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CADRELE ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE ALE INSTITUTULUI
DE STAT DE MEDICINĂ DIN CHIȘINĂU (1945–1991)
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Studiul de față a fost elaborat în baza materialelor de arhivă, a izvoarelor orale (interviuri cu martorii direcți), a sugestiilor specialiștilor consacrați din domeniul istoriei, medicinei și farmaciei, a presei timpului, a literaturii științifice naționale și internaționale. Fondarea unei instituții de învățământ superior, specializată în domeniul medicinei, a reprezentat
o avanpremieră pentru spațiul pruto-nistrean. Prin instituirea acestuia se miza pe instruirea și educarea viitorilor medici,
pe efectuarea cercetărilor științifice în perimetrul medicinei curative și profilactice, pe administrarea științifico-metodologică a instituțiilor specializate, pe asigurarea cu ajutor practic acordat organelor și instituțiilor medicale, pe formarea
profesională continuă etc. În comparație cu alte instituții de învățământ superior create în Moldova sovietică, cea din
domeniul medical a avut particularități specifice, fiind instituită în baza cărturarilor cu înaltă experiență pedagogică și
științifică din centre științifico-didactice și clinice prestigioase, fiind, astfel, perpetuată tradiția unor importante școli
științifice medicale din Imperiul Rus și din Uniunea Sovietică.
Cuvinte-cheie: Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, cadre științifico-didactice, politică de cadre, RSS Moldovenească, 1945–1991.
SCIENTIFIC-TEACHING STAFF OF CHISINAU STATE INSTITUTE OF MEDICINE (1945–1991)
This study was elaborated based on archival materials, oral sources (interviews with direct witnesses), on the suggestions
of well-known specialists in the field of history, medicine and pharmacy, on the press of the time, on national and international scientific literature. The founding of a higher education institution, specialized in the field of medicine, was a preview
for the Prut-Dniester area. By establishing it, it was relied on the training and education of future doctors, on conducting
scientific research in the perimeter of curative and prophylactic medicine, on the scientific-methodological administration
of specialized institutions, on providing practical help to medical bodies and institutions, on continuous professional
training, etc. In comparison with other higher education institutions created in Soviet Moldova, the one in the medical
field had specific features. It was founded on the basis of scholars with a high pedagogical and scientific experience from
prestigious scientific-didactic and clinical centers, being, thus, perpetuated the tradition of important medical scientific
schools from the Russian Empire and Soviet Union.
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