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EditorialEditorial Magia sărbătorilor nu ar fi  completă fără frumuseţea iernii, care, prin strălucirea și 

sclipirea veșmântului ei alb-argintiu, ajută la trăirea unor momente speciale și sfi nte.

Onoratã comunitate 
universitarã,

Ne întâlnim din nou într-
o atmosferã de sãrbãtoare, la 
sfârðit de an, pentru a ne bucura 
de realizãri, vise împlinite, dar 
ði de noi perspective, pentru a 
simþi mai bine cã reprezentãm 
o mare ði frumoasã familie, cu 
bune tradiþii ce au fost pãstrate 
cu pietate de-a lungul timpului.

Pentru Universitatea de 
Stat de Medicinã ði Farmacie 
„Nicolae Testemiþanu”, anul 
pe care-l lãsãm în urmã a fost 
unul productiv: am reuðit sã 
îmbunãtãþim programele de stu-
dii, sã creðtem o nouã generaþie 
de medici ði farmaciðti, sã 
dezvoltãm potenþialul didactic 
ði ðtiinþific, sã înregistrãm noi 
performanþe la capitolul cerce-
tare ði inovare, sã stabilim noi 
relaþii de colaborare cu parteneri 

internaþionali, fapt ce va asigura 
mobilitatea academicã ði schim-
bul de experienþe întru dezvolta-
rea continuã a învãþãmântului 
superior medical şi a ştiinþelor 
medicale.

Performanþa Universitãþii în 
anul 2018 este acreditarea progra-
melor de studii Medicinã, Stoma-
tologie ði Farmacie de cãtre Agenþia 
Naþionalã de Asigurare a Calitãþii 
în Educaþie ði Cercetare. O realiza-
re grandioasã a instituþiei noastre 
constituie obþinerea autorizãrii pro-
vizorii pentru programele de studii 
Optometrie ði Asistenþã medicalã 
generalã, ultimul fiind lansat în 
noul an universitar.

O dovadã în plus cã la 
USMF „Nicolae Testemiþanu” 
se fac studii de calitate este ði 
acreditarea completã a Facultãþii 
de Stomatologie de cãtre Con-
siliul Dentar din Statul 
California, SUA. 

Un alt obiectiv realizat 
este extinderea Aleii savanþilor 
ði medicilor iluðtri prin comple-
tarea cu încã ðase busturi ale 
personalitãþilor notorii în dome-
niul medicinei ði farmaciei.

Toate aceste reuðite 
reprezintã rodul eforturilor noas-
tre comune, fapt pentru care Vã 
exprimãm profundã gratitudi-
ne. De aceea Vã îndemn sã fim 
deschiði spre comunicare ði ino-
vare, în vederea realizãrii planu-
rilor de viitor întru prosperarea 
Almei Mater.

Stimaþi colegi, dragi studenþi,
Noul An sã ne fie bogat 

în fericire, bucurii, noi proiecte 
mãreþe, împliniri personale ði 
profesionale. 

Sãrbãtori luminate!

Bucuros şi-nzăpezit,
Anul Nou iat-a sosit!
Şi pe drum, şi pe cărări,
Cu urări şi cu cântări.
Aho! Aho! Colegi fârtaţi,
Staţi puţin şi ascultaţi!
C-am venit din depărtare
Să transmitem o urare
Întregii comunităţi universitare.
Şi începem ca la carte
Să urăm managerul Almei Mater -
Al nostru rector falnic,
Ilustru profesor Ion Ababii.
Vă urăm de sănătate
Şi de mult belşug în toate,
Echipa să Vă trăiască,
Universitatea să-nfl orească!
Că în anii ce-au trecut,
Demne lucruri aţi făcut
Şi V-aţi străduit de zor
Să fi ţi lumii de-ajutor.
Iar în Noul An ce vine
Ne dorim să Vă ştim bine,
Domnul să Vă ocrotească
Cu căldura Sa cerească.
Sănătate şi mult spor
La al nostru conducător!
Zurgălăi şi clopoţei, 
Pentru Ababii, studenţei,

Să se audă peste văi
Hăi, Hăi!

Aho!  Aho! Faimoasă Universitate, 
Distinse şi onorate cadre didactice!
Ne-am oprit la casa voastră
Ştiindu-vă de vestiţi gospodari
Cu renume - Medici şi Farmacişti 
mari.
Creşteţi din studenţi profesori,
Doctori demni şi oameni buni,
Care duc cu cinste steagul
Preluat de la străbuni.
Dârz la paza sănătăţii
Şi mândria Universităţii,
Cu dăruire şi cutezanţă,
Sunteţi ai neamului speranţă!
Bate vântul, gerul arde -  
Formaţi o solidă unitate
Şi-mpreună ridicaţi cetate!
Protejaţi de Hippocrate
Şi de bunul Dumnezeu,
Care V-ajută mereu.
Vă dorim succes în toate,
Sănătate şi mult zel.
Voie bună, trai uşor,
Bucurie şi mult spor!
Pentru-ai noştri profesori,
Mai sunaţi din zurgălăi
Să răsune peste văi
Hăi! Hăi!

Aho, Aho, studenţi isteţi,
Inteligenţi şi eminenţi,
Ciuliţi urechile aici
Şi pocniţi vârtos din bici:
Cei de la Comunicare
Vin c-o aleasă urare
Pentru tineri - parteneri fi deli
Ce răstoarnă munţi şi văi.
Sunteţi în plină sesiune,
Şi studiaţi cu repeziciune,
Înghiţiţi tonaj de date
La disciplinele predate.
Faceţi o pauză de la-nvăţat 
Şi-ascultaţi acest urat!
După ani plini de urmat 
În studii integrate şi rezidenţiat 
Să deveniţi medici şi farmacişti buni,
Pentru neam şi pentru ţară,
Pentru a Almei Mater prosperare!
Să vă ofere statul casă;
Şi toate bunurile pe masă;
Să vă ţină bine pe picioare
A muncii voastre remunerare,
Bani în pungă să v-ajungă,
Pentru o carieră lungă.
Zurgălăi şi clopoţei, 
Trageţi roata, măi fl ăcăi!
Hăi! Hăi! 

Prin omătul de pe vale
Anul Nou vine cu repezeală.
Pentru colegi vioi
Ce trag plugul ca şi noi.

Am trimis vorba să vină
Să v-aducă zile senine
Fericire, sănătate,
De iubire s-aveţi parte! 
Să vă fi e casa plină
De recunoştinţă şi lumină.
Lângă brad, pe lângă foc,
Să vă umple de noroc!
Pace-n familii, bucurii -
De la nepoţi şi copii.
Ia mai mânaţi, măi,
Hăi, Hăi!

Aho, aho, cu demnitate,
Rămâi gazdă cu verticalitate!
Să trăieşti, să înfl oreşti,
Generaţii mii să creşti!
Noi aici am zăbovit,
Iar acum plecăm grăbit
Să edităm Medicus - ziar 
universitar
Că e roşu-n calendar.
Iar celor ce nu s-au regăsit, 
Le dorim un An Nou fericit!

La Mulţi Ani!

Primiţi urătorii!?
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Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din 
Republica Moldova și-a în-
cheiat manifestările dedi-
cate celei de-a 73-a aniver-
sări de la fondare printr-o 
ședinţă de bilanţ, unde cei 
mai buni tineri cercetători 
au fost menţionaţi cu di-
plome pentru rezultatele 
remarcabile în activitatea 
știinţifică.

Olga Cerneţchi, pro-
rector pentru asigurarea 
calităţii și integrării în învă-
ţământ a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, a menţionat 
că învăţământul universitar 
trebuie să îmbine activitatea 
de cercetare cu cea didacti-
că de rang academic, primul 
având misiunea de a produ-
ce și de a aduna rezultatele 
cercetărilor știinţifice și, tot-
odată, de a stimula continui-
tatea acestui proces.

Profesorul universi-
tar Gheorghe Rojnoveanu, 
prorector pentru activitate 
știinţifică, a făcut o totaliza-
re a activităţii de cercetare 
pentru anul universitar 
2017-2018, subliniind că 
în Universitate se imple-
mentează 25 de proiecte 
internaţionale, cu 9 mai mul-
te decât în anul precedent, 
și a îndemnat  tinerii cerce-
tători să vină cu iniţiative și 
idei pentru  noi proiecte de 
cercetare, în special cei care 
cunosc limba engleză.

Referindu-se la activi-
tatea inovaţională, prorec-
torul a subliniat că, în acest 
an,  au fost înregistrate 45 
de inovaţii, au fost obţinute 
18 certificate cu drept de au-
tor și 18 brevete de invenţie. 
Rezultatele cercetătorilor 
știinţifici au fost prezenta-
te la expoziţii specializate și 

târguri internaţionale, fiind 
apreciate cu 60 de medalii, 
dintre care 42 de aur, 15 de 
argint și de bronz, diverse 
distincţii speciale, trofee și 
diplome.

„Un sentiment de 
optimism oferă și faptul că 
s-a mărit până la 290 nu-
mărul de articole publicate 
de cercetătorii noștri la ni-
vel internaţional, inclusiv 15 
articole știinţifice în baza de 

date SCOPUS, 25 electroni-
ce și 34 cu factor de impact. 
Menţionăm că articolele 
publicate în revistele din 
străinătate  sporesc vizibili-
tatea rezultatelor știinţifice 
și contribuie la sporirea ima-
ginii Universităţii, având un 
impact major și în evaluarea 
ratingului în clasamentul 
internaţional al instituţiilor 
de învăţământ”, a subliniat 
profesorul Rojnoveanu.

Instruirea prin doctorat, 
de asemenea, înregistrează 
o tendinţă pozitivă, având 
256 de studenţi-doctoranzi 
– un potenţial uman ex-
traordinar pentru viitorul 
cadru didactic și știinţific al 
Universităţii.

Referindu-se la ediţia 
curentă a Conferinţei 
știinţifice anuale, prorec-

torul a informat că lucrări-
le s-au desfășurat în 23 de 
secţii și în cadrul unui simpo-
zion naţional - Actualităţile 
în cardiologie. În total, la ma-
nifestarea știinţifică au parti-
cipat 2794 de persoane, cu 
549 mai puţin decât anul tre-
cut. Pe de altă parte, prorec-
torul a apreciat participarea 
studenţilor la manifestările 
știinţifice. „Tinerii colegi au 
prezentat comunicări orale

și au demonstrat postere, 
în  care au abordat subiecte 
interesante și actuale, de-
monstrând competenţă și 
iniţiativă bună”, a precizat 
profesorul Rojnoveanu.

Deţinătorii diplomelor 
de gradul I-III  au fost 
apreciaţi și cu premii 
bănești, iar lucrările pre-
zentate la conferinţă au fost 
publicate într-o culegere de 
rezumate știinţifice pentru 
studenţi, medici rezidenţi și 
tineri cercetători fără grad 
știinţific. 

Menţionăm că USMF 
„Nicolae Testemiţanu” a 
desfășurat, în perioada 15-
19 octombrie 2018, un șir 
de manifestări cultural-spor-
tive și Conferinţa știinţifică 
anuală, dedicate Zilelor 
Universităţii.

Rezultatele științifice 
ale tinerilor cercetători - apreciate 

de Zilele Universității
„Ne propunem să fim cât 

mai activi, inovativi și consec-
venţi în ceea ce facem pentru 
a realiza obiectivele enunţate 
în Strategia de dezvoltare a 
Universităţii pentru anii 2011-
2020”, a declarat rectorul 
Universităţii de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae

Testemiţanu” Ion Ababii, 
la ședinţa Senatului din 17 
octombrie. În acest sens, 
instituţia își propune să men-
ţină și să-și   dezvolte valorile 
moștenite și, concomitent, 
să facă faţă eventualelor 
provocări prin racordarea la 
standardele naţionale și mon-
diale.

Academicianul Ion Ababii
a accentuat, în raportul său, 
că printre cele mai importan-
te realizări, înregistrate în anul 
universitar 2017-2018, se nu-
mără autorizarea provizorie 
a două programe de studii 
superioare de licenţă (ciclul 
I) – Optometrie și Asistenţă 
medicală generală, cu dura-
ta studiilor de patru ani, și 
autoevaluarea și acreditarea 
ulterioară a programelor de 
studii Medicină, Stomatologie 
și Farmacie de către Agenţia 
Naţională de Asigurare a 
Calităţii în Educaţie și Cerceta-
re, pentru o perioadă de 5 ani, 
ce urmează să fie aprobată de 

guvern. În opinia rectorului, 
o altă performanţă constituie 
acreditarea Facultăţii de Sto-
matologie de către Consiliul 
Dentar din California, SUA, va-
labilă până în 2023.

De asemenea, Universi-
tatea a fost auditată extern 
privind funcţionalitatea Sis-
temului de Management al 
Calităţii, conform cerinţelor 
standardului internaţional 
ISO 9001:2015, pe domeniul 
învăţământului superior me-
dical și farmaceutic, cercetare 
știinţifică și universitară și for-
marea continuă a medicilor și 
farmaciștilor. În final, conclu-
zia experţilor este că „USMF 
Nicolae Testemiţanu are un 
sistem consolidat de calitate, 
realizări considerabile în anul 
2017-2018 și un colectiv unit, 
de înaltă calificare și ţinută 
academică”.

În același timp, în peri-
oada de referinţă s-au dez-
voltat relaţiile de colabora-
re internaţională, în total 
fiind semnate 12 acorduri 
noi interuniversitare de mo-
bilitate academică pentru 
profesori și studenţi, în ca-
drul Programului Erasmus+. 
Totodată, s-a pus accent 
pe fortificarea procesu-
lui de internaţionalizare a 

Universităţii prin amplifica-
rea cooperării și a parteneri-
atelor cu instituţii de învăţă-
mânt superior medical și de 
cercetare de peste hotare și 
identificarea fondurilor și a 
posibilităţilor de aplicare la 
proiecte de cercetare, mo-
bilitate și dezvoltare insti-
tuţională. Aceste activităţi 
au drept scop modernizarea 
învăţământului superior me-
dical din Moldova, pentru
ajustarea acestuia la 
cerinţele și directivele Uniu-
nii Europene; îmbunătăţirea 
procesului de asigurare a ca-
lităţii, precum și reformarea 
și perfecţionarea continuă a 
sistemului de management 
universitar.

Pe marginea raportului 
rectorului s-au expus Eugen 
Melnic, șeful Catedrei de morfo-
patologie, Sergiu Berliba,

președintele Comitetului sin-
dical al angajaţilor USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, și Rodion
Cujba, reprezentantul Asocia-
ţiei Studenţilor și Rezidenţilor 
în Medicină, care au apreciat 
pozitiv activitatea Universităţii, 
exprimând  mulţumiri echipei 
manageriale pentru acţiunile 
întreprinse, în vederea prospe-
rării instituţionale continue.   

„Vom dezvolta valorile moştenite 
şi vom face faţă provocărilor 

timpului!”

Ion Banari, lector la Catedra 
de filosofie și bioetică a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, a men-
ţionat că aceste prelegeri au 

drept scop informarea studenţilor 
privind integritatea academică 
și problemele generate de feno-

menul corupţiei, precum și de a-i 
sensibiliza și de a le arăta care pot 
fi consecinţele într-un mediu pre-
dispus spre corupere. „La nivel de 

instruire, acţiunea este extrem de 
necesară, deoarece arătăm tinerei 
generaţii că suntem preocupaţi 

de a întreprinde anumite acţiuni 
anticorupţie, dar este necesar 
ca acestea să continue și la nivel 
practic, ca societatea să lupte 
împotriva acestui viciu social”, a 
precizat Ion Banari.

Anatol Eșanu, conferenţiar 
universitar la Catedra filosofie și bi-
oetică, a specificat că aceste lecţii 
sunt de real folos în relaţiile dintre 
profesori și studenţi și viceversa. 
„Este important ca studenţii să cu-
noască că orice formă de corupere 
se sancţionează și, în orice situaţie, 
să ţină cont de prevederile Codului 
Moral al Universităţii, în special stu-
denţii din primul an de studii, care 
fac primii pași în raporturile inter-
universitare”, a subliniat Anatol 
Eșanu.

La rândul lor, mediciniștii au 
manifestat interes și au apreciat te-
matica acestor cursuri. „Am însușit 
o lecţie că trebuie să ţinem cont de 
ţinuta noastră morală, care în viitoa-
rea profesie de medic este foarte 

importantă, pentru a fi demni și de a 
ne bucura de respectul pacienţilor”, 
a spus o studentă de la Facultatea de 
Stomatologie.

În data de 24 octombrie, la so-
licitarea administraţiei Universităţii, 
un reprezentant al Centrului 
Naţional Anticorupţie a ţinut o 
prelegere la tema „Combaterea fe-
nomenului corupţiei în educaţie” 
pentru personalul administrativ, di-
dactic, știinţifico-didactic și auxiliar 
al instituţiei. Acesta a venit cu un 
mesaj de sensibilizare și informa-

re privind  prevenirea factorilor de 
corupţie atât în mediul public, cât și 
în cel academic. 

Totodată, în data de 7 decem-
brie, în ajun de Ziua Internaţională 
Anticorupţie, care se sărbătorește 
anual la 9 decembrie, douăzeci 
de studenţi și câţiva reprezentanţi 
ai subdiviziunilor administrati-
ve și didactice ale USMF „Nicolae 
Testemiţanu” au întreprins o vizită 
la Centrul Naţional Anticorupţie cu 
scop de informare și de familiarizare 
cu activitatea acestuia.

Integritatea instituțională și combaterea corupției
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova a 

desfășurat, în perioada 15-19 octombrie, prelegeri în contextul Săptămânii Anticorupţie. Lecţiile publice cu 
genericul Integritatea instituţională și combaterea corupţiei au fost adresate studenţilor din anul I de la toa-
te facultăţile universităţii noastre. De asemenea, studenţii-doctoranzi și studenţii din anul VI au fost instruiţi 
privind plagiarismul și fraudarea academică.
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Metode moderne de in-
struire privind dezvoltarea 
gândirii clinice au fost discu-
tate în cadrul unui training cu 
genericul Metoda de predare 
bazată pe descrierea cazurilor, 
desfășurat, în zilele de 14 și 15 
noiembrie, la Centrul Univer-
sitar de Simulare în Instruirea 
Medicală al Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din 
Republica Moldova.

Cursul a fost ţinut de pa-
tru formatori – cadre didactice 
ale instituţiei noastre, instruiţi 
anterior la Universitatea de 
Medicină din Leipzig, Germa-
nia, și asistaţi de Christoph
Baerwald, Cristian Jassoy și 
Gunter Hempel, profesori 
la Clinica Universitară din 
Leipzig, și Costanze Olms, 
profesor la Departamentul de 
Protetică și Știinţe ale Materia-
lelor. Delegaţia germană a fost 
însoţită de profesorul Vasile
Dumbravă, vicepreședinte 
Moldova-Institute Leipzig.

Profesorii germani au 
supravegheat activitatea par-
ticipanţilor, arătându-se mul-
ţumiţi de interesul și atitudinea 

acestora pentru însușirea me-
todelor de gândire clinică în 
activitatea lor cotidiană. Tot-
odată, profesorul Christoph 
Baerwald a menţionat că partea 
germană este deschisă spre o 
nouă cooperare între instituţii, 
exprimându-și disponibilitatea

de a-și împărtăși din experienţa 
profesională didactică.

Egor Porosencov, asis-
tent universitar la Catedra de 
chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie și orto-
donţie a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, unul dintre for-
matori la acest curs, a decla-

rat că scopul acestor activităţi 
este de a instrui cadrele didac-
tice pentru a învăţa studenţii 
cum să-și dezvolte gândirea 
clinică atunci când se vor afla 
faţă-n faţă cu pacientul.

Menţionăm că acesta 
este al doilea modul din cadrul 

proiectului Metoda de preda-
re bazată pe descrierea cazu-
rilor, unde participă douăzeci 
de cadre știinţifico-didactice 
și știinţifice ale universităţii 
noastre de la diferite catedre 
interesate de gândirea clinică, 
primul fiind realizat în luna 
septembrie 2018.

Studiile privind cali-
tatea vieţii în cercetarea 
clinică au fost discutate în 
cadrul celui de-al treilea 
modul de formare inter-
disciplinară Metodologia 
cercetării clinice, moderat 
de Doina Azoicăi, profesor 
universitar la Universita-

tea de Medicină „Grigore 
T. Popa” din Iași, România
și visiting professor al 
Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”. In-
vitat special la curs a fost și 
profesorul Vladimir Bacârea
de la Universitatea de Me-
dicină, Farmacie, Știinţe 
și Tehnologie din Târgu 
Mureș, România.

Prof. Doina Azoicăi
a subliniat că temele abor-
date corespund rigorilor 
Reţelei de Epidemiologie 
Clinică Internaţională Fran-
cofonă (RECIF) atât prin 

curriculum, cât și prin cerin-
ţele faţă de cadrele didacti-
ce. „Programul este foarte 
strict, iar pe parcursul celor 
trei module, participanţii au 
demonstrat consecvenţă și 
receptivitate și au oferit un 
feedback pozitiv, de care 
mă bucur. În urma acestor 

cursuri, beneficiarii vor avea 
posibilitatea să se speciali-
zeze pe o anumită direcţie”, 
a spus expertul român.

Instruirea s-a desfă-
șurat la USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, în perioada 
19-23 noiembrie, cu parti-
ciparea a 17 cadre didactice 
specializate în metodologia 
cercetării clinice. Cursul a 
fost organizat în cadrul par-
teneriatului cu Universita-
tea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” din Iași, cu 
suportul RECIF.

Aceste module de 
formare sunt incluse în 

Reţeaua de Epidemiologie 
Clinică Internaţională Fran-
cofonă, din care fac parte 
mai multe unităţi, patru 
fiind din România, Anglia, 
Elveţia, Danemarca și regi-
unea francofonă din Africa. 
Crearea Unităţii de Epidemi-
ologie Clinică (UEC) repre-

zintă un element important 
de colaborare cu toate UEC, 
în special din România, și va 
oferi sprijin instituţiei noas-
tre în direcţia formării în 
domeniul metodologiei cer-
cetării pentru studenţi, doc-
toranzi și rezidenţi, precum
și consultanţă pentru struc-
turarea protocoalelor de 
studiu în cercetările multi-
disciplinare. Ca rezultat, va 
fi posibilă atât obţinerea 
unor granturi naţionale și 
internaţionale, cât și publi-
carea cercetărilor efectuate 
în reviste medicale cu factor 
de impact.

Profesorul Shaul Yatziv, 
directorul Departamentului 
Licenţe Medicale Profesiona-
le și Avital Wiener Aumann, 
consultant juridic la Minis-
terul Sănătăţii din Israel, au 
întreprins o vizită de lucru la 
Universitatea de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Republica
Moldova, cu scopul de a se 
familiariza cu activitatea 
instituţiei noastre în contextul 
formării specialiștilor în medi-
cină din Statul Israel.

Rectorul Ion Ababii a salu-
tat prezenţa delegaţiei israeli-
ene, menţionând colaborarea 
fructuoasă dintre Universita-
te și instituţiile medicale din 
această ţară. De asemenea, 
rectorul a dispus subdiviziuni-
lor universitare să ofere toată 
informaţia solicitată, astfel 
încât oaspeţii să-și poată crea 
impresii cât mai clare în ceea ce 
privește pregătirea studenţilor 
israelieni în instituţia noastră. 
În context, a fost prezentată 
o informaţie amplă despre 
structura Universităţii, pro-
gramele de studii, limbile de 
instruire, procesul de formare 
a cetăţenilor străini, durata 
studiilor ș.a. De notat că, nu-
meric, studenţii din Israel ocu-
pă primul loc la USMF „Nicolae 
Testemiţanu” dintre studenţii 
internaţionali, fiind urmaţi de 
cei din India și SUA.

Delegaţia din Israel, însoţită 
de reprezentanţii Universităţii, 
au vizitat catedrele de Anatomie 
a omului, Histologie, citologie 
și embriologie, Fiziologia omu-
lui și biofizică, Morfopatologie, 
Clinica Stomatologică Univer-
sitară, Centrul Universitar de 
Simulare în Instruirea Medica-
lă; Blocul didactic nr. 1 „Leonid 
Cobâleanschi”, Centrul de evalu-
are academică, Blocul chirurgi-
cal al Spitalului Clinic Republican 

„Timofei Moșneaga”, Clinica de 
Gastroenterologie, Departa-
mentul Pediatrie și Complexul 
Sportiv Universitar. Vizita a cul-
minat cu întrevederea membri-
lor delegaţiei cu studenţii origi-
nari din Israel, care își fac studiile 
la universitatea noastră.

Profesorul Shaul Yatziv 
a concluzionat că investi-
ţia într-o școală academică 
precum este USMF „Nicolae 
Testemiţanu” este una de lun-
gă durată, iar roadele ei con-
tribuie la prosperarea întregii 
societăţi. „Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” re-
prezintă o școală de calita-
te, cu infrastructură și staff 

în conformitate cu cerinţele 
internaţionale, iar reușita 
studenţilor la examenele de 
licenţă se atribuie eforturilor 
personale, depuse de fiecare în 
parte în procesul educaţional, 
și nu ale instituţiei. Totodată, 
însă, succesele absolvenţilor 
reflectă nu doar imaginea 
personală, dar și imaginea 
instituţiei și a ţării. La Uni-
versitate studiază un număr 
mare de cetăţeni israelieni, 
iar așteptările noastre sunt ca 
pregătirea lor profesională, la 
reîntoarcerea în ţară, să co-
respundă normelor Statului 

Israel.” Profesorul a adăugat 
că „mamele evreice și arabe vi-
sează ca odraslele lor să devină 
doctori sau juriști, de aceea au 
așteptări mari”.

Tot aici, profesorul Shaul 
Yatziv a venit și cu unele reco-
mandări precum: cerinţele și 
curriculum pentru studenţii 
autohtoni și străini trebuie să 
rămână identice; aplicarea 
unui mecanism de prevenire 
și de detectare rapidă a docu-
mentelor false, iar promova-
rea studenţilor în următorul 
an de studiu presupune lipsa 
restanţelor academice. De ase-
menea, profesorul a mai optat 
pentru un proces de admitere 
la studii mai riguros, inclusiv se-

lectarea candidaţilor cu medii 
înalte, precum și utilizarea tes-
telor psihometrice. De aseme-
nea, oficialul israelian a sublini-
at importanţa colaborării bila-
terale în vederea îmbunătăţirii 
calităţii pregătirii profesionale a 
viitorilor medici.

La final, în data de 6 no-
iembrie, delegaţia din Israel a 
întreprins o vizită de lucru și la 
Ministerul Sănătăţii, Muncii și 
Protecţiei Sociale al Republicii 
Moldova, precum și la Minis-
terul Educaţiei, Culturii și Cer-
cetării.

Oficial israelian: 
„USMF Nicolae Testemițanu reprezintă 

o școală de calitate” 

Metoda de predare 
bazată pe descrierea cazurilor

Metodologia cercetării clinice

În semn de apreciere 
a aportului la dezvoltarea 
învăţământului superior me-
dical, în special a stomato-
logiei, prin decizia Senatului 
Universităţii de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”, Cleopatrei 
Nacopoulos - stomatolog, 
parodontolog și expert în 
esteti ca facială din Atena, 
Grecia, i-a fost conferit ti -
tlul onorifi c de Visiti ng Pro-
fessor al insti tuţiei noastre. 

Rectorul Ion Ababii și-a 
exprimat recunoști nţa pen-
tru susţinerea și ajutorul ofe-
rit Facultăţii de Stomatologie, 
în parti cular, și sistemului 
naţional de sănătate, în ge-
neral.

Andrei Mostovei, pro-
decan al Facultăţii de Stoma-
tologie, a menţionat că co-
laborarea dintre Catedra de 
chirurgie oro-maxilo-facială și 
implantologie orală „Arsenie
Guţan” și dr. Cleopatra 
Nacopoulos conti nuă de pes-

te trei ani, în favoarea asigu-
rării calităţii unui învăţământ 
superior bazat pe valori și 
criterii sănătoase.

„Este o mare onoare 
pentru mine și, totodată, mă 
simt mai atașată de aceas-
tă universitate. A fost visul 
meu dintotdeauna să devin 
profesor, iar aici am întâlnit 
oameni consacraţi meseriei, 
care pun sufl et în tot ceea ce 
fac. Voi veni la Dumneavoas-
tră de câte ori voi avea posi-

bilitate, pentru a le transmite 
studenţilor și colegilor mei de 
la stomatologie noile proto-
coale clinice, care se bazează 
pe o experienţă de 15 ani în 
acest domeniu", a declarat 
proaspătul Visiti ng Professor.

Menţionăm că studenţii 
și rezidenţii Facultăţii de Sto-
matologie a USMF „Nicolae 
Testemiţanu” au parti cipat, în 
data de 12 decembrie, la un 
curs inedit privind uti lizarea 
derivatelor sângelui și facto-
rilor de creștere pentru rege-

nerarea ti sulară în stomato-
logie și esteti ca facială, ţinut 
de dr. Cleopatra Nacopoulos 
- deţinătoarea unor metode 
inovati ve în domeniu.

Potrivit expertului, pro-
dusul realizat din derivatele 
sângelui are o bază biologică 
și s-a demonstrat că ajută la 
cicatrizarea și regenerarea 
mai rapidă a ţesuturilor pa-
rodontale și osoase. „Stoma-
tologia nu este doar despre 
problemele ţesutului moale 

și ţesutului dur, ci și despre 
faţă, buze… Tot ce se întâm-
plă în interiorul cavităţii buca-
le nu se vede, dacă nu faci și 
ceva la exterior, iar uti lizarea 
combinaţiei i-PRF & A-PRF 
lichid – Cleopatra Technique, 
presupune o procedură ino-
vatoare pentru rejuvenarea 
pielii, ce poate fi  uti lizată în 
practi că, cu un raport cost-
benefi ciu maxim atât pentru 
medic, cât și pentru pacient”, 
a spus stomatologul grec.

Cleopatra Nacopoulos - Visiting Professor 
al universităţii noastre
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Cercetare

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” și Inspectoratul Naţi-
onal de Patrulare din cadrul Inspec-
toratului General al Poliţiei (IGP) au 
semnat, în data de 21 noiembrie 
2018, un acord de colaborare în do-
meniul cercetării știinţifice medica-
le. Acordul are drept scop colecta-
rea informaţiilor necesare în vede-
rea derulării proiectului „iCREATE: 
Sporirea capacităţilor de cercetare 
în Europa de Est”.

În baza documentului, In-
spectoratul Naţional de Patru-
lare al IGP se obligă să furnizeze 
Universităţii date privind: partici-
panţii la trafic, inclusiv conduce-
rea sub influenţa unor substanţe, 
oboselii, prezenţa sau absenţa 
elementelor de siguranţă, ex-
perienţă, antecedente în trafic; 
defectele vehiculului; locul și ca-
racteristicile locului accidentului; 
condiţiile meteo și altele.

Prof. Gheorghe Rojnoveanu,
știinţifică la USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, a subliniat că acest 

fapt va facilita accesul la informaţii 
pentru medicii rezidenţi la specia-
litatea Medicină preventivă în im-
plementarea microproiectelor de 
cercetare.

La rândul său, Universitatea va 
asigura, cu titlu gratuit, instruirea a 
600 de angajaţi ai Inspectoratului Na-
ţional de Patrulare al IGP, în vederea 
acordării primului ajutor medical la 
locul producerii accidentelor rutiere.

Serghei Boroda, șef adjunct 
al Inspectoratului Naţional de Pa-

trulare, a specificat că acest pro-
iect va contribui la o pregătire mai 
bună a poliţiștilor pentru a interve-
ni prompt în situaţii excepţionale, 
după modelul instituţiilor antrenate 
în Serviciul de Urgenţă 112 din ţările 
europene.

Potrivit documentului, Univer-
sitatea va asigura confidenţialitatea 
datelor colectate, iar rezultatele 
studiului nu vor fi publicate în pre-
să, ci doar în reviste și în materialele 
conferinţelor știinţifice. Acordul de 
colaborare bilaterală a fost încheiat 
pentru o perioadă de 5 ani.

Medicii stomatologi din ţara 
noastră s-au reunit, pe parcursul
a două zile, în cadrul Congre-
sului naţional cu participare 
internaţională cu genericul „De la 
prevenţie spre avansare”. Cea de-a 
XIX-a ediţie a forumului a fost con-
sacrată regretatului profesor Ion 
Lupan, doctor habilitat în știinţe 
medicale, membru corespondent 
al Academiei de Știinţe a Moldovei.
Evenimentul a fost organizat de 
Facultatea de Stomatologie a 
Universităţii de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
împreună cu Asociaţia Stomatologi-
lor din Republica Moldova (ASRM) 
și Federaţia Dentară Mondială.

Președintele de onoare al Con-
gresului Valeriu Burlacu, profesor 
universitar, a declarat, în inaugura-
rea forumului, că ASRM întrunește 
majoritatea stomatologilor din ţară, 
care reprezintă un potenţial știinţific 
de mare valoare. „Ediţia curentă a 
Congresului dezbate problemele in-
tervenite pe parcursul ultimilor doi 
ani în domeniul medicinei dentare, 
și anume cele ce vizează programe-
le știinţifice, practicile economice și 
politicile de dezvoltare a stomato-
logiei moldave. Congresul va oferi 
soluţii la întrebările specialiștilor, 
diverse idei și propuneri ce au meni-
rea de a conduce la prosperarea sto-
matologiei în Moldova”, a menţionat 
președintele de onoare, amintind 
asistenţei și despre pierderea su-
ferită de societatea de ramură prin 
trecerea în eternitate a regretatului 
profesor Ion Lupan – unul dintre cei 
mai valoroși specialiști în domeniu.

Gheorghe Rojnoveanu, prorec-
tor pentru activitatea știinţifică la 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, a sub-
liniat că organizarea acestui forum 
marchează și Ziua Internaţională a 
Știinţei pentru Pace și Dezvoltare, 
proclamată și stabilită de UNESCO la 
10 noiembrie – sărbătoarea profesi-
onală a lucrătorilor din sfera știinţei 
și inovării. De asemenea, prorecto-
rul a subliniat că invitaţii de marcă 
din ţară și din străinătate vor susţine 
prelegeri de larg interes și utile me-
dicului stomatolog în practica coti-
diană, ce vor contribui la creșterea 
prestigiului profesional, precum și la 
schimbul de opinii benefice tuturor 
participanţilor.

Sergiu Ciobanu, decanul 
Facultăţii de Stomatologie, a remar-
cat că genericul Congresului a fost 
ales corect, având în vedere rapoar-
tele și comunicările prezentate. „Fa-
cultatea de Stomatologie și Asociaţia 
Medicilor Stomatologi din Republica 
Moldova sunt două lucruri diferite, 
dar care nu pot exista una fără alta. 
Facultatea are misiunea de a pregăti 

medici stomatologi și viitori membri 
ai Asociaţiei”, a afirmat decanul.

„Președinţia va veni cu propuneri 
de modificare a cadrului normativ pri-
vind dezvoltarea și consolidarea siste-
mului sănătăţii publice în ţara noastră, 
inclusiv pe segmentul Stomatologie”, 
a promis Corneliu Popovici, consilier 
prezidenţial, invitat la inaugurarea fo-
rumului. Referitor la congres, consilie-
rul a constatat că prezenţa oaspeţilor 
străini demonstrează aprecierea cer-
cetărilor știinţifice realizate de Repu-
blica Moldova la nivel internaţional, 
iar forumul are menirea nu doar de a 
găsi explicaţii medicale ale fenomene-
lor din domeniu, dar și de a identifica 
soluţionarea multiaspectuală a aces-
tora.

Deputatul Boris Golovin, me-
dic stomatolog, a apreciat congre-
sul drept „un eveniment de înaltă 
ţinută știinţifică și un veritabil pol 
de competivitate la nivel regional și 
internaţional”. În opinia parlamen-
tarului, evoluţia cercetărilor din 
domeniu a contribuit la rezolvarea 
multor probleme actuale din ramura 

stomatologiei, viitorul fiind sesizat 
atât prin prisma noului concept me-
dical, bazat pe prevenţie și medicină 
personalizată, cât și prin inovare și 
sustenabilitate”.

„Societatea stomatologilor din 
Republica Moldova se confruntă cu 
aceeași problemă – exodul masiv 
de cadre, fapt ce afectează calitatea 
serviciilor de asistenţă stomatolo-

gică acordate populaţiei”, a accen-
tuat Valeriu Fala, vicepreședintele 
ASRM. În acest context, „realitatea 
zilei ne impune să creăm, în comun 
cu Ministerul Sănătăţii, Muncii și 
Protecţiei Sociale, Guvernul și Par-
lamentul Republicii Moldova, instru-
mente concrete, strategii de reţinere 
a tinerilor specialiști în ţară, precum 
și condiţii bune de activitate, pentru 
a-i reîntoarce pe cei plecaţi”.

La Congresul naţional al sto-
matologilor, care s-a desfășurat în 
zilele de 3 și 4 decembrie, au par-
ticipat peste 300 de invitaţi din 
România, Rusia, Ucraina, SUA, Italia,
Belarus, Belgia, Finlanda, Israel și 
Republica Moldova. Agenda lucră-
rilor știinţifice a inclus diverse pro-
bleme actuale ale stomatologiei, 
ortodonţiei, reabilitării estetice, 
proteticii dentare, implantologiei, 
chirurgiei orale și oro-maxilo-faciale, 
ce au fost abordate prin comunicări 
orale, workshopuri, cursuri hands-
one. Rezumatele lucrărilor știinţifice 
vor fi publicate într-o ediţie specială 
a revistei „Medicina stomatologică”.

Disciplina de gastroenterologie 
din cadrul Departamentului Medici-
nă Internă în comun cu Laboratorul 
de gastroenterologie a Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” au organi-
zat, în data de 23 noiembrie curent, 
Conferinţa știinţifică cu genericul 
Ziua Institutului Clinic Fundeni la 
Chișinău.

Manifestarea a fost inaugurată 
de Eugen Tcaciuc, șeful Disciplinei 
de gastroenterologie, care a menţi-
onat importanţa acestui eveniment 
în fortificarea relaţiilor de cooperare 
dintre centrele de gastroenterolo-
gie de la Chișinău și cel din cadrul 
Institutului Clinic Fundeni – bine- 
cunoscut prin echipament perfor-
mant, specialiști calificaţi, bibliotecă 
bogată de specialitate. „Participând, 
deseori, la evenimentele știinţifice 
organizate la Institutul Clinic Fun-

deni, am evoluat datorită lecţiilor 
și prezentărilor ţinute de profesorii 
de peste Prut și ne dorim să atin-
gem performanţele lor”, a adăugat 
conferenţiarul Tcaciuc.

Delegaţii Institutului Clinic 
Fundeni din București, profesorul 
universitar Mircea Diculescu și con-
ferenţiarii Mircea Mănuc și Vlad 
Brașoveanu, s-au arătat mulţumiţi 
de intenţia colegilor de la Chișinău 
și dispuși să-și împărtășească din 
experienţa construită de-a lungul 
timpului. „Pentru a proteja populaţia 
de maladiile gastroenterologice, tre-
buie să conlucrăm împreună – ca-
drele instituţiilor regionale, medicii 
gastroenterologi, interniști și chi-
rurgi - trebuie să cooperăm pentru a 
elucida cazurile complexe de îmbol-
năviri. Astfel, vom trata orice pacient 
ca fiind cel mai important și ne vom 
canaliza energia pentru a preveni, a 

diagnostica, a trata și a oferi îngrijiri 
medicale la standarde internaţiona-
le, îmbunătăţind calitatea vieţii paci-
enţilor noștri”, a adăugat profesorul 
Diculescu.

În virtutea relaţiilor de durată 
stabilite între instituţii, experţii ro-
mâni au dat asigurări că vor acorda 
sprijin în vederea conlucrării prin 
schimb de experienţă între cadrele 
profesoral-didactice, prin progra-
me de mobilitate pentru studenţi 
și rezidenţi, astfel încât conexiunile 
să devină tot mai consolidate și să 
fie validate prin colaborări profe-
sionale, ce vor asigura progresul 
instituţiilor.

La conferinţă au participat me-
dici gastroenterologi, hepatologi și 
interniști din ţară, care au discutat 
aspecte privind transplantul hepatic 
în România și în Republica Moldova, 
actualităţi în diagnosticul și trata-
mentul modern al patologiilor trac-
tului digestiv și ale ficatului, hepato-
protectoarele de origine naturistă în 
practica gastroenterologului etc.

Centrul de Gastroenterologie 
și Hepatologie din cadrul Centrului 
Clinic de Boli Digestive și Transplant 
Hepatic Fundeni este o instituţie 
medicală terţiară de diagnostic și 
tratament al afecţiunilor digestive, 
un centru cu tradiţie în învăţământul 
universitar și postuniversitar de gas-
troenterologie. Este cel mai vechi 
centru din România dedicat exclu-
siv studiului și îngrijirii afecţiunilor 
tubului digestiv, ficatului, căilor bili-
are și pancreasului, în cadrul căruia 
activează cei mai buni specialiști de 
profil.

Colaborare în domeniul 
cercetării ştiinţifice medicale

Congresul național al stomatologilor,
 ediția a IX-a

Ziua Institutului Clinic Fundeni la Chişinău

Peste jumătate dintre decesele 
din Republica Moldova au loc din 
cauza afecţiunilor cardiovasculare și 
complicaţiilor provocate de acestea. 
Despre maladiile cardiovasculare 
și alte aspecte din acest domeniu 
s-a discutat în cadrul conferinţei 
interdisciplinare cu participare 
internaţională Cardio Forum 2018 
cu genericul Abordare multidiscipli-
nară în practica medicală.

Mihail Popovici, președintele 
Asociaţiei Cardiologilor din Moldova, 
a subliniat că la eveniment au partici-
pat atât cardiologi și reumatologi, cât 
și endocrinologi care abordează pro-
blema patologiei cardiovasculare pri-
vită prin prisma fiecărei specialităţi. 
Scopul acestui eveniment a fost de a 
prezenta și a discuta despre inovaţiile 
și progresele în diagnosticarea și tra-
tamentul bolilor cardiovasculare, 
endocrinologice și reumatologice, 
precum și prevenirea riscului cardi-
ovascular general. Totodată, au fost 
abordate ultimele noutăţi ale Ghidu-
rilor Europene în Cardiologie și Endo-
crinologie din anii 2017-2018.

Claudio Borghi, doctor, Depar-
tamentul de Medicină Cardiovascu-
lară a Universităţii de Medicină din 
Bologna, Italia, a menţionat că în 
contextul îmbunătăţirii calităţii tra-
tamentelor Asociaţia Cardiologilor a 
editat noi ghiduri pentru medici, care 
recomandă folosirea, mai pe larg, a 

terapiilor combinate pentru tratarea 
hipertensiunii arteriale. Acest lucru 
presupune administrarea unei sin-
gure pastile, care conţine mai multe 
componente.

Timp de două zile, participanţii la 
forum au abordat subiectele: patolo-
gia cardiovasculară și comorbidităţi; 
diabetul zaharat și evenimentele 
cardiovasculare; patologia glandei 
tiroide și a inimii; hiperuricemia și 

relevanţa pentru bolile cardiovascu-
lare și renale; ţintele terapeutice ale 
bolilor cardiovasculare ș.a. De ase-
menea, s-a analizat situaţia actuală 
privind incidenţa maladiilor cardio-
vasculare în Republica Moldova, pre-
cum și metodele de prevenire a îm-
bolnăvirilor. În rapoartele prezentate 
a fost pus accentul pe diagnosticul, 
tratamentul optimal și prevenirea 
complicaţiilor la pacienţii cu mai mul-
te patologii.

La eveniment au participat 
peste 250 de specialiști: cardiologi, 
reumatologi, endocrinologi, medici-
interniști din ţară și de peste hotare. 
Invitaţi speciali au fost cinci profesori 
universitari de talie internaţională 
din Italia, Grecia și Germania.

Forumul, care s-a desfășurat în 
data de 12 și 13 octombrie, a fost 
organizat de către disciplinele de Car-
diologie și Reumatologie și Catedra 
de endocrinologie ale universităţii  în 
colaborare cu societăţile de profil.

Cardio Forum 2018
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Subiecte actuale din di-
verse domenii ale știinţei și 
filosofiei ce relevă problemele 
sănătăţii umane în condiţiile 
societăţii din prima jumătate 
a secolului al XXI-lea au fost 
discutate, în zilele de 16 și 17 
noiembrie 2018, la conferinţa 
știinţifică internaţională cu 
genericul „Sănătatea, Medi-
cina și Bioetica în societatea 
contemporană: studii inter și 
pluridisciplinare”. Evenimen-
tul a fost organizat de Cate-
dra de filosofie și bioetică a 

Universităţii de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” în parteneriat 
cu Centrul Naţional de Bioe-
tică și Asociaţia pentru Filo-
sofie din Republica Moldova
în cadrul proiectului insti-
tuţional Promovarea și imple-
mentarea practică a Bioeticii 
medicale în Republica Mol-
dova. 

În deschiderea eveni-
mentului, Igor Cemortan, 
prorector pentru calitate și 

evaluare academică al USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, a sa-
lutat intenţia de a desfășura 
această manifestare, men-
ţionând că „Universitatea a 
fost printre primele instituţii 
de învăţământ superior din 
ţară care a inclus discipli-
na Bioetica în curriculum”. 
Potrivit acestuia, din anul 
1999, odată cu înfiinţarea 
Catedrei de filosofie și bio-
etică, în scopul continuării 
dezvoltării profesionale, 
s-au introdus studiile de 

masterat și doctorat, ofe-
rind posibilitate cadrelor 
didactice din acest dome-
niu să iniţieze cercetări 
știinţifice interdisciplinare. 
De asemenea, a fost posibi-
lă elaborarea mai multor lu-
crări știinţifice, o parte din-
tre acestea fiind publicate 
în ţară, dar și peste hotare. 
Ca rezultat, a crescut vizi-
bilitatea atât a Catedrei de 
filosofie și bioetică, cât și a 
Universităţii.

În numele conducerii 
instituţiei și a rectorului Ion 
Ababii, prorectorul Cemor-
tan a mulţumit participanţilor 
internaţionali și naţionali și, 
nu în ultimul rând, angajaţilor 
catedrei care au contribuit la 
realizarea obiectivelor aces-
tui forum.

Vitalie Ojovanu, șeful 
Catedrei de filosofie și bi-
oetică a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, a specificat 
că: „bioetica s-a transformat 
într-o etică practică în toate 
instituţiile medicale, la nivel 
mondial. Aceasta este o ori-
entare, devenită, în prezent, 
obiect de studiu obligator 
pentru mediciniști, precum 
și pentru alte domenii, ulte-
rior practicată în instituţiile 
medicale”. Potrivit acestuia, 
administraţia Universităţii în-
totdeauna a stimulat porni-
rile cercetătorilor în căutări.

Menţionăm că în ca-
drul celor trei sesiuni ale 
conferinţei au fost prezen-
tate rapoartele: Medicina 
și societatea între realizări 
și probleme presante; Ca-
drul spiritual și asigurarea 
calităţii vieţii, bunăstării și 
siguranţei în sănătate; Viaţa 
și sănătatea omului con-
temporan din perspectivă 
multidimensională; Unele 
aspecte bioetice și psiholo-
gice ale îmbolnăvirilor; Bolile 
netransmisibile în contextul 
dezvoltării durabile; Aspecte 
privind implicarea sectorului 
privat în reforma sănătăţii 
ș.a. La conferinţă au parti-
cipat specialiști de vază din 
ţară și invitaţi din România și 
Ucraina.

Sănătatea, Medicina și Bioetica 
în societatea contemporană

În deschiderea manifes-
taţiei, Valeriu Revenco, pro-
rector pentru educaţie post-
universitară, șeful Disciplinei 
de cardiologie, a remarcat 
că organizarea acestui eve-
niment, unic în felul său, are 
o valoare știinţifico-practică 
majoră pentru întreaga so-
cietate medicală, în vederea 
informării cu referire la nou-
tăţile și tendinţele actuale în 
cardiologie, oferind posibili-
tatea medicilor de a fi în pas 
cu noile cerinţe ale ghidurilor 
europene din domeniu.

Potrivit profesorului 
Olga Cerneţchi, prorector 
pentru asigurarea calităţii 
și integrării în învăţământ al 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
„având o specialitate extrem 
de complicată și pacienţi 
dificili, cunoștinţele medi-
cilor cardiologi trebuie per-
manent actualizate cu date 
despre noile preparate me-
dicamentoase și noile teorii, 
în conformitate cu noile ghi-
duri”. În contextul prevederi-
lor unuia dintre ghiduri, pro-
fesorul universitar a făcut o 
prezentare despre evaluarea 
riscului și managementul bo-
lilor cardiace congenitale în 
sarcină, fiind evidenţiaţi fac-

torii de risc și formele de tra-
tament în diverse afecţiuni 
cardiace.

Astfel, a fost stabilit că 
patologia cardiacă are o rată 
de la 1 până la 3% din numă-
rul total de sarcini. Potrivit 
unui studiu ce oferă date 
statistice colectate în două 
maternităţi din capitală, anu-
al, maladiile cardiovasculare, 
raportate la toate patologiile 
extragenitale înregistrate, re-
prezintă până la 8 la sută din 
numărul total de nașteri.

Conform registrului 
Societăţii Cardiologilor din 
Republica Moldova, din anul 

2017 și până în prezent, au 
fost înregistrate circa 6 mii 
de femei gravide cu patolo-

gie cardiacă în timpul sar-
cinii, dintre care 56% sunt 
afecţiuni congenitale. Com-
plicaţiile cardiace materne 
sunt depistate la 10% din 
sarcini, mai des fiind persis-
tente la femeile cu patologii 
complexe. Din 153 de decese 
înregistrate, până la 10% au 
fost atribuite patologiei car-
diovasculare congenitale, iar 
cel mai mare risc și cea mai 
înaltă rată a mortalităţii fiind 
cauzate de prezenţa hiper-
tensiunii pulmonare.

Simpozionul naţional 
în cardiologie,  a V-a ediţie 

Medici cardiologi din instituţiile medico-sanitare din ţară s-au întrunit, în data de 18 
octombrie, la cea de-a V-a ediţie a Simpozionului naţional cu genericul „Actualităţi în car-
diologie prin prisma ghidurilor noi ale Societăţii Europene din domeniu”. Forumul este or-
ganizat anual de Disciplina de cardiologie a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie 
Nicolae Testemiţanu, în cadrul Zilelor Universităţii.

Progresele recente în 
managementul durerii, pre-
cum și noile prevederi ale 
ghidurilor europene în acest 
domeniu au fost discutate de 
medicii specialiști – neuro-
logi, reumatologi, interniști, 
traumatologi, anestezio-
logi și medici de familie din 
Republica Moldova în cadrul 
unei conferinţe știinţifice in-
terdisciplinare cu participare 
internaţională ACADEMY on 
Pain 2018. 

Ion Moldovanu, profesor 
universitar la Catedra de ne-
urologie nr. 1 a Universităţii 
de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu”, 
a menţionat, în deschide-
rea conferinţei, că durerea 
cronică a devenit un flagel 
internaţional ce afectează 
calitatea sănătăţii și speranţa 
de viaţă în toată lumea și se 
asociază și cu tulburările imu-
nologice. În același timp, o 
cercetare din anul 2013, pri-
vind cefaleele în Republica 
Moldova, arată că oamenii 
percep durerea de cap ca o 
normalitate, ca un atribut al 
existenţei umane și mai puţin 
ca un moment medical.

Prof. Liliana Groppa, șefa 
Disciplinei de reumatologie 
și nefrologie, Departamentul 
Medicină Internă, a specificat 
că indiferent de boală – reu-
matică, inflamatorie, autoi-
mună ș.a. – apare durerea, 
care este foarte chinuitoare 

în orice parte a zilei, iar paci-
entul este nevoit să se adre-
seze la medic. „Pacienţii sunt 
comuni și avem nevoie de 
abordări comune. De aceea, 
această întrunire interdiscipli-
nară, în care se discută aspec-
tele durerii, este binevenită”, 
a spus profesorul.

„În ultimele decenii, 
percepţia durerii a evoluat 
semnificativ de la o suferinţă 
personală la o percepţie mul-
tidimensională”, a accentuat 
Adrian Belîi, profesor univer-
sitar la Catedra de anestezi-
ologie și reanimatologie nr. 
1 „Valeriu Ghereg” a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, pre-
ședintele Societăţii pentru 
Studiul și Combaterea Dure-
rii din Moldova. „În prezent, 
durerea poate fi abordată 
prin numeroase prisme ale 
știinţelor fundamentale – ale 
medicinei clinice, farmacolo-

giei, politicilor de sănătate. 
Durerea și tratamentul aces-
teia au fost recunoscute ca un 
drept fundamental al omului, 
iar, în unele state, a devenit o 
prioritate a sistemului de să-
nătate”, a subliniat profesorul 
Belîi.

Conferinţa știinţifică in-
terdisciplinară cu participare 
internaţională ACADEMY on 
Pain 2018 s-a desfășurat în 
zilele de 23 și 24 noiembrie și 
a fost organizată de catedrele 
de Anesteziologie și reanima-
tologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, 
Neurologie nr. 1 și nr. 2, Dis-
ciplina de reumatologie și ne-
frologie din cadrul Departa-
mentului Medicină Internă a 
USMF „Nicolae Testemiţanu” 
și societăţile de profil din 
Republica Moldova.

Durerea cronică – un flagel 
internațional 

 Ultimele tendinţe în materie de im-
plantologie dentară au fost prezentate la 
Chișinău, în zilele de 14 și 15 decembrie 2018, 
în cadrul lucrărilor Сongresului internaţional 
ImplantoDays, organizat de Facultatea de 
Stomatologie a Universităţii de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în 
parteneriat cu Asociaţia Stomatologilor din 
Republica Moldova și International Congres 
of Oral Implantologists (ICOI Europe).

Corneliu Rădăuţă, consilier al ministru-
lui sănătăţii, muncii și protecţiei sociale, a 
constatat că, în ultimii ani, stomatologia din 
Republica Moldova se află într-o continuă as-
censiune atât la nivel practic și știinţific, cât și 
didactic. Colaborarea cu savanţii din alte ţări 
a dus la stabilirea relaţiilor de cooperare între 
facultăţi, precum și la ridicarea prestigiului 
USMF „Nicolae Testemiţanu”. Oficialul a adău-
gat că, datorită reformelor procesului didactic 
din cadrul facultăţii, a fost posibilă și obţinerea 
acreditării permanente de către Consiliul Den-
tar din Statul California, SUA, fapt ce a permis 
instruirea cetăţenilor americani la programul 
de studii Stomatologie.

„Este indubitabil că toate inovaţiile pre-
zentate aici vor fi transpuse în activitatea sto-
matologilor de la noi și, cu siguranţă, aceas-
ta va ridica nivelul asistenţei stomatologice 
acordate pacienţilor, readucând pe feţele lor 

zâmbete nu doar estetice, la care tinde orice 
stomatolog, dar și unul din suflet, fiindcă o 
dantură sănătoasă înseamnă o viaţă de ca-
litate mai bună”, a menţionat Olga Tagadiuc, 
prorector pentru studii de doctorat la  USMF 
„Nicolae Testemiţanu”.

Sergiu Ciobanu, decanul Facultăţii de Sto-
matologie a Universităţii, a declarat că „În pre-
mieră, acest congres internaţional este găzduit 
de Republica Moldova și tindem să continuăm 
această colaborare fructuoasă la care partici-
pă colegi naţionali și internaţionali. Aceasta 
este o onoare pentru noi și ne oferă posibili-
tatea de a evolua ca instituţie și, respectiv, ca 
specialiști, de a fi în pas cu noutăţile tehnice și 
tehnologice în stomatologie”.

"Reprezentanţii Universităţii au participat 
la toate cele cinci ediţii anterioare ale Implan-
toDays cu rapoarte și comunicări, efectuând 
activ un schimb de experienţă cu colegii de 
peste hotare", a specificat Andrei Mostovei – 
unul dintre organizatorii forumului, prodecan 
al Facultăţii de Stomatologie.

Congresul ImplantoDays, ajuns la cea 
de-a V-a ediţie, a avut ca invitaţi lectori din 
Grecia, România, Ucraina, Germania și SUA. 
Republica Moldova a fost reprezentată de 
cadre știinţifico-didactice ale USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, precum Nicolae Chele, șeful 
Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială și im-
plantologie orală „Arsenie Guţan”, profesorul 
universitar Valentin Topalo și conferenţiarii 
Andrei Mostovei, Dumitru Sîrbu, Oleg Solomon,
Valeriu Fala, Ion Dabija, Alexandru Mighic și 
Stanislav Strișca. Invitatul de onoare a fost  Ady 
Palti – președintele ICOI Europe, ex-președinte 
și membru de onoare al Societăţii Germane de 
Implantologie Orală. De asemenea, la eveni-
ment au participat studenţi, rezidenţi și cir-
ca 200 de medici stomatologi din Republica 
Moldova și România. 

ImplantoDays este o platformă 
educaţională iniţiată în România, acum cinci 
ani, care a devenit partener al ICOI Europe. 
În cadrul lucrărilor congresului se întrunesc 
profesori cu renume și medici stomatologi din 
diferite ţări.

Сongresul internațional 
ImplantoDays la Chișinău
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Cooperare

Șase bibliotecari universitari din ţara 
noastră au efectuat o vizită de documentare 
în bibliotecile din SUA, în perioada 1-10 noiem-
brie curent, în cadrul Programului Open World, 
care este cel mai mare schimb guvernamental 
al Statelor Unite ale Americii din cadrul filialei 
guvernamentale și este finanţat de Congresul 
SUA. Vizita a fost întreprinsă la iniţiativa se-
cretarului de stat al Carolinei de Nord Elaine 
Marshall cu suportul logistic al Oficiului.

Bibliotecarii au vizitat cea mai mare biblio-
tecă din lume – Biblioteca Congresului Statelor 
Unite ale Americii, ce deţine o colecţie de circa 
30 de milioane de cărţi și alte resurse informaţi-
onale în peste 470 de limbi. Tot aici, delegaţia a 
avut o întrevedere cu Excelenţa Sa, Ambasado-
rul John M. O’Keefe, consilier al Consiliului de 
administraţie al Centrului de Leadership Lumea 
Deschisă.

Ulterior, bibliotecarii moldoveni au vizitat 
Biblioteca Colegiului Comunitar Cape Fear și Bi-
blioteca Randall a Universităţii Carolina de Nord 
din orașul Wilmington. În cadrul acestor vizite, 
bibliotecarii au avut mai multe discuţii privind 
marketingul serviciilor de bibliotecă și educaţia 
utilizatorilor, serviciile de ghidare/tutore ș.a. 
Unul dintre subiectele discutate a fost dezvol-
tarea unui nou parteneriat între bibliotecile 
universitare din Carolina de Nord și cele din ţara 
noastră.

Programul a cuprins și o recepţie 
„Moldova’s Day”, organizată de una dintre bibli-
otecile partenere a Bibliotecii Știinţifice Medica-
le – Biblioteca Știinţelor Medicale Robert M. Fa-
les. La eveniment au participat invitaţi de onoa-
re, printre care: Elaine Marshall, secretar de stat 
al Statului Carolina de Nord, Joseph A. Pino, 
președintele New Hanover Regional Medical 
Center, președintele Colegiului Comunitar Cape 
Fear, rectorul Universităţii Carolina de Nord din 
Wilmington, Donna Flake, directorul Bibliote-
cii SEAHEC, coordonatorul proiectului North 
Carolina-Moldovan Medical Libraries Partner-
ship. Bill Saffo, primarul orașului Wilmington, a 
declarat ziua de 5 noiembrie – Ziua Moldovei.

De asemenea, delegaţia din Moldova a 
avut o întâlnire cu membrii Wilmington East 
Rotary Club, care, de 12 ani, susţin proiectul 

North Carolina-Moldovan Medical Libraries 
Partnership, acoperind cheltuielile de trans-
portare a donaţiilor de cărţi și reviste medicale 
pentru Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu”.

Ulterior, în orașul Raleigh, capitala Statului 
Carolina de Nord, a avut loc o întrevedere cu 
Elaine F. Marshall, secretarul de stat al Carolinei 
de Nord, șefa Comitetului Parteneriatului bilate-
ral North-Carolina-Moldova, Rodney S. Maddox, 

șef adjunct al secretarului de stat, Lora Sinigur, 
coordonatorul programului și alţi membri ai Ofi-
ciului, unde au fost discutate parteneriatele de 
succes și proiectele de viitor în cadrul Acordului 
de cooperare bilaterală dintre Carolina de Nord 
și Republica Moldova, printre care și extinderea 
parteneriatului interbibliotecar.

Totodată, membrii delegaţiei au avut opor-
tunitatea să viziteze bibliotecile Universităţii de 
Stat din Carolina de Nord: Hunt Library – cea 
mai tehnologizată bibliotecă din SUA, care mai 
este numită „biblioteca viitorului”, cunoscută 
pentru utilizarea inovatoare a tehnologiilor, 
spaţiile sale de studiu și de cercetare ce inspi-
ră, punctele forte ale colecţiilor sale și rolul său 
catalitic în dezvoltarea următoarelor generaţii 
de bibliotecari, cercetători și inovatori. Biblio-

teca Hunt a impresionat prin spaţiile de lectură 
și cercetare, designul mobilierului (circa 56 de 
modele de scaune și mese), sălile de studiu în 
grup, zonele de relaxare. Ulterior, bibliotecarii 
au vizitat și Biblioteca de Medicină Veterinară și 
au efectuat un tur prin Spitalul de Medicină Ve-
terinară, unde au avut o întrevedere și cu mem-
brii iniţiativei Global Health.

Ultima vizită a fost realizată la bibliotecile 
Universităţii Carolina de Nord din Chapel Hill. 

Pentru bibliotecarii din Moldova s-a organizat 
o excursie prin toate serviciile tehnologice ale 
Bibliotecii Davis și în spaţiile pentru utilizatori, 
precum și la Biblioteca Wilson, unde sunt de-
pozitate colecţii speciale de carte veche și rară. 
Totodată, aceștia au avut o întâlnire cu David 
Steeb și Amanda Corbett, reprezentanţii Școlii 
de Farmacie a Universităţii din Chapel Hill, care 
sunt partenerii Facultăţii de Farmacie a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”.

„Scopul acestei vizite de documentare a 
fost extinderea parteneriatului dintre biblioteci-
le universitare din Carolina de Nord și Republica 
Moldova. Este îmbucurător faptul că toate bibli-
otecile din Carolina de Nord, pe care am avut 
ocazia să le vizităm, și-au dat acordul pentru 
crearea de noi parteneriate și avem tot suportul 

Oficiului secretarului de stat al Carolinei de Nord 
în acest sens. Acestea se vor axa pe împrumutul 
interbibliotecar de articole, donaţii de cărţi și 
reviste, organizarea cursurilor on-line pentru bi-
bliotecarii universitari, vizite de documentare și 
schimb reciproc de experienţă”, a declarat Silvia 
Ciubrei, director adjunct la Biblioteca Știinţifică 
Medicală.

În cadrul Proiectului North Carolina-Moldova
Medical Libraries Partnership, ca rezultat al 
acestei vizite, USMF „Nicolae Testemiţanu” a 
obţinut acces la 11 titluri de manuale în dome-
niul nursingului pe platforma StatRef, pentru o 
perioadă de un an, în valoare de 1500 de dolari 
SUA.

Un interes deosebit pentru bibliotecarii 
moldoveni au prezentat discuţiile privind mana-
gementul de bibliotecă, servicii informaţionale 
pentru utilizatori, noi tehnologii în activitatea 
de bibliotecă, instruirea profesională continuă 
a bibliotecarilor, cooperare interbibliotecară, 
predarea cursului „Cultura informaţiei” în bibli-
otecile universitare, utilizarea resurselor elec-
tronice, centrele de scriere academică, crearea 
repozitoriilor instituţionale ș.a. 

Silvia Ciubrei a menţionat că participarea 
în Programul Open World a oferit un schimb 
extraordinar de experienţă, noi oportunităţi de 
dezvoltare profesională continuă, de stabilire a 
relaţiilor de colaborare cu bibliotecari americani 
și de iniţiere a proiectelor comune în vederea 
dezvoltării activităţii bibliotecilor universitare 
din ţara noastră. Reprezentanţii bibliotecilor 
universitare – participanţi la program – speră la 
o colaborare fructuoasă cu bibliotecile din Ca-
rolina de Nord pentru a implementa în activita-
te unele servicii novatoare și bune practici din 
experienţa avansată a bibliotecilor universitare 
americane, precum și pentru perfecţionarea 
continuă a bibliotecarilor. Toate aceste acţiuni 
sunt îndreptate pentru a oferi suport și servicii 
informaţionale de calitate pentru educaţie și 
cercetare.

Vizita s-a încheiat cu o recepţie organi-
zată la Oficiul secretarului de stat al Carolinei 
de Nord, unde Elaine F. Marshall le-a înmânat 
participanţilor certificatele de finalizare a Pro-
gramului Open World.

Schimb de experiență oferit de Programul Open World 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nico-
lae Testemiţanu” în colabo-
rare cu Departamentul Medi-
cină Fizică și Reabilitare Me-
dicală al Universităţii de Me-
dicină și Farmacie „Grigore 
T. Popa” au organizat la Iași, 

România, cel de-al II-lea Sim-
pozion al medicilor rezidenţi 
în reabilitarea medicală. 
Evenimentul a avut loc în pe-
rioada 7-9 decembrie și s-a 
încadrat în șirul de activităţi 
consacrate Zilelor UMF 
„Grigore T. Popa”, sărbătorite 
în acest an sub semnul „Cen-
tenarul Marii Uniri”.

Delegaţia din Republica 
Moldova, în număr de 30 de 
persoane, a fost reprezentată 
de medici rezidenţi în reabili-
tarea medicală din anii I-III de 
studii și membrii Catedrei de 
reabilitare medicală, medici-
nă fizică și terapie manuală a 
USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
Întrunirea a avut un caracter 

multilateral prin participarea 
la diferite activităţi.

În cadrul vernisaju-
lui expoziţiei „Contribuţia 
medicilor ieșeni la Marea 
Unire”, realizat în colabora-
re cu Departamentul Cen-
tenar al Primăriei Iași, a 

avut loc lansarea cărţii „Bal-
neoclimatologia în Româ-
nia și Republica Moldova”,
al cărei coordonator a fost 
conferenţiarul român Ioan 
Sorin Stratulat, iar coautori 
– profesorul Oleg Pascal și 
asistenţii universitari Alisa 
Tăbîrţă și Victoria Chihai de la 
USMF „Nicolae Testemiţanu”.

În opinia lui Oleg Pascal, 
șeful Catedrei de reabilitare 
medicală, medicină fizică și te-
rapie manuală, cartea lansată 
reprezintă o mare realizare în 
domeniul reabilitării medica-
le, fiind prima și unica în ţara 
noastră. Lucrarea, apărută la 
Editura Academiei Române, 
va constitui un suport conside-

rabil pentru studenţi, medici 
rezidenţi și specialiștii în reabi-
litare medicală din ambele ţări.

Medicii rezidenţi de la 
cele două universităţi parte-
nere au participat la un work-
shop cu genericul „Terapia 
prin injectare de substanţe 
vâscoelastice intraarticular 
și peritendon”. La compar-
timentul teoretic au fost 
prezentate caracteristicile 
bolii artrozice – diagnostic 
și indicaţii de tratament, cu 
evaluarea radiologică și discu-
tarea cazurilor clinice. Partea 
practică a atelierului a vizat 
infiltraţiile intraarticulare cu 
substanţe vâscoelastice, unde 
tinerii specialiști au studiat 
indicaţiile, contraindicaţiile 
și metodologia de aplicare. 
Totodată, pentru prima dată, 
participanţii la workshop au 
efectuat antrenamente pe 
mulaj și aplicaţii pe robot.

De asemenea, delegaţia 
noastră a vizitat Muzeul de 
Anatomie și Muzeul de Istorie 
a Medicinei ale universităţii 
gazdă.

Simpozionul constitu-
ie rezultatul unei colaborări 
frumoase dintre Catedra de 
reabilitare medicală, medici-
nă fizică și terapie manuală a 
USMF „Nicolae Testemiţanu” 
și Departamentul Medicină 
Fizică și Reabilitare Medicală 
al UMF „Grigore T. Popa” din 
Iași, care a fost iniţiată acum 
un an și s-a soldat cu multiple 
rezultate importante atât sub 
aspect didactic și știinţific, cât 
și practic.

Al II-lea Simpozion al medicilor 
rezidenți în reabilitarea medicală Un grup de 17 studenţi 

din mai multe universităţi din 
România au benefi ciat de sta-
gii, în perioada 25-30 noiem-
brie 2018, la Universitatea 
de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu”,
în cadrul proiectului de mobi-
litate „InterDenti s-Chișinău.
Toamna 2018”. Tinerii au re-
prezentat facultăţile de me-
dicină dentară din cadrul 
centrelor universitare din Iași, 
Cluj, Oradea, Timișoara și 
București , iar, în data de 30 no-
iembrie și-au primit certi fi cate-
le de parti cipare în proiect.

Profesorul universitar
Sergiu Ciobanu, decanul 
Facultăţii de Stomatologie, a 
specifi cat, în ti mpul ceremo-
niei de decernare a certi fi ca-
telor, că proiectul, ajuns la cea 
de-a VII-a ediţie, s-a dovedit 
a fi  unul de succes, datorită 
selecţiei riguroase a candidaţi-
lor și a oportunităţilor oferite 
acestora de a se încadra în toa-
te acti vităţile curriculare. Ast-
fel, pe tot parcursul săptămâ-
nii, mediciniști i din România
au parti cipat la cursuri, au 

efectuat lucrări practi ce și s-au 
implicat în toate acti vităţile 
universitare și extracurriculare 
prestabilite. Actuala ediţie s-a 
remarcat și prin posibilitatea 
studenţilor de peste Prut de a 
parti cipa la două workshopuri 
– Suturi, condus de Gabriela 
Motelica, asistent universitar 
la Catedra de chirurgie oro-
maxilo-facială și implantolo-
gie orală „Arsenie Guţan”, și 
Tehnici moderne de anestezie 
la copii, moderat de Roman 
Lupan, asistent universitar 
la Catedra de chirurgie oro-
maxilo-facială pediatrică, 

pedodonţie și ortodonţie. În 
același ti mp, studenţii români 
au avut ocazia să viziteze Cen-
trul Universitar de Simulare în 
Instruirea Medicală al USMF 
„Nicolae Testemiţanu”.

Olga Solomon, rezident, 
coordinator InterDenti s, a 
menţionat că la promovarea 
proiectului a contribuit, de ase-
menea, Asociaţia Studenţilor 
și Rezidenţilor în Medicină. 
Totodată, la realizarea acti vi-
tăţilor extracurriculare, ti nerii 
din România au fost ghidaţi de 

echipa de studenţi voluntari 
de la Facultatea de Stomatolo-
gie a universităţii noastre.

Benefi ciarii programu-
lui InterDenti s și-au exprimat 
recunoști nţa pentru buna or-
ganizare a stagiului la USMF 
„Nicolae Testemiţanu”. Astf el, 
Dragoș Moraru, student la Fa-
cultatea de Medicină Dentară 
de la Universitatea de Medici-
nă și Farmacie „Victor Babeș”
din Timișoara, consideră că 
totalitatea cunoști nţelor și 
deprinderilor dobândite la 
Chișinău îi vor fi  de real folos 
la formarea sa în calitate de 
specialist în stomatologie, 
exprimându-și dorinţa de a 
parti cipa și la viitoarele edi-
ţii ale proiectului. Și Marina 
Kotov, studentă la Facultatea 
de Medicină Dentară de la 
Universitatea de Medicină 
și Farmacie Carol Davila din 
București , s-a arătat entuzi-
asmată datorită faptului сă a 
acumulat o „experienţă profe-
sională unică la universitatea 
noastră”.

InterDenti s este un pro-
iect bianual, implementat de 
Facultatea de Stomatologie în 
comun cu insti tuţiile de profi l 
din România. Acesta presu-
pune crearea de oportunităţi 
pentru mediciniști i USMF 
„Nicolae Testemiţanu” să tră-
iască viaţa de student, ti mp 
de o săptămână, la una dintre 
universităţile din România și 
viceversa. Anual, în jur de 20 
de studenţi moldoveni de la 
Facultatea de Stomatologie 
benefi ciază de acest program.

Proiectul de mobilitate InterDentis
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Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu” a fost onorată, în 
data de 22 octombrie 2018, de prezenţa Exce-
lenţei Sale, Ambasadorul Republicii Franceze
în Republica Moldova, Pascal le Deunff, care 
s-a aflat într-o vizită de documentare în con-
textul fortificării relaţiilor de colaborare mol-
do-franceză.

Profesorul Ion Ababii, rector al USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, a menţionat că rela-
ţiile de cooperare ale universităţii noastre cu 
spaţiul francofon continuă de mai bine de 
20 de ani. În această perioadă, peste 600 de 
studenţi, medici rezidenţi și profesori au be-
neficiat de stagii în universităţile de profil și 
în instituţiile medicale din Franţa. „Apreciem 
oportunitatea de a prelua experienţa Franţei 
în contextul remanierilor și reformelor ce au 
avut loc nu doar în sistemul învăţământului 
superior medical, dar și în sfera sănătăţii din 
ţara noastră, fapt pentru care suntem profund 
recunoscători Ambasadei și Guvernului Re-
publicii Franceze”. Academicianul Ion Ababii
și-a exprimat speranţa că „relaţiile frumoase, 
stabilite anterior, cu universităţile din mai mul-
te orașe franceze vor avea continuitate atât la 
nivel de stagii profesionale pentru studenţi și 
rezidenţi, cât și în vederea efectuării cercetări-
lor știinţifice în laboratoare din Franţa”.

La rândul său, Ambasadorul Pascal le 
Deunff și-a anunţat disponibilitatea de a acor-
da tot sprijinul său în scopul continuării par-
teneriatului cu instituţia noastră, inclusiv prin 
implicarea Agenţiei Universitare a Francofo-
niei în organizarea stagiilor pentru studenţi și 
medici rezidenţi în centre spitalicești, precum 
și identificarea universităţilor franceze pentru 

a crea parteneriate și a relansa cooperarea 
știinţifică.

Ambasadorul Pascal le Deunff a avut o în-
tâlnire și cu un grup de studenţi francofoni de 
la USMF „Nicolae Testemiţanu”. În timpul în-
trevederii, Cătălina Olaru, studentă în anul VI, 
Facultatea de Medicină nr. 1, a sugerat că ar fi 
util dacă Ambasada Franceză ar putea contri-
bui la organizarea stagiilor pentru medicii re-
zidenţi cu o durată mai mare, ceea ce ar facilita 
o formare mai calitativă a specialiștilor. Și Irina 
Boiciuc, studentă în anul VI la aceeași facultate, 
și-a exprimat dorinţa de a participa mai frecvent 
la conferinţe tematice ţinute de profesori francezi.

Potrivit oficialului francez, datorită su-
portului Ambasadei Republicii Franceze și 
Ambasadei Germaniei, a fost creată Agenţia 
de Transplant din Moldova în parteneriat cu 
Agenţia de Biomedicină din Franţa, iar, actual-
mente, trei chirurgi moldoveni beneficiază de 
un stagiu în domeniul transplantologiei. 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” din Republica 
Moldova a semnat un Me-
morandum de colaborare cu 
Universitatea Naţională de 
Medicină din Kazahstan, fapt 
ce va contribui la intensifica-
rea relaţiilor de cooperare în 
domeniul instruirii, cercetă-
rii, activităţii clinice și mobi-
lităţii academice.

Evenimentul a avut loc 
la Universitatea Naţională de 
Medicină din Kazahstan în 
contextul deplasării, în peri-
oada 5-9 noiembrie 2018, la 
Alma-Ata, a profesorului uni-
versitar Vitalie Lisnic, doctor 
habilitat în știinţe medicale, 
Catedra de neurologie nr. 1, 
în cadrul unui program de Vi-
siting Professor. Vizita a avut 
loc la invitaţia profesorului 
Saule Turuspekova, șefa Cate-
drei de neurologie cu curs de 
neurochirurgie de la universi-
tatea cazahă.

Memorandumul a fost 
semnat în rezultatul nego-
cierilor purtate cu colegii 
de la Alma-Ata în vede-
rea aprofundării cooperă-
rii în domeniul cercetărilor 
știinţifice comune, utilizării 
tehnologiilor contemporane, 
realizării prin co-tutelă a te-
zelor de doctorat, publicării 
rezultatelor știinţifice în re-
viste internaţionale cu fac-
tor de impact, participării la 
conferinţe și congrese ș.a.

Profesorul Vitalie Lisnic, 
în cadrul vizitei sale, a ţinut 
prelegeri pentru studenţi, 
medici interniști și rezidenţi ai 
Universitaţii de Medicină din 
Kazahstan, precum și pentru 
medici neurologi din spitalele 
municipale. Profesorul Lisnic 
a abordat diferite teme ac-
tuale în neurologie precum: 
pacientul cu polineuropatie, 
diagnosticul și tratamentul 

sindromului Guillain-Barre, 
formele tipice și atipice ale 
polineuropatiei demielini-
zante inflamatorii cronice, 
actualităţi în diagnosticul și 
tratamentul durerilor lomba-
re și neuropatice. Totodată, 
Vitalie Lisnic a moderat ateli-
ere de lucru în patologia ne-
uro-musculară, sindromului 
miastenic, bolii Parkinson și 
altor maladii degenerative ale 
sistemului nervos și a oferit 
consultaţii pacienţilor cu ma-
ladii orfane, neuropatii, ne-
vralgii postherpetice etc.

La finalul vizitei, Erkin 
Nurguzhyaev, președintele 
Asociaţiei Neurologilor din 
Kazahstan, a exprimat, în 
numele colegilor săi de la 
Catedra de neurologie, grati-

tudinea pentru modalitatea 
instruirii și calitatea materia-
lelor prezentate studenţilor și 
medicilor din Alma-Ata, solici-
tând repetarea unor astfel de 
vizite pe viitor, cu includerea 
în componenţa delegaţiei și 
a altor profesori de la USMF 
„Nicolae Testemiţanu”.

În același timp, tinerii 
medici din Kazahstan și-au 
exprimat disponibilitatea de 
a participa la un curs de in-
struire în domeniul mișcărilor 
involuntare, ce va fi ţinut de li-
deri europeni și internaţionali 

în Chișinău, în zilele de 11 și 
12 aprilie 2019. Totodată, 
decanii facultăţilor de Medi-
cină generală și Stomatologie 
de la Alma-Ata s-au arătat 
interesaţi de posibilităţile de 
asigurare a mobilităţii acade-
mice a studenţilor și a cadre-
lor didactice dintre cele două 
universităţi.

Profesorul Vitalie Lisnic 
este președinte al Societăţii 
Neurologilor din Republica 
Moldova, membru al Comi-
tetului pentru Educaţie al 
Federaţiei Europene de Neu-
rologie, al Academiei Europe-
ne de Neurologie, al Academi-
ei Americane de Neurologie, 
membru al conducerii comi-
tetelor știinţifice ale Acade-
miei Europene de Neurologie 

pentru neuropatie periferică, 
boala neuronului motor și 
neuro-epidemiologii. Din anul 
2015, profesorul Lisnic este 
managerul clinic al platfor-
mei de formare eBrain, este 
delegatul Republicii Moldova
la Federaţia Mondială de 
Neurologie și, de asemenea, 
membru al organizaţiilor: So-
cietatea pentru Tulburări de 
Mișcare, Organizaţia Euro-
peană a Accidentului, Societa-
tea Română de Neurofiziolo-
gie Electrodiagnostică.

Ambasadorul Republicii Franceze în 
vizită la USMF „Nicolae Testemițanu”

Memorandum de colaborare 
cu Universitatea Națională de 

Medicină din Kazahstan

Clinica de oftalmologie 
din cadrul Spitalului Clinic Mu-
nicipal nr. 3 „Sfânta Treime” 
a fost inaugurată în data 
de 5 decembrie, la un an de 
reparaţie capitală și dotare 
cu echipament performant. 
Modernizarea clinicii a fost 
posibilă graţie implemen-
tării proiectului de colabo-
rare în optometrie Moldova-
Norvegia cu scopul de a 
ameliora asistenţa oculară 
primară în ţara noastră. Pro-
iectul, lansat în anul 2015, în 
parteneriat cu Universitatea 
din Sud-Estul Norvegiei, este 
finanţat de către guvernul 
norvegian și este evaluat la 
6 milioane de krone norvegi-
ene (echivalentul a peste 12 
milioane de euro).

Prezent la inaugura-
re, rectorul Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” Ion 
Ababii a exprimat recu-
noștinţă partenerilor nor-
vegieni pentru suport în 
dezvoltarea serviciului oftal-
mologic din ţară, extrem de 
necesar atât populaţiei, cât 
și studenţilor, rezidenţilor și 
medicilor, care beneficiază, în 
acest mod, de o bază moder-
nă de perfecţionare. Profeso-
rul Ababii a subliniat că graţie 
acestui proiect, la universita-
tea noastră, din anul 2017, a 
fost lansată o nouă specialita-
te – Optometria și a fost cre-
ată Catedra de oftalmologie 
și optometrie. În prezent, 33 
de studenţi din anii I și II, de 
la specialitatea respectivă, 
realizează stagii practice în 
Norvegia. La rândul lor, 
studenţii norvegieni efectu-
ează stagii la USMF „Nicolae 
Testemiţanu”. În context, 
rectorul și-a exprimat con-
vingerea că astfel de parte-

neriate inspiră optimism și 
încurajare pentru tinerii care 
îmbrăţișează medicina, pentru 
cei care rămân în ţară și care 
au nevoie de condiţii adecvate 
de studii și de muncă.

Directorul Spitalului Cli-
nic Municipal nr. 3 „Sfânta
Treime”, Oleg Crudu, a 
menţionat că partenerii nor-
vegieni au lansat investiţiile, 
în această instituţie medico-
sanitară publică, prin tehno-
logii și aparataj medical, cu 
mulţi ani în urmă. La acest 
moment, Secţia de oftalmolo-
gie a devenit una dintre cele 
mai moderne, unde anual 
sunt efectuate circa 2000 de 
operaţii de cataractă și, mai 
nou, transplanturi de cornee. 

Valeriu Cușnir, șef al Ca-
tedrei de oftalmologie și op-
tometrie, a subliniat faptul că 
inaugurarea Clinicii de oftal-
mologie este rezultatul unui 
parteneriat constructiv între 
administraţia publică loca-
lă, cea a Spitalului și a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, iar uti-
lajul oferit de Guvernul Norve-

giei permite stabilirea diagnos-
ticului exact și efectuarea unor 
intervenţii de ultimă generaţie 
în Secţia de oftalmologie.

Hans Bjorn Bakketeig, 
reprezentant Help Moldova,
a spus că, din start, intenţia 
norvegienilor a fost să 
îmbunătăţească serviciul 
oftalmologic din Moldova, 
să-l doteze cu echipament 
modern și performant. „Este 
important ca doctorii să-și 
poată face lucrul profesionist, 
iar pacienţii să beneficieze de 
servicii de calitate”, a remar-
cat expertul, care a dat asigu-
rări că partea norvegiană va 
continua colaborarea, dotând 
spitale și secţii de oftalmolo-
gie din ţară pentru a contribui 

la realizarea scopului bine 
definit de a preveni orbirea 
evitabilă.

Actualmente, proaspă-
ta clinică renovată servește 
drept bază clinică pentru 
mediciniștii ce studiază Op-
tometria la USMF „Nicolae 
Testemiţanu”.

Clinica de oftalmologie - renovată 
și dotată cu echipament performant

Doi profesori de la Universitatea de 
Medicină Tradiţională Chineză din provin-
cia Gansu, China, au desfășurat un curs de 
instruire pentru cadrele didactice și medicii-
rezidenţi specializaţi în reabilitarea medica-
lă prin aplicarea metodelor de acupunctură 
și terapie manuală. Activitatea a avut loc în 
incinta Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, în perioada 
10-21 decembrie.

„Prin acest atelier s-a finalizat un 
proiect amplu, implementat în parte-
neriat cu Universitatea Gansu, care a 
contribuit la consolidarea și fortifica-
rea Centrului de Medicină Tradiţiona-
lă Chineză. În curând, vor urma și alte 
proiecte cu Republica Populară Chi-
neză”, a subliniat Evelina Gherghele-
giu, șefa Departamentului Relaţii Ex-
terne și Integrare Europeană (DREIE) 
a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Lucia Fișer, metodist, DREIE, a 
specificat că, pentru cei ce practică 
acupunctura este de real folos prelu-
area experienţei și a tehnicilor de la 
specialiștii în medicina tradiţională 
chineză, deoarece dacă se stabilește 
un diagnostic corect, dar stimularea este gre-
șită, nu se obţine un efect curativ scontat. 
„Chinezii au un proverb măiestria doctorului 
stă în vârful acului. Este foarte importantă 
executarea corectă a procedurilor de acu-
punctură pacienţilor”, a accentuat Lucia Fișer.

Profesorii Wang Fengyi și Hou Chunying 
sunt specializaţi în diagnosticarea și tratamen-
tul mai multor maladii după principiile medici-
nei tradiţionale chineze, precum: consecinţele 
atacurilor vasculare cerebrale, paralizia faci-
ală, astmul bronșic, rinita alergică, artritele, 

insomniile, ulcerul gastric, paralizia infantilă 
la copii ș.a. Medicul Hou Chunying a exprimat 
recunoștinţă participanţilor pentru interesul 
de a studia metode noi de tratament în acu-
punctură – tehnică ce aduce beneficii în cazul 
unui număr mare de maladii și care nu prezin-
tă reacţii adverse.

Centrul de Medicină Tradiţională Chineză 
este prima instituţie de acest gen din regiu-

nea Europei de Sud Est, susţinut de Guvernul 
Republicii Populare Chineze și creat conform 
principiilor medicinei tradiţionale a acestui 
stat. Centrul are următoarele direcţii de activi-
tate: acupunctură, terapie manuală, fitotera-
pie chineză și autohtonă, reabilitare medicală. 
Totodată, Centrul este și bază clinică de instru-
ire și formare a medicilor rezidenţi de la Cate-
dra de medicină alternativă și complementară 
și de la Catedra de reabilitare medicală, medi-
cină fizică și terapie manuală ale USMF „Nico-
lae Testemiţanu”.

Reabilitarea medicală prin aplicarea 
metodelor de acupunctură
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Excelenţa Sa Gurol Sokmensuer, Am-
basador Extraordinar și Plenipotenţiar al 
Republicii Turcia în Republica Moldova, a 
efectuat o vizită de documentare la Uni-
versitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, în data de 13 de-
cembrie. Delegaţia a avut o întrevedere cu 
reprezentanţii administraţiei Universităţii și, 
separat, cu studenţii turci care-și fac studiile 
aici.

Olga Cerneţchi, prim-prorector, prorector 
pentru acti vitate didacti că la USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, a informat delegaţia turcă des-
pre specifi cul Universităţii - unica insti tuţie de 
învăţământ superior din Republica Moldova
care instruiește medici și farmaciști . Fonda-
tă în 1945, universitatea a reușit să devină 
una dintre cele mai presti gioase insti tuţii 
de învăţământ superior din ţară, fi ind bine 
recunoscută și peste hotare. Prorectorul a 
menţionat că, în prezent, aici își fac studi-
ile peste 5700 de studenţi, dintre care 2300 
– internaţionali, iar studiile se desfășoară în 
patru limbi: română, rusă, engleză și france-
ză. Profesorul Cerneţchi a subliniat că USMF 
„Nicolae Testemiţanu” este acreditată atât 
la nivel naţional, cât și internaţional. Progra-
mele de studii au fost evaluate și apreciate 
înalt de Federaţia Mondială de Educaţie Me-
dicală, iar programul de studii Stomatologie 
a fost acreditat de Consiliul Dentar din Statul 
California, SUA, ceea ce permite înscrierea 
cetăţenilor americani la universitatea noastră 
cu recunoașterea, ulterioară, a diplomelor de 
studii.

Prorectorul a mai specifi cat că principiul 
de bază după care se conduce Universitatea în 

acti vitatea sa este dezvoltarea unui sistem de 
învăţământ și de cercetări ști inţifi ce de calita-
te. În acest sens, în ulti mii ani, au fost create 
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea 
Medicală și Centrul de Reușită Academică, 
graţie cărora a sporit gradul de transparenţă 
și obiecti vitate, și a fost exclus factorul uman 
în evaluarea cunoști nţelor studenţilor. Cadre-
le didacti ce ale insti tuţiei noastre, pe lângă 
acti vitatea didacti că, metodică și ști inţifi că, 

desfășoară o amplă acti vitate clinică, fi ind unii 
dintre cei mai buni medici specialiști  din siste-
mul de sănătate din Republica Moldova.

Despre admiterea și instruirea cetăţenilor 
străini la USMF „Nicolae Testemiţanu” a vor-
bit Mihail Gavriliuc, prorector pentru studenţi 
internaţionali. Potrivit profesorului, în prezent 
la universitatea noastră își fac studiile 21 de 
cetăţeni turci. Cetăţenii străini aleg USMF 
„Nicolae Testemiţanu” pentru reputaţia înal-
tă care a obţinut-o insti tuţia pe parcursul mai 
multor ani, studiile de calitate și preţul mic 
oferit pentru acestea, comparati v cu ţările lor 
de origine.

Excelenţa Sa Gurol Sokmensuer s-a ară-
tat impresionat de istoria Universităţii și ac-
ti vitatea amplă pe care o desfășoară și, mai 
ales, de faptul că aici au decis să se formeze 
ca specialiști  în medicină mai mulţi cetăţeni 
turci, fapt salutat și încurajat de înaltul ofi cial. 
Spre fi nal, Ambasadorul Turciei și-a exprimat 
disponibilitatea pentru crearea unui partene-
riat durabil la nivel de insti tuţie și ţară.

În cadrul vizitei, Excelenţa Sa a fost însoţit 
de Esra ȘEN, secretar III și ofi ţer politi c, Ali 
Külti gin ÜLGÜ, colaborator al Departamentu-
lui Consular al Ambasadei Turciei.

Ambasadorul Turciei în vizită la 
USMF "Nicolae Testemițanu"

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” în colabo-
rare cu Ofi ciul Naţional 
Erasmus+ și Ministerul 
Educaţiei, Culturii și Cerce-
tării al Republicii Moldova
a desfășurat, în data de 16 
noiembrie, o sesiune de in-
formare privind managemen-
tul mobilităţilor academice 
internaţionale.

„Colaborarea cu Ofi -
ciul Naţional Erasmus+ este 
o onoare și o valoare pentru 
insti tuţia noastră, iar subiecte-
le abordate sunt o prioritate pe 
agenda de lucru”, a subliniat, 
în deschiderea evenimentului, 
Evelina Gherghelegiu, șefa De-
partamentului Relaţii Externe 
și Integrare Europeană a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”. Refe-
rindu-se la specifi cul acti vităţii 
Universităţii de la Bologna, 
drept model de acti vitate pe 
segmentul internaţionalizării, 
reprezentantul DREIE a făcut o 
paralelă, menţionând că insti -
tuţia europeană împărtășește 
aceeași idee cu USMF „Nicolae
Testemiţanu” și a exprimat 
recunoști nţă pentru serviciile 
consultanţilor de vază, care 
ajută la soluţionarea anumitor 
întrebări și difi cultăţi coti diene.

Ludmila Pavlov, șef de di-
recţie la Ministerul Educaţiei, 
Culturii și Cercetării al Republicii
Moldova, a specifi cat că insti -
tuţia pe care o reprezintă ră-
mâne interesată și susţine ori-
ce program de mobilitate aca-
demică pentru cadre didacti ce 
sau studenţi, deoarece acestea 
asigură o parti cipare mai acti -
vă a insti tuţiilor în procesul de 
internaţionalizare. Pentru ţara 
noastră, Programul Erasmus+ 
și, anume, segmentul mobi-
lităţii creditare, consti tuie o 
bună oportunitate de a obţine 
obiecti vul privind ati ngerea 
cotei de 20% de studenţi mo-
bili în spaţiul european, până 
în anul 2020 – obiecti v trasat 
în contextul Procesului de la 
Bologna. Reprezentanta minis-
terului de resort a completat 
că mobilităţile au la bază două 
aspecte foarte importante: pe 
de o parte, se axează pe dez-

voltarea personală și multi cul-
turalitate, iar pe de altă parte 
reprezintă un atu esenţial în 
dezvoltarea curriculară, în con-
textul alinierii la standardele 
și rigorile universităţilor din 
Europa.

Fillipo Sartor, șeful Depar-
tamentului Proiecte Profesio-
nale Internaţionale și Dezvol-
tarea Cooperării la nivel extra-
european, Universitatea din 
Bologna, Italia, care este și ex-
pert al Asociaţiei Universităţilor 
Europene, a remarcat că în 
cadrul acestei sesiuni de in-
formare au fost stabiliţi exact 
partenerii unui proces de 
internaţionalizare, cum se ges-
ti onează mobilităţile și cum 
trebuie să fi e organizate servi-
ciile universităţilor pentru a fi  
capabile să internaţionalizeze. 

Un aspect la fel de impor-
tant abordat a fost și organi-
zarea serviciilor de mobilitate, 
dar și echivalarea notelor și a 
creditelor, care este un concept 
complicat și important, ce se 
bazează pe valori relati ve. Ex-
pertul italian a precizat că, de 
fapt, „internaţionalizarea este 
un proces ce se realizează în 
ti mp”, iar drept exemplu a fost 
oferit cazul Universităţii de la 
Bologna, care a semnat prime-
le acorduri cu alte universităţi 
după cel de-al Doilea Război 
Mondial, în anul 2000 a în-
ceput aplicarea modelului 
de internaţionalizare bazat 
pe mobilitate, iar din 2015 a 
schimbat abordarea bazată pe 
funcţiuni gen delegaţii, proiec-

te – pe un model orientat pe 
focusarea geografi că. Fillipo
Sartor a informat audienţa 
despre acti vitatea Universităţii 
de la Bologna, care este a doua 
ca mărime în Italia și are peste 
2500 de studenţi într-un oraș 

cu o populaţie de 4000 de 
locuitori. Universitatea de la 
Bologna este cunoscută în lume 
și în ţară ca un oraș studenţesc, 
majoritatea studenţilor fi ind 
originari din ţările europene, 
dar și din alte state, care vin la 
studii prin intermediul proiec-
telor de internaţionalizare și de 
mobilitate.

La seminar au parti ci-
pat și delegaţi ai Universităţii 
Pedagogice „Aleco Russo” 
din Bălţi și ai Universităţii de 
Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, 
care, alături de reprezentanţii 
insti tuţiei noastre, au relatat 
despre experienţa lor în dome-
niul mobilităţilor academice.

Scopul major al Procesu-
lui Bologna este crearea unui 
Spaţiu European al Învăţă-
mântului Superior (European 
Higher Educati on Area), bazat 
pe cooperare internaţională și 
schimb academic pentru faci-
litarea mobilităţii studenţilor, 
profesorilor și cercetătorilor 
și pregăti rea ti nerilor pentru 
carierele viitoare și pentru cali-
tatea de cetăţeni acti vi în soci-
etăţile democrati ce europene.

În prezent, 48 de state 
sunt membre ale Procesului 
Bologna, iar Republica Moldova
a aderat în luna mai 2005, la 
Summitul de la Bergen.

Managementul mobilităților
academice internaționale

O delegaţie a Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţa-
nu” din Republica Moldova, consti tuită din 
rectorul Ion Ababii și Igor Cemortan, prorec-
tor pentru calitate și evaluare academică, a 
efectuat o vizită de lucru în Statul Israel, în pe-
rioada 21-30 noiembrie 2018. Reprezentanţii 
insti tuţiei au avut mai multe întâlniri cu fa-
ctori de decizie din domeniul sănătăţii privind 
stabilirea direcţiilor de cooperare în instrui-
rea cetăţenilor israelieni în domeniul medical 
și farmaceuti c.

Echipa universităţii noastre a avut o în-
trevedere cu dr. Itamar Grott o, vicedirector 
general al Ministerului Sănătăţii din Israel, 
profesorul Shaul Yatziv, director al Departa-
mentului Licenţe Medicale Profesionale al 
Ministerului Sănătăţii, precum și cu alţi ofi -
ciali. În cadrul întâlnirii, au fost accentuate 
principalele direcţii de formare a cadrelor 
medicale pentru Israel, care urmează a fi  
adaptate în conformitate cu standardele din 
această ţară, partea israeliană exprimându-și 
acordul de a coopera logisti c în vederea im-
plementării obiecti velor propuse. 

Astf el, se preconizează ca, la înmatriculare, 
cetăţenii israelieni să susţină probele de admi-
tere în conformitate cu tehnicile aplicate în Isra-
el pentru selectarea candidaţilor la studii. Un alt 
aspect ţine de selectarea exigentă a studenţilor 
la primii ani de studii și exmatricularea celor cu 
performanţe joase la învăţătură. În același ti mp, 
se identi fi că soluţii de includere a studenţilor 
în programe de mobilitate și realizării stagiului 
practi c în spitalele din Israel.

În  același context, delegaţia USMF
„Nicolae Testemiţanu” a avut o întrevedere 
cu dr. Ahmad Tibi, vicepreședinte al Knesset
(Parlamentul Statului Israel), cu care s-a dis-
cutat despre pregăti rea profesională a vii-
torilor medici israelieni în cadrul insti tuţiei 
noastre. Deputatul și-a arătat disponibilitatea 
de a susţine Universitatea în implementarea 
modifi cărilor ce vor conduce la ajustarea pro-
cesului de instruire a cetăţenilor din Israel la 
rigorile din ţara de origine.

Programul vizitei a inclus și întâlnirea 
conducerii USMF „Nicolae Testemiţanu” cu 
reprezentanţii a șapte companii de recru-
tare din Israel, ce au semnate acorduri de 
colaborare cu insti tuţia noastră. Acești a au 
fost informaţi despre rezultatele negocierilor 
dintre Universitate și Ministerul Sănătăţii din 
Israel în vederea opti mizării procesului de 
pregăti re a cadrelor medicale, fi ind discutate 
detaliile cu privire la toate etapele - începând 
de la admiterea candidaţilor la studii și până la 
susţinerea examenelor de absolvire.

De asemenea, rectorul Ababii și prorec-
torul Cemortan s-au întâlnit și cu unii părinţi 
ai studenţilor israelieni, care au solicitat ex-
ti nderea ofertei de studiere a limbilor rusă și 
română, care pot fi  uti lizate în acti vitatea de 
medic în Israel.

Delegaţia a avut o întâlnire și cu 
reprezentanţii Asociaţiei de Implantologie 
Orală din Israel, unde au fost abordate căile 
de exti ndere a cooperării, inclusiv invitarea 
cadrelor didacti ce din Israel prin intermediul 
programelor Visiti ng Professor. 

Rectorul Ion Ababii într-o vizită de 
documentare în Israel

O delegaţie din Marea 
Britanie, reprezentată de 
profesorul John Philip, chi-
rurg, doctor în știinţe me-
dicale, membru al Clubului 
Internaţional Rotary, a vizi-
tat Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie Nicolae
Testemiţanu cu scopul de a 
evalua grantul global pen-
tru educaţie în programul de 
Asistenţă medicală generală 
la universitatea noastră. Re-
amintim că, în anul de studii 
2018-2019, instituţia noastră 
a lansat o nouă specialitate 
privind pregătirea asistente-
lor medicale cu studii supe-
rioare. Proiectul a fost rea-
lizat cu suportul consultativ 
al partenerilor de la Școala 
de Nursing din Greensboro 
a Universităţii din Carolina
de Nord și al Asociaţiei 
Americane din Nursing.

Vizita a fost întreprinsă 
cu scop de efectuare a unui 
bilanţ al activităţilor de im-
plementare a programului de 
Asistenţă medicală generală. 
„Dorim să vedem impactul 
proiectelor susţinute de Clu-
bul Internaţional Rotary asu-
pra persoanelor care au pri-
mit acest suport și care este 
beneficiul lor”, a subliniat 
prof. John Philip. 

Olga Cerneţchi, prorec-
tor pentru asigurarea calităţii 

și integrării în învăţământ, 
a informat că până în anul 
curent, asistentele medicale 
erau pregătite la nivel de co-
legiu, iar introducerea aces-
tei noi programe de studii în 
învăţământul superior me-
dical din Republica Moldova

 presupunea anumite parti-
cularităţi. Asistenţa tehnică 
și consultativă a partenerilor 
de la Școala de Nursing din 
Greensboro a fost cel mai im-
portant moment în iniţierea 
acestui program, în special în 
procesul de planificare și im-
plementare a curriculumului, 
dezvoltarea cursurilor, instru-
irea și antrenarea membri-
lor facultăţii. Ulterior, acest 
program definitivat a obţinut 
autorizarea provizorie ca 
rezultat al evaluării externe 
de către Agenţia Naţională 
de Asigurare a Calităţii în 

Educaţie și Cercetare, iar 
Guvernul Republicii Moldova
a oferit 15 locuri bugeta-
re pentru programul de 
Asistenţă medicală generală. 

 Prof. John Philip și-a ex-
primat bucuria pentru faptul 
că administraţia Universităţii 

este recunoscătoare pentru 
suportul acordat de Clubul 
Internaţional Rotary în dez-
voltarea învăţământului su-
perior medical din Republica 
Moldova.

Clubul Internaţional 
Rotary este o organizaţie ce 
prestează servicii de bineface-
re în 180 de ţări ale lumii, aju-
tând peste un milion de per-
soane, iar 40 la sută din fon-
durile organizaţiei sunt acor-
date pentru îmbunătăţirea 
serviciilor de sănătate la nivel 
mondial.

Evaluarea grantului global 
pentru educaţie 
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Medicii pediatri din Republica 
Moldova au adus un omagiu pro-
fesorului universitar Victor Gheţeul 
– personalitate notorie a medicinei 
autohtone, ilustru pediatru, pneu-
molog, fondator al Catedrei de pe-
diatrie nr. 2 a Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, care, în acest an, 
ar fi împlinit 90 de ani de la naș-
tere. Cu acest prilej, în data de 26 
octombrie 2018, Clinica de Pne-

umologie din cadrul Departa-
mentului Pediatrie a organizat o 
conferinţă știinţifico-practică cu 
participare internaţională Maladii 
ale sistemului bronhopulmonar la 
copii: factori de risc, etiopatogenie, 
diagnostic și terapii contemporane.

Gheorghe Rojnoveanu, pro-
rector pentru activitatea știinţifică 
la USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
a menţionat că, pe lângă come-
morarea ilustrului medic pediatru 
Victor Gheţeul, evenimentul a 
marcat și Ziua Internaţională a 
Știinţei pentru Pace și Dezvoltare, 
proclamată și stabilită de UNESCO 
la 10 noiembrie – sărbătoarea pro-

fesională a lucrătorilor din sfera 
știinţei și inovării. În altă ordine 
de idei, profesorul Rojnoveanu a 
afirmat că astfel de întruniri sunt 
productive și eficiente, facilitând 
transferul de cunoștinţe și bune 
practici. „Forumul va oferi posi-
bilitatea de a prelua experienţe-
le bune între colegi din diferite 
școli de specialitate, de a discuta 
asupra diverselor abordări în tra-
tamentul pacienţilor cu maladii 

bronhopulmonare și de a colabora 
între echipe. În același timp, parti-
ciparea specialiștilor din România 
și Rusia presupune dezvoltarea 
parteneriatelor dintre Republica
Moldova și ţările europene pe 
plan medical, cultural și știinţific”, 
a subliniat prorectorul.

Profesorul universitar Svetlana
Șciuca, Departamentul Pediatrie a 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, a co-
municat audienţei datele cele mai 
importante din viaţa și activitatea 
mesagerului și pilonului pediatriei 
autohtone, Victor Gheţeul – un 
Om de o intelectualitate și o ca-
rismă enormă de medic. „Am fost 

o norocoasă să fiu discipolul re-
gretatului profesor, de la care am 
învăţat și am preluat bune practici 
în domeniul pediatriei și a activită-
ţii de cercetare, dar și lucruri utile 
pentru viaţă”, a afirmat Svetlana 
Șciuca.

În opinia lui Valentin Ţurea, 
profesor universitar la Departamen-
tul Pediatrie, Victor Gheţeul a fost o 
persoană influentă atât în calitatea 
sa de medic, cât și în viaţa persona-
lă. „Perioada de aur a pediatriei din 
Republica Moldova a fost anume 
cea când a activat Victor Gheţeul 
și colegii săi, formând o comunita-
te pediatrică absolut deosebită de 
profesioniști – oameni cu atitudini 
deosebite faţă de copii și de societa-
te”, a precizat profesorul Ţurea.

Sergiu Gladun, directorul 
Institutului Mamei și Copilului, a 
accentuat că marele savant și pro-
fesor a contribuit la dezvoltarea 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, cât 
și la fondarea instituţiei pe care 
o administrează. „Fiecare me-
dic, care a făcut stagiu la Catedra 
de pediatrie, poate fi considerat 
membru al școlii Victor Gheţeul, 
unde a reușit să însușească cele 
mai bune metode de diagnostic și 
de tratament, precum și norme de 
comportament cu micii pacienţi”.

Conferinţa a reunit un număr 
mare de participanţi din comuni-
tatea medicală din ţară și de peste 
hotare: cadre știinţifico-didactice, 
medici-rezidenţi, pediatri, medici 
de familie și specialiști care acti-
vează în domeniul pneumologiei, 
ftiziopneumologiei, ORL, alergolo-
giei, medicinei interne, chirurgiei 
pediatrice, sănătăţii publice ș.a. 
Evenimentul s-a desfășurat în ca-
drul proiectului Organizarea mani-
festărilor știinţifice internaţionale 
și a fost finanţat de Academia de 
Știinţe a Moldovei.

Profesorul Gheorghe
Rojnoveanu, prorector
pentru activitate știinţifică 
la USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, prezent la 
deschiderea conferinţei, 
a subliniat că acţiunea s-a 
înscris în șirul evenimente-
lor consacrate Centenarului 
Marii Uniri, iar oaspeţii no-
torii din Ucraina și România 
i-au conferit o semnificaţie 
aparte.

Referindu-se la per-
sonalitatea profesorului 
Muhin, prorectorul a subli-
niat că Domnia Sa a rămas 
în istoria Institutului de Stat 
de Medicină din Chișinău 
ca reprezentant al vechii 
pături a inteligenţimei ruse 
care și-a consacrat viaţa, 
cunoștinţele și capacităţile 
intelectuale în numele pros-
perării știinţei medicale. „A 
fost un savant ilustru, o per-
sonalitate cu o cultură vas-
tă, model de devotament 
și responsabilitate, care 
s-a dedicat 20 de ani pros-
perării instituţiei noastre. 
Avem obligaţia să păstrăm 
cu sfinţenie și să dezvoltăm 
tradiţiile medicinei autoh-
tone, tot ce a proiectat și a 
iniţiat marele Efim Muhin și 
ne revine și misiunea de a 

educa noi generaţii de me-
dici în spiritul acelor valori”, 
a punctat prorectorul.

Victor Ghicavîi, șeful 
Catedrei de farmacologie 
și farmacologie clinică, și-a 
exprimat convingerea că 
acest forum profesional va 
aduce un plus de claritate 
în domeniul farmacologiei 
și va continua tradiţia de a 
onora memoria marelui sa-
vant și profesor universitar 
Efim Muhin – fondatorul 
acestei știinţe în ţara noas-
tră, laureat al Premiului de 
Stat al Republicii Moldova.

Nicolae Bacinschi, pro-
fesor universitar la Catedra 
de farmacologie și farmaco-
logie clinică, a vorbit despre 
viaţa și activitatea ilustru-

lui savant Efim Muhin, a 
cărui nume se asociază cu 
implementarea unor do-
menii știinţifice farmaco-
logice importante, a unei 
școli știinţifice, fondarea 
Societăţii Știinţifice a Far-
macologilor din Republica 
Moldova și multe altele.

Lucrările conferinţei 
s-au desfășurat în zilele de 
30 noiembrie și 1 decem-
brie și au abordat realizările 
farmacologilor autohtoni 
privind vitaminele utilizate 
în tratamentul afecţiunilor 
hepatice al copii, studiile 
privind farmacoterapia cu 
antibiotice, problemele de 
siguranţă pentru anumite 
tipuri de produse farmace-
utice ș.a.

Șase busturi noi au fost dezve-
lite pe Aleea savanţilor și medicilor 
iluștri din Chișinău, în data de 20 
noiembrie 2018. Aceste persona-
lităţi notorii în domeniul medici-
nei și farmaciei sunt profesorii: 
Alexandra Vizitiu, Constantin 
Matcovschi, Vasilii Cecurin, Ion 
Marin, Vasilii Cuprianov și Alexei 
Molohov.

Academicianul Ion Ababii, 
rectorul Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, a declarat că „fieca-
re dintre aceste personalităţi are o 
poveste distinsă și extraordinară, 
legată de destinul Universităţii, care 
rămâne ţesută în memoria întregii 
comunităţi medicale. Aceste nume 
de vază fac parte din pleiada ono-
rabilă de înaintași – reprezentanţi ai 
școlilor medicale din fosta Uniune 
Sovietică, iar trei dintre ei sunt co-
naţionalii noștri, care, în momente 
complicate și grele prin care a tre-
cut poporul, dar și universitatea 
noastră, au avut o poziţie fermă, de 
neclintit, servind drept model de ur-
mat pentru generaţiile ulterioare de 
medici. Aceste personalităţi merită 
să le înveșnicim numele pe Alee și, 
astfel, se înscriu în paginile de aur 
ale istoriei medicinei moldave și în 
tezaurul culturii spirituale a ţării”.

În opinia academicianului 
Gheorghe Ghidirim, profesor la Cate-
dra de chirurgie nr. 1 Nicolae Anestiadi
a USMF „Nicolae Testemiţanu”, „as-
tăzi, asistăm la un eveniment de 
anvergură, unde se întâlnesc două 
generaţii care ne-au născut corpul 
profesoral al Institutului de Medi-
cină nr. 1 din Sankt Petersburg și, 
paralel, reprezentanţii medicinei 
autohtone, născuţi și educaţi pro-
fesional de „mohicani” ai medici-
nei ruse, care au găsit aici un teren 
prodigios și au început a crește ca-
drele noastre naţionale la Institutul 
de Stat de Medicină din Chișinău. 
Marele Nicolae Testemiţanu
a știut să-și selecteze echipa și, as-
tăzi, este o mândrie pentru noi că 
putem dezvolta ideile înaintașilor și 
tradiţiile Almei Mater”.

Sculptorul Veaceslav Jigliţchi, 
conducătorul grupului de autori 
care au lucrat la edificarea bustu-

In memoriam Victor Ghețeul – personalitate 
notorie a medicinei autohtone

Omagiu profesorului universitar 
Efim Muhin

Farmacologii din ţara noastră s-au întrunit la o conferinţă știinţifică pentru a afla 
noutăţile din domeniu și pentru a aduce un omagiu profesorului universitar Efim Muhin 
– personalitate notorie a medicinei autohtone, ilustru farmacolog, care la 28 decem-
brie 2018 ar fi împlinit 100 de ani de la naștere. Manifestarea știinţifică cu participare 
internaţională „Actualităţi în farmacologie și farmacologie clinică” a fost organizată 
de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în parteneriat 
cu Societatea Farmacologilor din Republica Moldova. 

Noi busturi pe Aleea savanţilor şi medicilor iluştri 
rilor și-a exprimat încântarea pen-
tru faptul că „a contribuit la pro-
cesul măreţ de zidire a memoriei 
personalităţilor notorii din sistemul 
sănătăţii, care și-au consacrat viaţa 
misiunii nobile de a trata bolnavii 
și de ajuta oamenii suferinzi. Fie-
care membru al grupului nostru de 
artiști plastici a depus maximum 
efort pentru a crea, dăruind, prin 
propriul talent și dibăcie, pentru ca 
aceste busturi să dăinuie în veci”. 
Din grupul de autori care au lu-
crat la realizarea busturilor mai fac 
parte sculptorii Tatiana Bazarova 
și Dmitrii Harasanov. Busturile au 
fost create timp de jumătate de an, 
fiind sculptate în bronz și sunt in-
stalate pe socluri de granit. 

La eveniment au participat 
reprezentanţii administraţiei USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, academici-
eni, cadre știinţifico-didactice, me-
dici, studenţi, medici rezidenţi, unii 
discipoli și rude ale acestora.

Menţionăm că Aleea savanţilor 
și medicilor iluștri a fost inaugurată în 
octombrie 2015, cu 36 de busturi ale 
personalităţilor marcante ale medicinei 
și farmaciei autohtone, care au contri-
buit la dezvoltarea învăţământului su-
perior medical și a sistemului naţional 
de sănătate. Printre numele de vază 
care au stat la baza formării tradiţiilor 
USMF „Nicolae Testemiţanu” și ale 
căror busturi se înalţă pe Alee se nu-
mără: rectorii Ipatie Sorocean, Nicolae 
Testemiţanu, Leonid Cobâleanschi, 
Nicolai Starostenko; profesorii
Nicolae Anestiade, Natalia Gheorghiu, 
Vasile Procopișin, Constantin Ţîbîrnă și 
mulţi alţii.  

 Alexandra Vizitiu (1928-1990) 
– emerit pedagog, ilustru practician 
și savant, una dintre cele mai valo-
roase și renumite personalităţi din 
istoria medicinei autohtone. În pe-
rioada 1963-1969, a deţinut funcţia 
de șef al Catedrei de microbiologie 
și, concomitent, funcţia de prorec-
tor la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău (ISMC). Pe parcursul 
întregii sale activităţi, profesorul 
Alexandra Vizitiu a fost un model de 
perseverenţă în munca de cercetare, 

de perfecţionare continuă a nivelului 
profesional și de descoperire a noi 
orizonturi în domeniu.

Vasilii Cecurin (1891-1963) 
– fondatorul Catedrei de otorino-
laringologie a Institutului de Stat 
de Medicină din Chișinău (1945). 
A deschis Secţia de otorinolaringo-
logie în cadrul Spitalului Clinic Re-
publican și a pus bazele catedrelor 
de ORL în Chișinău (RSSM), Tașkent 
(Uzbekistan), Reazan (Federaţia 
Rusă). Peste 30 de ani a exercitat 

(1991-1998). A fost specialist princi-
pal în domeniul traumatologiei și or-
topediei al Ministerului Sănătăţii al 
RM, membru al conducerii Societăţii 
Știinţifice Republicane de Traumato-
logie și Ortopedie. Este autor a 393 
de publicaţii știinţifice, a șase breve-
te de invenţie și a 92 de certificate 
de inovaţii în domeniul ortopediei și 
traumatologiei, precum și autor și 
coautor a trei manuale. Pentru meri-
te deosebite i-au fost conferite titlu-
rile onorifice de „Eminent al ocrotirii 

Conrad Röntgen”(2004), „Robert 
Koch” (2005); distins cu Ordinul 
„Nicolae Pirogov” (2005), medalia 
comemorativă „Petru I”, medalia de 
argint „Ivan Pavlov” (1996), Ordinul 
suveran „Sf. Ioan de la Ierusalim” 
(2001), Cavalerii de Malta (gradul 
de Comandor), titlul onorific „Om 
Emerit” (2000) și distincţia de stat 
„Gloria Muncii” (2010). 

Alexei Molohov (1897-1966) - 
profesor universitar, doctor habilitat 
în știinţe medicale, fondator și șef al 
Catedrei de psihiatrie a Institutului de 
Stat de Medicină din Chișinău (1945-
1966), formând o echipă competentă 
de specialiști. A deţinut funcţia de 
prorector pentru activitate știinţifică 
(1961-1962), președinte al Societăţii 
Republicane a Neuropatologilor și 
Psihiatrilor și specialist principal în 
psihiatrie al Ministerului Sănătăţii din 
RSSM.  Interesele sale știinţifice au 
fost concentrate, în special, pe cerce-
tarea formelor clinice în schizofrenie. 
A făcut parte din grupul de autori a 
primei ediţii a Marei Enciclopedii Me-
dicale. Sub conducerea profesorului 
Molohov, a fost deschis unul dintre 
cele mai mari spitale de psihiatrie 
din spaţiul URSS – cel din orășelul 
Costiujeni – devenit o instituţie știin-
ţifico-practică de importanţă majoră 
pentru sistemul de sănătate.

Vasilii Cuprianov (1912-2006) 
– șef al Catedrei de anatomie a 
omului a ISMC (1956-1959), aca-
demician al Academiei de Știinţe 
Medicale din URSS, laureat al pre-
miului de Stat al URSS, președinte 
al Societăţii Anatomiștilor, Histo-
logilor și Embriologilor din spaţiul 
ex-sovietic, redactor-șef al revistei 
„Архив aнатомии, гистологии и 
эмбриологии”, specialist cu renume 
în domeniul microcirculaţiei. Profe-
sorul Cuprianov a promovat direcţii 
știinţifice noi în domeniul inervaţiei 
vaselor sangvine și a structurilor de 
ţesut conjunctiv. În anul 1977, pentru
ciclul de lucrări privind problema sis-
temului microcirculator, profesorului 
Cuprianov i-a fost acordat Premiul 
de Stat. La aniversarea a 90 de ani 
de la naștere, pentru merite deose-
bite, i-a fost conferit titlul onorific 
de Doctor Honoris Cauza al USMF
 „Nicolae Testemiţanu”.

funcţia de șef al catedrei ORL în ace-
ste republici. A creat Societatea Me-
dicilor Otorinolaringologi în RSSM. A 
organizat expediţii în raioanele ţării 
pentru profilaxia bolilor ORL și, sis-
tematic, a susţinut seminare pentru 
oreliști. În 1947, a editat manua-
lul „Восстaновление равновесия 
после выпадения вестибулярного 
аппарата” – una dintre primele 
cărţi editate sub egida Institutului 
de Stat de Medicină din Chișinău, 
înaintată pentru Premiul Stalin – cea 
mai înaltă distincţie în acele timpuri.

Ion Marin (1931-2015) – patri-
arh al ortopediei și traumatologiei în 
Republica Moldova, talentat savant 
și ilustru pedagog, care și-a dedicat 
peste 55 de ani de activitate USMF 
„Nicolae Testemiţanu”. A exercitat 
funcţia de decan al Facultăţii de 
Medicină Generală (1986-1991), 
șef al Catedrei de traumatologie, 
ortopedie și chirurgie de campanie 

sănătăţii din URSS” și „Om Emerit”, a 
fost decorat cu Ordinul „Gloria Mun-
cii”, medalia „Veteran al Muncii”, in-
signa „Inventator Emerit”, medaliile 
comemorative „Nicolae Testemiţa-
nu” și „Toma Ionescu” (România).

Constantin Matcovschi (1930-
2015) a pus bazele știinţei moldave 
în domeniul farmaceuticii, a exer-
citat funcţiile de șef al Catedrei de 
farmacologie și farmacologie clinică 
a ISMC, a fost primul decan al Facul-
tăţii de Farmacie, fondată în anul 
1964, prorector pentru activitate 
didactică (1966-1968). A avut un rol 
semnificativ în procesul de trecere a 
predării cursurilor în limba română, 
participând la traducerea din limba 
rusă a manualelor de farmacologie. 
Este autorul a cca 120 de lucrări ști-
inţifice, inclusiv monografii, îndru-
mare, brevete de invenţie, ghiduri 
pentru studenţi, medici și farmaciști. 
A fost apreciat cu medaliile „Wilhelm 
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Lauri merituoşi

Disciplina de pneumologie 
și alergologie a Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” a 
desfășurat un eveniment remar-
cabil pentru lumea medicală din 
Republica Moldova – lansarea 
cărţii „Tuberculoza în cazuri 
clinice comentate”. Evenimen-
tul a avut loc în data de 16 oc-
tombrie 2018, în cadrul ședinţei 
Societăţii de Respirologie din 
Moldova VIAREMO, și a fost 
consacrat Zilelor Universităţii.

Valoroasa lucrare de spe-
cialitate în pneumologie este 
rezultatul muncii colectivului 
de autori: Dumitru Chesov,
Oxana Munteanu, Doina Rusu, 
Eugenia Scutaru,  Ilie  Arapan, 
condus de profesorul universitar 
Victor Botnaru. Cartea constituie 
un ghid practic într-un domeniu 
de mare interes, fiind bogat ilus-
trată, impresionând prin stilul 
academic, prin conceptul mo-
dern de redactare și posibilitatea 
de autoevaluare.

La evenimentul de lansa-
re, profesorul Victor Botnaru, 
șeful Disciplinei de pneumologie 
și alergologie, Departamentul 
Medicină Internă, a trecut în 
revistă etapele activităţii colec-
tivului de autori, menţionând 
originea apariţiei acestei cărţi, 
dificultăţile prin care au trecut 
și cele mai captivante situaţii din 
perioada în care aceasta a fost 
scrisă.  

Profesorul Emil Ceban, pro-
rector pentru activitate clinică, a 
subliniat actualitatea și relevanţa 

lucrării ce cuprinde o varietate 
de cazuri comentate, fapt ce va 
facilita autoinstruirea medicilor 
de orice specialitate, într-o pro-
blemă aparent simplă, dar în re-
alitate – destul de complexă.

Profesorii Vasile Lutan și 
Porfirie Cazacu au menţionat că 
autorii au reușit să demonstreze 
conexiunea disciplinelor clinice 
și fundamentale, elucidând prin 
cazuri clinice verigile patogeneti-
ce ale tuberculozei.

Medicii-pneumologi Aliona
David, Diana Condraţchi și 
Carmina Paladi au vorbit des-
pre importanţa publicaţiei 
pentru activitatea clinică atât 
a medicilor începători, cât și a 
celor cu mai multă experienţă, 
având certitudinea că aceasta 
va permite creșterea gradului de 
conștientizare a problemelor cu 

care se confruntă un pacient dia-
gnosticat cu tuberculoză.

De asemenea, actualii și 
foștii discipoli ai distinsului profe-
sor Victor Botnaru (studenţi, me-
dici rezidenţi, pneumologi și aler-
gologi din instituţiile medico-sa-
nitare municipale și raionale) și-
au exprimat gratitudinea pentru 
suportul știinţific și practic cules 
din manualele și monografiile 
editate sub conducerea Dom-
niei Sale. Și reprezentanţii Bibli-
otecii Știinţifice Medicale i-au 
mulţumit profesorului Botnaru
și colectivului de autori atât 
pentru donaţia curentă a cărţii 
„Tuberculoza în cazuri clinice 
comentate”, cât și pentru cele 
anterioare - publicaţii ce au ge-
nerat un interes sporit, în spe-
cial în rândurile studenţilor și 
rezidenţilor.

Victor Lorin Purcărea – 
Doctor Honoris Causa 

al USMF „Nicolae Testemițanu” 
„În istoria universităţii noa-

stre s-a mai înscris o filă importantă, 
și anume, am devenit mai bogaţi cu 
un Doctor Honoris Causa – titlu ono-
rific conferit profesorului Victor Lorin 
Purcărea, director al Editurii Universităţii 
de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din 

București, profesor în cadrul Departamen-
tului Marketing și Tehnologie Medicală”.  
Declaraţia aparţine academicianului Ion 
Ababii, rector al Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”  în Republica Moldova.

La deschiderea ceremoniei, rectorul 
Ion Ababii a menţionat că acest titlu ono-
rific a fost conferit profesorului Purcărea 
pentru merite deosebite în valorificarea 
activităţii Domniei Sale pe plan naţional 
și internaţional, pentru aportul consi-
derabil în stabilirea și promovarea rela-
ţiilor de cooperare între USMF „Nicolae
 Testemiţanu” și UMF „Carol Davila”. 
Profesorul Purcărea a oferit Bibliotecii 
Știinţifice Medicale valoroase donaţii de 
publicaţii de specialitate, apărute la editu-
ra universităţii române.

La rândul său, profesorul Victor Lorin 
Purcărea s-a declarat onorat pentru înaltul 
titlu, acordat de Senatul USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, mărturisind că, pe parcursul
celor doisprezece ani de colaborare, a ră-
mas profund impresionat de bunăvoinţa 
și profesionalismul de care au dat dovadă 
reprezentanţii universităţii noastre și și-a 
asumat angajamentul de a asigura conlu-
crarea de mai departe între instituţii, prin 
schimbul de experienţă între cadrele pro-
fesoral-didactice, programe de mobilitate 
pentru studenţi și rezidenţi, suport în pro-
movarea publicaţiilor știinţifice. „Sperăm 
ca această relaţie să devină una tot mai 
consolidată și să fie validată prin colabo-
rări profesionale ce va asigura progresul 
instituţiilor noastre, pentru că avem de 
învăţat unii de la alţii”, a spus profesorul 
român.

La manifestarea solemnă au fost 
prezenţi membrii Senatului, șefi de sub-
diviziuni, cadre profesoral-didactice, me-
dici-rezidenţi și studenţi. La eveniment a 
participat și profesorul Florian Popa, ex-
rectorul UMF „Carol Davila”, în prezent – 
senator în Parlamentul României și consili-
er al prim-ministrului României.

Tuberculoza în cazuri clinice 
comentate: ghid practic 

Studenţii și rezidenţii Uni-
versităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
cu cea mai bună reușită acade-
mică și o bogată activitate extra-
curriculară au fost premiaţi în ca-
drul Galei Mediciniștilor Laureaţi 
2018, ediţia a VII-a, la categoriile 
– Studii, Știinţă, Abilităţi organiza-
torice, Sport, Cultură și Voluntariat. 

Gala Mediciniștilor Laureați 2018

Festivitatea de premiere a avut 
loc într-un cadru solemn, la care a 
participat administraţia Universităţii, 
reprezentată de rector, prorectori, 
decani, prodecani și cadre didactice.

Academicianul Ion Ababii a fă-
cut o trecere în revistă a celor mai im-
portante evenimente ale anului 2018 
și a accentuat valoarea „celor mai 
buni dintre cei mai buni” studenţi și 
rezidenţi. „Administraţia Universită-
ţii mizează mult pe inteligenţa, per-
severenţa, cutezanţa și creativitatea 
Dumneavoastră. Sunteţi speranţa 
de mâine a potenţialului intelectual 
al naţiunii și este foarte important 
să conștientizaţi că de poziţia civică 
și acţiunile pe care le veţi întreprin-
de, depinde viitorul Almei Mater, al 
sistemului naţional de sănătate și vi-

itorul acestei ţări. Sunteţi un model 
pentru tinerii din Universitate și Vă 
îndemnăm să-i copleșiţi și pe ceilalţi 
de această enormă doză de energie 
și responsabilitate. Vă dorim să de-
veniţi adevăraţi patrioţi ai ţării și pi-
lonii de rezistenţă ai învăţământului 
superior medical și farmaceutic, și ai 
sistemului de sănătate”, a declarat 
rectorul Ion Ababii.

Pe parcursul evenimentului, 
au fost menţionaţi 30 de studenţi și 
rezidenţi, iar diplomele le-au fost în-
mânate de prorectorii USMF „Nicolae
Testemiţanu”. Precizăm că printre 
premianţi s-au regăsit și studenţi 
internaţionali din India și Israel.

Tot aici, au fost anunţate și re-
zultatele concursului „Cel mai frumos 
cămin în haine de sărbătoare”. Învin-
gătorii concursului – Căminul nr. 8 – și-
au oferit premiul, în valoare de 1000 
de lei, în scop caritabil copiilor nevoiași 
identificaţi de Asociaţia Studenţilor și 
Rezidenţilor în Medicină. În acest sens, 
la Gala Mediciniștilor Laureaţi au fost 
amenajate două cutii pentru colec-
tarea darurilor pentru acești copii, 
iar comunitatea universitară a donat 
cărţi, rechizite, jucării, haine și bani.

Ajuns la cea de-a V-a ediţie, 
concursul Premiul USMF „Nicolae 
Testemiţanu” pentru jurnaliști, 2018 
și-a desemnat câștigătorii: Premiul I – 
Svetlana Gore, reporter, TVR Moldova;
Premiul II – Nicolae Roibu, repor-
ter, Agenţia Informaţională de Stat 
Moldpres; Premiul III – Daniela 
Turculeţ, reporter, emisiunea me-
dicală „Creștem mari și sănătoși”, 
postul Accent TV. Cu certificate 
de participare și produse marca 
USMF „Nicolae Testemiţanu” au 
fost menţionaţi și Marina Dolgheri, 
reporter Moldova1 și Silvia Rotari, 
reporter SănătateInfo. Concursul 
are ca scop promovarea imaginii 
instituţiei prin materialele jurnalis-
tice reflectate în mass-media despre 
cele mai importante evenimente din 
viaţa universitară.

Gala Mediciniștilor Laureaţi 
2018 a fost animată de grupuri de 

colindători și urători, tineri talentaţi 
în muzică și dans, inclusiv de un grup 
de studente originare din India. 

 Mediciniștii Laureaţi 2018 sunt:

La categoria Știinţă: Vladimir 
Stratan și Olesea Catarau, rezidenţi, 
anul IV, Chirurgie plastică; Livia 
Tapu, rezident, anul II, Microbiolo-
gie; Mihai Coada, student, anul V, 
Facultatea de Stomatologie; Mihae-
la Chitoroaga, studentă, anul V, Fa-
cultatea de Medicină nr. 1.

La categoria Studii: Cristina 
Boronciuc, Facultatea de Stomatolo-
gie; Elena Gheorghișenco, Sănătate 
publică; Patricia Costin, Facultatea de 
Farmacie; Irina Popovici, Facultatea 
de Medicină nr. 1; Simaan Adham, 
Facultatea de Medicină nr. 2.

La categoria Abilităţi organi-
zatorice: Galina Panuș, studentă, 
anul IV, Facultatea de Stomatologie; 
Valentin Butnari, student, anul V, 
Facultatea de Medicină nr. 1; Irina 

Sîrbu, studentă, anul V, Facultatea 
de Stomatologie; Pavel Chior, stu-
dent, anul VI, Facultatea de Medici-

nă nr. 1; Eduard Khabarov, Faculta-
tea de Medicină nr. 1.

La categoria Sport: Selectionata 
Universităţii la fotbal: Yusuf Sanalla,
Artiom Artiomov, Iurie Noroc, Ion 
Vacula, Daniel Bulat, Vadim Lazari, 
Liviu Scutelnic, Sergiu Arnaut, Vasile 
Purici, Igor Cernavca, Cristian Stanca,
Diodor Stratila, Vasile Cigorean, 
Mihail Ivanov, Constantin Roznovan; 
Nicoleta Bodrug, studentă, anul II, 
Sănătate Publică; Adrian Varlan, 
student, anul V, Facultatea de Far-
macie; Anna Cristioglo, Sănătate Pu-
blică; Oleg Vasiliu, anul II, Facultatea 
de Medicină nr. 1.

Laureaţi la categoria Cultură:
Campionii TVC 2018 – echipa „Prazd-
nic”: Constantin Tataru, Daniel 
Munteanu, Victor Maximciuc, 
Alexandru Mîţu, Artemie Pelevaniuc, 
Tudor Gulica; Ansamblu de dans in-
dian: Kallupurackal Chacko Suncy, 
Merin Aiswarya, Kuriakose, Robert 
Jincy Mary George, Sreelakshmi 
Sunil Kumar, Raj Gaurav Natasha,
Pokkalath Muhamadali Riya, 
Malamal Kadungolath Das Krishna, 
Adiyeri Kunnumbrath Anjitha; Olga 
Roșu, studentă, anul III, Facultatea 
de Medicină nr. 1; Ana Maria Buliga, 
studentă, anul V, Facultatea de Medi-
cină nr. 1; Mohan Monisha, student, 
anul II, Facultatea de Medicină.

La categoria Voluntariat: Elena 
Ciumac, studentă, anul IV, Facul-
tatea de Medicină; Rodion Cujba, 
student, anul II, Facultatea de Me-
dicină; Daniela Bors, studentă, anul 
II, Facultatea de Stomatologie; Ana 
Tabarcea, studentă, anul IV, Facul-
tatea de Medicină; Mahroom Salee 
Mohamad, student, anul III, Faculta-
tea de Medicină.

Aducem sincere felicitări 
premianţilor și le dorim noi 
performanţe în viitor!
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Anual, în Republica 
Moldova, circa 1000 de fe-
mei sunt diagnosti cate cu 
cancer mamar, dintre care 
490 își pierd viaţa. Pentru a 
contribui la reducerea aces-
tor stati sti ci, studenţii și 
cadrele ști inţifi co-didacti ce 
de la Catedra de propede-
uti că stomatologică „Pavel 
Godoroja”, Facultatea
de Stomatologie a Univer-
sităţii de Stat de Medici-
nă și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, au decis să 

se alăture, pe parcursul lu-
nii octombrie 2018, cauzei 
„Iluminare în roz”, marcată 
în întreaga lume ca simbol 
al campaniei de informare 
a populaţiei privind pre-
venirea și lupta împotriva 
cancerului la sân.

În semn de solidari-
tate faţă de toate persoa-
nele care luptă și care au 
învins această maladie atât 
personalul catedrei, cât și 
studenţii, au purtat la piept 
o fundiţă roz, susţinând slo-
ganul campaniei „Pentru că 
ne pasă, pentru că sănăta-
tea are prioritate!”

Olga Cheptănaru, asis-
tent universitar la catedra 
menţionată, a specifi cat că 
acţiunile de prevenire so-
licită eforturi minime, din 
acest moti v au fost organi-
zate sesiuni de informare 
despre campanie pentru 
140 de studenţi de la Facul-
tatea de Stomatologie. În 
acest sens, mediciniști i au 
distribuit pliante ce conţin 
informaţii uti le la subiectul 

dat, pe care trebuie să le 
cunoască fi ecare femeie. 
Aceste sfaturi se referă la: 
autopalparea sânilor, vizita
la medicul-mamolog, efec-
tuarea mamografi ei și eco-
grafi ei – investi gaţii сe nu 
trebuie amânate după o 
anumită vârstă. În context, 
studenţii au fost îndemnaţi 
să transmită aceste simple 
sfaturi la un număr cât mai 
mare de femei din anturajul 
lor, în special celor din me-
diul rural.

Totodată, studenţii au 
adus la cunoști nţa popu-
laţiei acti vităţile întreprin-
se de Ministerul Sănătăţii, 
Muncii și Protecţiei Sociale, 
precum desfășurarea cam-
paniei „Un doctor pentru 
ti ne”, ce prevede acordarea 
consultaţiilor gratuite de că-
tre specialiști i mamologi și 
efectuarea mamografi ilor în 
camioane special echipate, 
în toate localităţile din ţară, 
cu susţinerea grupului de 
iniţiati vă RunPink Moldova.

Întâi octombrie este 
ziua în care, în toată lumea, 
edifi ciile clădirilor sunt ilu-
minate în culoarea roz, pen-
tru a duce cât mai departe 
mesajul de conști enti zare a 
importanţei depistării pre-
coce a cancerului mamar.

Dacă este diagnosti cat 
ti mpuriu, cancerul poa-
te fi  tratat și vindecat în 
proporţie de 95 la sută. În 
medie, 50% dintre cazurile 
de cancer sunt diagnosti -
cate la femei cu vârsta de 
peste 65 de ani.

Ina Pogonea, prode-
can la Facultatea de Me-
dicină nr. 1, conferenţiar 
universitar, a subliniat că 
tema este actuală, deoa-
rece, în conformitate cu 
principiile biologiei, „fi-
ecare produs consumat 
pătrunde în celule și, în 
acest mod, ne transfor-
măm în ceea ce mâncăm. 
Sănătatea noastră depin-
de direct de faptul cum 
ne alimentăm, secolul XXI 
fiind timpul marilor trans-
formări, dar și al modifică-
rilor genetice în produsele 
alimentare”, a accentuat 
prodecanul.

Elena Ciobanu, con-
ferenţiar universitar la Ca-

tedra de igienă generală, 
a specificat că atelierul a 
avut drept obiectiv princi-
pal schimbul de informaţii 
și păreri cu privire la calita-
tea produselor alimentare, 
alimentaţia corectă și sănă-
toasă, în special, la tineri. 
Astfel, studenţii au venit în 
faţa audienţei cu prezentări 
și experimente practice în 
vederea depistării falsifica-
torilor și aprecierii calităţii 
laptelui.

La workshop au partici-
pat studenţi, profesori și res-
ponsabili din cadrul filierei 
francofone a instituţiei noas-
tre, precum și a Universităţii 
Tehnice din Moldova – insti-
tuţie parteneră în proiect, a 
afirmat Ala David, responsa-
bil la Centrul de Reușită Uni-
versitară a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, precizând că 
astfel de activităţi se orga-
nizează, periodic, din anul 
2013.

„Atelierul de lucru
face parte din campania 
de informare și sensi-
bilizare privind impor-
tanţa alimentaţiei corec-
te, iniţiată de Polul de 
Excelenţă, Sanătate, 

Nutriţie și Securitate Ali-
mentară, cu sprijinul 
Agenţiei Universitare a 
Francofoniei”, a spus Vla-
dimir Plaiu, asistent și refe-
rent al AUF de la Chișinău.

Agenţia Universita-
ră a Francofoniei este o 
asociaţie internaţională ce 
reunește 845 de instituţii 
de învăţământ superior și 
de cercetare, provenind din 
111 ţări, de pe cinci conti-
nente.

Studenţii din anul întâi 
de la Facultatea de Medicină 
nr. 1 ai Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” s-au solidarizat, în 
data de 14 noiembrie, Marșului 
Mondial de Luptă cu Diabetul, la 
care Republica Moldova a parti-
cipat în premieră. Evenimentul, 
consacrat Zilei Mondiale de Lup-
tă cu Diabetul, cu genericul Dia-
betul preocupă fiecare familie!, 
s-a desfășurat, concomitent, în 
mai multe ţări ale lumii și a fost 
organizat de Asociaţia Studen-
ţilor și Rezidenţilor în Medicină 
(ASRM), la iniţiativa Asociaţiei 
ProDiab, membru al Federaţiei 
Internaţionale de Diabet.

Iniţial, mediciniștii au 
organizat, în faţa Blocului di-

dactic central al Universităţii 
un flashmob de sensibilizare 
a populaţiei, în timpul căruia 
au dansat. Ulterior, cei circa 
50 de studenţi s-au echipat cu 
tricouri și steguleţe cu logo-
ul Zilei Mondiale de Luptă cu 
Diabetul și s-au alăturat parti-
cipanţilor la Marșul Mondial,
în scuarul Catedralei Mitropoli-
tane „Nașterea Domnului” din 
capitală, iar apoi s-au deplasat 
pe strada pietonală din centrul 
Chișinăului (str. E. Doga).

Dumitriţa Nichiforeac, stu-
dentă în anul IV, Facultatea de 
Medicină nr. 1, reprezentanta 
ASRM, a specificat că, prin acest 
eveniment, organizatorii și-au 
propus să sensibilizeze populaţia 
să abordeze un stil de viaţă să-
nătos și să controleze nivelul de 
glicemie în sânge.

Rodica Gramma, confe-
renţiar universitar la Școala de 
Management în Sănătate Pu-

blică din cadrul USMF „Nicolae 
Testemiţanu” și coordonator de 
proiect la Asociaţia ProDiab, a 
subliniat că Republica Moldova 
participă pentru prima dată la 
Marșul Mondial de Luptă cu Di-
abetul, la care au aderat în jur 
de 500 de persoane, printre care 
studenţi de la universitatea noas-
tră și de la Centrul de Excelenţă 
„Raisa Pacalo”. În același timp, în 
contextul Zilei Mondiale de Lup-
tă cu Diabetul, pe parcursul unei 
săptămâni, studenţi de la USMF 
„Nicolae Testemiţanu” au ţinut 
lecţii publice în alte universităţi 
din ţară.

În aceeași zi, peste 200 de 
voluntari au efectuat screeningul 
nivelului de glucoză în sânge în 
peste 100 de localuri publice din 

Chișinău. De asemenea, serviciile 
medicale primare din fiecare raion 
au primit, suplimentar, glucome-
tre pentru a se deplasa în satele 
fără medici de familie și a efectua 
acest test. 

În prezent, la nivel mondial, 
peste 425 de milioane de per-
soane trăiesc cu diabet zaharat. 
O mare parte dintre cazuri sunt 
cele de diabet de tip 2 care sunt, 
în mare măsură, posibil de pre-
venit prin activitate fizică regula-
tă, o dietă echilibrată și promo-
varea unor medii de viaţă sănă-
toase. În Republica Moldova, nu-
mărul persoanelor înregistrate 
cu diabet zaharat de tip 2 este 
de circa 100 de mii de pacienţi, 
însă, reieșind din estimările 
specialiștilor, acest număr este 
mult mai mare. Fiecare a doua 
persoană care trăiește în prezent 
cu diabet nu este diagnosticată 
la timp.

Praznic” este echipa studenţilor din anii 
III și IV de la Facultatea de Medicină nr. 1, 
care a câștigat TVC-ul mediciniștilor din acest 
an. Pe locul II s-a plasat echipa „HotDoc” de 
la aceeași facultate – anul VI, iar locul III i-a 
revenit echipei „Două capre cu trei iezi”, for-
mată din studenţi în anul I de la Facultatea de 
Stomatologie. Pe locul IV și V s-au poziţionat 
echipele „Kiski” de la Facultatea de Farma-
cie și, respectiv, „Do it” – reprezentată de 
studenţii anului I de la Facultatea de Medici-
nă nr. 1 a Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 

Cele cinci echipe s-au întrecut la glume 
și parodii, în data de 29 noiembrie, imitând 
actori politici și prezentând situaţia economică 
și politică a ţării noastre prin diverse scene și 
acţiuni, sub aspect comic.

Concursul umoristic a cuprins următoare-
le probe: Prezentarea (temă liberă); Înviorarea 
inversă + biatlon muzical și Tema pentru acasă 
cu genericul „Tinereţea este o boală din care 
toţi ne revenim”.

La una dintre probe, concurenţii au adap-

tat piesele unor interpreţi de muzică ușoară 
și populară, au redat momente haioase din 
relaţia student-profesor, precum și comunica-
rea medic-pacient și, nu în ultimul rând, viaţa 
studenţească. 

Prestaţia participanţilor a fost evalua-
tă obiectiv de către un juriu format din cinci 
membri: profesorul universitar Victor Botnaru,
șeful Disciplinei de pneumologie și alergolo-
gie – președinte, Vladislav Badan, șeful De-

partamentului Educaţie Medicală Continuă, 
Valentina Vorojbit, conferenţiar universitar 
la Catedra de microbiologie, virusologie și 
imunologie, Marcel Abraș, consilierul recto-
rului, conferenţiar universitar la Disciplina de 
cardiologie și Victor Granaci, reprezentant al 
Asociaţiei Studenţilor și Rezidenţilor în Medi-
cină (ASRM).

Pe tot parcursul concursului, participanţii 
au fost susţinuţi atât de fanii entuziaști, cât de 
Asociaţia Studenţilor și Rezidenţilor în Medi-
cină, cu suportul cărora a fost organizat eve-
nimentul. Gheorghe Buruiană, președintele 
ASRM, a felicitat echipele pentru frumoasele 
realizări și a declarat că, în pofida orarului 
plin de ore și activităţi curriculare, studenţii 
au reușit să prezinte un spectacol inedit, ca 
rezultat al nopţilor nedormite, a muncii asi-
due și a talentului. Pe lângă laude, aprecieri 
și diplome de participare, echipele s-au ales 
cu premii bănești, în valoare de 3000 de lei și 
cupa pentru locul I, 2500 lei – locul II,  2000 
lei – locul III și a câte 1000 de lei pentru locu-
rile IV și V.

Campanie de prevenire 
şi combatere a 

cancerului la sân

Mediciniștii 
promovează consumul 
de alimente de calitate

 Marșul Mondial 
de Luptă cu Diabetul

Umorul – pastila studenţilor TVC-iști

Influenţa calităţii produselor alimentare asupra 
sănătăţii a fost genericul unui atelier de lucru organizat 
de Centrul de Reușită Universitară (CRU) și Catedra de 
igienă generală a Universităţii de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemitanu”, cu susţinerea Agenţiei Uni-
versitare a Francofoniei (AUF). Activitatea s-a desfășurat 
în data de 28 noiembrie 2018, în limba franceză.
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Univers sportiv

- Sti mate Domnule Stan, faptul că aţi re-
prezentat ţara și universitatea noastră la un 
asemenea eveniment de anvergură -  bucură 
și onorează. Haideţi să pornim discuţia de la 
impresiile despre capitala Argenti nei și oa-
menii ei.

- Buenos Aires este un oraș de poveste, 
impresionează prin arhitectură, simetria carti -
erelor, iar un colorit aparte îi conferă acestuia 
marea și munţii. Locuitorii acestei ţări nu di-
feră esenţial de conaţionalii noștri la chip, ca-
racter și comportament. La fel ca moldovenii, 
sunt  ospitalieri și binevoitori. Însăși ampla-
sarea geografi că, pe litoralul Americii de Sud, 
peisajul pitoresc, atracti vitatea turisti că impri-
mă nuanţe exoti ce Argenti nei. O mare parte 
dintre argenti nieni practi că sportul, în special 
alergările pe malul oceanului. Ţara dispune de  
numeroase terenuri de sport bine amenaja-
te și, cunoaștem, că de aici provin legendarii 
fotbaliști  -  Maradona și Messi.

- Câţi sporti vi de la noi au parti cipat la 
competi ţii și care sunt principalele lor realizări?

- Delegaţia Republicii Moldova a fost re-
prezentată de 17 ti neri și ti nere, inclusiv 2 
badmintoniști , clasându-se pe locul 34 din 
cele peste 200 de echipe naţionale parti cipan-
te. Cea mai reușită evoluţie au avut-o Tati ana 
Sălcuţan la competi ţia de nataţie și Alexandru 
Cuţu - la luptele greco-romane. Ambii au câști -
gat medalii de aur. 

Am trăit emoţii profunde când a fost 
arborat tricolorul și intonat imnul Republicii
Moldova în îndepărtata Argenti nă. Doar 
aceasta este cea mai înaltă  apreciere și pro-
movare a imaginii oricărui stat de pe mapa-

mond. Ca să vedeţi, la actuala ediţie a Jocu-
rilor Olimpice, sporti vii moldoveni au înregis-
trat cel mai bun rezultat. E de notat că, încă 
7 coechipieri din Naţionala Moldovei au fost 
la un pas de a obţine medalii. Per ansamblu, 
ne-am situat pe locul 4 la atleti sm, iar la bad-
minton - pe locul 5.

- De ce gazda acestui forum sporti v de ta-
lie mondială a fost aleasă Argenti na?

- Din mai multe moti ve, inclusiv de a ofe-
ri oportunitate acestui stat, în curs de dezvol-
tare, să atragă investi ţii și prin turism (Argen-
ti na se confruntă acum cu o criză economică 
acută). Cu acest prilej, au fost construite și 
amenajate edifi cii sporti ve, stadioane, tere-
nuri, săli de sport nu numai în capitală, dar 
și în suburbii. Apropo, populaţia orașului 
Buenos Aires consti tuie 2,2 milioane de oa-
meni, iar, împreună cu suburbiile, cifra se ri-
dică la 12 milioane.

Am rămas profund impresionat de gran-
doarea nivelului de organizare a evenimentu-
lui, la care au parti cipat mii de oameni de di-
verse naţionalităţi. Nu a existat niciun impedi-
ment de comunicare, cultural, de naţionalitate, 
rasă sau viziune în stabilirea relaţiilor de prie-
tenie. De fapt, aceasta a și fost menirea și sco-
pul esenţial al Jocurilor Olimpice de Tineret. 
Conducătorul delegaţiei, Nicolae Juravschi, 
președintele Comitetului Naţional Olimpic și 
Sporti v din Republica Moldova, dublu campi-
on olimpic, a format o echipă puternică, pre-
dispusă spre ati ngerea unor performanţe, așa 
cum și s-a întâmplat.

- Și totuși, cum zice românul, este loc și 

pentru mai bine. Unde ar trebui să punem 
accentele pentru ca ti nerii să obţină noi 
performanţe?

- Nu voi descoperi nimic nou dacă voi 
spune că pentru aceasta este  important ca 
autorităţile să majoreze investi ţiile în dome-
niul sportului și să susţină fi nanciar sporti vii. 
Dacă statul nu le va acorda atenţia cuveni-
tă, există riscul ca sporti vii de performanţă 
să emigreze pentru a reprezenta alte ţări în 
competi ţii internaţionale, cum s-a și mai în-
tâmplat. Nimeni nu rezistă ispitei unei vieţi 
mai bune...

- În mod practi c, ce este necesar de în-
treprins?

- Întâi de toate, să fi e selectate talentele 
sporti ve în școli, licee, gimnazii, ulterior - în 
insti tuţiile de învăţământ mediu de speciali-
tate și superior. Și, iarăși, se impune sporirea 
investi ţiilor în industria sportului, fapt ce, ca 
rezultat, aduce dividende în orice stat.

- Și acum, în calitate de șef al Catedrei de 
educaţie fi zică, să vorbim despre actualitatea 
sporti vă universitară.

- Ţin să menţionez, că USMF „Nicolae 
Testemiţanu” dispune de cele mai dotate 
baze sporti ve, de antrenori califi caţi, iar Ca-
tedra se bucură, permanent, de susţinerea 
administraţiei, în primul rând, a domnului rec-
tor Ion Ababii. Insti tuţia noastră parti cipă la 
campionatele naţionale, la Universiadă și la alte 
competi ţii cum ar fi : campionatul naţional de 
volei, de baschet, de minifotbal, tenis de masă, 
badminton, șah, joc de dame și altele. În clasa-
mentul general al Universiadei, ne-am califi cat 

pe locul 4, devansând multe formaţii cu tradiţii 
ale unor insti tuţii de învăţământ superior.

Profi tând de ocazie, și cu mare plăce-
re, adresez un mesaj de felicitare întregii 
comunităţi universitare cu prilejul sărbătorilor 
de iarnă.

Dragi studenţi, sti maţi profesori!
Crăciunul și Revelionul, întotdeauna, ne 

prilejuiesc clipe deosebite, ne purifi că și ne 
înalţă sufl etește. Vă urez ca în Noul An, ce la 
ușă bate, să aveţi posibilităţi și dorinţă mai 
mare de a vă împrieteni cu sportul - elixirul 
sănătăţii, dispoziţiei și a reușitei sub toate 
aspectele.

 A dialogat Traian Musteaţă

Impresii de la Jocurile Olimpice de Tineret din Buenos Aires
Un popas imaginar pe ţărmul Pacifi cului ne oferă dialogul susţinut cu Marian Stan, șef al Catedrei de educaţie 

fi zică a USMF „Nicolae Testemiţanu”, președintele Federaţiei de Badminton din Republica Moldova, membru al 
delegaţiei ţării noastre la Jocurile Olimpice de Tineret, ce s-au desfășurat, în perioada 6-18 octombrie 2018, în 
orașul  Buenos Aires, Argenti na.

Personalul Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” s-a angajat în compe-
ti ţii sporti ve de Zilele Almei Mater. 
Disputele s-au desfășurat, în perioa-
da 15-19 octombrie 2018, ridicân-
du-se la cote înalte de intensitate.

Ca întotdeauna, o prestaţie 
stabilă și impecabilă au avut-o parti -
cipanţii la proba de șah. Astf el, pro-
fesorul-consultant Porfi rii Cazac și 
conferenţiarii Andrei Iarovoi și Alexei 
Sofroni au obţinut locurile de frunte 
în clasamentul masculin. La feminin, 
trofeele pentru primele trei locuri au 
revenit Valeriei Musteaţă și Alionei 
Cherman, contabili-coordonatori, și 
Tamarei Cernov, laborant superior.

Conferenţiarul Vasile Oineagră 
a fost neîntrecut la jocul de dame, 
masculin. Locul II i-a revenit lui Alexei
 Sofroni, locul III - Ion Șanţevoi. La 
feminin, clasamentul arată în felul 
următor: locul I - Tamara Cernov, lo-
cul II - Valeria Musteaţă și locul III - 
Aliona Cherman.

În întrecerile la tenis de masă 
s-au mobilizat și au învins Alexei 
Bojonca, administrator, care a ur-
cat pe podiumul locului I, Vladimir 
Diaconu și Corneliu Ciurea, ambii 
asistenţi universitari - pe locurile II 
și, respecti v, III.

Revelaţia competi ţiei s-a produs 
la proba de badminton masculin, în ca-
drul căreia academicianul Gheorghe
Ghidirim s-a situat pe primul loc, 
evoluând alături de A. Bojonca. Locul 
II a fost atribuit profesorului-consul-
tant Gheorghe Mușet în tandem cu 
Daniel Guţuţui, asistent universitar, 

iar locul III - profesorului universitar 
Valeriu Istrati  și conferenţiarului uni-
versitar Petru Chetriș.

În clasamentul feminin, locuri-
le premiante au fost adjudecate de 
Svetlana Miron, asistent universitar, 
Angela Ermurachi, laborant, și Valen-
ti na Sergheeva, asistent universitar.

La volei, echipa compusă din 

conferenţiarii Ghenadie Bezu, 
Gh. Popa, Vladimir Iacub și Vitalie 
Lescov, s-a clasat pe primul loc.

 Ulterior, exemplul seniorilor a 
fost preluat de studenţi și rezidenţi 
ai USMF „Nicolae Tstemiţanu”. La te-

nis de masă, cele mai bune rezultate 
le-au avut Adrian Vârlan, Facultatea 
de Farmacie, și Elizaveta Cojuhari, 
Facultatea de Stomatologie, care au 
ocupat locurile întâi, în cele două 
clasamente - masculin și feminin.

Câști gătorul probei de șah la 
masculin a fost Nicolae Friniuc, iar 
la feminin - Olga Suleac, ambii de la 

Facultatea de Medicină nr. 1. Și la jo-
cul de dame, cei mai performeri au 
fost Oleg Vasiliu și Anna Cristi oglo, 
studenţi la aceeași Facultate.

La ridicarea greutăţii, cel mai pu-
ternic în categoria de 75 kg plus a fost 

Valenti n Moroșanu, iar la categoria 
de până la 75 kg - Daniel Procopciuc, 
Facultatea de Medicină nr. 1.

La volei (mixt), pe locul I s-a cla-
sat echipa reprezentati vă a Facultăţii 
de Medicină nr. 1, în componenţa 
căreia au fost: Iurie Noroc, Adrian 
Șindirinschi, Ștefan Echim, Diana 
Bobeico, Adrian Vicol, Adina Pleșca, 

Maria Josanu. Locul I, la proba futsal, 
a fost luat cu asalt de rezidenţii: 
Daniel Bulat, Ștefan Ciorici, Ion 
Vacula, Andrian Beţișor, Vadim Lazari, 
Andrei Luchianciuc și doctorandul 
Ion Purice, reprezentând Faculta-

tea de Medicină nr. 1. Iar formaţia 
alcătuită din sporti vii Vitalie Iorda-
chi, Cezar Roșca, Cahru Raz, Daniela 
Chetraru și Mihaela Ciocanu deţin 
întâietatea la baschet (mixt).

 Spartachiada a 59-a a 
studenţilor și rezidenţilor

 
Volei (mixt). Locul I a revenit 

reprezentanţilor de la Facultatea de 
Medicină nr. 1. Pe teren au evaluat 
Iurie Noroc, Ștefan Echim, Dumitru
Josan, Ion Jelihovschi, Valeria 
Caproș, Ariadna Cenușă, Vasile 
Atamaniuc și Viorica Bârsan.

La proba de șah - pe primul loc 
s-a clasat echipa Facultăţii de Medi-
cină nr. 1, în componenţa: Bogdan 
Zahliștnâi, Iulian Mungiu și Olga 
Suleac. Proba ridicarea greutăţii și 
cea la tenis de masă au fost câști gate 
de Facultatea de Medicină nr. 1.

 Paralel cu manifestările spor-
ti ve universitare, s-a desfășurat și 
Campionatul Naţional Universitar 
2018. Echipele universităţii noastre 
au evoluat reușit la aceste competi ţii 
- dintre șapte insti tuţii de învăţământ 
superior parti cipante la proba de 
Cross, formaţia de fete a USMF 
„Nicolae Testemiţanu” s-a clasat pe 
locul II. La individual, Silvia Rotari, 
Facultatea de Farmacie, s-a situat pe 
locul I la distanţa de 1000 metri.

La proba joc de dame, echipei 
universităţii noastre i-a revenit lo-
cul II, dintre șapte formaţii concu-
rente.

Manifestări sportive dedicate Zilelor Universității
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