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Academicianul Eva Gudumac reprezintă o personalitate notorie a comunităţii medicale
naţionale. Fiind creator de şcoală chirurgicală pediatrică modernă, este unul din cei mai
remarcabili reprezentanţi ai chirurgiei pediatrice naţionale.
Discipol al Academicianului Natalia Gheorghiu, Eva Gudumac continuă cele realizate de
predecesorul său şi dezvoltă chirurgia pediatrică din Republica Moldova, aducînd-o la un nou
nivel, în conformitate cu standarde internaţionale.
Eva Gudumac, Şef Caderă Chirurgie, Ortopedie, Anesteziologie şi Reanimare pediatrică,
doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Academician al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, Om Emerit, Cavaler al Ordinului Republicii, Chirurg Pediatru Principal al
Ministerului Sănătăţii al RM, discipolul fondatorului chirurgiei pediatrice în Republica Moldova
Academician Natalia Gheorghiu, s-a născut la 6 mai 1941 în comuna Tătărăuca Veche, jud.
Soroca în familia părinţilor Mihail şi Maria Oţel. A absolvit şcoala din Tătărăuca Veche şi
Visoca, Soroca.
Aspiraţiile de a deveni medic, au adus-o pe viitorul academician Eva Gudumac, după
absolvirea Şcolii de Medicină din Soroca, în 1961 în Chişinău pe băncile Universităţii de Stat
de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Au urmat studiile prin secundariat clinic şi
doctoratul la care a fost admisă în anul 1969. În doctorantură Eva Gudumac demonstrează un
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interes ştiinţific deosebit faţă de chirurgia pediatrică. Pe parcursul acestor ani de studii
postuniversitare, a petrecut numeroase stagieri sub conducerea marilor personalităţi ai chirurgiei
pediatrice din acele timpuri din Moscova şi Sanct-Petersburg. Doctoratul este finisat prin
susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale cu tema: „Determinarea activităţii fermenţilor în
boala arşilor la copii” în 1974. În rezultatul studiilor efectuate şi a protocoalelor de tratament
propuse în această teză, au scăzut cu mult letalitatea şi invaliditatea în boala arşilor. Teza de
doctor habilitat este susţinută în anul 1986 la Moscova la tema „Argumentarea patogenică a
tacticii diferenţiale a tratamentului chirurgical în pneumonia distructivă acută la copii”. În
rezultatul cercetărilor acestei teze, s-a micşorat letalitatea în pneumonia distructivă, au fost
elaborate noi concepţii în diagnosticul şi tratamentul pneumoniei distructive la copil, acceptate
pe larg pentru rezultatele excelente funcţionale şi estetice.
Din anul 1986 deţine funcţia de şef catedră Chirurgie, Ortopedie, Anesteziologie şi
Reanimare pediatrică a USMF „Nicolae Testemitanu”.
Pe parcursul activităţii sale, în calitate de conducător al clinicii de chirurgie pediatrică,
Academicianul Eva Gudumac, continuă dezvoltarea tuturor compartimentelor chirurgiei
pediatrice, chirurgiei septice, urologiei, chirurgiei toracice, chirurgiei viciilor congenitale,
ortopediei, anesteziologiei, terapiei intensive, combustiologiei şi a oncologiei pediatrice prin
crearea unei şcoli moderne de chirurgie pediatrică naţională.
În rezultatelor cercetărilor efectuate în aceste domenii şi a tezelor susţinute, au fost
adoptate şi perfectate un şir de tehnici chirurgicale performante, elaborate noi concepţii şi
algoritme de diagnostic şi tratament a osteomielitei hematogene acute, peritonitei, bolii
aderenţiale, sepsisului chirurgical, etc.
Sub conducerea Academicianului Eva Gudumac, au fost susţinute 6 teze de doctor habilitat
şi 25 teze de doctor în medicină.
Academicianul Eva Gudumac a publicat peste 400 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii
şi 3 manuale, în care sunt abordate cele mai frecvente probleme ale chirurgiei pediatrice:
malformaţiile congenitale, infecţia chirurgicală, complicaţiile postoperatorii în chirurgia
abdominală, chirurgia toracică, etc.
Din inițiativa Doamnei Academician Eva Gudumac prin acordul Ministerului Sănătăţii al
RM, este creat, în 2002 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică
„Academician Natalia Gheorghiu” cu un fond de cca 300 paturi chirurgicale, 7 săli de operaţii, 9
secţii clinice, cu o activitate chirurgicală de cca 5500 operaţii pe an.
Academicianul Eva Gudumac are un talent didactic deosebit. Prelegerile, seminarele şi
discuţiile sale ştiinţifice impresionează prin sinceritate, accesibilitate şi claritate, fiind
întotdeauna argumentate de o vastă experienţă, fapt ce provoacă un interes deosebit şi pasiune
faţă de chirurgie pediatrică printre studenţi, rezidenţi şi medicii specialişti.
Este un manager deosebit. Fiind o personalitate progresistă, deschisă dezvoltării şi
perfecţionării, susţine tinerii specialişti şi contribuie la formarea în continuare şi maturizarea
întregului colectiv chirurgical. Cu o capacitate de muncă de neîntrecut, continuă cu perseverenţă
de a se perfecta din punct de vedere profesional şi personal.
În prezent, Doamna Academician Eva Gudumac, desfăşoară o bogată activitate
chirurgicală, posedînd o tehnică de performanţă cu implementarea în permanenţă a concepţiilor
moderne şi metodelor noi de diagnostic şi tratament în corespundere cu standardele
internaţionale cu participarea în cadrul proiectelor internaţionale de instruire continuă în
domeniul chirurgiei şi anesteziologiei pediatrice.
Sine gua non-ul vieţii şi activităţii Academicianului Eva Gudumac, continuă a fi dăruirea
de sine cu abnegaţie şi dîrzenie la masa de operaţie în lupta pentru sănătatea şi viaţa micuţilor
pacienţi, viitorul Republicii Moldova, faţă de care are o atitudine deosebită.
Fiind o personalitate dotată din toate punctele de vedere, de o intelegenţă superlativă şi
enciclopedică, Doamna Academician, demonstrează o pasiune şi devotament excepţional faţă de
chirurgia pediatrică şi de calea aleasă dăruind tot ce este mai bun pacienţilor şi discipolilor săi.
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Activitatea prodigioasă, încununată de succese remarcabile a Academicianului Eva
Gudumac este similară cu un şirag de perle în care firul susţinător îl reprezintă munca asiduă zi
de zi, iar perlele sunt omenia, bunătatea, răbdarea şi nobleţea.
Ilustru Chirurg-Pediatru, Savantul şi Creatorul de şcoală chirurgicală pediatrică modernă
Academicianul Eva Gudumac este un exemplu demn de urmat pentru toţi ce urmează calea
medicinii şi a ştiinţei, pentru cei ce vor să atingă niveluri profesionale şi personale de înaltă
performanţă.
Activităţi sociale şi de Stat:
· Deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
· Preşedinte al Asociaţiei Chirurgilor Pediatri „Academician Natalia Gheorghiu”
· Vice Preşedinte al Comisiei de Atestare al Republicii Moldova,
· Membru al consliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică A.Ş.M
· Membru al Consililui Naţional de Acreditare şi Atestare
· Redactor şef al revistei „Anale Ştiinţifice” a Asociaţiei Chirurgilor Pediatri
„Academician Natalia Gheorghiu”
Mebru al colegiilor de redacţie ae revistelor:
§ Arta Medica”
§ „Curierul medical”
§ Buletin de perinatologie”
§ Buletinul Academiei de Ştiinţe Medicale a Moldovei „Ştiinţe medicale”
Distincţii, titluri:
· Ordinul Republicii
· Om emerit al RM
· Membru de Onoare al Societăţii Române de Chirurgie
· Membru al EUPSA (European Union of Pediatric Surgeons Associations)
La Mulţi Ani Doamnă Academician!
Stanislav Babuci,
Dr. hab. , conferenţiar universitar
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