vedere: inteligent, făcut, modest, cu o ţinută impecabilă.
Un mare merit al profesorului Gr. Bivol este faptul
că Domnia Sa a inaugurat în R. M. specialitatea de medic de familie, transpunând prin aceasta visul lui Nicolae Testemiţanu de a întări veriga primară a medicinei.
Ambii avem multe particularităţi comune, inclusiv
dragostea de profesia de medic, grija de sănătatea poporului şi patima sportului.
Acad. Gheorghe GHIDIRIM
Împreună cu Grigore Bivol am devenit studenți în
anul întâi la Institutul de Stat de Medicină din Chiși
nău. Pentru prima dată ne-am întâlnit în aulele și în
sălile de lectură ale institutului. Din 1973 ne vedeam
adesea de acum pe tărâm profesional. Recunosc sincer
că l-am cunoscut ca un bun coleg și în calitate de șef de
promoție la facultate, când prima dată a făcut apelul
tuturor studenților din aulă. Era plin de viață, vesel, corect, inteligent, amabil cu toți, cu un simț fin al umorului. Când ne adresam cu unele probleme, el își exprima
dorința lui de a ne ajuta, de a face un bine. Din primele
luni avea un spirit de lider și de organizator înnăscut.
Şi astăzi ne mândrim cu dl Grigore Bivol și ne bu
curăm mult de succesele lui. În clinică, s-a manifestat
ca un medic foarte iscusit, bun organizator, conducător amabil și deștept, iubit și stimat de subalternii săi.
Datorită inițiativei și spiritului de organizare a profesorului, noi, colegii promoției 1972, ne adunăm o dată
la 5 ani, pentru care îi mulțumim din suflet. Pe parcurs
a organizat congrese, conferințe, ședințe ce au pus în
discuție multe probleme de știință și activitate medicală, în special a medicilor de familie.
Cu multă stimă și respect colegii de facultate.
Maria IUSTIN, colegă
Pe domnul Grigore Bivol l-am cunoscut în anii de
studenție, în detașamentul studențesc de vară, care a
venit la muncă în orașul Biisc, regiunea Altai. Eu eram
student și membru al detașamentului, dumnealui activa ca medic al acestui detașament. De la început, am
remarcat (nu doar eu, ci toți membrii detașamentului)
bunătatea sufletească carisma de invidiat și atitudinea
părintească față de noi toți. Anume aceste calități au
pus temelia prieteniei dintre un pedagog (atunci asistent universitar) și student. Soarta așa a avut să fie,
ca să ne revedem în 1991, în cadrul Catedrei medicină
internă, pe care o conducea, iar eu fusesem transferat
în calitate de asistent.
Sub conducerea dlui profesor am susținut teza de
doctor în medicină, fapt pentru ce îi port o profundă
recunoștință.
Cu ocazia Jubileului, îi doresc dlui Grigore Bivol
multă sănătate, succese și ascensiune în domeniul me
dicinei.
Anatolie SCORPAN,
conferențiar universitar
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Oferte
sindicale
Biletele de tratament, pentru
care se achită doar 20% din costul real, oferite prin intermediul
Comitetului Sindical pentru angajaţii IP Universitatea de Stat
de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţanu”, se vor acorda, de
acum încolo, o dată la 5 ani şi nu,
o dată la 3 ani, cum se practica
până acum. Decizia a fost luată
de Comitetul Sindical al Colaboratorilor IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, în cadrul şedinţei din 3
decembrie curent.
Sergiu Berliba, preşedintele
Comitetului Sindical, a menţionat
că numărul solicitărilor pentru
foile cu preţ maxim redus este cu
mult mai mare, decât cel al ofertelor. Din cele peste 70 înregistrate
în anul 2009, 40 de cereri nu au
fost satisfăcute nici până astăzi,
iar alte 15 au rămas din anul 2010.
Ca o soluţie de redresare a situaţiei date, sindicaliştii au propus ca
biletele respective să se acorde o
dată la 5 ani. Totuşi, ca excepţie,
acestea ar putea fi oferite şi după
3 ani aceloraşi persoane, care vor
solicita şi vor confirma, prin certificate medicale, starea gravă de
sănătate şi necesitatea tratamentului balnear.
Liderul sindicatelor a informat
că o situaţie mai simplă este pentru biletele cu o reducere de 50 la
sută din preţ, pentru o perioadă
de 12 zile de tratament. Acestea
pot fi oferite anual angajaţilor. În
acelaşi timp, pentru persoanele
cu o situaţie financiară precară,
Comitetul Sindical poate aloca, cu
titlu de ajutor financiar, 20 la sută
din preţ şi, respectiv, beneficiarul
va trebui să achite 30% din preţul iniţial al biletului. În 2013, au
fost oferite 30 de foi de acest gen.
Începând cu luna februarie 2014,
salariaţii Universităţii pot solicita
foi la jumătate de preţ.
Sergiu Berliba a venit cu o sugestie pentru cadrele didactice,
care preferă tratamentul balnear,
să opteze pentru perioada de vară,
pe când personalul administrativ
şi cel auxiliar ar putea merge iarna
la staţiuni. De asemenea, angajaţii
pot solicita foi cu preţ redus în taberele de odihnă pentru copiii lor,
dar nu mai des de o dată la doi ani.
De asemenea, reprezentanţii
Comitetului Sindical au sugerat
salariaţilor Universităţii să opteze
pentru staţiunile balneoclimaterice din ţara noastră: Călăraşi, Vadul
lui Vodă, Cocieri, Cahul. Acestea
oferă condiţii foarte bune de trai
şi tratament. Astfel, pentru o plată
suplimentară de 700 de lei, doritorii pot alege apartamente de lux.
Sindicaliştii au mai menţionat
o prevedere legislativă că perioada de tratament la sanatoriu trebuie să coincidă cu cea de concediu de odihnă anual sau să fie luat
un concediu neplătit.

Înveşnicirea memoriei în piatră
Basorelieful profesorului universitar
Eugen Popuşoi, personalitate notorie în
domeniul managementului sănătăţii publice din Republica Moldova, a fost plasat
la intrarea blocului unde a locuit savantul,
în sectorul Râşcani al capitalei. Dezvelirea
solemnă a lucrării sculptate a avut loc la 18
septembrie curent.
La evenimentul organizat de Instituţia
Publică Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” au participat Octavian Grama, viceministru al sănătăţii, Ion Ababii, rectorul IP USMF “Nicolae
Testemiţanu”, Gheorghe Ghidirim, preşedinte al Ligii Medicilor din Republica Moldova, prorectori, şefi de subdiviziuni, reprezentanţi ai comunităţii medicale, studenţi.
Rectorul Ion Ababii, profesor universitar, dr. hab. med., academician al AŞM, a
vorbit despre activitatea şi performanţele
profesorului Eugen Popuşoi. “Ne mândrim
cu faptul că în Alma Mater am avut parte de
asemenea personalităţi consacrate ca profesorul Eugen Popuşoi, că i-am fost contemporani, că l-am cunoscut, l-am studiat, l-am
urmat”, a spus rectorul.
Oleg Lozan, prorector, directorul Şcolii
de Management în Sănătate Publică, a vorUn basorelief în memoria
lui Anton Spînu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Om Emerit, Laureat
al Premiului Naţional, personalitate remarcabilă a chirurgiei moldave, a fost plasat în
Spitalul Clinic Municipal ”Sf.
Arhanghel Mihail” din capitală. Ceremonia de dezvelire a
sculpturii a avut loc la 14 noiembrie curent.
Evenimentul a debutat cu
un tedeum, la care a asistat
familia profesorului, reprezentanţi ai IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”, ex-deputaţi din primul
Parlament al RM, profesori,
medici, studenţi şi rezidenţi.
Ion Ababii, rectorul IP
USMF ”Nicolae Testemiţanu”, a
menţionat că profesorul Anton
Spînu a fost un om de omenie,
un bun creştin, cu o poziţie civică fermă şi principial. “Acest
Om avea o energie nesecată şi
o capacitate de muncă de invidiat”, a precizat rectorul.
Gheorghe Ghidirim, şef
catedră Chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, preşedinte al
Ligii Medicilor, a specificat că
Anton Spînu face parte din elita chirurgicală a republicii, fiind primul dintre cei mai buni
studenţi pregătiţi de Nicolae
Anestiadi. “Numele lui poate
fi înscris alături de Anestiadi, Ţîbîrnă, Gheorghiu, Bîtcă
şi Maloman. Anton Spînu a
fost un chirurg desăvârşit. El a
profesat în toate ramurile din
domeniul chirurgiei, având o
predilecţie pentru chirurgia ulceroasă. A fost un bun pedagog
şi îmi exprim mândria că am
avut un coleg atât de bun, care
rămâne în memoria tuturor
ca un exemplu de conduită”, a

bit despre bucuria de a fi discipolul profesorului Popuşoi. “El a predat în cel mai strălucit mod managementul, sănătatea publică,
istoria medicinei, iar soarta a făcut ca el însuşi să devină una dintre cele mai strălucite
pagini ale acestei istorii. Omul acesta merită
cele mai largi spaţii în ziare, monografii, istorii ale medicinei. Şi noi suntem obligaţi a
le scrie, în semn de profundă recunoştinţă,
în numele tuturor celor care l-au cunoscut”,
a spus prorectorul.
Cu aprecieri şi omagii pentru academicianul Eugen Popuşoi a venit Gheorghe
Ghidirim, şef catedră Chirurgie nr.1 „Nicolae
Anestiadi” şi Dumitru Tintiuc, şef catedră
Medicină Socială şi Management Sanitar
„Nicolae Testemiţanu”. Ion Cuzuioc, medic,
scriitor, a menţionat că după Nicolae Testemiţanu personalitatea lui Eugen Popuşoi
este cea mai marcantă în lumea medicală.

Evenimentul a fost unul cu adevărat
emoţionant pentru soţia regretatului profesor, Maria Sagaidac-Popuşoi, care a mulţumit administraţiei Universităţii şi celor
prezenţi pentru că îi păstrează şi îi cinstesc
memoria.
Regretatul profesor, personalitate marcantă în domeniul medicinei, a contribuit la
consolidarea managementului sănătăţii publice ca bază conceptuală şi metodologică în
constituirea şi reformarea continuă a sistemului de sănătate. Moştenirea dumnealui a
fost şi continuă a fi de o reală valoare ştiinţifico-practică în domeniul ocrotirii sănătăţii,
învăţământului medical superior şi istoriei
medicinei în Republica Moldova.
Ilustrul savant şi cadru didactic elevat
a fost decorat cu numeroase distincţii pentru îndelungata şi fructuoasa sa activitate
în educaţia generaţiilor de medici şi pentru
munca asiduă în domeniul ştiinţelor medicale.
Personalitate notorie, om al ştiinţei şi
al culturii moldave, deputat în primul Parlament, care a votat independenţa ţării, profesorul Eugen Popuşoi a fost şi un publicist
remarcabil, membru al Uniunii Scriitorilor şi
al Uniunii Jurnaliştilor, cunoscut prin publicaţiile sale despre evenimentele din lumea
medicală. Menţionăm că una dintre străzile
capitalei şi şcoala din satul de baştină, Cosăuţi, poartă numele lui Eugen Popuşoi.

Basorelieful prof. Anton Spînu
la SCM “Sf. Arhanghel Mihail”
adăugat academicianul Gheorghe Ghidirim.
“Un rol important în biografia patriotului Anton Spînu
l-a avut şi activitatea sa politică,
deoarece s-a implicat energic
în mişcarea de eliberare naţională, a participat la semnarea
Declaraţiei de Independenţă, a
educat, prin acţiuni şi decizii,
spiritul demnităţii naţionale” a afirmat Alexandru Moşanu,
primul preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova.
Discipolul
profesorului
Spînu, conferenţiarul universitar la catedra Chirurgie nr. 1
”Nicolae Anestiadi” Sergiu Revenco a menţionat: ”Se spune
că aşa cum copiii repetă calea
părinţilor, elevii urmează calea
profesorilor. Gândurile lui s-au
materializat prin noi”.
Cuvinte de suflet a pronunţat în adresa prof. Spînu
pământeanul acestuia Mihai
Ciobanu, directorul Spitalului
Clinic Municipal „Sf. Arhanghel
Mihail”.
În mărturisirile emoţionante ale membrilor familiei
Spînu cei prezenţi la eveniment
au auzit despre virtuţile morale
şi bunăvoinţa în relaţiile cu cei
din jur, de care a dat dovadă
Anton Spînu, despre datoria
sfântă pe care a simţit-o profesorul faţă de pacienţi, despre
curajul pe care l-a avut în lupta
pentru integritatea ţării.
Pentru a înveşnici memoria profesorului, Clinica II Chirurgie a catedrei Chirurgie nr.
1 “Nicolae Anestiadi” va purta
numele „Anton Spînu”.

Tel.: 022 205 235.

Anton Spînu s-a născut la 10 iulie 1935, în comuna Baraboi, plasa
Râşcani, judeţul Bălţi, într-o familie
de ţărani cu 8 copii. După absolvirea
şcolii cu calificativul „foarte bine”, a
urmat Facultatea Medicină generală
a Institutului de Stat de Medicină din
Chişinău. A fost un student premiant,
care îmbina perfect studiile cu munca, activând în calitate de asistent
medical în secţia Chirurgie a Spitalului Clinic Republican. Anume această
intercalare armonioasă a contribuit
la formarea unui chirurg cu renume.
Pasiunea pentru chirurgie l-a urmărit din anii de studenţie. Începând cu doctorantura la catedra Chirurgie, sub conducerea profesorului Nicolae Anestiade, Anton Spînu
a expus o premieră în literatura de specialitate prin teza de doctor în
1964.
Şi-a perfecţionat măiestria pe lângă profesorii C. Ţîbîrnă şi E. Semeniuc, conferenţiarii I. Gonţov şi I. Cuţarov, devenind un neîntrecut
operator în chirurgia stomacului. În 1980, la Centrul Ştiinţific de Chirurgie din Moscova a susţinut teza de doctor habilitat în medicină pe
tema “Dereglările homeostazei şi metodele de corecţie în chirurgia
maladiei ulceroase”.
Activitatea ştiinţifică profesorul Anton Spînu şi-a concentrat-o în
peste 300 de lucrări ştiinţifice şi comunicări publice în diferite reviste, tratate, culegeri de specialitate din ţară şi din străinătate; 35 de
inovaţii ştiinţifice, 3 monografii, 5 elaborări metodice. Cele mai valoroase lucrări au fost identificate ca fiind cele 2 manuale de Chirurgie,
editate sub redacţia profesorului Anton Spînu, ce au devenit cărţi de
căpătâi ale viitorilor chirurgi.
Profesorul Anton Spînu a fost membru al Consiliului ştiinţific universitar, preşedinte al Comisiei de admitere în rezidenţiat şi al Comisiei de licenţă a rezidenţilor, membru al Comisiei de atestare a chirurgilor din RM, membru al Societăţii de Chirurgie din RM, membru de
onoare al numeroaselor asociaţii şi societăţi din străinătate.
Patriotul Anton Spînu s-a manifestat plenar în acţiunile de mişcare naţională, participând de rând cu mii de oameni la manifestaţiile
de atunci. În 1990, a fost ales în primul Parlament al RM, fiind deputat din partea Mişcării de eliberare naţională. A votat independenţa
Republicii Moldova, Imnul, Stema Ţării şi alte hotărâri de consolidare
a independenţei ţării.
A plecat din viaţă la 1 noiembrie 2008, la vârsta de 73 de ani.

E-mail: relatiipublice@usmf.md

Studenţii în acţiune
RELAŢII EXTERNE

Învăţăm câte puţin
de la fiecare – Iaşi 2013
Un grup format din 20 de membri
ai Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină de la Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae
Testemiţanu” a efectuat o vizită la
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi. Deplasarea
a avut loc în perioada 1–3 noiembrie
curent şi a avut drept scop stabilirea
relaţiilor de colaborare cu instituţiile medicale româneşti din regiune.

CULTURĂ

Vizita a mai presupus preluarea experienţei colegilor români privind
organizarea congreselor medicale şi
deplasarea în unele clinici din oraşul
Iaşi.
Membrii ASRM au vizitat Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” şi Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I. M. Georgescu” din Iaşi. Aici, gazdele au prezentat
istoricul, structura internă, programul
şi activităţile acestor spitale.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” din Iaşi este cea
mai mare unitate sanitară cu paturi,
ca adresabilitate şi complexitate, din
regiunea Moldovei. Unitatea sanitară
a fost clasificată în categoria I de competenţă, ceea ce înseamnă că asigură
asistenţă medicală la nivel regional.
Un interes deosebit a trezit Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof.
Dr. George I. M. Georgescu”, unde
activează renumitul chirurg Grigore
Tinică, originar din Republica Moldova. Clinica de cardiologie este dotată
cu aproximativ 90 de paturi, laborator
de electrofiziologie, sală de cataterism, laborator de studiu al fibrilaţiei
atriale, angio CT de ultimă generaţie,
săli de terapie intensivă bine dotate.

La finele vizitei, reprezentanţii ASRM
au participat la o întrevedere cu
membrii Societăţii Studenţilor Medicinişti din Iaşi (SSMI).
Victor Juncu, vicepreşedinte al
ASRM, direcţiile Relaţii Externe, Studii
şi Ştiinţă, a făcut o scurtă prezentare
a Asociaţiei pe care o reprezintă, şi a
vorbit despre seminarele interactive
desfăşurate pentru studenţi, acţiunile
de voluntariat organizate pentru copii

etc. El a vorbit şi despre schimburile
de studenţi, desfăşurate anual în cadrul proiectului TransMed, programele de mobilitate cu Universitaţile din
Cernăuţi şi Viniţa. Corina Şcerbatiuc,
vicepreşedinte al ASRM, departamentele Cultură, Social şi Trai, a adus
la cunoştinţă colegilor români evenimentele culturale ce au loc în cadrul
Asociaţiei.
Andreea Vrănescu, preşedinte al
Societăţii Studenţilor Medicinişti, Iaşi,
a prezentat platforma lor structurală,
direcţiile principale de activitate şi acţiunile necesare de întreprins pentru
a deveni membru al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor Studenţeşti în
Medicină (IFMSA).
Un alt subiect abordat a fost organizarea unui Congres Internaţional
Studenţesc, care va fi o experienţă
utilă pentru organizarea Congresului
„MedEspera” din mai 2014, la USMF
„Nicolae Testemiţanu”.
Întâlnirea cu reprezentanţii Societăţii Studenţilor Medicinişti din Iaşi
a fost una eficientă pentru studenţii
noştri, care au acumulat experienţă de la colegii români şi au legat o
prietenie ce garantează o frumoasă
colaborare în viitor.

Mereu grăbiţi, abătuţi şi cuprinşi de gânduri şi probleme
nerezolvate, nu mai dorim să privim în ochi omul din apropierea
noastră, nu-i mai zâmbim prieteneşte, nu-l mai salutăm cu seninătate.
Cu scopul de a uita de toate acestea, studenţii de la Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” au organizat
în 21 noiembrie 2013, de Ziua Internaţională a Salutului, un flash
mob. Acţiunea a avut loc în incinta Centrului Comercial Shopping
MallDova, studenţii îndemnând trecătorii să zâmbească mai mult
şi să încerce să depăşească problemele din viaţa lor, prin zâmbet.
Totodată, echipa a sugerat oamenilor să uite de inhibiţii, să salute
trecătorii necunoscuţi şi să conştientizeze că cea mai bună cale de
soluţionare a conflictelor este comunicarea.
În coreografia lor, studenţii au redat povestea unui băiat singur,
trist şi neajutorat, dar care, ulterior, găseşte oameni deschişi,
veseli, energici, dispuşi să-l ajute şi să-i devină prieteni. Tinerii
spun că au repetat mult pentru ca paşii să le reuşească întocmai.
Astfel rezultatul a fost mai bun decât se aşteptau, întrucât au reuşit
să creeze o zi specială oamenilor, care i-au privit cu interes, i-au
susţinut şi le-au oferit aprecierea lor pentru această iniţiativă.
Tel.: 022 205 235.
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PROIECTE
1 decembrie –
Ziua Mondială de Combatere
a SIDA
Ziua mondială de combatere a SIDA, marcată
anual la 1 decembrie, cu
scopul de a informa şi educa societatea cu privire la
SIDA, importanţa prevenţiei şi cunoaşterii factorilor
de risc, care determină răspândirea infecţiei cu HIV.
În această Zi, studenţii
de la Universitatea de Stat
de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, în special membrii Direcţiei Proiecte a Asociaţiei Studenţilor
şi Rezidenţilor în Medicină
(ASRM), şi-au reafirmat angajamentul de a face ca SIDA
să ţină de domeniul trecutului, venind cu noi activităţi
de informare a populaţiei,
privind importanţa diagnosticului precoce a virusului
HIV, protejarea şi profilaxia
apariţiei acestei maladii.
În acest an, împreună
cu Societatea de Planificare a Familiei din Moldova şi
Liga persoanelor care trăiesc
cu HIV din Republica Moldova, studenţii USMF „Nicolae
Testemiţanu” au împărţit pliante şi alte materiale informative în centrul capitalei.
De asemenea, au distribuit
panglici roşii tuturor studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor
medici din cadrul Campusului Studenţesc, în semn de
solidaritate cu persoanele
HIV pozitive, promovând
asistenţa medicală nediscriminatorie pentru toţi.
De asemenea, Societatea de Planificare a Familiei
din Moldova, Coaliţia Nedis-

criminare (CND) şi ASRM au
organizat un şir de conferinţe, pe aceeaşi temă, cu scopul de a sensibiliza şi elimina
stereotipurile faţă de per-

medical, cât şi din cel al integrării sociale.
Statisticile estimează
că, din 2007, aproximativ
33,2 milioane de oameni

soanele cu HIV.
Respectarea
autonomiei şi confidenţialităţii,
elaborarea şi adoptarea documentelor de politică nediscriminatorie, dar şi prezentarea unor cazuri de
discriminare a persoanelor
care trăiesc cu HIV, au constituit unele dintre subiectele abordate în cadrul conferinţei menţionate mai sus,
la care au participat Rodica
Gramma, Olesea Doronceanu, Ana Furtună şi Oxana
Gumennaia.
Participanţii au conştientizat că toţi studenţii ar
trebui să cunoască cine sunt
persoanele care trăiesc cu
HIV şi cum ar trebui să-i ajute, atât din punct de vedere

trăiesc cu HIV în întreaga
lume. Aceasta este una dintre cele mai distructive epidemii din istorie, afectând
preponderent persoanele
tinere (15-39 ani - 83,95%).
În Republica Moldova, sunt
înregistrate peste 7500 de
persoane infectate cu HIV.
Alarmant este faptul că deja
se manifestă tendinţa de extindere şi în rîndul populaţiei din mediul rural (36,70%).
Sunt foarte multe de
făcut, dacă se vrea un viitor
fără SIDA. Va fi nevoie de
continuarea investiţiilor, angajament şi inovare pentru a
atinge nivelul zero în infecţiile noi cu HIV. Zero discriminare şi zero decese cauzate
de SIDA.

Teddy Bear Hospital
Teddy Bear Hospital este un Proiect internaţional de sănătate publică pentru copiii
cu vârsta cuprinsă între 3 şi 12 ani, ce are

drept scop depăşirea fricii faţă de medic şi
spital. De asemenea, acesta prezintă şi o
bună oportunitate pentru studenţii de la
medicină în intenţia lor de a se apropia de
copii, de a interacţiona cu ei şi de a-şi dezvolta abilităţile psihologice şi sociale, absolut necesare pentru viitoarea profesie.
Micii pacienţi, de cele mai multe ori,
sunt introduşi brusc într-un mediu spita-

licesc. Acest lucru poate fi stresant pentru
ei, mai ales atunci când este asociat cu durerea. Copiii se sperie atunci când trebuie
să viziteze medicul
deoarece, la fel ca
şi întunericul, necunoscutul este înspăimântător.
Proiectul Teddy
Bear Hospital a fost
desfăşurat în cadrul
a două grădiniţe şi
a unui gimnaziu-internat din capitală.
Studenţii de la USMF
“Nicolae Testemiţanu”, pe parcursul a
două-trei ore, s-au
jucat cu copii într-o
atmosferă plăcută şi
prietenoasă, încercând să-i familiarizeze cu ambianţa de spital, iar stetoscoapele, termometrele au devenit, pentru scurt
timp, prietenii copiilor. Până la urmă, micuţii
s-au implicat şi ei în efectuarea de examinări
medicale - ascultarea reciprocă a cordului.
La final, doctorul Teddy a scris numeroase reţete, care au inclus medicamentedulciuri şi jucării din farmacia TBH pentru
copii, aducând zâmbete pe feţele lor.
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Sărbătorile de iarnă în casă nouă
Aproximativ 200 de profesori, asistenţi universitari şi alţi
salariaţi ai IP Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” şi din
sistemul de sănătate, au primit
cheile de la noile apartamente
din Complexul Rezidenţial Nicolae Testemiţanu. Inaugurarea
blocurilor (nr. 25-32) din tranşa
a IV-a, amplasate pe str. C. Vârnav, a avut loc în data de 23 noiembrie curent.
“Ne bucurăm că “Dansicons”
în colaborare cu IP USMF Nicolae
Testemiţanu şi-a onorat angajamentele faţă de cei care au investit şi şi-au pus speranţele de a
avea propria locuinţă”, a menţionat prorectorul pentru educaţie
şi probleme sociale Emil Ceban.
Prorectorul a mulţumit Primăriei municipiului Chişinău pentru
suportul logistic acordat, echipei
”Dansicons” şi Institutului “Chişi-

năuproiect” pentru colaborare la
acest proiect grandios, iar viitorilor locatari le-a urat multă fericire, să crească copii frumoşi şi să
petreacă clipe minunate în noile
lor case.
Iurie Dârda, director general
”Dansicons”, a felicitat beneficiarii, dorindu-le casă de piatră şi
lumină în casă. Potrivit lui Valentin Braşovschi, director executiv
SRL ”Dansicons”, viitorii locatari
au primit cheile de la noile apartamente înaintea sărbătorilor de
iarnă, acesta fiind un moment de
bucurie dublă.
“O economie puternică se
sprijină pe ramura construcţiilor,
care trebuie să fie una durabilă.
Proiectele de acest gen ne dau
speranţe să credem că economia
Moldovei progresează, iar generaţiile următoare vor fi asigurate
nu doar cu un loc de muncă, ci şi
cu un loc de trai”, a menţionat în

discursul său primarul capitalei
Dorin Chirtoacă. Edilul şi-a exprimat admiraţia faţă de conducerea USMF “Nicolae Testemiţanu”
pentru grija deosebită faţă de salariaţi şi colaboratori.
În aceeaşi ordine de idei,
Ion Banari, lector universitar,
şi-a exprimat mulţumirea faţă
de administraţia USMF “Nicolae
Testemiţanu” pentru că asigură
cadrele profesoral-didactice cu
un loc de muncă stabil şi condiţii de trai, pentru ca aceştia să-şi
desfăşoare activitatea într-un climat favorabil.
Anatol Vîzdoagă, directorul
Campusului studenţesc, a comunicat că este mândru că va locui
alături de colegii lui în propria
casă, după ce un timp îndelungat
au stat în căminele Universităţii.
Printre cei care şi-au primit
cheile de la noile apartamente şi au avut fericirea de a păşi

În memoria profesorului
Nicolae Eșanu
Complexul universitar sportiv al
Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a găzduit,
recent, un turneu de volei masculin - in
memoriam Nicolae Eșanu, profesor universitar, ex-rector interimar, voleibalist,
coechipier al formației universitare.
A fost un mare pasionat al acestui
elegant gen de sport, participând la mul-

tiple competiții interuniversitare, municipale și republicane. În acele timpuri,
echipa Universității de Medicină se situa
în topul instituțiilor de învățământ superior. În calitate de conducător, a susținut
sportul de masă și a promovat modul sănătos de viață. La 5 ani după trecerea în
lumea umbrelor, voleibaliștii s-au întrunit la un turneu amical, pentru a-i cinsti
memoria și a-și aminti de această personalitate notorie, care a lăsat o urmă în
istoria Universității, remarcându-se ca
un iscusit manager al procesului de instruire, dar și ca un entuziast al sportului.
La startul competiției s-au aliniat
echipele de lucrători medicali din Drochia și Ungheni, și s. Mereni, precum și
două formații universitare – una a profesorilor și alta a studenților. Meciurile
s-au jucat, conform formulei fiecare cu
fiecare, echipele cu două pierderi fiind
eliminate din competiție. Au fost înregistrate următoarele rezultate:
Adresa redacţiei:
bd. Ştefan cel Mare 165
mun. Chişinău,
MD 2004

USMF profesori – USMF studenți - 2:1
Drochia – Mereni 2:0
USMF profesori – Ungheni 2:0
Drochia – USMF studenți 2:1
Ungheni – Mereni 2:0
USMF profesori – Drochia 2:0
Unica echipă care nu a gustat din
amarul înfrângerii este USMF profesori,
care, în meciul decisiv, a jucat în compania formației din Drochia. Această partidă, disputată la cotă înaltă
de intensitate, s-a încheiat cu
scorul 2:0.
Din echipa USMF profesori, fac parte: Dorin Tănase,
Vladimir Iacub, Cornel Munteanu, Oleg Solomon, Iurie
Țaralungă, Ghenadie Bezu,
Vitalie Lescov, Vitalie Fistican.
Oleg Solomon s-a distins
prin prestație, fiind inițiatorul
și animatorul turneului.
Dorin Tănase a fost
menționat ca cel mai rezultativ atacant, iar Ghenadie Bezu - cel mai
bun apărător.
Pentru victoria obţinută, echipa
USMF “Nicolae Testemiţanu”, a fost premiată cu diplomă specială şi Cupa învingătorilor. Pe următoarele locuri s-au clasat grupările din Drochia și Ungheni.
Competiția a constituit un bun test
de verificare a potențialului de joc al
sportivilor.
Vasile Curagata, șef al Catedrei
de educație fizică a USMF ”Nicolae
Testemițanu”, unul dintre organizatorii
turneului, a adus cuvinte de recunoștință
rectoratului, Comitetului Sindical al colaboratorilor Universității pentru suportul acordat în crearea condițiilor întru
desfășurarea la nivel a competițiilor, care
au fost și un bun prilej de întrevedere a
voleibaliștilor din diferite localități ale
republicii, de noi cunoștințe și relații de
prietenie.

pragul noii sale locuinţe au fost:
Greta Balan, asistent universitar
la catedra Microbiologie, virusologie şi imunologie, Vasile Şarpe,
conferenţiar la catedra Medicină legală, Daniela Rusnac, lector
universitar la catedra Filosofie şi
bioetică, Sergiu Ceban, inginer,
Campusul studenţesc, Viorica
Macovei, şef secţie Programe de
dezvoltare, Tatiana Idriceanu, jurist-coordonator, secţia Juridică.
Proiectul de construcţie a
Complexului Rezidenţial Nicolae

Testemiţanu a început în 2010 şi
presupune asigurarea cu spaţiu
locativ a circa 1000 de familii, dintre care 40% constituie familii de
lucrători medicali, reprezentanţi
ai mai multor instituţii: USMF
“Nicolae Testemiţanu”, Ministerul Sănătăţii, Direcţia sănătate a
Primăriei municipiului Chişinău,
instituţii de cercetări ştiinţifice
şi medico-sanitare publice etc.
Următoarele apartamente, din
tranşele 5-7, vor fi inaugurate
până la mijlocul anului 2015.

Universul sportiv
În perioada 11 noiembrie–5 decembrie 2013, Catedra de educație fizică și
Asociația Studenților și Rezidenților în
Medicină (ASRM) au organizat diverse
competiții sportive în contextul Zilei Internaţionale a Studenților. Manifestările
s-au desfășurat în Complexul sportiv universitar al Universității de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.

până la 75 kg), pe primul loc s-a clasat
Andrei Vascan, Facultatea Medicină nr. 1,
anul II; la categoria 75+ kg, pe locul I s-a
clasat Andrei Ungurean, Facultatea Medicină nr. 1, anul II.
În competițiile de futsal a învins echipa stomatologilor, formată din: Radu Bolun, Dumitru Romaniuc, Mihai Mustea,
Eugen Zarițchi, Dumitru Tanurcov, Ion
Eșanu şi Andrei Fanea.

Competiții de Ziua Internaţională
a Studenților
La proba tenis de masă feminin a învins Tatiana Doroșenco, Facultatea Medicină nr. 1, specializarea Sănătate publică,
anul V. La proba tenis de masă masculin,
pe primul loc s-a clasat Chiril Cernov, anul
II, Facultatea Medicină nr. 1.
Competiția
de volei (mixt) a
fost câştigată de
echipa, în următoarea compoSerghei
nenţă:
Vladov, Facultatea Medicină nr.
1, anul III; Denis
Arabadji, Facultatea Medicină nr.
1, anul III; Valeria
FaculCaproș,
tatea Medicină
nr.1, anul I; Ecaterina Talasimova,
Facultatea Medicină nr. 1, anul V;
Angela Covtun, rezidentă anul I; Tudor
Crivoi, Facultatea Stomatologie, anul IV;
Serghei Voitic, Facultatea Stomatologie,
anul II.
La badminton (fete) pe primul loc s-a
situat Alexandrina Timofeev, Facultatea
Medicină nr. 1, anul VI; la băieți, primul
loc i-a revenit lui Dumitru Savca, Facultatea Medicină nr. 1, anul II.
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La jocul de dame (fete) învingătoare
a ieşit Lilia Moisei, Facultatea Medicină
nr. 1, Sănătate Publică, anul V; la compartimentul băieți – Alexandru Voloșin, Facultatea Farmacie anul II. La competițiile

de șah, pe locul I, fete, s-a clasat Elisaveta
Cibotari, anul I, Facultatea Medicină nr. 1,
fiica multiplei campioane universitare şi
premiantă naţională, Eudochia Cibotari;
băieți - Daniil Glinca, anul II, Facultatea
Medicină nr. 1.
Învingătorii competițiilor sportive au
fost premiaţi cu mijloace băneşti de Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină a USMF ,,Nicolae Testemiţanu”.
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