„Medicina este cea mai nobilă artă”.
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Fondator: Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Dragi elevi, viitori studenți!

Ion Ababii,
rector, profesor universitar,
doctor habilitat în ştiinţe medicale,
academician al AŞM

Diversitatea instituțiilor de învățământ
superior din Republica Moldova și varietatea programelor de studii oferite vă creează poate o nedumerire sau o incertitudine
de a face cea mai bună alegere, care, după
4-6 ani de studii, să vă permită să declaraţi
că profesia pentru care aţi optat este ceea
ce v-aţi dorit dintotdeauna. Iată de ce, înainte de a lua o decizie fermă, luați în calcul
potențialul Dumneavoastră, statutul de care
se bucură profesia spre care tindeți și cât
de mari sunt aspirațiile și dorința pe care o
manifestați, pentru că orice meserie este
frumoasă și demnă, doar dacă este însușită
și exercitată cu dăruire și devotament.
Medicina este pentru cei care au caracter, manifestă empatie și dragoste de
oameni! Dacă simțiți că aveţi vocația și talentul pentru a supraveghea, a îmbunătăți
și a salva vieți, balanța opțiunilor Dumneavoastră trebuie să încline spre Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” din Republica
Moldova – unica instituție de învățământ
din țară ce formează medici, farmaciști,
optometriști și asistenți medicali cu studii superioare.
Medicina este un domeniu prioritar
pentru om și pentru societate, precum și
unul cu o semnificaţie nobilă deosebită. De
aceea, instituția noastră vă va oferi, cu generozitate, cunoștințele celor mai competente
și înalt calificate cadre profesoral-didactice,

cu experiențe vaste acumulate pe parcursul a zeci de decenii. Noi vă vom susține și
vă vom ajuta să deveniți specialiștii cei mai
buni dintre cei buni, oferindu-vă tot de ce
aveți nevoie ca să corespundeți celor mai
înalte standarde de calitate, profesionale
și umane. Cu certitudine, venind la USMF
„Nicolae Testemițanu”, veți face cea mai corectă și mai memorabilă alegere din viața
Dumneavoastră!
Așadar, dacă aţi decis să deveniţi medici sau farmaciști, înarmaţi-vă cu pasiune, curaj, ambiție şi perseverenţă! Viața
de student la medicină, cu siguranță, va fi
o experiență unică pentru fiecare dintre
voi și una de neuitat! Pentru a reuși, este important să nu renunțați niciodată să credeți în
visul vostru, să perseverați și să vă dezvoltați
continuu, pentru a deveni specialiști
profesioniști. Medicina e o vocație și o provocare, ce merită trăită din plin, iar medicul este
pilonul unei societăţi sănătoase.

Viitorul vostru este la USMF
„Nicolae Testemițanu”, deoarece
• vi se oferă o gamă largă de
oportunități de studiu și vă puteţi forma
cariera în medicină, stomatologie, farmacie, medicină preventivă, optometrie sau
asistență medicală generală.
• USMF „Nicolae Testemițanu” este
unica instituție de învățământ superior
medical din țară, acreditată național și cu
șanse reale de a fi acreditată internațional,

Universitatea de Stat
de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”
din Republica Moldova în cifre

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost fondată
în anul 1945, reuşind să creeze o istorie de
excelență nu doar în țară, dar și peste hotarele ei. Aici au fost puse bazele medicinei autohtone și s-a consolidat învățământul superior medical și farmaceutic, fapt ce inspiră şi
încurajează atingerea noilor performanțe în
activitățile de instruire, cercetare şi asistenţă
medicală.
Cuvinte putem spune multe și frumoase,
cert însă este că datele sunt mai ilustrative și
vorbesc de la sine, iar dacă am descrie Universitatea în cifre, aceasta ar arăta astfel:
 6 programe de studii/specialități:
Medicină, Stomatologie, Farmacie, Medicină
preventivă, Optometrie și Asistență medicală
generală;
 5945 de studenți și 1193 de medicirezidenți din Republica Moldova și din alte 38
de țări ale lumii;
 6000 de medici care beneficiază anual
de educație medicală continuă;
 4 limbi de instruire: română, rusă, engleză și franceză;

 1150 de cadre didactice, științificodidactice și științifice, dintre care: 588 de
doctori în științe, 164 de doctori habilitați
în științe, 14 academicieni și membri
corespondenți ai Academiei de Științe a
Moldovei și un membru de onoare al AȘM,
15 laureați ai Premiului de Stat în domeniul
științei și tehnicii, 37 de deținători ai titlului
onorific Om Emerit;
 peste 43 de mii de absolvenți medici
și farmaciști, timp de 74 de ani;
 2 departamente, 63 de catedre, un
curs, 20 de laboratoare și 2 centre științifice,
amplasate în 95 de clinici din Chișinău și
în incinta Campusului universitar, unde se
desfășoară activitatea didactică, clinică și
științifică;
 142 de acorduri de colaborare cu
instituții de profil din 22 de țări, care asigură
mobilitatea academică a studenţilor, a medicilor-rezidenţi și a profesorilor;
 peste 900 de mii de exemplare de
cărți și manuale constituie colecția Bibliotecii
Științifice Medicale şi cca 70 de mii de reviste
și cărți electronice de profil medical și farmaceutic.

iar diplomele absolvenților noștri vor fi recunoscute peste hotare.
• Programul Internaţional în Stomatologie este acreditat de către Consiliul Dentar
din statul California, SUA. Așadar, vă puteţi
forma ca medic stomatolog, conform celor
mai înalte standarde, aici, la noi acasă, alături de oamenii dragi.
• Universitatea tinde spre o dezvoltare continuă, în special, prin implementarea
standardelor educaționale internaţionale de
formare a cadrelor medicale, prin ajustarea
programelor de studii la cerinţele europene
și prin integrarea în spațiul mondial de instruire şi de cercetare medicală.
• Centrul de Consiliere Psihologică și
Ghidare în Carieră vine în susținerea, orientarea și ghidarea voastră pentru o integrare mai ușoară în viața universitară.
Psihologii vă vor oferi suport, consiliere și
confidențialitate.
• Cea mai mare valoare a instituției o
constituie oamenii… Cadrele didactice denotă un înalt profesionalism și asigură instruirea tinerilor specialişti prin aplicarea
metodelor şi a tehnologiilor moderne în
educaţia medicală, de testare a cunoştinţelor şi a abilităţilor practice. Ei sunt cei care vă
vor ghida pe parcursul anilor de studii și vă
vor împărtăși, cu mare ardoare, cunoștințele
și experiențele lor.

Vă aşteptăm în marea familie a
Universității de Stat de Medicină
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”!
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File din istoria
Universităţii de Medicină
Institutul de Stat de Medicină din Chișinău
(ISMC), astăzi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova, a fost fondat în anul 1945,
în baza institutelor de Medicină nr. 1, Medicină
nr. 2 și a celui de Pediatrie din oraşul Leningrad
(astăzi Sankt Petersburg), Federaţia Rusă, care,
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au
fost evacuate la Kislovodsk. Ulterior, instituția
a fost transferată la Chişinău împreună cu studenţii, profesorii și baza tehnico-materială.
Institutul şi-a început activitatea în data
de 20 octombrie 1945, având în subordine o
singură facultate – Medicină Generală, care
întrunea 32 de catedre, 130 de profesori și
cca 1000 de studenţi. Treptat, au fost create
mai multe facultăți: în 1954 – Pediatrie; 1959
– Stomatologie; 1963 – Medicină Preventi-

vă, iar în anul 1964 – Facultatea de Farmacie.
Necesitatea instruirii continue a specialiştilor
după absolvire a determinat crearea, în anul
1962, a Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor
(astăzi Departamentul Educație Medicală Continuă). Pentru desfăşurarea corespunzătoare a
activităţii ştiinţifice, în acelaşi an, a fost creat
Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice. În
anul 1992 se trece la o treaptă superioară de
formare a viitorilor specialişti, şi anume studiile
prin rezidenţiat, fapt pentru care, în anul 2002,
se deschide Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic. În 2010 a fost creată Facultatea
de Medicină nr. 2, unde sunt instruiți studenții
internaționali.
Din 1990, Institutul poartă numele ilustrului medic și savant Nicolae Testemiţanu.
În anul 1991, ISMC a fost reorganizat în Universitate, iar în 1996 - instituţia a fost redenumită în Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova.
De-a lungul timpului, instituția a fost condusă de mai mulți rectori (directori/manageri),
care au contribuit semnificativ la dezvoltarea
universității de astăzi: Ipatie Sorocean (19451948), Nikolai Harauzov (1948-1951), Leonid
Ganul (1951-1953), Nikolai Starostenko (19531959), Nicolae Testemițanu (1959-1963), Vasile
Anestiadi (1963-1986), Leonid Cobâleanschi
(1986-1994), Ion Ababii (1994 - prezent).
Actualmente, USMF „Nicolae Testemiţanu”
este o instituţie de învăţământ superior de prestigiu pe plan internaţional, care formează medici și farmaciști în conformitate cu exigenţele
europene.
Pentru dezvoltarea abilităților practice și
de cercetare ale cadrelor medicale și farmaceutice, pe lângă Universitate au fost instituite:
Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, Clinica Stomatologică Universitară, Centrul Stomatologic Universitar, Farmacia Universitară, devenită, ulterior, Centrul Farmaceutic
Universitar „Vasile Procopișin”, Centrul Ştiințific

de Cultivare a Plantelor Medicinale, Centrul de
Medicină Tradiţională Chineză, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Centrul
Universitar de Reabilitare Medicală ș.a. Pentru
testarea cunoștințelor teoretice ale studenților
prin intermediul tehnologiilor informaționale
moderne, în anul 2017 a fost creat Centrul de
Evaluare Academică. Un an mai târziu a fost
deschis Centrul de Consiliere Psihologică și
Ghidare în Carieră, care vine să ofere suport
studenților în integrarea academică.
Începând cu anul 2009, Universitatea
implementează Sistemul de Management al
Calității conform standardului ISO 9001:2008
și obține, în premieră, Certificatul de calitate, care, ulterior, este confirmat anual. USMF
„Nicolae Testemiţanu” este prima instituție
de învățământ din țară certificată, în anul
2016, conform standardului de calitate ISO
9001:2015.
Din 2013, Universitatea funcţionează
în condiţii de autonomie financiară, fapt ce-i
oferă o mai mare libertate în gestionarea resurselor proprii, în special, în dezvoltarea bazei
tehnico-materiale şi a patrimoniului universitar. În 2015 a fost inaugurată Aleea savanților
și medicilor iluștri, pe care se regăsesc busturile personalităților proeminente ale medicinei
autohtone și ale celor care au pus bazele instruirii medicale și ale școlilor științifice în țara
noastră. În 2018 pe alee au fost înălţate alte
șase sculpturi.
Pentru activitate prodigioasă în formarea
medicilor și farmaciștilor, în anul 2005, USMF
„Nicolae Testemiţanu a fost apreciată și decorată cu Ordinul Gloria Muncii, iar în luna octombrie 2015 i-a fost conferită cea mai înaltă
distincție de stat - Ordinul Republicii.
Grație reputației excelente a USMF
„Nicolae Testemițanu” pe plan internațional, a
crescut semnificativ interesul tinerilor din alte
ţări pentru efectuarea studiilor superioare medicale. În ultimii ani, eforturile instituției au fost
concentrate în vederea acreditării naționale a
programelor de studii. Ca rezultat, în anul 2018
au fost evaluate și acreditate programele de
studii Medicină, Stomatologie și Farmacie de
către Agenția Națională de Asigurare a Calității
în Educație și Cercetare pentru următorii cinci
ani, decizii aprobate, ulterior, prin hotărâre de
guvern. Tot în anul 2018 s-a obținut și autorizarea de funcționare provizorie a programelor
de studii superioare de licență în Optometrie și
Asistență medicală generală, cu durata studiilor de patru ani.
În același an, Facultatea de Stomatologie
a fost acreditată de către Consiliul Dentar din
California, SUA.
Alinierea învăţământului superior medical
la exigenţele internaţionale, dezvoltarea continuă a activităţilor de cercetare şi de inovare în
domeniul medicinei și farmaciei, desfăşurarea
unei activități clinice de calitate constituie cele
trei direcții prioritare ale universității noastre,
care-i determină prestigiul și recunoașterea la
nivel mondial. Reieșind din aceste prerogative
iminente, dar și pentru a confirma prestigiul
Universității, administrația instituției a decis
inițierea procesului de acreditare instituțională
internațională. La acest moment, suntem în
așteptarea avizului Federației Mondiale pentru
Educație Medicală privind raportul de autoevaluare a instituției.

Interviu cu rectorul Ion Ababii
În această perioadă, sunteți în căutarea unei
universități pentru a vă continua studiile și a vă
forma ca specialiști într-un domeniu sau altul.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
de mulți ani se menține în topul celor mai cotate
instituții de învățământ superior din țară. Pentru
a afla mai multe detalii despre oportunitățile
oferite de USMF „Nicolae Testemițanu”, vom
dialoga cu rectorul Ion Ababii.

Domnule Rector, cum descrieți parcursul reușit al
instituției și de ce tinerii ar trebui să opteze pentru
USMF „Nicolae Testemițanu”?
Ion Ababii, rector: Universități sunt multe, dar să alegi
o instituție potrivită este o mare responsabilitate. E un
fel de test de maturitate pentru tineri. Cu siguranță,
e un mare lucru să îți faci studiile la o universitate de
top, care reușește să țină piept și concurenței din afară,
și unde acced doar cei mai buni. Universitatea noastră
este unica instituție din republică care formează medici
și farmaciști, iar prestigiul și experiența ei sunt recunoscute și peste hotarele țării. Aici studenții beneficiază de
standarde înalte de instruire, de profesori competenți,
de condiții moderne de studiu, cercetare și cazare. O dovadă în acest sens sunt absolvenții noștri, care duc faima
Almei Mater și sunt apreciați în toată lumea. Pe parcursul
activității Universității, de șapte decenii, am înregistrat
numeroase realizări. Unele dintre cele mai recente datează din anul trecut, când programele de studii Medicină, Stomatologie și Farmacie au fost acreditate de către
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și
Cercetare, iar programele Optometrie și Asistență medicală generală au obținut autorizarea provizorie, cu toate
că ultima a fost lansată în anul universitar 2018-2019. O
dovadă în plus că la USMF „Nicolae Testemițanu” se fac
studii de calitate este și acreditarea completă a Facultății
de Stomatologie de către Consiliul Dentar din statul California, SUA, în 2018, fapt ce a permis admiterea la studii
a cetățenilor americani.
La începutul anului curent, Universitatea a inițiat procesul de acreditare internațională instituţională. Cum
evoluează procesul la acest moment și ce beneficii va
aduce un eventual verdict pozitiv?
I.A: Este știut faptul că Universitatea are misiunea de
a oferi servicii de performanță în educație, cercetare și
asistență medicală, manifestând o preocupare continuă
pentru asigurarea calității, formarea profesională pe
parcursul întregii vieți și promovarea valorilor naționale
în contextul globalizării. Reieșind din obiectivele Strategiei de dezvoltare a Universității pentru anii 2011-2020,
administrația este preocupată, de mai mulți ani, de
evaluarea și acreditarea internațională atât a instituției,
cât și a programelor de studii, în conformitate cu standardele Federației Mondiale pentru Educație Medicală.
Acreditarea internațională ne va da posibilitatea să oferim o credibilitate mai înaltă absolvenților și șanse mai
mari de angajare nu doar în țara de origine, dar și în alte
state. La universitatea noastră își fac studiile un număr
mare de studenți străini, cărora trebuie să le asigurăm
un viitor mai bun, dar și studenților autohtoni este necesar să li se ofere oportunitatea recunoașterii studiilor la
nivel internațional. Reieșind din aceste prerogative iminente, dar și pentru a confirma prestigiul Universității,
am dat start procesului de acreditare internațională
instituțională. În prezent, suntem în așteptarea avizului
din partea organismului de acreditare pentru Raportul
de autoevaluare instituțională. Dacă Raportul va primi
aviz pozitiv, Agenția Independentă de Acreditare și Rating din Kazahstan, abilitată în acest sens de FMEM, va
vizita Universitatea, în scopul acreditării internaționale
propriu-zise.
Care sunt condiţiile de studii la USMF „Nicolae
Testemiţanu”?

I.A: Actualmente, la universitatea noastră învaţă peste
5900 de studenți din 38 de ţări. Procesul de instruire se
desfășoară în patru limbi - română, rusă, engleză și franceză - și este asigurat de cca 1000 de cadre didactice,
științifico-didactice și științifice. Universitatea are o bază
tehnico-materială bine dezvoltată: aule și săli de studii
bine amenajate, dotate cu echipamente performante,
laboratoare de cercetare utilate modern, locuri de trai
în cămine, cantine, complexe sportive, parcuri și zone
Wi-Fi gratuite ș.a. De asemenea, dispunem de un Centru Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, care
implementează metode moderne de formare a medicilor specialiști. În cadrul Centrului, începând cu anul II de
studii, studenții obțin abilități de comunicare cu pacienții
şi își formează competenţe medicale corecte cu ajutorul
pacienților standardizați și a simulatoarelor de fidelitate înaltă. În instituție se întreprind acțiuni de modernizare continuă a condițiilor de studii şi de cercetare atât
pentru studenți, cât și pentru cadrele științifico-didactice.
În prezent, mobilităţile academice reprezintă o bună
oportunitate de dezvoltare personală și profesională
pentru viitorii specialişti. Ce posibilităţi au studenții
USMF „Nicolae Testemițanu” în acest sens?
I.A: Majoritatea tinerilor sunt tentați să plece peste hotare pentru a obține noi cunoștințe și experiențe. Noi
le oferim toate condițiile pentru a se dezvolta studiind
în ţară. În acest sens, studenții care au o reușită academică bună și care cunosc limbile străine la un nivel
avansat au posibilitatea să efectueze stagii practice în
universitățile și în clinicile medicale de peste hotare, în
cadrul diverselor programe internaționale de mobilitate
academică. De aceste proiecte pot beneficia studenții,
studenții-doctoranzi, medicii-rezidenți, precum și cadrele didactice. Cele mai complexe programe internaționale
sunt Erasmus+ şi Erasmus Mundus, prin intermediul
cărora studenții pot obține și o bursă pentru schimb de
experiență în universitățile partenere.
Cum este asigurat suportul informaţional necesar în
procesul de studii şi de cercetare?
I.A: Bibliotecile au avut întotdeauna un rol important în
dezvoltarea cunoștințelor, servind drept locaţie pentru
învățare și cercetare pe tot parcursul vieții. Un suport
informaţional substanţial este asigurat de Biblioteca Ştiinţifică Medicală - una dintre cele mai moderne instituţii
infodocumentare din ţară, care prestează un spectru larg
de servicii. Biblioteca dispune de o colecție impresionantă de cărţi şi de reviste ştiinţifice medicale, baze de date
cu profil medical şi farmaceutic, biblioteci electronice şi
programe interactive de studiu. Studenţii pot împrumuta manuale la domiciliu sau în sălile de lectură şi pot accesa resurse electronice cu profil medical și farmaceutic.
Cum pot fi convinși tinerii să se înscrie la un program de
studii oferit de USMF „Nicolae Testemiţanu”?
I.A: Nici nu e nevoie să-i convingem, pentru că ei, cu
siguranță, vor face cea mai bună alegere. Ce le poate
oferi universitatea noastră? Toate condițiile pentru îndeplinirea unui vis - cel de a deveni medic, farmacist, specialist în medicina preventivă, asistent medical general sau
optometrist. Noblețea și prestigiul acestor profesii vorbesc de la sine, iar ţara noastră are nevoie de specialiști
profesioniști și demni de a supraveghea starea de sănătate a populației.

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

Ce este Centrul Universitar de Simulare în Instruirea
Medicală (CUSIM)? Este locul
în care instruirea medicală
se îmbină cu cele mai performante tehnologii din domeniu. Centrul pune la dispoziţie
o gamă extinsă de oferte în
domeniul instruirii medicale
şi complexităţii echipamen-

tului didactic din Republica
Moldova, contribuind, astfel,
la sporirea calității actului medical şi la creşterea siguranţei
pacientului.

Aici, începând cu anul II
de studii, mediciniștii obțin
competenţe şi abilități medicale adecvate cerinţelor, cu
ajutorul diverselor metode de
instruire prin simulare (pacient standardizat, simulatoare
de fidelitate înaltă, mulaje,
manechine, skilltrainers ș.a.),

conform unui program prestabilit, fără riscuri pentru pacienţi.
Instruirea are loc în cadrul Departamentului Pacienţi

Standardizaţi şi al celui de Simulare prin Fidelitate Înaltă
atât în baza programelor curriculare, cât şi în cea a cursurilor
extracurriculare.
Programele pacienţi standardizaţi contribuie la formarea aptitudinilor de comunicare cu pacientul, dezvoltarea
deprinderilor de examinare
fizică și instrumentală a unui
pacient real, precum și de interpretare a datelor obținute
în vederea stabilirii unui dia-

gnostic corect. Departamentul dispune de 20 de pacienţi
standardizaţi (actori instruiţi
să joace rolul de pacienți) şi
o bibliotecă bogată în scenarii
tematice. Activităţile se desfăşoară în opt săli amenajate
şi dotate cu instrumentarul
necesar pentru examinare şi
diagnostic.
În cadrul celui de-al doilea
departament, instruirea este
sistematizată în mai multe module (programe): Manopere
medicale şi tehnici chirurgicale
de bază, Medicină internă, Chirurgie, Anesteziologie şi reanimatologie, Urgenţe medicale,
Mamă şi copil, Endoscopie,
Imagistică.
La începutul anului curent, baza de instruire didactică
a CUSIM a fost suplimentată cu
un nou lot de echipament modern, sub formă de manechine
pentru instruire și dezvoltarea
abilităţilor practice în examinarea ginecologică. Modalitatea
de instruire practicată la CUSIM este complexă și inovativă,

iar studenții care participă la
cursuri prezintă un grad înalt
de satisfacție.
Prin crearea Centrului
Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, în anul 2013,
USMF „Nicolae Testemiţanu”
a devenit una dintre primele
instituţii de învăţământ superior medical din regiunea
Europei de Est, care a introdus
în curriculum metodologia
modernă de instruire ca parte indispensabilă şi obligatorie în majoritatea domeniilor
activității medicale.
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Facultatea de medicină nr. 1

Gheorghe Plăcintă,
decanul Facultăţii de medicină nr. 1,
doctor în ştiinţe medicale,
conferenţiar universitar

Facultatea de Medicină nr. 1 a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” din Republica Moldova (prima
facultate, deschisă încă în anul 1945) are misiunea de a promova performanţa academică
în formarea specialiştilor medici competitivi,
care să se integreze atât în sistemul naţional
de sănătate, cât şi în cele internaţionale.
Procesul de studii este asigurat de cca
500 de cadre științifico-didactice, cei mai mulți
dintre ei deţinând titlul ştiinţific de doctor
Programul / Specialitatea MEDICINĂ
are misiunea de a organiza învățământul superior medical și de a
susține cercetările științifice în conformitate cu exigențele contemporane și
realizările în domeniul profesional, în
scopul formării specialiștilor de înaltă
calificare în domeniul Medicină.
Programul de studiu se axea-

Domeniul de formare profesională

Programul de studiu/
Specialitatea

Nr. total
de credite

Durata
studiilor

Titlul conferit/
Calificarea

Medicină

Medicină

360

6 ani

Licenţiat în medicină

Sănătate publică

Medicină preventivă

360

6 ani

Licenţiat în medicină

Diagnostic medical şi tehnologii de
tratament

Optometrie

240

4 ani

Licenţiat în optometrie

Asistenţă medicală şi moaşe

Asistenţă medicală
generală

240

4 ani

Licenţiat în asistenţă
medicală generală

Medicina este o artă, iar tu poți modela frumusețea ei!
sau doctor habilitat în științe. Un rol deosebit
în sporirea calităţii şi în eficientizarea învăţământului superior medical revine metodelor
şi tehnicilor moderne de instruire. În procesul
de studiu al disciplinelor fundamentale, preclinice, clinice şi de profil se utilizează pe larg
programe virtuale. În vederea dezvoltării unor
abilități suplimentare, studenții pot alege dintr-o gamă variată de discipline opționale, cum
ar fi: medicina regenerativă, chirurgia reconstructivă, tratamentul durerii, îngrijiri paliative
ș.a. Astfel, Facultatea de Medicină nr. 1 oferă
toate condiţiile necesare pentru obținerea performanţelor academice.
De asemenea, mediciniștii au posibilitatea
să-şi aprofundeze cunoştinţele participând la
diverse cercuri ştiinţifice organizate la catedre,

medici clinicieni în diferite instituții
medicale din ţară.
Cei mai mulți dintre absolvenţii Facultăţii de Medicină nr. 1 își
desfășoară activitatea în structurile sistemului național de sănătate.
Cetăţenii internaționali profesează în România, Ucraina, Belarus,
Rusia, Iordania, Palestina, Israel,

iar rezultatele obținute sunt prezentate la Conferinţa științifică anuală, precum şi la diverse
forumuri republicane şi internaţionale, inclusiv la Congresul studenţilor şi tinerilor medici
MedEspera.
Grație acordurilor de colaborare cu
instituții de profil de peste hotare, studenții și
profesorii beneficiază de schimb de experiență
și mobilitate academică. Facultatea menţine relaţii de colaborare în domeniul științific
cu cercetători din Bucureşti, Cluj-Napoca,
Timişoara, Iaşi (România), Nantes, Rennes
(Franța), Moscova, Sankt Petersburg (Rusia),
Kiev (Ucraina) ș.a.
Facultatea a fost evaluată şi acreditată
de către Consiliul de Evaluare a Conferinței
Internaționale a Decanilor de Medicină de Ex-

sănătăţii, precum și de elaborare,
implementare şi monitorizare a măsurilor de ordin social, economic şi
medical, care influenţează pozitiv, în
mod direct sau indirect, sănătatea
populaţiei.
Absolvenții specialității Medicină preventivă vor activa ca medici
igienişti, epidemiologi sau microbiologi în cadrul centrelor de sănătate
publică (naționale, municipale și raionale), precum şi ca manageri în domeniul sănătăţii. Ei vor fi capabili să
privească lucrurile sistemic pentru
a identifica starea de sănătate a
comunității în ansamblu.
Programul / Specialitatea OPTOMETRIE, lansat la USMF „Nicolae
Testemițanu” în anul 2017, are misiunea de a pregăti specialiști pentru
asigurarea asistenței oftalmologice.
Domeniul este orientat spre promovarea și utilizarea tehnologiilor moderne preponderent în managementul eficient al viciilor de refracție oculară, screeningul afecțiunilor oculare,
precum și prevenirea acestora.

ză nu doar pe transmiterea de
cunoștințe, dar şi pe formarea de
competenţe. Instruirea studenţilor
din anii I-III se realizează la catedrele Universităţii, care, fiind dotate cu
utilaj modern, oferă posibilitatea
de a aplica medicina experimentală şi tehnicile virtuale de studiu.
Deosebit de captivante sunt orele
de anatomie, ce se desfășoară la
Muzeul de anatomie a omului, unde
sunt expuse peste 2500 de articole
anatomice pe o suprafaţă totală de
400 m2.
Pentru studenţii din anii III-VI,
lecţiile practice se desfăşoară în bazele clinice universitare din capitală,
amplasate în spitalele municipale și
republicane, în instituţiile medicosanitare și de cercetări ştiinţifice în
domeniu. Mediciniștii studiază utilizând echipament performant şi aplică tehnologii informaţionale moderne, care le facilitează procesul de
instruire și de cercetare medicală.
O componentă indispensabilă
a educaţiei medicale o reprezintă
stagiile practice, organizate atât în
spitalele din republică, cât şi în cele
de peste hotarele ţării.
Sistemul de evaluare a cunoştinţelor la examenele de promovare
constă din trei etape: partea practică, examenul prin test control şi
interviul oral.
După absolvirea Facultății, tinerii trec la următoarea etapă a
formării lor profesionale - studiile
prin rezidențiat, realizate la una
dintre specialitățile selectate prin
concurs: profil chirurgical, medicină
internă, pediatrie ş.a. Ulterior, tinerii specialiști vor activa în calitate de
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Canada, SUA, Spania, Portugalia,
Italia, Sudan, Turcia, India ş.a.
Formarea profesională, realizată în conformitate cu standardele
internaționale, a permis multor
absolvenţi ai Facultăţii să devină
miniştri, manageri ai instituțiilor
medico-sanitare publice și private,
medici-şefi ș.a.
Programul/Specialitatea MEDICINĂ
PREVENTIVĂ are misiunea de a pregăti specialiști capabili să mențină
starea bună de sănătate a populației
și să prevină maladiile în rândul
populației prin aplicarea unui management eficient în promovarea
sănătății. Programul de studiu Medi-

cină preventivă are scopul de a forma
profesioniști pentru monitorizarea
sănătății publice, elaborarea și realizarea politicilor și a programelor
naționale de sănătate publică, prevenirea morbidității în rândul populației
prin informarea societății și promovarea modului de viață sănătos.
Ca rezultat, licențiatul în medicină preventivă va deține cunoştinţe
profunde şi abilităţi de acumulare,
procesare şi analiză a indicatorilor

Optometristul este cel care descifrează în fază iniţială primele aspecte ale afecțiunilor de vedere, le
evaluează şi le poate corecta, iar în
caz de necesitate, indică consultarea
medicului oftalmolog. Specialistul
contribuie la efectuarea screeningului patologiilor oculare: prescrierea,
ajustarea, confecționarea, adaptarea, reparația și vânzarea echipamentului optometric (ochelari, lentile de contact). Activitatea optometrică se înscrie printre activităților de
asigurare a asistenței oftalmologice
primare populației de-a lungul întregii vieți.
Licențiatul în optometrie poate
deține propriul cabinet optometric,
magazin de comercializare, atelier de prelucrare şi de montare a
ochelarilor; poate activa în unităţile
producătoare de echipament optic
şi medical, în laboratoarele pentru
testarea capacităţilor vizuale, în instituţii specializate care oferă asistenţă socială populaţiei şi asigură
profilaxia (şcoli, instituţii speciale
ș.a.), în organizațiile care comercializează şi asigură întreţinerea
aparaturii şi a echipamentelor optometrice.

presie Franceză (CIDMEF), organizaţie care include peste 130 de universităţi din 40 de ţări.
Membrii Consiliului, experți din Canada, Franţa,
Belgia, România şi Tunisia, au confirmat buna
pregătire a cadrelor științifico-didactice şi a
studenţilor, corespunderea programelor de
studii cu standardele internaționale pentru
învăţământul superior medical. Totodată,
în anul 2018, programele au fost evaluate
şi acreditate de către Agenţia Națională de
Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
(ANACEC)
În acest an, oferta educațională a Facultăţii de Medicină nr. 1 cuprinde patru programe de studii/specialităţi: Medicină, Medicină
preventivă, Optometrie și Asistență medicală
generală.

Cunoașterea limbii engleze este
o condiție obligatorie pentru admiterea la această specialitate, deoarece studenții își vor desfășura stagiul
practic în Norvegia, în cadrul unui
parteneriat bilateral.
Programul/Specialitatea
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ,
lansat în 2018, are misiunea de a
forma asistenţi medicali cu studii
superioare, fapt ce va contribui la
acoperirea universală cu servicii de
sănătate, la sporirea calității serviciilor de promovare a sănătății, prevenirea bolilor, tratamentul și reabilitarea pacienților.
Primul an se bazează primordial pe studierea disciplinelor fundamentale, precum anatomia, biologia, biochimia, nursingul fundamental, iar în următorii ani vor fi introduse disciplinele clinice. Studenții
vor obține experiența necesară prin
utilizarea metodelor moderne de
predare-învățare la orele de curs,
seminare, lucrări de laborator, lucru individual și în echipe. Un punct
forte al acestui program este faptul
că studenții vor beneficia de stagii
practice în instituțiile medico-sanitare, iar instruirea teoretică se va realiza în mod echilibrat și coordonat cu
cea clinică.
Absolvenții vor obține titlul de
licențiat în asistență medicală generală, având o pregătire teoretică
în științe fundamentale și sociale,
precum și instruire clinică în medicină generală și în alte specialități

medicale: chirurgie generală și
specialități chirurgicale, pediatrie,
igiena și îngrijirea mamei și a nounăscutului, sănătate mintală și psihiatrie, îngrijirea persoanelor în vârstă
și geriatrie, asistență la domiciliu ș.a.
Asistentul medical va cunoaște aprofundat științele ce stau la baza îngrijirilor medicale, va avea suficiente

date despre structura organismului,
despre funcțiile fiziologice și comportamentul organismului uman în
diverse stări fiziologice şi patologice,
precum și despre relațiile existente între starea de sănătate, mediul
fizic și cel social. Acesta va putea
elabora un plan individual de îngrijiri în diverse situaţii patologice, va
efectua procedee terapeutice și va
aplica procedurile prescrise de medic, în limita competențelor, inclusiv
va acorda asistenţă medicală de urgenţă.
Licențiatul în asistență medicală generală va fi pregătit și autorizat
să se angajeze în domeniul general
al practicii de îngrijire medicală,
precum și în promovarea sănătății,
prevenirea bolilor și îngrijirea bolnavilor și a persoanelor cu dizabilități
de toate vârstele, să participe pe
deplin în calitate de membru al
echipei de profilaxie și de educație
pentru sănătate, să supravegheze și
să instruiască asistenții medicali și să
efectueze cercetări științifice.
Avem speranța că și tu poți face
parte din noua generaţie de medici,

care va presta servicii medicale de
calitate, va asigura progresul sistemului național de sănătate şi va contribui la sporirea prestigiului Almei
Mater în întreaga lume.

Facultatea de Medicină nr. 1
te așteaptă! Cu noi visul tău
devine realitate!
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Facultatea de Stomatologie

Domeniul de formare profesională

Programul de studiu/
Specialitatea

Nr. total
de credite

Durata
studiilor

Titlul conferit/
Calificarea

Stomatologie

Stomatologie

300

5 ani

Licenţiat în stomatologie

Un zâmbet frumos este cartea de vizită a unei danturi sănătoase!

Sergiu Ciobanu,
decanul Facultăţii de Stomatologie,
doctor habilitat în ştiinţe medicale,
profesor universitar

Să aduci zâmbet pe fața oamenilor
nu e magie - e Stomatologie! Despre cum
să păstrezi o dantură sănătoasă și despre
cum poate fi aceasta restabilită te vom
învăța noi.

Facultatea de Stomatologie a USMF
„Nicolae Testemiţanu” are un rol fundamental în formarea medicilor stomatologi pentru
sistemul național de sănătate, în dezvoltarea
cercetării ştiinţifice medico-dentare, precum
şi în prestarea asistenţei medicale calitative
populaţiei.
Facultatea de Stomatologie își desfășoară
activitatea în baza unor principii moderne,
membrii acesteia fiind deschiși și orientați
spre progres şi spre dezvoltare continuă. Acest
fapt contribuie la creșterea atât a prestigiului
Facultății, care se numără printre cele mai cunoscute şi apreciate entități de profil la nivel
regional, cât și a interesului tinerilor pentru
specialitatea Stomatologie.
Programul de studii Stomatologie are misiunea de a pregăti specialiști de înaltă calificare, multilateral dezvoltați, capabili să mențină
sănătatea orală a populației și să asigure prevenirea maladiilor stomatologice. Acesta este
orientat spre promovarea unor metode și concepte moderne și spre utilizarea unui management eficient în diagnosticarea, tratamentul și
profilaxia afecțiunilor stomatologice.
În prezent, la Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” îşi fac studiile peste 860 de studenţi, dintre care cca
319 sunt din România, Ucraina, Rusia, Israel,

Turcia, Germania, SUA, Marea Britanie, Suedia,
Portugalia, Italia, Grecia ș.a. Viitorii stomatologi sunt instruiți în limbile română, rusă
şi engleză. Studenții au posibilitatea de a-și
dezvolta abilitățile practice în cadrul Clinicii
Universitare Stomatologice și în Centrul Stomatologic Universitar, ambele fiind dotate cu
echipament performant și utilaj modern.
Facultatea de Stomatologie a iniţiat un
proces de reorganizare curriculară prin revizuirea programelor de studii și racordarea
acestora la standardele internaționale ale
învățământului superior medical. Astfel, pe
parcurs, curriculumul universitar a fost modificat și diversificat prin introducerea unor noi
discipline de specialitate.
Pentru îmbunătăţirea procesului de instruire și a celui de cercetare, Facultatea colaborează cu instituţii de profil din SUA, Franţa,
Cehia, Rusia, Ucraina, România, Grecia, Belarus,
Siria ş.a. De asemenea, odată cu aplicarea
sistemului de credite transferabile, au fost
lansate noi oportunități de mobilitate academică interuniversitară pentru studenți și cadre
științifico-didactice.
Facultatea de Stomatologie este înscrisă
în reţeaua europeană a facultăţilor de stomatologie, fiind evaluată în cadrul Programului
DentEd de Comisia de Învăţământ Medical
Stomatologic a Directoratului pentru Educaţie

şi Cultură al Uniunii Europene. În mai 2018,
programul de studii Stomatologie a fost acreditat de către Agenția Națională de Asigurare
a Calității în Educație și Cercetare și de Consiliul Dentar din Statul California, SUA, fapt
ce confirmă că el corespunde standardelor
internaționale. Grație acestei evaluări externe,
în 2019, a demarat Programul Internaţional în

Stomatologie, deocamdată, pentru cetățenii
americani.
La dezvoltarea continuă a Facultății de
Stomatologie contribuie substanțial și relaţiile
de cooperare, menținute și consolidate pe parcursul anilor, cu instituţii de profil din mai multe țări. Un exemplu este Facultatea de Medici-

nă Dentară a Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, România, cu care
am desfășurat primul congres Iaşi-Chişinău,
la care au participat profesori, studenţi şi medici-rezidenţi din România, SUA, Franţa, Marea
Britanie, Belarus, unde au fost abordate metode noi de diagnostic şi de tratament al afecţiunilor stomatologice.
În cadrul unui parteneriat dintre Asociaţia
Studenţilor Stomatologi din Republica Moldova şi Societatea Studenţilor Stomatologi din
Iaşi, mediciniştii, ghidați de profesori, participă
la Congresul Internaţional al Tinerilor Medici,
Studenţi şi Rezidenţi „Stomis”, alături de tineri
din România, Ucraina, Ungaria, Cehia, Slovenia
și Macedonia.
O colaborare fructuoasă este și cea dintre
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae
Testemiţanu” şi Școala de Medicină Dentară a
Universității din Chapel Hill, statul Carolina de
Nord, SUA. Acest parteneriat prevede schimburi de experiență, organizarea cursurilor,
a seminarelor, a conferinţelor video pentru
studenţi, medici-rezidenţi şi profesori. Cu suportul stomatologilor voluntari din SUA, pe
parcursul ultimilor 20 de ani, au fost acordate
servicii stomatologice copiilor orfani şi persoanelor din familii nevoiaşe din Republica
Moldova.
Facultatea de Stomatologie a obţinut o
experienţă vastă prin intermediul mobilităților
academice ale profesorilor, studenţilor și medicilor-rezidenţi în mai multe şcoli de medicină

dentară din SUA, Polonia, România, Lituania,
Germania ș.a.
Membrii Facultăţii participă la diverse
forumuri republicane şi internaţionale din
România, Rusia, Bulgaria, Germania, Franţa,
Olanda, SUA ș.a. Toate inovațiile prezentate
la aceste manifestări științifice sunt aplicate
în activitatea științifico-didactică, contribuind
la ridicarea nivelului asistenței stomatologice
acordate pacienților.
Viitorii stomatologi iau parte la diverse
activități extracurriculare: competiții sportive,
manifestări culturale, concursuri ș.a. Totodată, tinerii sunt activi în acţiuni de voluntariat,
un exemplu fiind consultațiile stomatologice
gratuite oferite populației de Ziua Mondială a
Sănătății Orale și distribuirea materialelor informative privind igiena orală.
Facultatea de Stomatologie a USMF
„Nicolae Testemițanu” și-a confirmat prestigiul în timp prin specialiștii pe care i-a format
și continuă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a crește calitatea studiilor și
performanța actului medical. Un accent deosebit se pune pe modernizarea clinicilor de
profil prin dotarea corespunzătoare a acestora
în conformitate cu cerințele contemporane,

pe instruirea continuă a cadrelor științificodidactice, precum și pe fortificarea relațiilor
de colaborare cu instituții de profil.
Mulţi dintre absolvenţii Facultății au devenit personalități notorii atât în stomatologia autohtonă, cât şi în cea internaţională, iar
reușitele lor reprezintă o recunoaștere a efortului depus de întreaga echipă a Universităţii
în formarea lor ca specialiști.

Vino să-ți realizezi visul
alături de noi!
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Facultatea de Farmacie
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Domeniul de formare
profesională

Programul de studiu/
Specialitatea

Nr. total
de credite

Durata studiilor

Titlul conferit/
Calificarea

Farmacie

Farmacie

300

5 ani

Licenţiat în farmacie

Un farmacist este, înainte de toate, un profesionist bun!

Nicolae Ciobanu,
decanul Facultăţii de Farmacie,
doctor în ştiinţe farmaceutice,
conferenţiar universitar

care le îmbină această profesie, acesta posedă
cunoştinţe referitor la toxicologia şi securitatea
medicamentului.
Facultatea de Farmacie a fost înfiinţată în
anul 1964, iar zecile de promoții de specialiști,
lansate de-a lungul timpului, vin să confirme
calitatea studiilor efectuate aici. În contextul
reformelor din sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova, axate pe recomandările de la Bologna (1999) şi de la Berlin
(2003), învăţământul farmaceutic desfășurat

medicamentului şi în activitatea farmaceutică.
Grație tendințelor inovative, unul dintre
obiectivele Facultății de Farmacie este să
mențină și să dezvolte relații de colaborare cu
instituții de profil de peste hotare. În prezent,
aceasta este membră a Asociaţiei Europene a
Facultăţilor de Farmacie şi a structurii similare
din România, cooperează cu firme producătoare de medicamente, instituţii de cercetări ştiinţifice din SUA, Germania, Polonia, Bulgaria,
Israel, Franţa, Ungaria, Slovacia, Austria,

Nu există niciun domeniu al medicinei
care s-ar putea lipsi de medicamente. Farmacia este o stație de tratare a sănătății! Ce
este un medicament? Din ce este compus?
Cum se prepară şi cum se distribuie acesta?
Cum acţionează? Cum să fii un bun consilier pentru pacient? Răspunsurile la aceste
şi multe alte întrebări le vei obţine alegând
profesia de farmacist.

Profesia de farmacist este o profesie nobilă, care a apărut şi s-a dezvoltat odată cu
civilizaţia umană. Un farmacist este, înainte
de toate, un profesionist bun, manifestând
o atitudine profund umană faţă de societate, profesionalism, performanţă şi, mai ales,
pasiune. Prin natura profesiei sale, farmacistul este expertul de necontestat și specialistul principal în domeniul medicamentului.
Acestuia îi revine obligația ca, de-a lungul
carierei sale, să asigure și să mențină la standarde înalte calitățile profesionale și să-și
îmbunătățească cunoștințele, colaborând

permanent cu profesionişti din domeniul
sănătăţii, cercetării, industriei farmaceutice,
învăţământului superior medical și farmaceutic ș.a. Bagajul de cunoştinţe de specialitate
al unui farmacist este impresionant, având la
bază curriculumul universitar, la care se adaugă, ulterior, cursuri postuniversitare, programe de masterat, studii doctorale, participări
la manifestări ştiinţifice, ce constituie educaţia profesională continuă a specialistului în
farmacie. Și toate acestea ți le oferă Facultatea de Farmacie!
Tot ceea ce ţine de obţinerea, prelucrarea, prepararea, păstrarea, eliberarea şi controlul medicamentelor constituie obiectul de
studiu al farmaciei, iar rolul de bază în aceste
activități este atribuit farmacistului – specialist
cu responsabilităţi majore în actul terapeutic, care nu poate fi considerat un comerciant.
Farmacistul este unicul specialist care deține
controlul asupra medicamentului, pentru că,
printre multiplele atribuţii şi responsabilități pe

la USMF „Nicolae Testemiţanu” este ajustat la
exigențele europene.
Absolvenţii profesează în diverse sfere
ale sistemului farmaceutic din ţara noastră: în
farmacii comunitare şi în cele ale instituţiilor
medicale, în laboratoare de microproducere,
în companii de distribuție, în laboratoare de
control al calităţii şi de standardizare a medicamentelor, în firme farmaceutice cu capital străin ș.a. O altă parte dintre farmaciștii
formați la universitatea noastră activează în
diferite ţări ale lumii, printre care: România,

Rusia, Ucraina, Canada, SUA, Italia, Israel,
Siria, Turcia, Iordania ş.a.
Facultatea de Farmacie dispune de o bază
tehnico-materială modernă, ce asigură instruirea farmaciștilor în conformitate cu standardele internaționale. Procesul de instruire este
realizat de cadre didactice și științifice calificate (doctori şi doctori habilitaţi în farmacie, chimie, biologie, științe medicale), care se dedică
cu abnegație formării specialiștilor, efectuând,
în acelaşi timp, cercetări ştiinţifice în domeniul

România, Rusia, Ucraina ş.a. Din anul 2003
studenții participă la programul de mobilitate academică „Interfarma”, iar din 2006 efectuează stagii în Poznan, Polonia. Începând cu
anul 2015, în cadrul Facultății își fac stagiul
de vară studenți de la Universitatea Chapel
Hill din statul Carolina de Nord, SUA, și din
Kazahstan.
De asemenea, la Centrul Farmaceutic
Universitar „Vasile Procopișin”, studenții au
posibilitatea să se familiarizeze cu etapele de
producere și de comercializare a medicamentelor, participând la procesele de preparare și
de control al calităţii acestora. Totodată, aici
viitorii farmaciști își dezvoltă abilitățile de comunicare cu pacienţii care procură produsele
farmaceutice. În plus, Facultatea de Farmacie
dispune de un Centru Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale, unde se regăsesc
peste 200 de specii de plante, iar studenţii își
desfășoară stagiile de vară.

Perioada de instruire a farmaciștilor este
de cinci ani, iar planul de studii este adaptat la
cerinţele internaționale, în vederea echivalării
diplomei de farmacist în spaţiul european și
cel mondial.
Pentru a deveni specialist de performanţă, cu un vast orizont de cunoştinţe, pe
parcursul anilor de studii, tinerii urmează un
şir de discipline medico-biologice (biologie
moleculară, anatomie şi fiziologie a omului,
microbiologie, fiziopatologie, biochimie ș.a.)
şi socio-umane (limbi moderne, psihologie, filosofie ș.a.). Dintre disciplinele fundamentale

se studiază biofizica, chimia anorganică, organică, analitică, fizică şi coloidală, metodele fizico-chimice de analiză ș.a. O atenţie deosebită
se acordă disciplinelor farmaceutice, precum:
farmacognozia, tehnologia medicamentelor
şi bazele terminologiei farmaceutice, chimia
farmaceutică şi controlul calităţii medicamentelor, farmacologia şi farmacoterapia, marketingul și legislația farmaceutică, biofarmacia şi
farmacia clinică. Pe lângă disciplinele obligatorii, planul de studii include şi unele opţionale.
Aşadar, studiind disciplinele menţionate
şi efectuând stagiile de practică didactică și
practica de licență, cu o durată de șase luni,
în mai multe unități farmaceutice, viitorul
specialist poate contribui plenar la asigurarea
pacienților cu medicamente eficiente şi de
bună calitate şi, implicit, la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei.
Studenții facultății noastre sunt activi și în
viața socială, prin intermediul Asociaţiei Studenţilor Farmacişti din Moldova (ASFM), care
este parte a Asociaţiei Farmaciştilor din Republica Moldova și membră a Asociaţiei Studenţilor Farmacişti din România și a Asociației
Europene a Studenților Farmaciști. Astfel este
extinsă aria de colaborare și de integrare a
studenților în diverse proiecte internaționale.
În perioada studiilor, farmaciștii participă activ la manifestările științifice organizate la catedrele Facultății, înregistrând
succese remarcabile și în cadrul congreselor
și conferințelor naționale și internaționale,
de unde revin, tradițional, cu diplome și
mențiuni. Oportunitatea de a lua parte la di-

verse activități extracurriculare și proiecte de
mobilitate academică le oferă studenților mai
multe șanse de afirmare și de dezvoltare personală și profesională.
Și tu poţi deveni unul dintre cei care, zi
de zi, pe parcursul a cinci ani, prin sârguinţă
şi abnegaţie, adună cunoştinţe şi dezvoltă
aptitudini pentru a-i ajuta pe oameni să-şi
mențină şi să-şi restabilească sănătatea.
Dacă eşti pregătit pentru acest maraton, te
așteptăm cu drag la Facultatea de Farmacie
a USMF „Nicolae Testemiţanu”!
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Biblioteca Ştiinţifică Medicală –
suport în instruire și cercetare

medicale din Carolina de Nord, SUA, Universitatea beneficiază de un suport informaţional şi
documentar considerabil (publicaţii medicale
în limba engleză, acces la baze de date şi reviste electronice, împrumut interbibliotecar de
articole științifice ș.a.).
Biblioteca Științifică Medicală a USMF
„Nicolae Testemițanu” colaborează cu Agenția
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Republicii Moldova, în scopul promovării
potențialului ştiinţific al Universității și a rolului proprietății intelectuale în dezvoltarea țării
noastre.
Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor este un obiectiv prioritar în activitatea
Bibliotecii Ştiinţifice Medicale. Pregătirea viitorilor specialişti în medicină și farmacie în
vederea utilizării eficiente a informaţiei, ori-

Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BȘM) a
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova reprezintă un centru modern de
informare şi de documentare cu profil medical
și farmaceutic. Asigurarea informațională a
proceselor de instruire, cercetare, formare şi
educare continuă a medicilor şi a farmaciştilor
este preocuparea constantă a Bibliotecii,
de care depinde în mod direct calitatea
serviciilor educaționale prestate în ansamblu.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală deţine un
fond de documente de peste 900 de mii de
exemplare (cărţi, reviste, teze de doctor, autoreferate, documente electronice ș.a.), în limbile: română, rusă, engleză, franceză, germană
ș.a. Biblioteca dispune de trei săli de lectură,
cu o capacitate totală de 400 de locuri. Anual,
Biblioteca înregistrează circa 400 de mii de vizite ale beneficiarilor, efectuează peste 590 de
mii de împrumuturi de publicaţii pentru un număr de peste 11 mii de utilizatori unici, printre
care: studenţi, medici-rezidenţi, studențidoctoranzi, masteranzi, secundari clinici, cadre

didactice, medici și farmaciști, asistenţi medicali şi alte categorii de beneficiari.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală oferă acces la o gamă largă de produse informaţionale electronice: baze de date, colecţii de cărţi
şi de reviste electronice, biblioteci virtuale,
ghiduri și protocoale clinice, resurse axate pe
medicina bazată pe dovezi ș.a. Pentru a facilita accesul utilizatorilor la informația electronică cu profil medical şi farmaceutic, în Bibliotecă funcţionează trei centre de informare
INFOMEDICA, dotate cu 70 de computere conectate la Internet, reţea Wi-Fi, echipament
tehnic performant: imprimante alb-negru și
color, scanere, copiatoare, proiectoare ș.a.
Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor

săi și propriile produse informaţionale, ce pot
fi accesate pe site-ul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale - http://library.usmf.md:

• Catalogul on-line al BȘM oferă acces la
resursele informaționale din colecțiile Bibliotecii (http://libuniv.md/);
• Catalogul partajat al Consorțiului bibliotecilor universitare din Republica Moldova
asigură accesul la colecţiile acestora prin intermediul platformei PRIMO - un instrument
de regăsire a informaţiei în diverse resurse
informaţionale dintr-un singur punct de acces,
indiferent de format sau locaţie (http://primo.
libuniv.md/);
• Repozitoriul instituțional în dome-

niul ştiinţelor medicale al USMF „Nicolae
Testemiţanu” - o arhivă electronică de documente, organizată de Biblioteca Ştiinţifică Medicală în scopul stocării, conservării şi diseminării în spaţiul virtual global a rezultatelor ştiinţifice realizate la USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Repozitoriul instituțional reprezintă un suport
informaţional semnificativ pentru procesul de
cercetare medicală, fiind arhivate peste 5100
de articole ştiinţifice.
(http://old.library.usmf.md:8080/jspui/).
• Biblioteca Electronică Didactică (http://
library.usmf.md) este o colecţie de manuale şi
lucrări metodice (în format PDF) ale cadrelor
didactice de la USMF „Nicolae Testemiţanu”,
ce pot fi consultate şi descărcate gratuit pe
site-ul BȘM.
Accesând site-ul Bibliotecii, utilizatorii
pot beneficia şi de alte servicii informaţionale,
cum ar fi: întreabă bibliotecarul, expoziţii virtuale, împrumut interbibliotecar internaţional de
articole medicale ş.a.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală exercită și
funcţia de bibliotecă depozitară a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), având în structura sa Centrul de Informare şi Documentare al OMS, care are drept scop diseminarea
informaţiei privind direcţiile de activitate ale
acestei instituţii în rândul specialiştilor din

domeniile: medicină, farmacie şi sănătate
publică.
În cadrul BȘM funcționează Centrul
de Informare Europeană (CIE), creat în baza
Acordului de colaborare dintre USMF „Nicolae
Testemiţanu” şi Delegaţia Uniunii Europene
în Moldova, cu scopul de a promova valorile
europene şi de a asigura accesul utilizatorilor
la informaţii privind istoricul, instituţiile, valorile, politicile şi programele Uniunii Europene.
CIE pune la dispoziţia celor interesaţi diverse
publicaţii (cărţi, broşuri, ediţii periodice) şi resurse electronice pe subiecte europene.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală deține
colecții valoroase de carte rară şi veche. Colecţia care a aparţinut medicului german

Richard Koch cuprinde 2628 de volume despre
medicină, biologie, fiziologie, istorie ș.a., dintre care 150 de exemplare reprezintă cărţi deosebit de rare, datate din sec. XVI-XVIII, opere ale somităților în medicină: Hippocrates,
Ibn-Sina, Galenus, Paracelsus, Caelius ş.a. Cele
66 de volume din opera lui Voltaire, editate în

timpul vieții autorului, amplifică şi mai mult
valoarea colecţiei.
De asemenea, în fondul Bibliotecii se
păstrează colecţiile personale de carte veche
şi rară ale mai multor personalități notorii:
V. Kossakovski, A. Koţovski, A. Molohov,
N. Burdilă, D. Gherman, B. Perlin, V. Covaliu,
D. Şcerbatiuc ș.a.
În baza acordurilor de colaborare, de
peste zece ani, Biblioteca Ştiinţifică Medicală
a USMF „Nicolae Testemiţanu” efectuează
schimb de publicaţii cu bibliotecile universităţilor de medicină din România, Belarus,
Lituania ş.a.
În cadrul proiectului de colaborare dintre
Biblioteca Științifică Medicală și 12 biblioteci

entarea în sistemele informaţionale (locale,
naţionale, globale), în fluxul informaţional
modern se realizează prin predarea cursului
Bazele culturii informației, destinat studenţilor din anul I.
În anul 2018, în contextul diversificării
serviciilor informaţionale, s-a decis constituirea unui Centru de Scriere Academică. În
cadrul Centrului, utilizatorii Bibliotecii beneficiază de consultaţii şi instruiri privind dreptul de autor, stilurile de citare, gestionarea
referințelor bibliografice ș.a.
Prin activitatea sa complexă, Biblioteca
Ştiinţifică Medicală contribuie la sporirea calităţii formării şi educaţiei continue a medicilor
şi a farmaciștilor din Republica Moldova.
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Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină
Trăieşte clipa alături de noi!
Viața de student e plină de provocări, dar și
de senzații tari! Iar dacă devii student la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, totul devine și mai intens! Ca să
profiți la maximum de toate oportunitățile,
te invităm să devii membru activ al Asociației
Studenților și Rezidenților în Medicină!
Îți lansăm prima provocare: vino alături de
noi!
Mai bine de șapte decenii, studenții de la
USMF „Nicolae Testemițanu” dețin întâietatea
printre colegii lor de la alte universități prin

reușita academică și cea științifică, precum și
prin organizarea și participarea la nenumărate
activități extracurriculare - competiții sportive,
acțiuni de caritate, evenimente culturale și de
divertisment, campanii sociale și altele. Astfel,
la universitatea noastră, pe lângă posibilitatea
de a studia și de a deveni profesionişti în domeniul medicinei și farmaciei, mediciniștii trăiesc din plin romantismul anilor de studenţie.

Testemițanu”, în cadrul căreia sunt premiați
cei mai activi tineri la categoriile: studii,
știinţă, abilităţi organizatorice, cultură, voluntariat, sport ș.a.
De curând, ASRM a devenit membră
a Federației Internaționale a Asociațiilor
Studenților în Medicină (IFMSA) și a EMSA,
iar acest fapt oferă studenților oportunitatea de a-şi efectua stagiul de vară, timp de
patru săptămâni, în Brazilia, Cehia, Egipt,
Grecia, Indonesia, Kazahstan, Portugalia,
Rusia, Ucraina și Turcia. În luna aprilie a acestui an, ASRM a fost desemnată drept campion al schimbării în cadrul Galei „Champions of Change” 2019, Moldova, în semn de
apreciere pentru inițiativele orientate spre o
societate sănătoasă și prosperă.
Distracţia este și ea o parte importantă
din viața studenților de la USMF „Nicolae
Testemițanu”. Ani la rând, mediciniștii organizează cele mai atractive concursuri:
Balul Bobocilor, Med Games, Campionatul Intrauniversitar TVC, jocul intelectual
Ce?Unde?Când?, precum şi festivităţile de
Revelion, Med Party, care au devenit populare și îndrăgite de întreaga comunitate universitară.
Pentru studenții care nu au domiciliu în
Chișinău, Universitatea oferă locuri de cazare în Campusul studenţesc, amplasat în
regiunea Mălina Mică. Căminele studenţeşti
sunt bine amenajate şi dotate cu mobilier
modern, grupuri sanitare, bucătării, maşini
de spălat. Repartizarea locurilor în cămine
este un proces transparent, realizat prin in-

Mobilitatea academică
Până în prezent, Universitatea a semnat
142 de acorduri de colaborare cu instituții de
profil din 23 de țări, care asigură mobilitatea
academică a studenţilor, a medicilor-rezidenţi
și a cadrelor-didactice, oferindu-le posibilitatea de a efectua stagii de documentare şi
practice, de a participa în proiecte comune și
de a studia limbile moderne. USMF „Nicolae
Testemiţanu” este parteneră în peste 10 proiecte de mobilitate ERASMUS+, finanțate din
fonduri europene.
Pentru a fi mereu informat despre
posibilitățile de mobilitate academică, accesează categoria Burse, stagii, granturi de pe pagina
principală a portalului informațional univer-

sitar (http: // dreie.usmf.md/burse-stagiigranturi/) și înscrie-te în programe internaționale. O experiență peste hotarele țării
reprezintă o oportunitate unică de dezvoltare
personală și profesională, care este încurajată
intens la USMF „Nicolae Testemiţanu”!
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova este membră cu drepturi depline a mai multor organizații naționale și
internaționale, printre care: Agenţia Universitară a Francofoniei, Asociaţia Şcolilor Medicale din Europa, Asociaţia Internaţională a
Universităţilor, Asociaţia pentru Educaţie Medicală din Europa ș.a.

Activitatea sportivă

Studenții organizează multiple acțiuni,
flashmoburi de solidaritate şi activități de informare, prin care promovează modul de viață
sănătos în rândul populației, în special printre
tineri. În plus, participă la numeroase acţiuni
cu impact social, cum ar fi: Donează sânge - fii
erou! Dăruieşte o picătură de viaţă!; Oprim
tuberculoza în timpul generaţiei noastre; ABC
- bazele ajutorului medical de urgență pentru
liceeni; Împarte o carte, împarte sănătate!,
acțiuni de susținere a persoanelor nevoiașe
ș.a.
Încă din primii ani de studii, mediciniștii
manifestă un interes deosebit pentru cercetare, un domeniu care, pe lângă seriozitatea pe
care o presupune, contribuie foarte mult la
dezvoltarea creativității. Unul dintre cele mai
importante evenimente științifice în acest sens
este Congresul internaţional al studenţilor şi
tinerilor medici MedEspera, organizat bienal
de ASRM, unde sunt prezentate inovațiile în
domeniul medicinei și farmaciei. Participanții
au ocazia să-și dezvolte atât cunoștințele teoretice, cât și abilitățile practice, precum şi să
facă schimb de experienţă cu tineri cercetători
din ţară şi de peste hotare.
În baza acordurilor de colaborare,
studenții beneficiază de mobilitate academică
în universităţi de medicină şi organizații studenţeşti din alte țări. Cel mai cunoscut program în acest sens este TransMed - proiect care
prevede un șir de lecţii practice, cursuri şi alte
activităţi curriculare şi extracurriculare, timp
de o săptămână, în una dintre cele unsprezece universităţi şi facultăţi de medicină din
România - membre ale Federației Asociațiilor
Studenților în Medicină din România. Programe similare se desfăşoară şi în universităţile
de profil din Ucraina: ViaMedica - cu Universitatea din Vinița și Medeea - cu Universitatea din Cernăuți, schimbul Twinning, în Munich și Bonn (Germania), Rijeka (Croaţia), Nis
(Serbia), în cadrul parteneriatului cu Asociația
Europeană a Studenților în Medicină (EMSA).
Gala Studenților Laureați este cea mai
așteptată și cea mai plină de culoare festivitate din viața studenților de la USMF „Nicolae

Un rol aparte în viața de student revine activităților sportive. Mediciniștii noștri
înregistrează performanțe la numeroase
competiții interuniversitare și naționale, de
la care au revenit cu trofee. Complexul Spor-

sport, printre care: baschet, volei, fotbal, badminton, shaping, sală de forţă și lupte. Cele 11
grupe sportive existente întrunesc peste 240
de studenți și medici-rezidenți, care au evoluat
cu succes la diverse competiții republicane și

tiv Universitar, care include mai multe săli
sportive și un teren de fotbal în aer liber, oferă condiții optime pentru desfășurarea orelor
de educație fizică, a secţiilor sportive, precum
și a competițiilor. La lecțiile de educație fizică
se obțin cunoștințe și deprinderi în domeniul
culturii fizice, se dezvoltă abilități importante
pentru viitoarea activitate profesională.
În Universitate se practică 10 tipuri de

internaționale: box, canotaj, lupte, volei, baschet, handbal, atletism. De câteva decenii, sunt
organizate, tradițional, meciuri amicale și turnee la diverse probe sportive cu mediciniști din
Cernăuți, Odesa, Ivano-Frankovsk, Lvov, Kiev,
Vinița (Ucraina), Minsk, Vitebsk (Belarus), Riga
(Letonia), Kaunas (Lituania), Sankt Petersburg,
Moscova (Rusia), Baku (Azerbaidjan), Tbilisi
(Georgia), Cluj-Napoca (România) ș.a.

termediul Sistemului Informațional de Management Universitar. În plus, tinerii din familiile
social-vulnerabile beneficiază de mai multe
facilități: abonamente gratuite pentru călătorii cu troleibuzul, cadouri de sărbători, excursii
la prețuri reduse atât pe teritoriul ţării, cât şi
peste hotare.
În Campusul studenţesc sunt amplasate
două săli de lectură și două centre de informare Infomedica ale Bibliotecii Științifice Medicale, care activează cu program prelungit (până
la ora 22:00). Astfel, studenţii se pot pregăti
pentru lecții, având la dispoziţie toate resursele informaționale necesare.

Totodată, în această zonă sunt concentrate cele mai importante instituţii medicale din
republică, unde se regăsesc mai multe baze
clinice ale Universităţii, în care se desfășoară
atât prelegeri, cât şi lecţii practice.
Încă te mai întrebi ce este ASRM? Este
organizația de autoguvernare studenţească care întrunește tineri entuziaşti, plini de
inițiativă, care aduc tot ce este inovativ şi util
în viaţa studenților. Avem și o structură care
cuprinde 9 departamente: Studii, Relaţii externe, Proiecte, Ştiinţe, Social, Trai, Sport, Cultură, Tehnologii informaţionale şi Mass-media.
Aici te așteaptă activități multe, diverse și extrem de interesante.
Te așteptăm în marea familie a Asociației
Studenților și Rezidenților în Medicină! Simte
pulsul vieții de student împreună cu noi!

USMF PromoShop
Universitatea dispune şi de un magazin de materiale promoționale, unde
sunt comercializate produse marca USMF
„Nicolae Testemițanu”: pixuri, carnete, agende, tricouri ș.a., destinate
studenților și angajaților instituției. Cele
mai deosebite produse ce vin să sublinieze apartenența instituțională sunt halatul
alb și costumul chirurgical personalizat,
pe care, odată devenit medicinist, vei
avea onoarea să le porţi pe parcursul anilor de studenție.
Fii mândru că ești student la USMF
„Nicolae Testemițanu”, poartă halat alb personalizat instituțional!
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Faceţi cunoştinţă cu ambasadorii USMF „Nicolae Testemiţanu”
Cine cunosc mai multe despre viaţa de student de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, dacă nu mediciniştii?
Sunt activi şi trăiesc zi de zi noi experienţe, tind să devină mai buni pentru a reuşi în
toate şi trăiesc la maximum fiecare clipă...
Vă invităm să cunoaşteţi şase ambasadori ai USMF „Nicolae Testemiţanu”, care nu
au fost aleşi după note sau după chip, dar ei îţi pot oferi informaţiile de care ai ne-

Rodion Cujba, anul II, Medicină

OPTIMISM.
AMBIŢIE.
RESPONSABILITATE...
De ce am ales Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”?
De mic copil visam să devin doctor, mă vedeam în halat
alb și cu stetoscop. La finalul
etapei liceale am decis, definitiv, că vreau să salvez vieți și să
ajut oamenii. Aș vrea să aduc
noi schimbări pozitive în sistemul național de sănătate și să
vin cu un aport substanţial pentru țara mea.
Imediat ce am pășit pragul
Universității, am trecut la acţiune, și anume, la studiul anatomiei omului - disciplina la care
toți mediciniștii, inițial, au plâns,
după care au îndrăgit-o.
La început, îmi făceam
griji că nu voi reuși să îmi organizez timpul pentru studii, dar
și pentru activitățile civice ale
comunității studențești. Însă
m-am mobilizat, am prins la curaj și am pășit cu dreptul în studierea medicinei, temă cu temă,
manevră cu manevră...
Dacă m-ar întreba cineva,
dacă regret alegerea făcută, cu
siguranță voi spune „NU”. De
ce? Foarte simplu. Sunt membru al unei comunități unice în

rodion.cujba@yahoo.com
felul ei, deoarece suntem una
dintre cele mai bune universități
din țară, recunoscută și peste
hotare, avem cele mai competente
cadre
științificodidactice, învățăm și cercetăm
în conformitate cu cele mai
înalte standarde de calitate,
fiind în pas cu noile tehnologii
și inovații în medicină. Nu în ultimul rând, avem o organizație
studențească solidă, care știe
cum să motiveze mediciniștii să
fie primii la carte și să-i antreneze în diverse acțiuni de responsabilitate socială.

Nicoleta Lipciu, anul I,
Asistență medicală generală

sacrificiu. MUNCĂ ÎN ECHIPĂ.
CURAJ…

Asistența medicală generală este o îmbinare de cuvinte ce
trezește în inimile noilor studenți
ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” un amalgam de
emoții pozitive și sentimente
deosebite faţă de activitatea
ce urmează a fi efectuată în
instituțiile în care sănătatea oamenilor este primordială.

lipciu.nicoleta@mail.ru
Sunt onorată să fac parte din prima promoție de studenţi la specialitatea Asistență
medicală generală din cadrul
Facultății de Medicină nr. 1 a
USMF „Nicolae Testemițanu” și
sunt mândră de faptul că, împreună cu colegii, suntem cei
care am spart gheața.
Asistența medicală generală este profesia ce presupune
sacrificiu, suferință, toleranță și,

totodată, muncă în echipă şi curaj. Aceasta te impune să uiți de
problemele personale și să pui
pacienții pe primul loc, considerându-i parte din familia ta. Este
important ca atitudinea față de
pacient sa fie una corectă, pentru
ca acesta să se simtă în siguranță
și respectat. Am ales anume
această specialitate, deoarece
pentru mine, relațiile bune cu
oamenii sunt primordiale, iar
prin intermediul acestei profesii,
voi putea să intervin în orice moment critic al unui pacient. De la
bun început, trăiesc cu gândul că
voi reuși să ajung unul dintre cei
mai buni specialiști din țara noastră. Sper că voi contribui esenţial
la dezvoltarea medicinei autohtone, de aceea voi depune toate
eforturile ca să-mi ating scopul.
Consider că fac parte din ceea
mai bună echipă de studenţi,
care, prin studiu și practică, vor
deveni oameni mari pentru sistemul nostru medical.
Sănătatea oamenilor este
în mâinile asistentului medical
general. Pacientul are nevoie de
noi, pentru a-i explica cât este
de important să ducă un mod de
viață sănătos, pentru a-l ajuta și
pentru a-i fi alături în orice moment.
În concluzie, vin cu un mesaj către viitorii studenți: Asistentul medical este cel care, pe
lângă tratament, oferă îngrijirea
necesară pacientului și face posibilă vindecarea mai rapidă a
acestuia atât cu ajutorul medicamentelor, cât și cu vorba pentru
alinarea sufletului.

Adresa redacţiei:
bd. Ştefan cel Mare, 165
mun. Chişinău,
MD 2004

voie şi îţi pot împărtăşi mai multe despre cum este să fii student la USMF „Nicolae
Testemiţanu”. Ei au descris Universitatea prin 3 calificative, şi-au făcut publice impresiile şi cea mai frumoasă experienţă trăită aici şi au argumentat de ce tinerii ar
trebui să opteze pentru USMF „Nicolae Testemiţanu”. Dacă ai întrebări, le poţi scrie
pe pagina de Facebook sau pe e-mail şi ei cu drag îţi vor răspunde şi te vor ajuta să
faci alegerea potrivită!

Daniela Borș, anul II, Stomatologie

exigență,
prestigiu,
performanță...
Dintotdeauna am visat la o
profesie care să implice oameni,
la o specialitate ce presupune rezultate imediate, care să îmbine
armonios cunoștințele teoretice cu abilităţile practice. Toate
aceste așteptări le-am regăsit în
domeniul stomatologiei. Am ales
acest program de studii, pentru
că este o parte a medicinei ce se
dezvoltă continuu atât în ceea ce
ține de materialele stomatologice, cât și de tehnologiile și metodele de diagnostic și tratament
aplicate. Evident că sănătatea
cavității bucale este un atribut
esenţial pentru oameni, fiindcă
orice zâmbet frumos este însoțit
de dinți sănătoși.

danielaspinu58@gmail.com
De ce am optat pentru
USMF „Nicolae Testemițanu”?
Deoarece studiile aici presupun: calitate, profesionalism,
excelență, exigență, prestigiu,
performanță și multă disciplină.

Viața de student la Alma Mater
este plină de culoare și de energie, senzații tari, oameni extraordinari și experiențe inedite, trăite în fiecare zi. Multitudinea de
evenimente și activități extracurriculare organizate de Universitate - Balul Bobocilor, TVC, Gala
Mediciniștilor Laureați, flashmoburi tematice, concursuri interuniversitare - ne mențin în
tonus mereu, astfel că nu avem
timp de plictiseală.
Medicii stomatologi sunt
acele ființe care au puterea de a
aduce pe fețele oamenilor cel mai
important lucru: Zâmbetul. Comunitatea studențească este atât
de diversă, dar, în același timp,
ghidată de un scop comun, măreț
și nobil - de a deveni specialiști
consacrați societății. Ne simțim
norocoși să fim formați de un per-

sonal științifico-didactic înalt calificat, apreciat atât la nivel național,
cât și mondial. Instituția ne pune
la dispoziție o bază tehnico-materială modernă. Noi, studenții,
avem posibilitatea să participăm
la o multitudine de activități
științifice - congrese, conferințe și
diverse programe de studii și de
cercetare, ce contribuie la formarea noastră profesională. Printre
acestea se enumeră Congresul
Internațional MedEspera, ajuns la
a VIII-a ediție, şi Programul InterDentis - un schimb de experiență
între studenții din centrele universitare din România și din Republica
Moldova.
Exprim sentimente de
admirație, gratitudine și deosebită recunoștință întregii comunităţi universitare, din care fac
parte şi eu.

Doina Cneagnițchi, anul II, specialitatea Medicină preventivă
muncă asiduă, dorință și perseverență...
Mereu mi-am dorit să
am o profesie respectabilă și
o carieră de succes. Mă aflu la
început de cale, însă pot afirma cu precizie că sunt mândră de alegerea pe care am
făcut-o, în mod conștient. Cu
multă perseverență, încerc sămi sculptez mintea și sufletul
pentru a purta, cu demnitate,
halatul alb - simbolul purității
și al speranței. Acest drum lung
și dificil al profesiei medicale ar
fi aproape imposibil fără sprijinul minunaților noștri profesori - exemplul „oamenilor de
geniu”.

A fi medic înseamnă a te
sacrifica, la propriu, pentru a le
oferi un suport celor suferinzi,
dar şi a te controla emoțional în
situații critice.
Noi, studenții Universității
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, viitori medici, suntem în serviciul
sănătății umane, al speranței, al
iubirii și al vieții!
Eu sunt creatoarea viitorului meu și sunt mândră să-mi
continui studiile la această prestigioasă universitate. Viitoarea
mea profesie a devenit și pasiunea mea. Aș putea discuta, zi

Mihai Guila, anul II, Farmacie

cneagnițchidoina@mail.ru

Nicoleta Modval, anul II, Optometrie

PASIUNE.
VIGILENŢĂ.
PROFESIONALISM...

ATITUDINE.
EXIGENŢĂ.
PERFORMANŢĂ...

Profesia de farmacist
a fost și va fi una dintre cele
mai nobile. Un farmacist
are de executat atât sarcini
profesionale, cât și umane,
deoarece menirea lui este
de a servi societatea în care
trăiește potrivit principiilor
eticii.
Am ales această profesie, deoarece are un viitor și este mereu în vogă.
Orice farmacist își asumă
responsabilitatea pentru sănătatea pacientului, pentru
viața acestuia. Este singurul
specialist în domeniul medicamentului, de la inovație
și până la produsul finit, de
aceea trebuie să posede cunoştinţe profunde, nu doar
referitor la denumirile unui
număr impunător de medicamente, dar și la modul de
administrare, interacțiune şi
contraindicațiile acestora.
Unele persoane confundă relația farmacist-pacient cu
relația vânzător-client. Aceste
persoane sunt cele care privesc profesia de farmacist ca
pe una simplă, iar omul care
se află după „tejghea” este
privit la fel, fiind echivalat cu
un simplu vânzător.

Dacă vrei să faci o investiție
în viitor, alege specialitatea Optometrie! Devino ceea ce îţi doreşti
să fii!
Optometria este un domeniu ce se află în continuă dezvoltare, iar țara noastră are nevoie
de asemenea specialiști. Cu acest
gând am pășit pragul Universității
de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemițanu”. Acum,
fiind parte a acestei mari familii,
pot afirma că am luat o decizie
corectă. Am ales să studiez Optometria, deoarece o vedere perfectă este indispensabilă pentru
asigurarea unei calităţi superioare a vieții.
Dacă te întrebi cine este un
optometrist, atunci află că acesta
este primul specialist care poate
ajuta o persoană cu afecţiuni de
vedere. El cunoaște totul despre
aparataj performant de profil,
despre ochelari şi despre lentile
şi este cel care, în primă instanţă,
testează vederea şi contribuie la
prevenirea şi soluţionarea problemelor vizuale. Acest fapt facilitează procesul de diagnostic și de
corecție a vederii și, respectiv, de
prescriere a ochelarilor potriviți
pentru pacient.
Rolul optometristului în
societate este foarte important,
în special, pentru copii şi pentru peroanele de vârsta a treia,

guila_mihai@mail.ru
Farmacistul, la fel ca medicul, are același scop: lupta
împotriva bolii şi a suferinţei
oamenilor. Farmacistul este
un îndrumător: el explică,
repetat, tratamentul prescris
de medic și eliberează medicamente, favorizând însănătoşirea grabnică a pacientului.
Sfatul lui este solicitat pentru
a răspunde, cu rapiditate,
problemelor de sănătate fără
consecinţe grave şi trecătoare.
Unii spun că e vocație, pasiune, alții spun că este întâmplare, sunt și voci care afirmă
faptul că ar fi vorba despre
interes. Eu declar, cu mândrie,
că profesia de farmacist a devenit stilul meu de viață şi de
gândire, ce mă definește ca
persoană, în fiecare zi.
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și noapte, despre specialitatea
pe care o studiez, pentru că, de
fapt, cu fiecare bătaie a inimii
mele, dorința de a deveni medic
se intensifică.
Visul meu a devenit realitate: „Sunt studentă a Universității
de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”!
Dacă aspirați și voi pentru
această nobilă și deloc ușoară
profesie, nu uitați că a iubi omul
este esențial. Urmați-vă chemarea inimii și mergeți încrezuți
spre realizarea visului vostru.
Credeți-mă, totul este posibil
prin muncă asiduă, dorință și
perseverență.

Telefoane de contact:
Materialele publicate reflectă
opinia autorilor, care
022/ 205 235, 205 355,
nu întotdeauna coincide
237 653
cu cea a redacţiei.
E-mail: relatiipublice@usmf.md

nicoletamodval@gmail.com
când o patologie oculară trebuie
depistată şi tratată la timp. Optometristul este direct responsabil
de menținerea nivelului de sănătate al pacienților care suferă de
miopie sau de alte afecţiuni ale
ochilor, sănătatea vizuală fiind
o problemă primordială atât în
Republica Moldova, cât şi la nivel
global. Totodată, optometristul
este şi un educator în materie de
sănătate oculară, întrucât poate
oferi sfaturi utile despre cum să-ţi
protejezi vederea pentru o perioadă cât mai îndelungată.
Aşadar, dacă eşti dornic să
devii expert în optometrie şi să
contribui la ameliorarea sănătăţii
vizuale a populaţiei, te așteptăm
alături de noi, să educăm o
generație sănătoasă, aici, în
Moldova!
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