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PREFAȚĂ

Ideea de a concentra toate realizările serviciului de urologie, 
dializă şi transplant renal sub forma unui album ilustrat, în 
mod cronologic, a fost posibilă graţie atât existenţei unui bo-

gat material iconografic, statistic, ştiinţific şi imagistic în colecţia 
personală, cât şi suportului colegilor de breaslă. 

În Republica Moldova dezvoltarea, perfecţionarea şi moderniza-
rea serviciului de urologie, dializă şi transplant renal sunt conse-
mnate prin mai multe realizări, în mare măsură, sub aspect istoric, 
majoritatea dintre ele pornind de la urologie. 

Totul a început de la profesorul Solomon D. Goligorskii, în pe-
rioada anilor 50-60 ai secolului trecut, care, în scurt timp, a creat 
o şcoală a urologiei autohtone. În anul 1955 a fost deschisă prima 
Secţie de urologie, apoi a fost creat primul Laborator „rinichi artifi-
cial”, urmat de prima şedinţă de hemodializă (1962) şi prima dializă 

peritoneală (1963). 
Odată cu constituirea Catedrei de urologie, în anul 1962, mai mulţi spe-

cialişti urologi sunt încadraţi în activitatea practică şi în cea ştiinţifică. Au 
fost susţinute o serie de teze de doctor şi de doctor habilitat de o valoare in-
contestabilă în acea perioadă (A. Kaţîf, N. Bogomolnii, V. Punga, M. Bîrsan, 
N. Tetradov, I. Mastica ş.a.). 

Un rol decisiv în dezvoltarea şi extinderea serviciului de urologie din Re-
publica Moldova l-a avut noul edificiu al Spitalului Clinic Republican, des-
chis în toamna anului 1977. Prin concurs şi cu aportul nemijlocit al medicu-
lui-şef al SCR, Medic al Poporului, Timofei Moşneaga, şi al şefului Catedrei 
de urologie şi nefrologie chirurgicală a Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, conferenţiarul Mihai Bîrsan, în anul 1981, a 
fost organizată prima Secţie de hemodializă din ţară, apoi a demarat trans-
plantul renal în 1982. Ulterior, au fost implementate mai multe metode de 
diagnostic şi de tratament al maladiilor uronefrologice. 

Treptat, Clinica de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din cadrul SCR 
devine cea mai importantă instituţie specializată, unde sunt spitalizaţi pa-
cienţi cu cele mai complicate patologii. Pregătirea medicilor specialişti în 
domeniile vizate, iniţial, au fost efectuate prin intermediul internaturii şi 
secundariatului clinic. Graţie efortului depus de conducerea USMF „Nico-
lae Testemiţanu”, în special de academicianul Ion Ababii, a demarat învăţă-
mântul medical postuniversitar prin rezidenţiat în Urologie (2004), apoi în 
Nefrologie (2014). Actualmente, la Catedra de urologie şi nefrologie chirur-
gicală sunt organizate circa 20 de cursuri de perfecţionare postuniversitară 
continuă în Urologie, Nefrologie chirurgicală şi Andrologie. 

Aportul Societăţii Urologilor din Republica Moldova, la care au aderat şi 
nefrologii, a fost şi rămâne o metodă eficientă de mobilizare în pregătirea 
şi perfecţionarea cadrelor medicale din ţară. Până în prezent, au fost orga-
nizate şase congrese de Urologie, Dializă şi Transplant Renal cu participa-
re internaţională, cinci cursuri ale Școlii Europene de Urologie, mai mul-
te conferinţe, simpozioane, mese rotunde etc. Astăzi, circa 190 de medici 
urologi, nefrologi, andrologi şi medici-rezidenţi sunt membri ai Societăţii 
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Urologilor din R. Moldova. O parte dintre ei sunt membri ai asociaţiilor şi 
societăţilor internaţionale de specialitate, participând activ la întrunirile 
profesionale organizate peste hotare.

Până în prezent, de către foştii şi actualii specialişti ai serviciului de 
urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova au fost susţinu-
te circa 40 de teze de doctor şi de doctor habilitat în ştiinţe medicale.

În ultimii ani, serviciul de urologie din cadrul Spitalului Clinic Republi-
can „Timofei Moşneaga” s-a dezvoltat vertiginos, fiind implementate mai 
multe metode contemporane de tratament, preponderent endourologice. 
A fost creat Blocul endourologic cu trei săli specializate, ceea ce a contri-
buit la creşterea semnificativă a numărului de intervenţii endoscopice şi 
miniminvazive în raport cu cele clasice, deschise. 

La baza Clinicii funcţionează, în continuare, Secţia de transplant renal, 
care a efectuat, până în prezent, peste 350 de operaţii cu rinichi de la dona-
tor în viaţă şi cadavru în moarte cerebrală. Secţia de hemodializă asigură 
tratamentul cu dializă a tuturor pacienţilor cu insuficienţă renală acută şi 
cronică spitalizaţi în SCR.

Toate performanţele serviciului de urologie, dializă şi transplant renal 
au fost obţinute graţie stagiilor şi perfecţionărilor desfăşurate în diverse 
clinici de peste hotare şi cu suportul mai multor specialişti urologi, nefro-
logi, transplantologi din străinătate, care au venit la Chişinău pentru a re-
aliza un transfer de cunoştinţe şi bune practici privind cele mai moderne 
metode de diagnostic şi de tratament.

Sunt ferm convins că acest album ilustrat va fi util nu doar celor care ac-
tivează în diverse domenii, dar şi viitoarelor generaţii de specialişti, pen-
tru a conştientiza necesitatea de a păstra, de a respecta şi de a promova va-
lorile naţionale autohtone în domeniul urologiei, dializei şi transplantului 
renal.

Cu respect și gratitudine, 
Adrian TĂNASE, dr. hab. șt. med., 

profesor universitar
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FOREWORD

The idea to concentrate all the achievements of the Urology, Dialy-
sis and Kidney Transplantation Service in a chronological order, 
as an illustrated album, was possible thanks to the existence of a 

rich iconographic, statistical, scientific and illustrated material from my 
personal collection and from the guild colleagues.

In historical aspect, the development, improvement and modernization 
of the Urology, Dialysis and Kidney Transplantation Service in the Repu-
blic of Moldova are marked by several achievements, most of them derived 
from urology.

It all started in the ‘50s-‘60s of the last century with Professor Solomon 
D. Goligorskii, who created in brief time a local school of urology. In 1955, 
the first Urology Department was established, soon after the first “Artificial 
kidney” Laboratory was created, followed by the first hemodialysis session 
in 1962 and the first peritoneal dialysis procedure in 1963. After the foun-
dation of the Department of Urology at the State Institute of Medicine in 
Chişinău, in 1962, several urologists have been involved in the practical and 
scientific activity: a series of PhD and doctor habilitat theses of indisputa-
ble value were defended at that time (A. Kaţîf, N. Bogomolnii, V. Punga, M. 
Bîrsan, N. Tetradov, I. Mastica and others).

The new building of the Republican Clinical Hospital, inaugurated in 
the autumn of 1977, had a decisive role in the development and extension 
of the Urology Service in the Republic of Moldova. The first Haemodialysis 
Unit in the country was established in 1981, with the direct contribution of 
the manager of the Republican Clinical Hospital, “the Doctor of the People” 
- Timofei Moşneaga and the head of the Chair of Urology and Nephrolo-
gy of “Nicolae Testemitanu” SUMPh – Associate Professor Mihai Bîrsan. 
Then, the kidney transplantation activities started in 1982. Subsequently, 
several methods of diagnosis and treatment of urological and nephrologi-
cal pathologies have been implemented.

Gradually, the Urology, Dialysis and Kidney Transplantation Clinic of 
the RCH became the most important specialized institution where patients 
with the most complicated pathologies were hospitalized. The trai ning of 
specialists in the areas was realized through internship and specialty trai-
ning. The residency program in Urology (2004), then in Nephrology (2014) 
was launched due to the to the effort of the manager of “Nicolae Testemi-
tanu” State University of Medicine and Pharmacy, led by academician Ion 
Ababii, it. Currently, there are organized about 20 postgraduate continu-
ing medical education courses in Urology, Surgical nephrology, Andrology 
at the Department of Urology and Surgical Nephrology.

The contribution of the Society of Urology of the Republic of Moldova, 
joined also by nephrologists, has been and remains an effective way of mo-
bilization of the medical staff from all over the country in the continuous 
training process. Until now, ther were organized 6th conferences of Urolo-
gy, Dialysis and Kidney Transplantation, with international participation, 
5 European School of Urology Courses, several conferences, symposiums, 
round tables etc. Currently, about 190 urologists, nephrologists, androlo-
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gists and residents are members of the Society of Urology of the Republic 
of Moldova. Some of them are members of international associations and 
societies and participate actively to international scientifical meetings.

To date, about 40 former and current specialists in urology, dialysis and 
kidney transplantation from Republic of Moldova defended PhD and doc-
tor habilitat in medical sciences theses.

During the last years, the urology service of RCH “Timofei Moşneaga” 
has developed expeditiously, several contemporary methods of treatment, 
predominantly endourological methods, have been implemented. There 
was created the Unit of Endourology with 3 specialized operating rooms, 
which contributed to the significant increase of the endoscopic and mini-
mally invasive surgeries compared to classical, open surgeries.

The kidney transplant unit continues to function in the clinic, where 
were performed more than 350 kidney transplant surgeries from living 
donors and from brain death donors. In the Haemodialysis Unit the dia-
lysis treatment is provided for all the patients with acute kidney injury and 
chronic kidney disease hospitalized in the RCH.

All the achievements of the Urology, Dialysis and Kidney Transplanta-
tion Service were possible due to international fellowships, also with the 
support of several leading international urologists, nephrologists, trans-
plantologists who came to Chisinau to share with the local specialists their 
knowledge, and the experience with the most modern methods of diagno-
sis and treatment used in various clinics.

I am firmly convinced that this illustrated album will be useful not only 
for the actual specialists from various fields, but also for the future gene-
rations of specialists in order to preserve, respect and promote national 
values in the field of urology, dialysis and kidney transplantation.

Sincerely and with gratitude, 
PhD, Professor Adrian TĂNASE
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ISTORIA SERVICIULUI DE UROLOGIE, DIALIZĂ ȘI 
TRANSPLANT RENAL: EVENIMENTE PRINCIPALE

1955

1962

1963

1965-1971

1971-1975

A fost organizată prima Secție de urologie din Republica Moldova, cu 
25 de paturi, în incinta Spitalului Clinic Republican, condusă de profesorul 
Solomon D. Goligorskii.

În Secţia de urologie funcţionează 50 de paturi, şeful secţiei fiind docto-
rul în ştiinţe medicale Nicolae Nacu. În acelaşi an este fondat Laboratorul 
„rinichi artificial”, care este condus de Afanasie Tetradov. În secţie acti-
vează specialiştii: Mihai Bîrsan, Alexei Kațîf, Vladimir Punga, Pavel Ga-
vrilaşcenco. În această perioadă se dezvoltă amplu activitatea urologică, 
începe lucrul ştiinţific, apar primele publicaţii. 

În cadrul Institutului de Stat de Medicină din Chişinău a fost înfiinţată 
Catedra de urologie, fondator - profesorul Solomon D. Goligorskii.

4 noiembrie 1962 - a fost efectuată prima şedință de hemodializă în Re-
publica Moldova, în insuficiența renală acută, cu aparatul „rinichi artifici-
al” de producere exsovietică - AIP-60, de către medicii urologi: profesorul 
Solomon D. Goligorskii, Afanasie N. Tetradov şi Mihail Chiroşca. Primul 
aparat „rinichi artificial” AIP-60 instalat în RSSM a fost înregistrat cu nr. 3 
în fosta Uniune Sovietică.

Conferențiarul Vladimir C. Punga a implementat în practica medicală 
din Republica Moldova dializa peritoneală. Metoda era bazată pe implan-
tarea temporară a unui tub de masă plastică, prin peretele abdominal, prin 
care în cavitatea peritoneală se introducea o soluţie de săruri, preparată 
steril în Farmacia Spitalului. Cu toate că metoda de tratament descrisă era 
anevoioasă, ea a fost utilizată cu succes, timp de mai mulţi ani, în practica 
uronefrologică a Spitalului Clinic Republican.

Ulterior, Catedra de urologie a fost transformată în Curs de urologie, 
sub conducerea conferenţiarului Vladimir C. Punga.

Începând cu anul 1971, cursul este reorganizat din nou în catedră şi este 
condusă, până în 1974, de conferențiarul Ana Axelrod, iar din 1974 în frun-
tea catedrei se află conferențiarul Mihai Bîrsan, doctor în ştiințe medica-
le, Medic Emerit al Republicii Moldova (1974-2001).

În calitate de şef Secţie de urologie a fost numit medicul urolog Eugen 
Iuhtimovschi (1975-1981).
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Este inaugurat noul edificiu al Spitalului Clinic Republican, iar servi-
ciul de urologie trece la o nouă etapă de dezvoltare, net superioară. Secţia 
urologie se extinde la 80 de paturi. Colectivul de medici din Clinica de Uro-
logie a fost constituit din: conferențiarul Mihail Bîrsan, şef catedră, conf. 
Vladimir Punga, conf. Nicolae Nacu, conf. Ion Mastica, Vladimir Barba-
raş, dr. şt. med., Eugen Iuhtimovschi, şef secție, Lilia Petruşceac. Începând 
cu acest an, au fost angajaţi mai mulţi tineri specialişti urologi: Constantin 
Lupaşco (şeful Secţiei de urologie, în perioada anilor 1981-2016), Margareta 
Cazacu, Octavian Taranov, Victor Gorbatovchi, Vasile Platon, dr. şt. med., 
Andrei Boțan, Ilie Milici, Iurie Bîrsan, Cornel Spânu, dr. şt. med. Ulterior, 
au fost angajaţi în Secţie medicii: Ghenadie Scutelnic, dr. şt. med., Viorel 
Tuchilă, dr. şt. med., Boris Baluțel. 

Serviciul de dializă şi transplant renal din Republica Moldova şi-a înce-
put activitatea la finele anilor 70, începutul anilor 80, în incinta Spitalului 
Clinic Republican. Printre primii medici încadraţi în Secția de nefrologie 
chirurgicală (prima denumire a Secţiei) au fost: Adrian Tănase, şef secție  
(1977-2016), Nadejda Arsenii, Maria Vizitiu, Victor Sagatovici, Larisa Za-
vat. Serviciul nou creat a fost dirijat de şeful Catedrei de urologie şi nefro-
logie chirurgicală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (astăzi 
USMF „Nicolae Testemiţanu”) - conferențiarul Mihail Bîrsan.

La baza Spitalului Clinic Republican în perioada 1977-1980, hemodializa 
a fost aplicată preponderent în insuficienţa renală acută, cu aparatele de 
producere exsovietică AIP-140 şi Diahron-80.

1978

1980-1981

Prima şedinţă de hemodializă în insuficiența renală cronică terminală, 
cu aparatul AIP -140, a fost efectuată de medicii Victor Sagatovici, Larisa 
Zavat şi Adrian Tănase. Studiile ce ţin de aplicarea „hemodializei cronice” 
au fost realizate în or. Moscova, la Institutul de Cercetări Știinţifice în Uro-
logie, sub conducerea academicianului Nicolai A. Lopatkin.

Un rol decisiv şi important în dezvoltarea şi crearea serviciului de dializă 
din cadrul Spitalului Clinic Republican şi implementarea metodelor de de-
toxicare extracorporeală l-a avut medicul-şef al Spitalului - conferențiarul 
Timofei Moşneaga. La recomandarea conducerii Spitalului şi a Catedrei 
de urologie, în diverse perioade au fost angajaţi mai mulţi tineri specialişti, 
care au contribuit la formarea serviciului de dializă şi transplant renal în 
Republica Moldova: Nelly Cotulevici, Veniamin Hardac, Gheorghe Boțan, 
Ghenadie Chiriac, Victor Reaboi, Arcadie Sapojnicov, Dumitru Mastac, 
Igor Codreanu, Eduard Eşanu, Sergiu Gaibu, Grigore Romanciuc.

Începând cu anii ’80 ai secolului trecut, în Secția de urologie se acordă 
asistenţă medicală specializată avansată, se efectuează intervenţii chirur-
gicale din cele mai complicate – la prostată, plastii uretrale şi ale joncţiunei 
pielo-ureterale, nefroureterectomii, nefroureterolitotomii, tratamentul 
chirurgical al tumorilor renourinare ş.a.

La 1 ianuarie 1981, în cadrul Spitalului Clinic Republican, a fost deschisă 
prima Secție de hemodializă, care a fost utilată cu 8 aparate exsovietice 
SGD-8. Numărul de paturi pentru spitalizarea pacienţilor cu insuficienţă 
renală s-a majorat până la 50. 

4 martie 1981 - a fost efectuată prima hemosorbție (hemocarboperfuzie) 
în Republica Moldova, de către dr. Adrian Tănase. La solicitarea medicu-
lui-şef Timofei Moşneaga, dr. A. Tănase şi V. Sagatovici au fost delegaţi în 

1977
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1982

1983

or. Kiev, la Institutul de Chimie Neorganică a Academieri de Știinţe din 
Ucraina, de unde a fost procurată o cantitate de sorbenţi pentru utilizare în 
practica medicală. Ulterior, de-a lungul anilor, medicii din cadrul Centru-
lui de Dializă şi Transplant Renal al SCR au efectuat peste 3000 de proce-
duri de hemocarboperfuzie în diverse patologii, inclusiv şi în alte instituţii 
medicale, pe linia Aviasan.

La iniţiativa medicului-şef al Spitalului Clinic Republican, Timofei 
Moşneaga, şi a şefului Catedrei de urologie şi nefrologie chirurgicală Mi-
hail Bîrsan, au fost formate şi delegate la Moscova, Federaţia Rusă, echipe 
complexe de specialişti pentru stagii în domeniul dializei şi transplantului 
renal (medici-urologi, nefrologi, anesteziologi, laboranţi, asistente medi-
cale, ingineri). Primele stagii necesare pentru efectuarea transplantului 
renal au fost efectuate la Institutul de Cercetări Științifice în Transplan-
tologie şi Organe Artificiale din or. Moscova (director - academicianul Va-
lerii I. Șumakov). Pregătirea specialiştilor din Moldova a fost divizată în 
următoarele compartimente: 

• studierea şi elaborarea actelor legislative şi normative pentru dema-
rarea intervenţiilor chirurgicale legate de prelevarea şi transplanta-
rea rinichilor în Republica Moldova; 

• studierea metodelor de laborator, inclusiv imunologice, necesare 
pentru efectuarea operaţiei transplant renal. Aceste metode au fost 
studiate în diverse clinici din or. Moscova (Federaţia Rusă), Kiev 
(Ucraina), Riga (Letonia), Vilnius (Lituania), Minsk (Belarus) de către 
medicii-laboranți Grigore S. Vaserman, Eugenia I. Taube şi Liliana 
Kalinina;

• studierea tehnicilor chirurgicale de prelevare şi transplantare renală; 
• tratamentul imunosupresor postoperator; 
• diagnosticul şi tratamentul complicaţiilor în perioada postoperatorie.

La 17 septembrie, ca o etapă în pregătirea pentru intervenţiile chirur-
gicale legate de transplantul renal, a fost efectuată prima analiză imuno-
logică „cross-match” între donator şi recipient de către medicul laborant 
Liliana Kalinina.

În data de 25 septembrie a fost realizat primul transplant renal în Re-
publica Moldova, cu rinichi de cadavru în „moarte biologică”. La operaţie 
au participat chirurgii: Pavel I. Filipțev (Moscova), conf. Mihail Bîrsan, 
Adrian Tănase şi Victor  Sagatovici. 

A fost inaugurat Centrul de Transplant Renal al Spitalului Clinic Repu-
blican.

În dată de 27 septembrie, a fost efectuată prima prelevare de rinichi de 
la un cadavru în „moarte biologică” în Republica Moldova, de către medicii 
Ian G. Moisiuk (Moscova) şi Victor Sagatovici (Chişinău).

Pentru prima dată în practica medicală din Republica Moldova, în Cen-
trul de Hemodializă şi Transplant Renal al Spitalului Clinic Republican, 
au fost implementate o serie de metode noi de detoxicare extracorporală: 
plasmafereza, limfocitofereza şi iradierea sângelui cu raze ultraviolete. 
Aceste metode au fost aplicate de către medicii Centrului: Victor Sagato-
vici, Ghenadie Chiriac şi Gheorghe Boțan.
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1986

1987

1989

1994

1991-1992

Serviciul de hemodializă şi transplant renal a cunoscut o dezvoltare ra-
pidă în perioada anilor 1983-1989. În Spitalul Clinic Republican a fost in-
stalat cel de-al doilea sistem de dializă СГД-8, au fost montate aparatele 
SGD-1B, precum şi câte două aparate ale firmei Gambro (Suedia), Frese-
nius (Germania) şi sistemul de epurare a apei Millipore-250. În Secţia de 
hemodializă a SCR, în loc de dializatoarele în plăci de tip „Kill”, au început 
să fie utilizate dializatoare de unică folosinţă. Anual sunt efectuate 20-25 
de transplantări renale, toate cu rinichi de cadavru în moarte biologică.

Se implementează dializa peritoneală semicontinuă de către dr. Vic-
tor Sagatovici. În acest scop, Domnia Sa a construit un aparat special  
(Nonna-01; 02), care a permis realizarea tratamentului insuficienţei renale 
prin intermediul dializei peritoneale.

7 iulie - pentru prima dată în Republica Moldova, în regimul complex 
imunodepresiv al transplantului renal este folosită Ciclosporina-A (dr. A. 
Tănase).

În Spitalul Clinic Republican este instalat, în premieră pentru R. Mol-
dova, aparatul „Urat-P”, care a permis aplicarea unei metode noi în trata-
mentul urolitiazei – litotriția extracorporeală hidraulică (şef cabinet - Ion 
Gîtlan, doctor în ştiințe medicale).

În data de 10 februarie a fost realizată prima biopsie prin puncție a 
trans plantului renal de către dr. Adrian Tănase. Aceste metode au fost stu-
diate peste hotarele ţării, în diverse clinici specializate din or. Tel-Aviv, Is-
rael şi Mineapolis, SUA. Ulterior, biopsiile ecoghidate au fost extinse şi la 
rinichii nativi, fapt ce a contribuit la diagnosticarea unor maladii renale 
primare. 

Pe parcursul primilor ani de independenţă, serviciul de dializă şi trans-
plant renal s-a dezvoltat în continuare: s-au deschis secții noi de hemo-
dializă în Spitalul Clinic Municipal nr. 3 din Chişinău (8 aparate СГД-8), 
în Spitalul Municipal Bălți (8 aparate СГД-8), a fost instalat un aparat de 
dializă în Centrul Mamei şi Copilului.

Rezultatele studiilor efectuate de V. Sagatovici s-au finalizat cu susţine-
rea tezei de doctor în ştiinţe medicale la Institutul de Cercetări Știinţifice 
în Transplantologie şi Organe Artificiale din or. Moscova, Federaţia Rusă, 
la tema „Dializa peritoneală semicontinuă în tratamentul insuficienței 
renale”, specialitatea Organe artificiale și transplantologie (1991).

La 23 martie 1992 a fost efectuată prima biopsie extrafină prin aspirația 
transplantului renal.
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1995

1996

1998

În SCR este montat un alt aparat, de o generaţie mai superioară – Lito-
star Multiline, produs de firma Siemens, Germania (şef cabinet - Gheor-
ghe Anton, medic urolog - Igor Lazari).

Șeful Centrului de Hemodializă şi Transplant Renal Adrian Tănase 
susţine, la Chişinău, teza de doctor habilitat în ştiințe medicale, la tema 
„Diagnosticul afecțiunilor şi complicațiilor precoce şi tardive după trans-
plantarea renală”. În premieră, teza este susţinută la două specialităţi: 
Urologie şi Transplantologie şi organe artificiale.

Dezvoltarea şi exinderea serviciului de urologie, dializă şi transplant 
renal din R. Moldova a fost posibilă graţie pregătirii specialiştilor de înaltă 
calificare cu aportul USMF „Nicolae Testemițanu” şi, personal, al recto-
rului Ion Ababii, dr. hab. şt. med., profesor universitar, academician al 
AȘM. Aprobarea mai multor cursuri de educaţie continuă postuniversi-
tară, introducerea secundariatului clinic în Nefrologie, Nefrologie chirur-
gicală, Andrologie, apoi a rezidențiatului în Urologie (2004) şi Nefrologie 
(2014) au contribuit la asigurarea serviciului cu cadre şi deschiderea de noi 
secţii specializate pentru tratamentul pacienţilor renali. 

În perioada anilor 90 şi la începutul anului 2000 se dezvoltă multilateral 
activitatea ştiinţifică în Clinica de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din 
cadrul SCR.

În luna aprilie, pentru prima dată în R. Moldova, conf. Mihail Bîrsan 
şi asistentul Vitalie Ghicavîi au efectuat prima intervenţie endourologică 
– rezecția transuretrală a prostatei în adenomul de prostată (TUR-P mo-
nopolar). Ulterior, această intervenţie a fost extinsă la uretră (uretrotomia 
internă optică TUR-U) şi vezica urinară (TUR-V). Ambele metode au fost 
implementate de asistentul V. Ghicavîi. 

În zilele de 9 şi 10 noiembrie, la Chişinău, este organizată  Conferința a 
I-a de Nefrologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova. În 
cadrul forumului a fost organizat un curs educațional sub egida Asociației 
Europene de Dializă şi Transplant (ERA-EDTA).

1999

2000

La 25 iunie, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 473-
XIV „Privind transplantul de organe şi țesuturi umane”. Pentru prima 
dată, a fost reglementat dreptul de prelevare şi transplantare a organelor 
de la donator în viaţă şi donator cadavru în „moarte cerebrală”.

10 decembrie - prima prelevare de rinichi de la donator cadavru în 
„moarte cerebrală” a fost efectuată de medicii Centrului de Dializă şi 
Trans plant Renal Adrian Tănase, Igor Codreanu şi Victor Reaboi. Meto-
da a fost implementată ca rezultat al unui stagiu desfăşurat de profesorul 
Adrian Tănase la Spitalul Universitar Saint-Luc din or. Bruxelles, Belgia 
(2000).
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2001

2002

2003

2004

2005

În dată de 27 martie a fost deschis Centrul Municipal de Dializă în Spi-
talul Clinic de Urgență, or. Chişinău, utilat cu opt aparate Fresenius. 

Catedra de urologie şi nefrologie chrurgicală a USMF „Nicolae Tes-
temiţanu” este completată cu tineri specialişti, care asigură procesul di-
dactic, clinic şi ştiinţific la un nivel contemporan. În funcţie de şef catedră, 
este ales, prin concurs, Adrian Tănase, doctor habilitat în ştiințe medicale. 
Membrii Catedrei: conferențiarii Mihail Bîrsan, Constantin Guțu, Mihai 
Popov, Ion Dumbrăveanu, Emil Ceban, Vitalie Ghicavîi, Eduard Pleşca, 
Andrei Oprea.

4 decembrie  a fost realizat primul transplant renal reuşit cu rinichi de 
la donator în viață, de la mamă cu transplantare ulterioară la fecior, a fost 
efectuat de profesorul Adrian Tănase. Această metodă, de asemenea, a fost 
studiată în or. Bruxelles, Belgia.

15 martie - realegerea conducerii Societăţii Urologilor din Republica 
Moldova. În calitate de preşedinte a fost ales profesorul universitar Adrian 
Tănase, dr. hab. şt. med., în calitate de secretar – asistentul universitar 
Emil Ceban. 

30 octombrie-1 noiembrie, la Chişinău, este organizată a III-a Confe-
rință de Urologie concomitent cu a II-a Conferință de Nefrologie, Dializă 
şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională.

Pe parcursul anilor 2003-2004, au fost reutilate cu aparataj modern 
(firma Fresenius Medical Care, Germania) secţiile de hemodializă din ca-
drul Spitalului Clinic Republican (20 aparate Fresenius) şi a Spitalului Cli-
nic Municipal Bălţi (10 aparate Fresenius).

Graţie programului de pregătire a specialiştilor prin rezidenţiat (de-
marat în anul 2004), secundariat clinic şi doctorat, în Clinica de Urologie, 
Dializă şi Transplant Renal au fost angajaţi mai mulţi tineri specialişti, 
doctoranzi pe specialitatea Urologie (Dorin Tănase, Andrei Galescu,  Va-
sile Botnaru), care ulterior au susţinut tezele de doctor în ştiinţe medicale.

Este deschisă Secția de hemodializă în or. Comrat, utilată cu 6 aparate 
Fresenius. Începând cu anul 2004 şi până în prezent (2019), în rezidenţi-
at, la specialitatea Urologie au fost înmatriculate şase grupe de medici- 
rezidenţi.

Este inaugurată Secţia de hemodializă pentru copii la Institutul Mamei 
şi Copilului, în care au fost instalate 5 aparate Fresenius. 

La 4 octombrie, prof. A. Tănase, conf.  I. Dumbrăveanu şi dr. Igor La-
zari au efectuat prima nefrostomie percutanată ecoghidată din Republica 
Moldova sub control radiografic.

Ministerul Sănătăţii, de comun acord cu specialişti în domeniul vizat 
din Republica Moldova şi Consiliul Europei, a demarat un program ce ţine 
de perfecţionarea actelor legislative şi normative în domeniul transplan-
tului de organe, ţesuturi şi celule umane în R. Moldova. Astfel, o echipă de 
specialişti din ţara noastră, în frunte cu viceministrul sănătăţii Boris Golo-
vin, a fost delegată la Consiliul Eruropei din or. Strasburg, precum şi diver-
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2006

2007

2008

Au fost instalate opt aparate suplimentare de hemodializă în Centrul 
Municipal de Dializă, Spitalul de Urgență, cu majorarea capacităţii până 
la 16 aparate Fresenius.

În conformitate cu decizia Societăţii Urologilor din Republica Moldo-
va în afiliere cu specialiştii nefrologi, întrunirile ştiinţifice organizate se 
transformă din „conferinţe” în „congrese”. Astfel, în perioada 10-13 octom-
brie 2006, la Chişinău, se desfăşoară al IV-lea Congres de Urologie, Dializă 
şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internațională.

Se implementează dializa peritoneală ambulatorie (CAPD) în Centrul 
de Dializă şi Transplant Renal de către prof. Adrian Tănase, dr. Sergiu Gai-
bu şi dr. Natalia Cornea. Aplicarea metodei a fost posibilă după un stagiu 
a prof. A. Tănase în Germania, la firma producătoare de materiale de con-
sum pentru dializa peritoneală (FMC, Bad-Homburg).

Au fost instalate încă cinci aparate de hemodializă în Spitalul Clinic 
Municipal Bălți, până la capacitatea totală de 15 „locuri pentru dializă”.

Ulterior, în perioada anilor 2007-2008, prof. A.  Tănase, dr.  D. Tănase, 
conf. I. Dumbrăveanu au implementat puncția ecoghidată a chistului re-
nal. Dr. D. Tănase a efectuat prima puncție ecoghidată a chistului renal cu 
sclerozare. 

Au fost deschise două secții noi de dializă: în Spitalul Raional Cahul - în 
luna martie (5 aparate) şi în Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” din 
or. Chişinău - în decembrie (5 aparate de hemodializă).

Dr. Dorin Tănase a implementat în practica Clinicii de Urologie a SCR 
chistectomia laparoscopică.

La 6 martie Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 42-XVI 
„Privind transplantul de organe, țesuturi şi celule umane”, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 81, art. 273. 

La finele anului 2008, începutul anului 2009, conferențiarul V. Ghicavîi 
a aplicat în activitatea Clinicii de Urologie a SCR ureteroscopia, care a con-
stituit un început în endourologia înaltă. 

În anii 2008-2009, au fost elaborate protocoalele clinice naționa-
le: „Urolitiaza la adult”, „Adenomul de prostată”, „Pielonefrita acută la 
adult”, „Traumatismul renal”, „Insuficiența renală acută” şi „Insuficiența 
renală cronică terminală sub dializă”, de colectivul de autori din Clinica 
de Urologie, Dializă şi Transplant Renal (prof. A. Tănase, conf.  E. Ceban, 
conf. V. Ghicavîi, conf. A. Popov, conf. I. Dumbrăveanu, conf. A. Oprea, P. 
Cepoida, C. Lupaşco, N. Cornea, Elena Maximenco, asist. Galina Tulatos).

se instituţii din or. Paris, Franţa, unde împreună cu experţii din domeniul 
biomedicinei şi transplantologiei au lucrat asupra elaborării unei noi legi 
privind „transplantul de organe, țesuturi şi celule umane în R. Moldova”. 
Din partea Centrului de Dializă şi Transplant Renal la elaborarea legii au 
participat prof. A. Tănase şi dr. I. Codreanu. În perioada 2005-2008, mai 
mulţi experţi din străinătate au vizitat ţara noastră, unde au activat cu ex-
perţii locali la elaborarea unei noi redacţii a legii.
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2010

2011

2012

2014

2013

Prin Hotărârea Guvernului nr. 386 din 14.05.2010 a fost instituită Agen-
ția de Transplant din Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2010, nr. 78-80, art. 457. 

La 27.12.2010, prin Hotărârea Guvernului nr. 1207, a fost formată Comi-
sia de avizare pe lângă Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

A fost emis Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 234 din 24.03.11 „privind 
organizarea şi desfăşurarea activității de prelevare şi transplant de țesu-
turi, organe şi celule de origine umană”. Astfel, mai multe acte legislative 
şi normative au permis, începând cu anul 2012, de a relansa activităţile în 
domeniul transplantului renal. În funcţie de director al Agenţiei de Trans-
plant a fost numit Igor Codreanu, iar vicedirector – Grigore Romanciuc, 
ambii foşti medici ai Centrului de Dializă şi Transplant Renal din cadrul 
SCR. 

În perioada 1-3 iunie, la Chişinău, este organizat al V-lea Congres de 
Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participa-
re internaţională.

Începând cu anul 2011, în componenţa Clinicii de Urologie a Spitalului 
Clinic Republican a fost instalată o nouă sistemă de „litotriţie extracorpo-
reală – ESWL”: Modulit-SLK, producător - STORZ MEDICAL AG, Germa-
nia.

La 1 decembrie, în Republica Moldova a fost deschisă prima secție pri-
vată de hemodializă „Dr. Pitel SRL”, utilată cu cinci aparate (locuri pentru 
dializă) şi sistemă de purificare a apei. Ulterior, în anul 2014, numărul de 
aparate  de dializă a fost majorat până la 9.

În perioada anilor 2012-2015, dr. D. Tănase cu suportul Catedrei de chi-
rurgie nr. 2  a efectuat prima nefrectomie laparoscopică. Ulterior, D. Tănase 
a implementat primele pielo-ureterectomii laparoscopice în ţara noastră.

Prin Ordinul Ministerului Sănătăţii R. Moldova nr. 1235 din 31.10.2013, 
a fost aprobat Protocolul Clinic Național „Transplantul renal. Donatorul 
potențial în viață”. La elaborarea protocolului au participat: prof.  A. Tăna-
se, dr. P. Cepoida, dr. I. Codreanu, dr. S. Gaibu, dr. D. Visterniceanu.

Conform recomandării Ministerului Sănătăţii R. Moldova a fost fina-
lizat şi publicat „Studiul de fezabilitate” privind parteneriatul public- 
privat în dializă (autori: A. Tănase şi P. Cepoida). Ca rezultat, la 07.08.2013, 
Guvernul Republicii Moldova a emis Hotărârea nr. 574 „Cu privire la parte-
neriatul public-privat pentru serviciile de dializă”, publicată la 16.08.2013 
în Monitorul Oficial, 2013, nr. 177-181, art. 682.

Conferențiarul Emil Ceban susţine, la Chişinău, teza de doctor habili-
tat în ştiințe medicale, la tema „Tratamentul multimodal al nefrolitiazei 
complicate”. Ulterior, dr. E. Ceban obţine titlul ştiinţifico-didactic de pro-
fesor universitar.

Agenţia de Transplant şi instituţiile medicale încadrate în transplantul 
de organe, ţesuturi şi celule umane au beneficiat de Proiectul Consiliului 
Europei şi Comisiei Europene TWINNING „Consolidarea Agenției de 
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2015

2016

La propunerea Catedrei de urologie şi nefrologie chirurgicală a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, la etajul 3 al Spitalului Clinic Republican, în luna 
iulie, a fost deschisă Secția de endourologie - parte componentă a Clinicii 
de Urologie. Blocul endourologic a fost constituit din trei compartimente: 
1. Sala litotriţie extracorporeală (ESWL); 2. Sala endourologie joasă; 3. Sala 
endourologie înaltă. În funcţie de şef secţie este numit conferenţiarul V. 
Ghicavîi.

În perioada 21-23 octombrie 2015, la Chişinău, este organizat al VI-lea 
Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova 
cu participare internaţională.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, ca rezul-
tat a realizării prevederilor contractelor de parteneriat public privat pri-
vind serviciile de dializă, încheiate între Ministerul Sănătăţii şi trei insti-
tuţii medico-sanitare publice din ţară (SCR, IMU, IMşC), la 11 decembrie 
2015 Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul nr. 943 „Cu privire la transferul 
pacienților adulți aflați la dializa ambulatorie către Centrul de dializă al 
Î.C.S. „BB-Dializa” S.R.L. în cadrul parteneriatului public-privat privind 
servicii de dializă”. 

Deschiderea Blocului endourologic a permis implementarea mai mul-
tor metode de diagnostic şi tratament la un nivel net superior, inclusiv: 
TUR-bipolar (2015). 

Ca urmare a documentelor emise, începând cu 4 ianuarie 2016, în mu-
nicipiul Chişinău îşi începe activitatea Centrul de Dializă al Î.C.S. „BB- 
Dializa” S.R.L. în cadrul parteneriatului public-privat privind servicii de 
dializă. 

Au fost implementate ureteroscopia flexibilă şi intervențiile endouro-
logice cu laser. 

În perioada anilor 2016-2018, capacitatea Centrului privat BB-Dializa, 
Chişinău a crescut până la 64 de aparate – locuri pentru dializă.

2017-2018

În sala pentru intervenţii urologice a Blocului nou chirurgical al Spi-
talului Clinic Republican au fost efectuate o serie de operaţii în premieră 
pentru SCR şi R. Moldova, inclusiv „Plastia uretrei cu grefă din mucoasa 
cavității bucale” (prof. D. Butnaru, Moscova, 2017), prostatectomia radi-
cală (prof. M. Rauchenvald, dr. Sabina Șevcenco, Austria, 2017, 2018).

Au fost implementate NBI (2017), nefrolitotomia percutanată (NLP) 
(2018).

Transplant din Republica Moldova şi armonizarea legislativă în sfera ca-
lității şi siguranței substanțelor de origine umană”. Mai mulţi specialişti 
antrenaţi în serviciul de transplant renal din R. Moldova au beneficiat de 
stagii peste hotarele ţării (A. Galescu, V. Prisacari, D. Tănase, Natalia Isac, 
Vera Sali, D. Sasu).



16
ISTORIA SERVICIULUI DE UROLOGIE, DIALIZĂ ȘI TRANSPLANT RENAL 
DIN REPUBLICA MOLDOVA: Album ilustrat

2018

La 26 martie, în municipiul Bălți, a fost deschis Centrul de Dializă al 
Î.C.S. „BB-Dializa” S.R.L. în cadrul parteneriatului public privat privind 
servicii de dializă. Capacitatea Centrului este de 32 de aparate – locuri 
pentru dializă.

Conferenţiarul Vitalie Ghicavîi susţine, la Chişinău, teza de doctor ha-
bilitat în ştiințe medicale, la tema „Tratamentul endoscopic diferențiat în 
patologiile urologice obstructive intravezicale”.

În conformitate cu datele statistice, la finele anului 2018, serviciul de 
dializă din Republica Moldova este compus din 10 secții de hemodializă 
dotat cu 146 de „locuri dializă” (7 în instituţii medico-sanitare publice şi 
3 – în private). În decursul anului, în mediu, s-au tratat 688 de pacienți 
cu insuficienţă cronică renală terminală, au fost efectuate în total 85700 
de şedințe de dializă. De asemenea, de tratament cu dializă, în anul 2018, 
au beneficiat 158 de pacienți cu insuficiență renală acută (Injurie Renală 
Acută).

În perioada anilor 2011-2018, serviciul transplant renal şi-a reluat acti-
vitatea în urma mai multor acţiuni de comun acord cu Agenţia de Trans-
plant din Republica Moldova. Astfel, la invitaţia noastră, intervenţiile de 
transplant cu rinichi de la donator în viaţă şi cadavru în „moarte cerebrală” 
au fost efectuate în comun cu profesorul Jean-Paul Squifflet (Belgia). În 
această perioadă au fost efectuate 85 de transplanturi renale, inclusiv 52 cu 
rinichi de la donator în „moarte cerebrală” şi 33 cu rinichi de la donator în 
viaţă (înrudit şi neînrudit). 

Datele statistice privind „Terapia renală de substituție” în Republica 
Moldova în anul 2018: 

1) Tratament prin hemodializă (HD): pacienţi trataţi – 688, sau 196,6 la 
1 mln populaţie;

2) Pacienți în viață cu transplant renal (TR):  102, sau 29,1 la 1 mln po-
pulaţie;

3) Terapia renală de substituție (HD + TR): 790 sau 225,7 la 1 mln popu-
laţie. 

Datele statistice, privind tratamentul specializat în Clinica de Urologie 
a Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”, în anul 2018:

1) Numărul de pacienți tratați prin ESWL s-a majorat de la 525 în anul 
2015, la 945 în anul 2018.

2) Rata intervențiilor endourologice, miniminvazive şi ESWL (din nu-
mărul total) s-a majorat de la 59,1% în anul 2015, la 81,9% în anul 2018;

3) Rata intervențiilor chirurgicale deschise (din numărul total) s-a 
micşorat de la 40,9% în anul 2015, la 18,1% în anul 2018;

4) Numărul intervențiilor chirurgicale endourologice (fără ESWL) s-a 
majorat în decurs de 20 de ani de circa 10 ori: de la 111 în anul 1998, la 
1089 în anul 2018.

Istoria va continua...
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HISTORY OF UROLOGY, DIALYSIS 
AND KIDNEY TRANSPLANTATION SERVICE 

IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

1955

1963

1965-1971

1971-1975

1962

The first Urology Unit in the Republic of Moldova, with 25 beds, was 
established in the Republican Clinical Hospital in 1955 and it was led by 
Professor Solomon D. Goligirskii.

The unit had 50 beds from 1962 and the chief of the unit was the Doctor 
of Medical Sciences Nicolae Nacu. In the same year it was established the 
“Artificial kidney” Laboratory, which was led by Afanasie Tetradov. The 
specialists working in the unit were Mihai Bîrsan, Alexei Kaţîf, Vladimir 
Punga, Pavel Gavrilaşcenco, at that time the urological activity was de-
veloping extensively, the scientific work started, the first publications  
appeared. 

The Chair of Urology was founded in 1962 by Professor Solomon D. Go-
ligorskii.

The first haemodialysis procedure in the Republic of Moldova was per-
formed for Acute Kidney Injury treatment, with the soviet “Artificial ki-
dney” device AIP-60, by the urologists:  Prof. Solomon D. Goligorskii, Afa-
nasie N. Tetradov and Mihail Chiroşca on November 4, 1962. The first “Ar-
tificial kidney” machine installed in the Republic of Moldova: AIP-60 was, 
at the same time, the third in the Soviet Union.

The Associate Professor Vladimir C. Punga implemented peritoneal 
dialysis in medical practice in the Republic of Moldova in 1963. The method 
was based on the temporary implantation of a plastic tube through the ab-
dominal wall, by which sterile salts solution was introduced into the peri-
toneal cavity. Even if the described method was laborious, it was used su-
ccessfully for many years in uro-nephrological practice in the Republican 
Clinical Hospital.

 The Chair of Urology was transformed in Urology Course, led by Asso-
ciate Professor Vladimir C. Punga.

From 1971, the course was reorganized again in the Chair and was led by 
Associate Professor Ana Axelrod until 1974, and from 1974 the head of the 
chair was  Associate Professor, Doctor Emeritus of the Republic of Moldo-
va Mihai Bîrsan (1974-2001).

The head of the urology unit was designated the urologist Eugen Iuhti-
movschi (1975-1981).
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1977

With the inauguration of the new building of the Republican Clinical 
Hospital in 1977, the urology service took a significant step upward. The 
Unit expanded to 80 beds. The medical team from the Urology Unit was 
formed by Associate Professor Mihail Bîrsan, Head of the Chair, Associ-
ate Professor Vladimir Punga, Associate Professor Nicolae Nacu, Associ-
ate Professor Ion Mastica, Doctor in medical sciences Vladimir Barbaraş, 
Eugen Iuhtimovschi, head of the unit, Lilia Petruşceac. From 1977 many 
young urologists have been employed: Constantin Lupaşco (head of the 
Urology Unit during 1981-2016), Margareta Cazacu, Octavian Taranov, Vic-
tor Gorbatovchi, Vasile Platon, Doctor in medical sciences, Andrei Boțan, 
Ilie Milici, Iurie Bîrsan, Cornel Spânu, Doctor in medical sciences. Later 
other doctors have been employed: Ghenadie Scutelnic, Doctor in medical 
sciences, Viorel Tuchilă, Doctor in medical sciences, Boris Baluţel. 

The Dialysis and Kidney Transplantation Service in the Republic of 
Moldova started its activity at the end of 70’, the beginning of 80’, in the Re-
publican Clinical Hospital. Among the first doctors in the Surgical Neph-
rology Unit (the first name of the unit) were Adrian Tănase, the head of the 
unit between 1977-2016, Nadejda Arsenii, Maria Vizitiu, Victor Sagatovici, 
Larisa Zavat.  The newly created was directed by the head of the Chair of 
Urology and Surgical Nephrology of “Nicolae Testemitanu” SUMPh , Asso-
ciate Professor Mihail Bîrsan.

Between 1977–1980, at the Republican Clinical Hospital, the haemodia-
lysis was used mostly for the treatment of Acute Kidney Injury, with devi-
ces of Soviet production AIP-140 and Diahron-80.

1978

1980-1981

The first haemodialysis session for End Stage Chronic Kidney Disease 
was performed with an AIP -140 machine by Victor Sagatovici, Larisa Za-
vat and Adrian Tănase in 1978. The specific trainings in the application of 
„chronic haemodialysis” were realised in Moscow, at the Institute of Scien-
tifically Research in Urology, led by the academician Nicolai A. Lopatkin.

An important role in the creation and development of Dialysis Service 
and the implementation of extracorporeal detoxification methods in the 
Republican Clinical Hospital had the manager of the hospital, Associate 
Professor Timofei Moşneaga. During that time, with the recommenda-
tion of the hospital managers and of the Chair of Urology were employed 
many young specialists, who contributed to the creation of Dialysis and 
Kidney Transplantation Service in the Republic of Moldova: Nelly Cotule-
vici, Veniamin Hardac, Gheorghe Boțan, Ghenadie Chiriac, Victor Rea-
boi, Arcadie Sapojnicov, Dumitru Mastac, Igor Codreanu, Eduard Eşanu, 
Sergiu Gaibu, Grigore Romanciuc.

Since the 80’s of the last century, advanced specialised medical care is 
provided in the Urology Unit, they are performed one the most compli-
cated surgeries: on prostate, ureteral and pielo-ureteral junctions plasties, 
nephrourerectomies, nephroureterolithotomies, surgical treatment of re-
nourinary tumours etc. 

On January 1, 1981, in the Republican Clinical Hospital was established 
the first Hemodialysis Unit, equipped with 8 SGD-8 dialysis machines. 
The number of beds for kidney failure patients increased to 50. 

On March 4, 1981 the first haemosorption (haemocarboperfusion) pro-
cedure was performed in the Republic of Moldova by Adrian Tănase. Dr. A. 
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1982

1983

On September 17 the first immunological “cross-match” was performed 
between a donor and recipient by the laboratory doctor Liliana Kalinina, 
for pre-operative evaluation for kidney transplantation. 

On September 25 was performed the first kidney transplant from a de-
ceased donor in “biological death” in the Republic of Moldova. The sur-
gery was performed by surgeons Pavel I. Filiptev (Moscow), Associate Pro-
fessor Mihail Barsan, Adrian Tănase and Victor Sagatovici.

In the same year was inaugurated the Kidney Transplant Centre at the 
Republican Clinical Hospital.

On September 27 doctors Ian G. Moisiuk (Moscow) and Victor Sagato-
vici (Chişinău) performed the first kidney procurement from a deceased 
donor in “biological death” in the Republic of Moldova.

In 1983, for the first time in the Republic of Moldova, in the Centre of 
Haemodialysis and Kidney Transplantation of the Republican Clinical 
Hospital, a series of new extracorporeal detoxication methods were imple-
mented: plasmapheresis, lymphocytophoresis and irradiation of blood 
with ultraviolet. These methods were performed by the doctors of the Cen-
tre Victor Sagatovici, Ghenadie Chiriac and Gheorghe Boțan.

Tănase and V. Sagatovici were delegated in Kiev, at the request of the hos-
pital manager Timofei Moşneaga, to the Institute of Inorganic Chemistry 
of the Academy of Sciences in Ukraine, where it was purchased a quan-
tity of sorbents for use in medical practice. Subsequently, over the years, 
the doctors from Dialysis and Kidney Transplantation Centre of the RCH 
performed more than 3000 haemocarboperfusion sessions, for various 
pathologies, including procedures realised in other medical institutions, 
by Aviasan service.

At the initiative of the manager of the Republican Clinical Hospital, 
Timofei Moşneaga and of the head of Chair of Urology and Surgical Neph-
rology Mihail Bîrsan, they have been delegated to Moscow, Russia, com-
plex teams of specialists for internship in the field of dialysis and kidney 
transplantation (urologists, nephrologists, anaesthesiologists, laboratory 
technicians, nurses, engineers). The first internships required for the im-
plementation of kidney transplantation were performed at the Institute 
of Scientific Research in Transplantation and Artificial Organs in Mos-
cow (director - Academician Valerii I. Șumakov). The training of Moldovan 
specialists was divided as follows:

• studying and drafting the laws and regulations for starting surgical 
interventions related to kidney procurement and transplantation in 
the Republic of Moldova;

• studying the laboratory methods, including immunological, nece-
ssary to perform kidney transplantations; these methods have been 
studied in various clinics in Moscow (Russia), Kiev (Ukraine), Riga 
(Latvia), Vilnius (Lithuania), Minsk (Belarus) by laboratory doctors 
Grigore S. Vaserman, Eugenia I. Taube and Liliana Kalinina.

• studying surgical techniques for kidney procurement and transplan-
tation;

• postoperative immunosuppressive therapy;
• diagnosis and treatment of post-operative complications.
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1986

1987

1989

1991-1992

1994

Between 1983-1989, the Haemodialysis and Kidney Transplantation 
Service had developed rapidly: at the Republican Clinical Hospital was in-
stalled the second SDS-8 dialysis system, the SGD-1B machines, as well 
as two machines from Gambro (Sweden), Fresenius (Germany) and the 
Millipore-250 water purification system. In the Haemodialysis Unit of the 
Republican Clinical Hospital, disposable dialysers were used instead of the 
parallel plate dialyser “Kill”. Annually, 20-25 kidney transplants were per-
formed, all with kidneys from deceased donors in biological death.

In 1986 was implemented the semi-continuous peritoneal dialysis by 
Dr. Victor Sagatovici. For these purposes, V. Sagatovici created a special 
device (Nonna-01; 02), which allowed the treatment of renal insufficiency 
through peritoneal dialysis.

On July 7, the Ciclosporin-A was used for the first time in the Republic 
of Moldova for the complex immunosuppressive regimen of renal trans-
plantation by Dr. A. Tănase.

In 1989, for the first time in Moldova, in the Republican Clinical Hospital 
was installed the Urat-P device, which allowed the application in practice 
of a new method in the treatment of urolithiasis - hydraulic extracorpore-
al lithotripsy (chief of cabinet, PhD, Dr. Ion Gîtlan).

During the first years of independence (1991-1994) the Dialysis and Ki-
dney Transplantation Service continued to develop: new Haemodialysis 
Departments were opened in Chisinau at the Municipal Clinical Hospi-
tal no. 3 (8 СГД-8machines), at Bălţi Municipal Clinical Hospital (8 СГД-8 
machines), a dialysis machine was installed at the Institute of Mother and 
Child.

The results of V. Sagatovici’s studies were presented in his PhD thesis 
at the Institute of Scientific Research in Transplantology and Artificial Or-
gans in Moscow, Russian Federation, with the theme “Semi-continuous 
peritoneal dialysis in the treatment of renal insufficiency”, specialty of 
artificial organs and transplantology (1991).

On March 23, 1992, the first kidney transplant biopsy by extrafine aspi-
ration was performed.

On February 10, 1994, the first kidney transplant puncture biopsy by 
Dr. Adrian Tănase. These methods have been studied abroad in various 
specialized clinics in Tel Aviv, Israel and Minneapolis, USA. Later, ultra-
sound-guided biopsies were extended to native kidneys also, and that con-
tributed to the diagnosis of a series of primary kidney diseases.
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1995

1996

1998

In 1996, the head of the Haemodialysis and Kidney Transplantation 
Centre, A. Tănase, defended Doctor Habilitat thesis on “The diagnosis of 
early and late complications and diseases after kidney transplantation”. 
For the first time, the PhD thesis was defended in 2 specialties: Urology, 
Transplantology and artificial organs.

The development and extension of the Urology, Dialysis and Trans-
plantation Service in the Republic of Moldova became possible due to the 
training of highly qualified specialists with the contribution of “Nicolae 
Testemitanu” SUMPh and personally with the support of the rector Ion 
Ababii, Professor, Academician of Moldova Academy of Sciences. The ap-
proval of several post-graduate continuing medical education courses, the 
clinical internships in Nephrology, Surgical nephrology, Andrology, then 
the residency in Urology (2004) and Nephrology (2014) helped to increase 
the number of qualified specialists and to open new specialized depar-
tments for the treatment of renal patients.

During the 90’s, beginning of 2000, the scientific activity developed 
multilaterally in Urology, Dialysis and Kidney Transplantation Clinic.

In April 1998, for the first time in Moldova, Associate Professor Mihail 
Birsan and Assistant Vitalie Ghicavîi performed the first endourologi-
cal surgery - Transrectal Resection of the Prostate in prostate adenoma 
(monopolar TUR-P). Subsequently, this intervention was extended to the 
urethra (TUR-U optical internal urethrotomy) and to the bladder (TUR-V). 
Both methods were implemented by Assistant V. Ghicavîi.

On November 9-10 1998, the first Conference of Nephrology, Dialysis 
and Kidney Transplantation was organized in Chisinau, Republic of Mol-
dova. An Educational Course endorsed by the European Renal Associa-
tion - European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA) 
was organized during the Conference.

Since 1995 the hospital installed another device of a newer generation 
- Litostar Multiline, produced by Siemens, Germany (chief of the cabinet, 
Gheorghe Anton, urologist - Igor Lazari).

1999

2000

On June 25, 1999, the Parliament of the Republic of Moldova adopted the 
Law of the RM No. 473-XIV “On Transplantation of Human Organs and 
Tissues”. For the first time, it was regulated the right to procure and trans-
plant organs from the living donor and from deceased donor after “brain 
death.”

The first kidney procurement from a deceased donor after “cerebral 
death” was performed by the doctors of the Centre of Dialysis and Kidney 
Transplantation: Adrian Tănase, Igor Codreanu and Victor Reaboi, on De-
cember 10, 2000. The implementation of the method was possible after an 
internship of Prof. A. Tănase at the University Hospital of Saint-Luc from 
Brussels, Belgium (2000).
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2001

2002

2004

2005

2003

On March 27, 2001, the Municipal Dialysis Centre was opened at the 
Emergency Clinical Hospital, Chisinau, equipped with 8 Fresenius ma-
chines. 

The Department of Urology and Nephrology of “Nicolae Testemitanu” 
SUMPh is completed by young specialists who realise the didactic, clini-
cal and scientific process at a contemporary level. Since 2001, Professor A. 
Tănase Doctor habilitat in medical sciences, is chosen by the competition 
the Head of the Chair. The members of the chair: Associate Professors Mi-
hail Bîrsan, Constantin Guţu, Mihai Popov, Ion Dumbrăveanu, Emil Ce-
ban, Vitalie Ghicavîi, Eduard Pleşca, Andrei Oprea.

The first successful kidney transplant from a living donor, from mother 
to son, was performed by Adrian Tănase on December 4, 2001. This method 
was also studied in Brussels, Belgium.

March 15, 2002 - Re-election of the President of the Society of Urology 
from the R. Moldova. Professor Adrian Tănase was elected President, as 
Secretary - Assistant Professor Emil Ceban.

October 30-November 1, 2002, the 3rd Conference of Urology was held in 
Chisinau, Republic of Moldova, at the same time with the 2nd Confe rence 
of Nephrology, Dialysis and Kidney Transplantation, with international 
participation.

The Haemodialysis Units of Republican Clinical Hospital (20 Fresenius 
machines) and Bălţi Municipal Clinical Hospital (10 Fresenius machines) 
were reequipped (Fresenius Medical Care, Germany), during 2003-2004.

Since 2004, several young specialists, PhD students in urology (Dorin 
Tănase, Andrei Galescu, Vasile Botnaru etc.) were employed in the Clinic 
of Urology, Dialysis and Kidney Transplantation, as a result of the residen-
cy program. Later, they defended their doctoral theses in medicine.

In 2004 a Haemodialysis Unit was opened in Comrat, equipped with 6 
Fresenius dialysis machines.

Since 2004 and until now (2019), 6 groups of urology resident have been 
enrolled.

In 2005 the Paediatric Unit of Haemodialysis was opened at the ICSOS-
MC, where 5 Fresenius machines were installed.

On 4 October 2005, Prof. A. Tănase, Assoc. Prof. I. Dumbrăveanu and 
Dr. Igor Lazari performed the first ultrasound guided percutaneous ne-
phrostomy in Moldova under radiologic control.

The Ministry of Health, in agreement with specialists from the Republic 
of Moldova and the Council of Europe, has launched a program to improve 
the legislative and normative acts in the field of human organs, tissues and 
cells transplantation in Moldova. Thus, a team of Moldovan specialists 
headed by Deputy Minister of Health, Boris Golovin, was delegated to the 
Council of Europe in Strasbourg, as well as in various institutions in Pa-
ris, France, where they worked together with experts in biomedicine and 
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2006

2007

2008

In 2006, eight additional haemodialysis machines were installed in the 
Municipal Dialysis Centre from the Emergency Hospital, with a capacity 
up to 16 Fresenius machines.

According to the decision of the Society of Urology from the Republic 
of Moldova, in affiliation with the nephrologists, the organized scientific 
meetings changed from “conferences” into “congresses”. Thus, on 10-13 Oc-
tober 2006, the 4th Congress of Urology, Dialysis and Kidney Transplanta-
tion from the Republic of Moldova (with international participation) took 
place in Chisinau.

In 2007 the ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) in was implemented 
in Dialysis and Kidney Transplantation Centre, by Prof. Dr. Adrian Tănase, 
Dr. Sergiu Gaibu and Dr. Natalia Cornea. The implementation of the me-
thod was possible after an internship of Prof. A. Tănase in Germany, at the 
company manufacturing materials for peritoneal dialysis company (FMC, 
Bad-Homburg).

Another 5 haemodialysis machines were installed in the Municipal Cli-
nical Hospital Bălţi, reaching the total capacity of 15 “dialysis places”.

Subsequently, during 2007-2008, Prof. A. Tănase, dr. D. Tănase, Assoc. 
Prof. I. Dumbrăveanu implemented the ultrasound guided puncture for 
kidney cysts. Dr. D. Tănase performed the first ultrasound guided pun-
cture with sclerotherapy for kidney cysts.

In 2008 two new dialysis departments were opened: at Cahul District 
Hospital in March 2008 (5 machines) and at the Municipal Clinical Hos-
pital “Sfânta Treime” from Chisinau, in December 2008 (5 haemodialysis 
machines);

In 2008 Dr. Dorin Tănase introduced in the practice of the Urology Cli-
nic from RCH the laparoscopic cystectomy.

On March 6, 2008, as a result of the activity mentioned above, the RM 
Parliament adopted the Law No 42-XVI “On Transplantation of Human 
Organs, Tissues and Cells “, published in the Official Monitor of the Repu-
blic of Moldova no. 81, art.273, 2008.

At the end of 2008 - the beginning of 2009, the Assoc. Prof. V. Ghicavîi 
implemented the ureteroscopy in the Clinic of Urology of RCH, which was 
a beginning in the upper tract endourology.

During 2008-2009 it was elaborated the National Clinical Protocols: 
“Urolithiasis in Adult”, “Prostate Adenoma”, “Acute Pyelonephritis in 
Adult”, “Renal Trauma”, “Acute Renal Insufficiency” and “Chronic Renal 
Insufficiency under Dialysis “, by the team of authors from the Depar-
tment of Urology, Dialysis and Kidney Transplantation (Prof. A. Tănase,  
Assoc. Prof. E. Ceban, Assoc. Prof. V. Ghicavîi, Assoc. Prof. A. Popov,  
Assoc. Prof. I.Dumbrăveanu, Assoc. Prof. A. Oprea, P. Cepoida, C. Lupasco, 
N. Cornea, Elena Maximenco, nurse Galina Tulatos).

transplantology on the creation of a new law on “organ tissues and cells 
transplantation in Moldova”. Prof. A. Tănase and dr. I. Codreanu from Di-
alysis and Kidney Transplantation Centre participated in the elaboration of 
the law. During the 2005-2008 years, several international experts visi ted 
Moldova, where they worked with local experts to elaborate the new law.
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2010

2011

2012

2013

In 2013, by the Order of the Ministry of Health of the Republic of Mol-
dova no.1235 of 31.10.2013, the National Clinical Protocol “Kidney Trans-
plantation. Living potential donor” was approved. The protocol was ela-
borated by Prof. A. Tănase, Dr. P. Cepoida, Dr. I. Codreanu, Dr. S. Gaibu, 
Dr. D. Visterniceanu.

According to the recommendation of the Ministry of Health of the Re-
public of Moldova, it was finalized and published the “Feasibility Study” on 
Public-Private Partnership in Dialysis (authors A. Tănase and P. Cepoida). 
As a result, on 07.08.2013, the Government of the RM issued the Decision 
No. 574 “On public-private partnership for dialysis services”, published on 
16.08.2013 in the Official Monitor no. 177-181, art. no. 682.

On December 1, 2012, the first private hemodialysis unit “Dr. Pitel SRL” 
was opened in the Republic of Moldova, equipped with 5 dialysis machines 
and a water purification system. Subsequently, in 2014, the number of di-
alysis machines increased to 9.

During 2012-2015, with the support of the Department of Surgery no. 2, 
Dr. D. Tănase implemented the laparoscopic nephrectomy. Subsequently, 
D. Tănase performed the first laparoscopic pyelo-ureterectomies in Mol-
dova.

Subsequently, in was issued the Order of the Ministry of Health no. 234 
of 24.03.11 “On organization and development of the activity of procure-
ment and transplantation of tissues, organs and cells of human origin”. 
Thus, several legislative and normative acts allowed to relaunch in 2012 
the activities in the field of kidney transplantation. Igor Codreanu was 
appointed as director of the Transplant Agency, and Grigore Romanciuc 
as vice-director, both former doctors of the Centre of Dialysis and Kidney 
Transplantation of RCH.

On June 1-3, 2011, the 5st Congress of Urology, Dialysis and Kidney 
Transplantation was organized in Chisinau with international participa-
tion.

Since 2011, a new system of “extracorporeal lithotripsy - ESWL” has been 
installed in the Urology Clinic of the Republican Clinical Hospital: Modu-
lit-SLK, manufacturer - STORZ MEDICAL AG, Germany.

By the Government Decision no. 386 of 14.05.2010, was established the 
Transplant Agency of the Republic of Moldova, published in the Official 
Monitor of the Republic of Moldova, no. 78-80, art. 457, 2010.

On 27.12.2010, by the Government Decision No. 1207, the Independent 
Approval Commission was established by the Ministry of Health of the Re-
public Moldova.

2014

In 2014, the Associate Professor Emil Ceban defended in Chisinau the 
doctor habilitat thesis in medical sciences with the title “Multimodal trea-
tment of complicated nephrolithiasis”. Later, Dr. E. Ceban obtained the 
academic title of Professor.

The Transplant Agency and the medical institutions involved in human 
organs, tissues and cells transplantation activities have been involved in 
the Council of Europe and the European Commission TWINNING Project 
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2015

2016

As a result of the issued documents, starting with January 4, 2016, the 
Î.C.S. ”BB-Dializa” S.R.L. Chişinău Dialysis Centre started its activity, 
accor ding to the public-private partnership on dialysis services.

The flexible ureteroscopy and endourological interventions with laser 
were implemented.

During 2016-2018, the capacity of Î.C.S. ”BB-Dializa” S.R.L. Chişinău 
Dialysis Centre increased to 64 dialysis machines.

At the proposal of the Department of Urology and Surgical Nephrolo-
gy, in July 2015, the Endourology Department was opened at the 3rd floor, 
as part of the Urology Clinic. The Endourology Unit is composed of three 
compartments: 1. The room of extracorporeal lithotripsy (ESWL); 2. The 
room of lower tract endourology; 3. The room of upper tract endourology. 
The head of the department became the Associate Professor V. Ghicavîi.

On October 21-23, 2015, the 6rd Congress of Urology, Dialysis and Ki-
dney Transplantation with international participation was organized in 
Chisinau.

On December 11, 2015, according to the Government of RM Decision, 
following the implementation of the provisions of the Public Private Par-
tnership Contracts on dialysis services, concluded between the Ministry 
of Health of the RM and three IMSPs in the country (RCH, IMU, IMsC), 
the Ministry of Health issued the Order No. 943 “On the transfer of adult 
patients treated by outpatient dialysis to the Î.C.S.”BB-Dializa”S.R.L.  di-
alysis centre according to the public-private partnership on dialysis ser-
vices”.

The opening of the Unit of endourology allowed the implementation of 
several high-level diagnostic and treatment methods, including bipolar 
TUR (2015).

2017-2018

In the urological surgery room from the newest surgical bloc of SCR 
were performed a series of operations for the first time in SCR and R. Mol-
dova, including “Plastic urethra with graft from the buccal mucosa” (prof. 
D. Butnaru, Moscow, 2017) radical prostatectomy (Prof. Rauchenvald M., 
Dr. Sabina Shevchenko, Austria, 2017, 2018).

The NBI (2017) and percutaneous nephrolithotomy (NLP) (2018) were 
implemented.

“Strengthening the Transplant Agency of Moldova and support in legal 
approximation in the area of quality and safety of substances of human 
origin”. Many specialists involved in kidney transplant activities in Mol-
dova have benefited from internships abroad (A. Galescu, V. Prisacari, D. 
Tănase, Natalia Isac, Vera Sali, D. Sasu).
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2018

To be continued...

On March 26, 2018, the ICS “BB-Dialysis” S.R.L. Dialysis Centre Bălți 
opened within the public-private partnership on dialysis services. Today, 
the capacity of the Bălţi Centre is 32 dialysis machines.

In 2018, the Associate Professor Vitalie Ghicavîi defended the habili-
tat doctor thesis in medical sciences on “Differentiated endoscopic trea-
tment in urological infravesical obstructive diseases” in Chisinau.

According to statistical data, at the end of 2018, the Dialysis Service in 
Moldova included 10 Haemodialysis Units endowed with 146 dialysis ma-
chines (7 in public hospitals and 3 private). Over the year, 688 patients with 
end-stage kidney disease have been treated and 85700 dialysis procedures 
were performed. Also, in 2018 158 patients with Acute Renal Impairment 
(Acute Kidney Injury) have been treated by haemodialysis.

Between 2011 and 2018, the Kidney Transplant service relaunched its 
activity as a result of several actions in collaboration with the Transplant 
Agency of the Republic of Moldova. Thus, Professor Jean-Paul Squifflet 
(Belgium) was invited for several times in the RM and performed together 
with our specialists kidney transplantations from living donors and de-
ceased “brain death” donors. During this period, they have performed 85 
kidney transplants, including 52 with kidneys from “brain death” deceased 
donors, and 33 with kidney from living donors (related and unrelated).

Statistical data on “Renal replacement therapy” in the Republic of Mol-
dova for 2018:

1) Haemodialysis (HD) treatment: treated patients - 688, or 196.6 per 1 
million population;

2) Patients with kidney transplant (TR): 102, or 29.1 per million popu-
lation;

3) Renal replacement therapy (HD + TR): 790 or 225.7 per 1 million 
popu lation.

Statistical data on specialized treatment in the Urology Clinic of the 
Republican Clinical Hospital “Timofei Moşneaga” for 2018:

1) The number of patients treated with ESWL increased from 525 in 
2015, to 945 in 2018;

2) The rate of endourological, minimal invasive and ESWL (out of the 
total) increased from 59.1% in 2015, to 81.9% in 2018;

3) The rate of open surgeries (out of the total) decreased from 40.9% in 
2015 to 18.1% in 2018;

4) The number of endourological surgeries (without ESWL) increased 
by about 10 times over the last 20 years: from 111 in 1998, to 1089 in 
2018.
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THE SCIENTIFIC THESES (DISSERTATIONS) 
DEFENDED BY SPECIALISTS IN UROLOGY, 

DIALYSIS AND KIDNEY TRANSPLANTATION 
SERVICE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

1. Goligorskii, Solomon David. The small bladder: Questions about intestinal plasty: experimental and 
clinical research : Doctor habilitat in medical sciences thesis. Chişinău, 1959.

2. Kaţîf, Alexei. Pathology and surgery of the pyeloureteral segment : PhD thesis in medical sciences 
(candidate). Chişinău, 1963.

3. Punga, Vladimir. Materials in the study of semi-continuous abdominal dialysis : PhD thesis in medical 
sciences (candidate). Chişinău, 1965.

4. Barbaraş, Valdimir. Reconstructive and plastic surgeries in urolithiasis : PhD thesis in medical scien-
ces (candidate). Chişinău, 1965.

5. Mastica, Ion. Functional and morphological changes and haemostasis disorders in temporary interrupti-
on of the bloodstream in the abdominal aorta : PhD thesis in medical sciences (candidate). Chişinău, 
1965.

6. Bogomolnîi, Naum. Peritoneal dialysis in burns : PhD thesis in medical sciences (candidate). Chi-
şinău, 1967.

7. Kaţîf, Alexei. Renal insufficiency as complication of urological diseases : Doctor habilitat in medical 
sciences thesis. Minsk, 1970.

8. Bîrsan, Mihail. Pathogenesis and clinical presentation of acute renal failure in poisoning with vinegar 
essence : PhD thesis in medical sciences (candidate). Chişinău, 1971.

9. Guţu, Constantin. Particularities of nephrolithiasis pathogenesis in women : PhD thesis in medical 
sciences (candidate). Kiev, 1984.

10. Sasu, Boris. Study of glucocorticoid cell receptors in the treatment of glomerulonephritis with corticoste-
roids : PhD thesis in medical sciences (candidate). Moscow, 1984.

11. Tănase, Adrian. Epidemiology of chronic renal insufficiency and the organization of the specialized me-
dical treatment in late stages (based on materials from the Republic of Moldova) : PhD thesis in medical 
sciences (candidate). Kiev, 1988.

12. Popov, Mihai. Treatment of prostate adenoma in late stages : PhD thesis in medical sciences (candi-
date). Moscow, 1989.

13. Bogomolnîi, Naum. Levels of healthcare for patients with chronic prostatitis : Doctor habilitat in me-
dical sciences thesis. Moscow, 1989.

14. Sagatovici, Victor. Semi-continuous peritoneal dialysis in the treatment of renal insufficiency : PhD the-
sis in medical sciences (candidate). Moscow, 1990.
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15. Sapojnicov, Arcadie. Particularities of preparation of patients with polycystic kidney disease for ki-
dney transplantation and postoperative management : PhD thesis in medical sciences (candidate).
Moscow, 1992.

16. Muşet, Mihai. Technical possibilities of endoscopic resection in benign prostatic hypertrophy : PhD thesis 
in medical sciences. Cluj-Napoca, 1995.

17. Tănase, Adrian. Diagnosis of diseases and early and late complications after kidney transplantation : 
Doctor habilitat in medical sciences thesis. Chişinău, 1996.

18. Dumbrăveanu, Ion. Surgical treatment of superficial bladder tumors. TUR-V : PhD thesis in medical 
sciences. Târgu-Mureş, 1998.

19. Dolghi, Oleg. Contemporary aspects in the treatment of ureteral lithiasis : PhD thesis in medical sci-
ences (candidate). Moscow, 1998.

20. Platon Vasile. Genetic research in adult urological pathology (urinary lithiasis and renourinary malfor-
mations) : PhD thesis in medical sciences. Iaşi, 1999.

21. Ghicavîi, Vitalie. Comparative study of the results of transvesical surgery and transurethral resection of 
the prostate adenoma treated or untreated previously with drugs : PhD thesis in medical sciences. Chi-
şinău, 2001.

22. Oprea, Andrei. Assessment of renal function after extracorporeal lithotripsy : PhD thesis in medical 
sciences. Chişinău, 2001.

23. Spînu, Cornel. Solitary kidney surgery : PhD thesis in medical sciences. Iaşi, 2002.

24. Ceban Emil. Differential treatment of ureteral calculi : PhD thesis in medical sciences. Chişinău, 
2003.

25. Țurcanu, Ruslan. Lasermagnetotherapy in the complex treatment of non-specific chronic prostatitis : 
PhD thesis in medical sciences. Chişinău, 2004.

26. Cepoida, Petru. Haemodynamic changes in patients with chronic pyelonephritis at various stages of chro-
nic renal insufficiency : PhD thesis in medical sciences. Chişinău, 2007.

27. Kotulevici, Nelly. Lipid profile and the quality of life of patients with chronic kidney disease stage 5, under-
going hemodialysis treatment : PhD thesis in medical sciences (candidate). Kiev, 2008.

28. Scutelnic, Ghenadie. Differential treatment of urethral strictures : PhD thesis in medical sciences. 
Chişinău, 2010.

29. Cornea, Natalia. The role of hemodiafiltration in the treatment of renal insufficiency : PhD thesis in 
medical sciences. Chişinău, 2012.

30. Eduard, Pleşca. Diagnosis and treatment particularities of Acute Pyelonephritis in Patients with Diabetes 
Mellitus : PhD thesis in medical sciences. Chişinău, 2012.

31. Tănase, Dorin. Multimodal treatment of solitary renal cysts : PhD thesis in medical sciences. Chişi-
nău, 2012.

32. Tuchila, Viorel. Differential treatment of urinary incontinence in women : PhD thesis in medical sci-
ences. Chişinău, 2013.



33. Vasiliev, Andrei. Late complications of vascular access for planned hemodialysis: diagnosis and surgical 
treatment Complicațiile tardive ale accesului vascular pentru hemodializa programată: diagnosticul și tra-
tamentul chirurgical : PhD thesis in medical sciences. Chişinău, 2013.

34. Ceban, Emil. Multimodal treatment of complicated nephrolithiasis : Doctor habilitat in medical sci-
ences thesis. Chişinău, 2014.

35. Galescu, Andrei. Open surgical treatment of coraliform lithiasis by nephrolithotomy and its variants : 
PhD thesis in medical sciences. Chişinău, 2015.

36. Codreanu, Igor. Management of the national transplant system : PhD thesis in medical sciences. 
Chişinău, 2015.

37. Botnari, Vasile. Differential treatment of renal pelvis calculi : PhD thesis in medical sciences. Chişi-
nău, 2016.

38. Banov, Pavel. Contemporary Management of the metaphylaxis in recurrent urolithiasis : PhD thesis in 
medical. Chişinău, 2017.

39. Ghicavîi, Vitalie. Differentiated endoscopic treatment in infravesical obstructive urological pathologies : 
Doctor habilitat in medical sciences thesis. Chişinău, 2018.
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 Profesorul Solomon D. Goligorskii cu soția
 Professor Solomon D. Goligorskii with his wife

 Vladimir Punga și Afanasie Tetradov la o ședință de hemodializă cu aparatul AIP-60
 Vladimir Punga and Afanasie Tetradov performing a haemodialysis session with AIP-60 machine
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 Aparatul „rinichi artificial” AIP-140
 “Artificial kidney” machine AIP-140

 Aparatul „rinichi artificial” Diahron-80
 “Artificial kidney” machine Diahron-80
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 Aparatul „rinichi artificial” SGD-6
 “Artificial kidney” machine SGD-6

 Aparatul „rinichi artificial” SGD-8
 “Artificial kidney” machine SGD-8
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 Aparat pentru plasmafereză cu centrifugă
 Plasmapheresis machine with centrifuge

 „Postul central” al sistemei de hemodializă SGD-8
 Central post of haemodialysis machine SGD-8

 Primul laborator „rinichi artificial”. Aparatul AIP-60
 First “Artificial kidney” laboratory. AIP-60 machine
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 Afanasie Tetradov, doctor în științe 
medicale, șef al Secției de urologie, 
Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

 Afanasie Tetradov, Associate Professor, 
Chief of the Urology Unit, Municipal 
Clinical Hospital “Sfânta Treime”

 Mihail R. Bîrsan, conferențiar univer-
sitar, șef al Catedrei de urologie și 
nefrologie chirurgicală (1974-2001)

 Mihail R. Birsan, Associate Professor, 
Head of the Urology and Surgical 
Nephrology Chair (1974-2001)
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 Eugen Iuhtimovschi, șef al Secției de 
urologie (1975-1981)

 Eugen Iuhtimovschi, Chief of the Urol-
ogy Unit (1975-1981)

 Timofei Moșneaga, medic-șef al 
Spitalulul Clinic Republican, Medic al 
Poporului (anii ’80)

 Timofei Moșneaga, manager of the 
Republican Clinical Hospital, Doctor of 
the People (’80-s)
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 Victor Sagatovici și Mihai Bîrsan în timpul unei ședințe de hemodializă cu aparatul Diahron-80
 Victor Sagatovici and Mihai Bîrsan during a haemodialysis session with Diahron-80 machine

 Prima ședinţă de hemodializă în insuficienţa renală cronică terminală, cu aparatul АИП -140, a fost efectuată de medicii Victor 
Sagatovici, Larisa Evdokimov și Adrian Tănase, 1978

 The first hemodialysis session for end-stage chronic kidney disease with АИП -140 machine, was performed by doctors Victor 
Sagatovici, Larisa Evdokimov and Adrian Tănase, 1978
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 În data de 1 ianuarie 1981, în cadrul 
Spitalului Clinic Republican a fost 
deschisă prima Secție de hemodializă 
din Republica Moldova

 On January 1-st, 1981, in the Republi-
can Clinical Hospital was established 
the first Haemodialysis Unit in the 
Republic of Moldova

 În imagine - o ședință de hemocar-
boperfuzie (hemosorbție) efectuată de 
medicii Arcadie Sapojnicov, Dumitru 
Mastac, Adrian Tănase și asistenta 
medicală Galina Prisacari

 A hemocorboperfusion session 
(hemosorbtion) performed by doctors 
Arcadie Sapojnicov, Dumitru Mastac, 
Adrian Tănase and nurse Galina Prisa-
cari
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 Medicul imunolog Natalia Isac
 Immunologist Natalia Isac

 Medicii imunologi Vera Sali și Liana Kalinin
 Immunologists Vera Sali and Liana Kalinin

 Colectivul Secției de nefrologie chirurgicală, Spitalul Clinic Republican, 1978
 Team of Surgical Nephrology Unit, Republican Clinical Hospital, 1978
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 Primele asistente medicale ale Centru-
lui de Hemodializă și Transplant Renal

 First nurses of Haemodialysis and 
Kidney Transplantation Center

 Laboratorul biochimic al Centrului  de 
Hemodializă și Transplant Renal. În 
dreapta - Grigorie Vasserman

 Biochemical Laboratory of Hemodialy-
sis and Kidney Transplantation Center. 
On the right - Grigorie Vasserman

 Dr. Victor Sagatovici și asistenta Euge-
nia Pușcaș instalează primul dializator, 
de unică folosință, în plăci

 Dr. Victor Sagatovici and nurse Eugenia 
Puscas installing the first disposable 
dialysis device (in plates)
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 Ordinul Ministerului Sănătății al URSS nr. 153 din 22 februarie 1982 „Cu privire la permiterea dreptului de prelevare a rinichilor 
perivitali în Spitalul Clinic Republican și Spitalul Clinic de Urgență din or. Chișinău, RSSM”

 Order of the Ministry of Health of the USSR no. 153 of February 22, 1982 “Concerning the granting of the right to perivital 
kidneys procurement in the Republican Clinical Hospital and the Emergency Clinical Hospital from Chisinau, RSSM”



45
Imagini a documentelor, 

fotografii de la evenimente istorice
Pictures of documents, 

photos from historical events

 Hotărârea Prezidiului Consiliului științific medical al Ministerului Sănătății al URSS din 29 iunie 1982 „Cu privire la permiterea 
efectuării operațiilor de transplant renal în Spitalul Clinic Republican al MS RSSM”

 Decision of the Presidium of the Scientifical Medical Council of the Ministry of Health of the USSR of June 29, 1982 “Regarding 
the permission of kidney transplantation surgeries at the Republican Clinical Hospital of MS RSSM”
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 Ordinul Ministerului Sănătății al RSSM nr. 563 din 13.08.1982 „Cu privire la crearea Centrului de Transplant Renal în RSSM”
 Order of the Ministry of Health of RSSM no. 563 of 13.08.1982 “Regarding the creation of the Kidney Transplant Center in 

RSSM”
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 Șeful Catedrei de urologie, conferențiarul Mihai Bîrsan, și șeful 
Secției de hemodializă și transplant renal Adrian Tănase, 1982

 Associate Professor Mihai Birsan - Head of Urology De-
partment,  and Adrian Tănase – Chief of Hemodialysis and 
Kidney Transplantation Unit, 1982

 Academicianul Valerii I. Șumakov, Moscova, Federația Rusă
 Academician Valerii I. Shumakov, Moscow, Russian Federa-

tion

 Profesorul Ian G. Moisiuk (Moscova). În anul 1982 împreu-
nă cu V. Sagatovici a efectuat prima prelevare de rinichi în 
Republica Moldova

 Professor Ian G. Moisiuk (Moscow). In 1982, together with V. 
Sagatovici, they performed the first kidney procurement in 
the Republic of Moldova

 În stânga - profesorul Pavel Filipțev (Moscova), care, în anul 
1982, împreună cu conferențiarul Mihai Bîrsan, Adrian Tăna-
se și Victor Sagatovici a efectuat primul transplant renal în 
Republica Moldova

 On the left - Professor Pavel Filiptev (Moscow) – in 1982, to-
gether with Associate Professor Mihai Birsan, Adrian Tănase 
and Victor Sagatovici performed the first kidney transplant 
in the Republic of Moldova
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 Împreună cu academicianul Nicolai A. Lopatkin (din Mos-
cova), Viena, 2006 / Together with academician Nicolai A. 
Lopatkin (from Moscow), Vienna, 2006

 Profesorul Oleg S. Belo-
rusov, șef al Secției de 
transplant renal, Centrul 
Științific de Chirurgie, 
Moscova, 1995

 Professor Oleg S. Belo-
rusov, Head of Kidney 
Transplantion Unit, Sci-
entifical Surgery Center, 
Moscow, 1995

 Un grup de medici urologi 
din Republica Moldova (A. 
Tetradov, M. Bîrsan, M. Chi-
roșca, C. Guțu, C. Lupașcu, 
B. Curajos) – participanți la 
Congresul IV al Urologilor 
din URSS, Minsk, Belarus, 
1986

 A group of urologists from 
the Republic of Moldova (A. 
Tetradov, M. Bîrsan, M. Chi-
roşca, C. Guţu, C. Lupaşcu, B. 
Curajos) – participants at the 
IV Congress of Urology in 
USSR, Minsk, Belarus, 1986
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 Aparatul de hemodializă „Fresenius”, 2008 / „Fresenius” hae-
modialysis machine, 2008

 Aparatul de hemodializă  „Gambro” / “Gambro” haemodialy-
sis machine
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 Ziarul „Moldova Socialistă”, 22 octombrie, 1982. Comunicat 
despre primul transplant renal efectuat în Republica Moldova, 
în data de 25 septembrie 1982

 „Socialist Moldova” newspaper, October 22, 1982. Press release 
on the first kidney transplant performed in the Republic of 
Moldova on September 25, 1982
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 Colectivul Centrului de Hemodializă și Transplant Renal, 1998 / Team of Haemodialysis and Kidney Transplantation Center, 1998

 Colectivul Centrului de Hemodializă și Transplant Renal, 1988 / Team of Haemodialysis and Kidney Trans-
plantation Center, 1988
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 Colectivul de medici al Centrului de Dializă și Transplant Renal, 2010 / Team of Haemodialysis and Kidney Transplantation 
Center, 2010

 Ședința privind alegerea noii conduceri a Societății Urologilor din Republica Moldova, 2002. Președinte – Adrian 
Tănase, secretar - Emil Ceban

 Meeting concerning the election of the new council of the Society of Urologists from the Republic Moldova, 
2002. President - Adrian Tănase Secretary - Emil Ceban
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 Plenara a VII-a a conducerii 
Asociației Științifice Unionale 
a Nefrologilor, Chișinău, 1990 
(primul program științific 
tipărit în grafie latină)

 7th plenary of the Council 
of the Unional Scientific 
Association of Nephrologists, 
Chisinau, 1990 (the first sci-
entific paper printed in Latin 
script)

 Participanții la Plenara a VII-a a Asociației Nefrologilor din URSS, 
Chișinău, 1990 / Participants at the 7th Plenary of the Association of 
Nephrologists of the USSR, Chișinău, 1990

 Prima Conferință de Nefrologie, Dializă și Trans-
plant Renal din Republica Moldova, cu partici-
pare internațională, Chișinău, 1998

 The First Conference of Nephrology, Dialysis 
and Kidney Transplantation from the Republic 
of Moldova. with international participation, 
Chișinău, 1998
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 Ședința în plen a Conferinței a I-a de Nefrologie, Dializă și Transplant Renal din Republica Moldova, 
Chișinău, 1998

 Plenary Meeting of the First Conference of Nephrology, Dialysis and Kidney Transplantation from the 
Republic of Moldova, Chișinău, 1998

 Profesorul A. Fournier (Franța) la Conferința a I-a de Nefrologie, Dializă și Transplant Renal din Repu-
blica Moldova, Chișinău, 1998

 Professor A. Fournier (France) at the First Conference of Nephrology, Dialysis and Kidney Transplanta-
tion from the Republic of Moldova, Chișinău, 1998
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 Împreună cu foștii colegi: Victor 
Sagatovici, dr. șt. med., șeful Centrului 
de Dializă și Transplant Renal, Odesa, 
Ucraina, și Nelly Kotulevici, dr. șt. med., 
șefa Centrului de Dializă, Harkov, Ucrai-
na (Donețk, 2004)

 Together with former colleagues: 
Victor Sagatovici, PhD in medical 
sciences, Head of Dialysis and Kidney 
Transplant Center, Odessa, Ukraine, 
and Nelly Kotulevici, PhD in medical 
sciences, Head of Dialysis Center, 
Kharkov, Ukraine (Donetsk, 2004)

 Profesorul Irinel Popescu (în centru), președintele Congresului Romtransplant (Constanța-Eforie Nord, 2004) / Professor Irinel 
Popescu - President of the Romtransplant Congress (center), (Constanta-Eforie Nord, 2004)
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 Colegi și prieteni de o viață... (Lilia 
Panova, Victor Sagatovici, Adrian Tă-
nase, Dumitru Nastak, Nelly Kotulevici, 
Veniamin Hardak)

 Colleagues and lifetime friends... 
(Lilia Panova, Victor Sagatovici, Adrian 
Tănase, Dumitru Nastak, Nelly Kotulev-
ici, Veniamin Hardak)

 Congresul al V-lea de Urologie, Dializă și Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internațională, 2011 / The 5th 
Congress of Urology, Dialysis and Kidney Transplantation from the Republic of Moldova, with international participation, 2011
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 Profesorul Constantin Gurevici (Sankt 
Peterburg) în vizită la Chișinău

 Professor Constantin Gurevici (Sankt 
Peterburg) visiting Chișinău

 Întrunire științifică Moldova-România în domeniul organizării serviciului de transplant (Ivancea, 2008) / Moldova-Romania 
Scientific Meeting on the Organization of the Transplant Service (Ivancea, 2008)
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 Profesorul Jean Paul-Squifflet cu soția Francoise (Belgia)  într-o vizită de lucru la Chisinau / Pro-
fessor Jean-Paul Squifflet with his wife Françoise (Belgium) during a working visit in Chișinău

 Echipa de specialiști ai 
Ministerului Sănătății R. 
Moldova la Consiliul Eu-
ropei, Strasbourg, Franța, 
pentru perfectarea Legii 
„Privind transplantul de 
organe, țesuturi și celule 
umane”. Conducătorul 
grupului de lucru - 
viceministrul Sănătății, 
Boris Golovin (primul din 
dreapta), 2006

 The team of the Ministry 
of Health of the Republic 
of Moldova at the Coun-
cil of Europe, Strasbourg, 
France, for the elabora-
tion of the law “On or-
gan, tissues and human 
cells transplantation“. 
Head of the working 
group - Viceminister of 
Health, Boris Golovin 
(first on the right), 2006
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 Împreună cu experții Consiliului Europei, membrii grupului de lucru pentru perfectarea Legii Republicii Mol-
dova „Privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane”, 2006

 Together with Council of Europe experts, members of the working group on the Law on Organs, Tissues and 
Human Cells Transplantation, 2006

 Experții Consiliului Europei în do-
meniul transplantului de organe la 
Chișinău, 2005. În dreapta - profesorul 
Irinel Popescu (București)

 Council of Europe experts on organ 
transplantation in Chişinău, 2005. On 
the right - Professor Irinel Popescu 
(Bucharest)
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 Seminar în domeniul transplantului de organe cu participarea experților Consiliului Europei, Chișinău, 2005
 Seminar on organ transplantation with participation of Council of Europe experts, Chișinău, 2005

 Împreună cu colegii din statele CSI (Belarus, Armenia, Kazahstan, Kirghizia, Moldova) la Congresul EDTA-ERA 
din Glasgow, Scoția, 2006

 Together with colleagues from CIS countries (Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova) at the 
EDTA-ERA Congress in Glasgow, Scotland, 2006
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 Profesorul Valeriu Pilotovici (Minsk, Belarus) în vizită la Chișinău, 2008 / Professor Valeriu Pilotovici (Min-
sk, Belarus) visiting Chișinău, 2008

 Comunicarea „30 de ani de tratament al pacienților cu insuficiență renală acută”, Sankt Peterburg, 2009
 Presentation “30 years of treatment of patients with acute renal failure”, Sankt Peterburg, 2009
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 A III-a Conferință de Urologie, a II-a Conferință de Nefrologie, Dializă și Transplant Renal din R. 
Moldova cu participare internațională, Chișinău, 30 octombrie-1 noiembrie 2002

 3rd Conference of Urology, 2nd Conference of Nephrology, Dialysis and Kidney Transplantation 
from the Republic of Moldova, with international participation, Chisinau, 30 October-1 Novem-
ber 2002
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 A III-a Conferință de Urologie, a II-a Conferință de Nefrologie, Dializă și Transplant Renal din Republica Moldova cu participa-
re internațională, Chișinău, 30 octombrie-1 noiembrie 2002

 3rd Conference of Urology, 2nd Conference of Nephrology, Dialysis and Kidney Transplantation from the Republic of Moldova, 
with international participation, Chisinau, 30 October-1 November 2002
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	Congresul al IV-lea de Urologie, Dializă și Transplant Renal din Republica Moldova, 2006 / 4th 
Congress of Urology, Dialysis and Kidney Transplantation from the Republic of Moldova, 2006
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 Al IV-lea Congres de Uro-
logie, Dializă și Transplant 
Renal din R. Moldova. 
Sesiunea nefrologică. Mo-
deratori: conf. A. Sapojni-
cov (Volgograd, Federația 
Rusă), prof. C. Gurevici 
(Sankt Peterburg, Federa-
ția Rusă), prof. A. Tănase 
(Chișinău), L. Wander (FMC, 
Germania)

 4th Congress of Urolo-
gy, Dialysis and Kidney 
Transplantation from the 
Republic of Moldova. 
Nephrology session. Chair: 
A. Sapojnicov (Volgograd, 
Russian Federation), Prof. 
C. Gurevici (Sankt Peter-
burg, Russian Federation), 
A. Tănase (Chişinău), L. 
Wander (FMC, Germany)

 Prof. J.-P. Squifflet (Bruxe-
lles, Belgia, Clinica Saint-
Luc). Congresul al IV-lea de 
Urologie, Dializă și Trans-
plant Renal din Republică 
Moldova, 2006

 Professor J.-P. Squifflet 
(Bruxelles, Belgium, Saint-
Luc Clinic). 4th Congress of 
Urology, Dialysis and Kid-
ney Transplantation from 
the Republic of Moldova, 
2006
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	Congresul al V-lea de Urologie, Dializă 
și Transplant Renal din Republica Mol-
dova, 2011

 5th Congress of Urology, Dialysis and 
Kidney Transplantation from the Re-
public of Moldova, 2011
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 Profesorul Viorel Bucuraș (Timișoara, 
România)

 Professor Viorel Bucuraș, (Timișoara, 
România)

 Profesorul Florin Miclea (Timișoara, 
România)

 Professor Florin Miclea, (Timișoara, 
România)

 Profesorul Viorel Tode (Constanța, 
România)

 Professor Viorel Tode, (Constanța, 
România)
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 Profesorul Radu Boja (Târgu-Mureș, 
România)

 Professor Radu Boja, (Târgu-Mureș, 
România)

 Profesorul Gheorghe Bumbu (Oradea, 
România)

 Professor Gheorghe Bumbu, (Oradea, 
România)

 Profesorul Ioan Coman (Cluj-Napoca, 
România)

 Professor Ioan Coman, (Cluj-Napoca, 
România)
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 Decernarea titlurilor onorifice ale 
USMF „Nicolae Testemițanu” de „Visi-
ting Professor” și „Associate Professor” 
savanților urologi din România (I. 
Coman, G. Bumbu, V. Tode, R. Boja, F. 
Miclea, V. Bucuraș). În centru - rectorul 
USMF „Nicolae Testemițanu”, academi-
cianul Ion Ababii (Chișinău, 2011)

 The awarding of “Nicolae Testemitanu” 
SUMPh honorary titles of “Visiting 
Professor” and “Associate Professor” 
for romanian scientists urologists (I. 
Coman, G. Bumbu, V. Tode, R. Boja, 
F. Miclea, V. Bucuras). In center - the 
rector of “Nicolae Testemitanu” SUMPh, 
academician Ion Ababii (Chișinău, 
2011)
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 Congresul al VI-lea de Urologie, Dializă 
și Transplant Renal din Republica 
Moldova cu participare internațională, 
Chișinău, 21-23 octombrie 2015

 6th Congress of Urology, Dialysis and 
Kidney Transplantation from the Re-
public of Moldova, with international 
participation, Chișinău, 21-23 October 
2015

 Profesorul Nicolai Kolesnik (Kiev, Ucrai-
na)

 Professor Nicolai Kolesnik (Kiev, 
Ukraine)

 La tribună - Dr. Gheorghe Boțan (Călă-
rași, România)

 At tribune – Dr. Gheorghe Boțan 
(Călărași, România)
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 Recepția de „Bun venit” / Welcome 
Party

 Prof. A. Tănase (Chișinău), prof. I. 
Sinescu (București), prof. F. Miclea 
(Timișoara)

 Prof. A. Tănase (Chişinău), prof. I. 
Sinescu (Bucureşti), prof. F. Miclea 
(Timişoara)

 Împreună cu marele prieten și învă-
ţător al urologilor din R. Moldova, 
profesorul Petru Drăgan, șeful Clinicii 
de Urologie din Timișoara, România, la 
Simpozionul de Endourologie, Sovata, 
2005

 Together with a great friend and 
teacher for the urologists from the 
Republic of Moldova, Professor Petru 
Drăgan, Head of the Urology Clinic 
from Timişoara, Romania, at the En-
dourology Symposium, Sovata, 2005
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 Profesorul Ioanel Sinescu (București, România) – Doctor Honoris Causa al USMF „Nicolae Testemițanu”, octombrie 2015 / Pro-
fessor Ioanel Sinescu (Bucharest, Romania) - Doctor Honoris Causa of “Nicolae Testemitanu” SUMPh, October 2015

 Distinși specialiști în domeniul urologiei, nefrologiei și transplantului renal în vizită 
la Chișinău. De la stânga spre dreapta: profesorul Valeriu S. Pilotovici (Minsk, Bela-
rus), profesorul Petru Drăgan (Timișoara, România), profesorul Eugen I. Baran (Kiev, 
Ucraina), Chișinău, 1996

 Distinguished specialists in urology, nephrology and kidney transplantation visit-
ing Chisinau. From left to right: Professor Valeriu S. Pilotovici (Minsk, Belarus), Pro-
fessor Petru Dragan (Timisoara, Romania), Professor Eugen I. Baran (Kiev, Ukraine), 
Chișinău, 1996

 Împreună cu profesorul Irina E. Taree-
va, renumit nefrolog din Moscova, 
Federaţia Rusă

 Together with Professor Irina E. Taree-
va, famous nephrologist from Moscow, 
Russian Federation
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 Secția de hemodializă, Spitalul Clinic 
Municipal „Sfânta Treime”

 Hemodialysis Unit, Municipal Clinical 
Hospital “Sfânta Treime”

 Secția de hemodializă „Dr. Pitel”
 „Dr. Pitel” Haemodialysis Unit
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 Dr. Andrei Vasiliev, dr. șt. med. / Dr. 
Andrei Vasiliev, PhD

 Elena Butnaru, asistentă-șefă / Elena 
Butnaru, head nurse

 Dr. Rodica Negru-Mihalache / Dr. Rodi-
ca Negru-Mihalache

 Conferențiarul Boris Sasu, șeful 
Secției de hemodializă, Spitalul Clinic 
Municipal „Sfânta Treime” / Associate 
professor Boris Sasu, head of Hemodi-
alysis Unit, Municipal Clinical Hospital 
“Sfânta Treime”

 Dumitru Mastak, șef secție / Dumitru 
Mastak, head of the unit

 Secția de hemodializă, Institutul de 
Medicină Urgentă / Haemodialysis 
Unit, Institute of Emergency Medicine

 Secția de hemodializă, Spitalul Clinic 
Municipal „Sfânta Treime” / Hemodial-
ysis Unit, Municipal Clinical Hospital 
“Sfânta Treime”
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 Secția de hemodializă, Spitalul Clinic 
Municipal Bălți

 Haemodialysis Unit, Bălți Municipal 
Clinical Hospital

 Dr. Sergiu Ostapov, șef secție, Dmitrii 
Babinețchi, inginer

 Dr. Sergiu Ostapov, head of the unit, 
Babineţchi, engineer
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 „SPERANȚĂ PENTRU VIAȚĂ” - monu-
ment dedicat donatorilor și familiilor 
acestora. De Ziua Europeană a Donato-
rului, Chișinău, 2018

 “HOPE FOR LIFE“ - monument dedi-
cated to donors and their families. 
European Day for Organ Donation and 
Transplantation, Chișinău, 2018

 De Ziua Europeană a Donatorului, 
2018

 At the European Organ Donation Day, 
Chișinău, 2018
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 Delegația Republicii Moldova la Congresul European de Urologie (EAU), Stockholm, Suedia, 2009
 Delegation of the Republic of Moldova to the European Congress of Urology (EAU), Stockholm, Sweden, 2009

 Cu Alteța Sa Regele Mihai la Săvârșin, România 2002 / Together with His Highness, the King Mihai of Romania at the Săvârșin, 
România 2002
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 Împreună cu academicianul Nicolae 
A. Lopatkin (Moscova), Milano, Italia, 
Congresul European de Urologie, 2008

 Together with Academician Nicolae 
A. Lopatkin (Moscow), Milan, Italy, 
European Congress of Urology, 2008

 Delegația Republicii Moldova la Congresul European de Urologie (EAU), Milano, Italia, 2013 / Delegation of the Republic of 
Moldova to the European Congress of Urology (EAU), Milan, Italy, 2013
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 Împreună cu foștii colegi la 
Congresul ERA-EDTA, München, 
Germania, 2010 (Gheorghe 
Boțan, Călărași, România; Adrian 
Tănase, Chișinău; Nelly Kotulevici, 
Harkov, Ucraina)

 Together with former colleagues 
at the ERA-EDTA Congress, Mu-
nich, Germany, 2010 (Gheorghe 
Boțan, Călăraşi, Romania; Adrian 
Tănase, Chişinău; Nelly Kotulevici, 
Kharkov, Ukraine)

 Delegația R. Moldova la Congresul European de Urologie (EAU), München, Germania, 2016 / Delegation of the Republic of 
Moldova to the European Congress of Urology (UAE), Munich, Germany, 2016
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 Alături de prof. V. Bucuraș (Timișoara, 
România) și prof. P. Dainis (Vilnius, 
Lituania) la Congresul European de 
Urologie, Paris, Franța, 2006

 Together with Prof. V. Bucuraş 
(Timişoara, Romania) and Prof. P. Dai-
nis (Vilnius, Lithuania) at the European 
Congress of Urology, Paris, France, 
2006

 Împreună cu colegii din Armenia și Kazahstan la Congresul European Renal ERA-EDTA, Paris, Franța, 2012 / Together with our 
colleagues from Armenia and Kazakhstan at the ERA-EDTA European Congress of Nephrology, Paris, France, 2012



82
Imagini a documentelor, 
fotografii de la evenimente istorice

Pictures of documents, 
photos from historical events

 Profesorul Cătălin Pricop (Iași, România) / Professor Cătălin Pricop 
Iași, Romania

 Profesorul Jean- Pol Squifflet 
(Belgia) - mentorul relansării 
transplantului renal în Republi-
ca Moldova

 Professor Jean-Paul Squifflet 
(Belgium) - mentor of the re-
launch of kidney transplantion 
in the Republic of Moldova
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 Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”/ Republican Clinical Hospital „Timofei Moșneaga”

 Ion Ababii, rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, dr. hab. șt. 
med., profesor universitar, academician al AȘM/ Ion Ababii, 
Rector of the “Nicolae Testemițanu” SUMPh, doctor habilitat 
in medical sciences, Professor, Academician of the ASM

 Dr. Anatol Ciubotaru, directorul SCR „Timofei Moșneaga”, dr. 
hab. șt. med., profesor universitar/ Dr. Anatol Ciubotarul, 
doctor habilitat in medical sciences, professor, manager of 
Republican Clinical Hospital “Timofei Moșneaga”
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 Catedra de urologie 
și nefrologie chirur-
gicală, 2007

 Urology and Sur-
gical Nephrology 
Chair, 2007

 Colectivul Secției de urologie, Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
 Urology Unit team, Municipal Clinical Hospital “Sfânta Treime”
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 Colectivul de medici 
din Secția de urologie, 
Institutul de Medicină 
Urgentă

 Urology Unit team, 
Institute of Emergency 
Medicine

 Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală, 2017 / Urology and Surgical Nephrology Chair, 2017
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 Clinica de Urologie, Dializă și Transplant Renal, 2017 / Urology, Dialysis and Kidney Transplantation Clinic, 2017

 Secția de urologie, Spitalul Clinic Republican, 2017 / Urology Unit, Republican Clinical Hospital, 2017
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 Secția de hemodializă și transplant renal, Spitalul Clinic Republican, 2017 / Haemodialysis and Kidney Transplantation Unit, 
Republican Clinical Hospital, 2017

 BB Dializa, 2017 / BB-Dialysis Center, 2017
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 Colectivul BB Dializa Bălți, 2018 / Bălți BB-Dialysus Center team, 2018

 O ședință de hemodializă, Centrul BB Dializa, Bălți, 2018 / Haemodialysis session, Bălți BB-Dialysis Center, 2018
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 Prof. J-P. Squifflet din nou la Chișinău, împreună cu colectivul Secției de hemodializă și transplant renal, 2018 / Professor J.-P. 
Squifflet in Chișinău, together with Haemodialysis and Kidney Transplantation Unit team, 2018

 Echipa de transplant renal în Secția de terapie intensivă / Kidney Transplantation team in Intensive Care Unit
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PRIMELE TEZE ȘTIINȚIFICE 
SUSȚINUTE DE SAVANȚII UROLOGI 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

 Goligorskii, Solomon D. Vezica urinară mică. Întrebări refe-
ritor la plastia intestinală: cercetare experimentală și clinică 
: Disertația de doctor habilitat în științe medicale. Chișinău, 
1959 / Goligorskii, Solomon David. The small bladder. Qu-
estions about intestinal plasty: experimental and clinical re-
search : Doctor habilitat in medical sciences thesis. Chișinău, 
1959.

 Kațîf, Alexei. Patologia și chirurgia segmentului pielo-ure-
teral : Autoreferatul tezei de doctor în științe medicale / A. 
Kațîf ; conducător șt.: S. Goligorskii. Chișinău, 1963 / Kațîf 
Alexei. Pathology and surgery of the pyeloureteral segment 
: Self-reference of PhD thesis in medical sciences / A. Kațîf ; 
scientific coordinator:  S. Goligorskii. Chișinău, 1963.

 Punga, Vladimir. Materialele la studierea dializei abdominale 
semicontinue : Disertația de doctor în științe medical / V. 
Punga ; conducător șt.: S. Goligorskii. Chișinău, 1965 / Punga, 
Vladimir. Materials in the study of semi-continuous abdo-
minal dialysis : PhD thesis in medical sciences / V. Punga ; 
scientific coordinator: S. Goligorskii. Chișinău, 1965.

 Bîrsan, Mihail. Patogenia și clinica insuficienței renale acute în 
otrăvirile cu esență de oțet : Autoreferatul tezei de doctor  în 
științe medicale / M. Bîrsan ; conducător șt.: S. Goligorskii. Chi-
șinău, 1971 / Bîrsan, Mihail. Pathogenesis and clinical presen-
tation of acute renal failure in poisoning with vinegar essence 
: Self-reference of PhD thesis in medical sciences / M. Bîrsan ; 
scientific coordinator:  S. Goligorskii. Chișinău, 1971.

THE FIRST PHD THESES DEFENDED 
BY SCIENTISTS IN UROLOGY FROM 
THE REPUBLIC OF MOLDOVA
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 Kațîf, Alexei. Insuficiența renală ca complicație a maladiilor 
urologice : Autoreferatul tezei de doctor habilitat în științe 
medicale / A. Kațîf ; consultant șt.: S. Goligorskii.  Minsk, 1970  
/ Kațîf, Alexei. Renal insufficiency as complication of urolo-
gical diseases : Self-reference of doctor habilitat in medical 
sciences thesis / A. Kațîf ; scientific coordinator: S. Goligorskii.  
Minsk, 1970.

 Barbaraș, Vladimir. Operațiile reconstructive și plastice în 
urolitiază : Autoreferatul tezei de doctor în științe medicale 
/ V. Barbaraș ; conducător șt.: S. Goligorskii. Chișinău, 1965 
/ Barbaraș, Valdimir. Reconstructive and plastic surgeries in 
urolithiasis : Self-reference of PhD thesis in medical sciences 
/ V. Barbaraș ; scientific coordinator: S. Goligorskii. Chișinău, 
1965.

 Mastika, I. Modificările funcționale și morfologice și dere-
glările homeostazei la întreruperea temporară a circuitului 
sanguin în aorta abdominală : Autoreferatul tezei de doctor 
în științe medicale, Chișinău, 1965 / Mastica, Ion. Functional 
and morphological changes and haemostasis disorders in 
temporary interruption of the bloodstream in the abdomi-
nal aorta : Self-reference of PhD thesis in medical sciences. 
Chișinău, 1965.

 Bogomolnii, Naum. Dializa peritoneală în arsuri : Autorefe-
ratul tezei de doctor în științe medicale / N. Bogomolnii ; 
cond. șt.: S. Goligorskii. Chișinău, 1967 / Bogomolnîi, Naum. 
Peritoneal dialysis in burns : Self-reference of PhD thesis in 
medical sciences / N. Bogomolnii ; scientific coordinator: S. 
Goligorskii. Chișinău, 1967.
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 Date istorice privind serviciul de urologie, dializă și transplant renal din Republica Moldova publicate în „Istoria urologiei 
românești, 2011 / Historical data on urology, dialysis and kidney transplantation service in the Republic of Moldova published 
in the “History of Romanian Urology”, 2011

 Tetradov, Afanasie. Tratamentul chirurgical a incontinenței de urină de efort la femei : Autoreferatul tezei de doctor în 
științe medicale / A. Tetradov ; cond. șt.: S. Goligorskii. Chișinău, 1967 / Tetradov, Afanasie. Surgical treatment of effort 
urinary incontinence in women :Self-reference of PhD thesis in medical sciences / A. Tetradov ; scientific coordinator:  
S. Goligorskii. Chișinău, 1967.
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 Date istorice privind serviciul de urologie, dializă și transplant renal din Republica Moldova publicate în „Istoria urologiei 
românești”, 2017 / Historical data on urology, dialysis and kidney transplantation service in the Republic of Moldova published 
in the “History of Romanian Urology”, 2017

 Curs de prelegeri „Urologie și nefrologie chirurgicală” /Red.: 
Adrian Tănase. Chișinău, 2005 / Course of lectures “Urology 
and surgical nephrology” /Redaction: Adrian Tănase. Chiși-
nău,  2005.

 Monografia „Insuficiența renală” /Adrian Tănase, Petru Cepoi-
da. Chișinău, 2009 / Monograph „Renal insufficiency / Adrian 
Tănase, Petru Cepoida. Chișinău, 2009.
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 Monografia „Tratamentul multimodal al nefrolitiazei compli-
cate” / Emil Ceban. Chișinău, 2013 / Monograph “Multimodal 
treatment of complicated nephrolithiasis” / Emil Ceban. 
Chișinău, 2013.

 Monografia „Obstrucția infravezicală: diagnostic și tratament 
endoscopic miniinvaziv” / Vitalie Ghicavîi. Chișinău, 2017 / 
Monograph “Infravesical obstruction: diagnosis and mini-in-
vasive endoscopic treatment” / Vitalie Ghicavîi. Chișinău, 
2017.

 Monografia „Epidemiologia disfuncției erectile în Re-
publica Moldova” / Ion Dumbrăveanu. Chișinău,  2017 
/ Monograph “Epidemiology of erectile dysfunction in 
the Republic of Moldova” / Ion Dumbrăveanu. Chișinău, 
2017.

 Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” : Album ilustrat 
dedicat jubileului de 200 ani de la fondare /Anatol Ciubotaru, 
Adrian Tănase ; responsabil de ediție: A. Tănase. Chișinău, 2017 
/ Republican Clinical Hospital “Timofei Moșneaga” : Illustrated 
album dedicated to the jubilee of 200 years since its founding 
/ Anatol Ciubotaru, Adrian Tănase ; editor-in-Chief: A. Tănase. 
Chișinău, 2017.
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 Evoluția intervențiilor chirurgicale cla-
sice și endoscopice în perioada anilor 
2015-2018 (fără ESWL) / Evolution of 
endourological surgeries during 1998-
2018 (without ESWL)

 Evoluția intervențiilor chirurgicale 
endourologice în perioada anilor 
1998-2018 (fără ESWL) / Evolution of 
classical and endoscopic surgeries 
during 2015-2018 (without ESWL)

INDICII DE ACTIVITATE A SECȚIEI 
DE UROLOGIE, SPITALUL CLINIC 
REPUBLICAN „TIMOFEI MOȘNEAGA”

ACTIVITY INDICES OF UROLOGY 
UNIT, REPUBLICAN CLINICAL 
HOSPITAL “TIMOFEI MOȘNEAGA”
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Raportul intervențiilor endourologice și clasice în 
perioada anilor 2015-2018 (fără ESWL) / Relation 
of endourological and classical interventions during 
2015-2018 (without ESWL)

Anii Intervenții endou-
rologice, %

Intervenții clasice, 
deschise, %

2015 50 50
2016 58,4 41,4
2017 64,5 35,5
2018 68,3 31,7

 Indicii de activitate a serviciului de dializă și transplant renal din Republica Moldova / Data on activity of  dialysis and kidney 
transplantation service in the Republic of Moldova

Raportul total al intervențiilor efectuate în perioada 
anilor 2015-2018 / Total report of surgeries performed 
during 2015-2018

Anii Intervenții endourologice, 
miniminvazive, ESWL, %

Intervenții cla-
sice, deschise, %

2015 59,1 40,9
2016 67,5 32,5
2017 72,3 27,7
2018 81,9 18,1
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 Indicii de activitate a serviciului de 
dializă și transplant renal din Republica 
Moldova / Data on activity of  dialysis 
and kidney transplantation service in 
the Republic of Moldova
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 Indicii de activitate a serviciului de 
dializă și transplant renal din Republica 
Moldova / Data on activity of  dialysis 
and kidney transplantation service in 
the Republic of Moldova
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 Indicii de activitate a serviciului de 
dializă și transplant renal din Republica 
Moldova / Data on activity of  dialysis 
and kidney transplantation service in 
the Republic of Moldova
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 Blocul chirurgical, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” / Surgical Department, Republican Clinical Hospital „Timofei 
Moșneaga”

 Sala de intervenții endourologice, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” / Endourology operating room, Republican 
Clinical Hospital „Timofei Moșneaga”
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 O intervenție urologică complicată.../ A difficult urological surgery...

 Sala de terapie intensivă/ Intensive Care Unit
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 Centrul BB Dializa, Chișinău, 2017 / BB Dialysis Center, Chișinău 2017

 Operația „transplant renal”/ Kidney transplant surgery
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Foto-vernisaj
„Locuri mai mult, sau mai 
puțin cunoscute...”

Autor: prof. Adrian TĂNASE

Photo-gallery 
“More or less known places...”

Author: prof. Adrian TĂNASE
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 Atena, Grecia, 1998 / Athens, Greece, 1998

 Demre (Kale), Turcia, 2004 / Demre (Kale), Turkey, 2004
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 Montreal, Canada, 2005 / Montreal, Canada, 2005

 Monaco, Monte Carlo, 2004 / Monaco, Monte Carlo, 2004
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 Bruxelles, Belgia. Manneken Pis, 2000 / Bruxelles, Belgia. 
Manneken Pis, 2000

 Geneva, Elveția, lacul Leman, „jetul de apă” – Jet D’Eau / Ge-
neva, Switzerland, Leman Lake

 Oceanul Pacific, Los Angeles, SUA,1997 / Pacific Ocean, Los Angeles, USA, 1997



107
Foto-vernisaj: „Locuri mai mult, 

sau mai puțin cunoscute...”
Autor: Adrian Tănase

Photo-gallery: „More or less known 
places...”

Author: Adrian Tănase

 Flamingo, San Diego, SUA / Flamingos, San Diego, SUA

 Oceanul Pacific, Australia,1997 / Pacific Ocean, Australia, 1997
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 Havuzul de lângă Canberra, Australia / Fountain near Canberra, Australia

 Teatrul de Operă, Sydney, Australia / Opera Theater, Sydney, Australia
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 O noapte în San Diego, SUA / One night in San Diego, USA

 Munții „Trei surori”, Australia / „Three sisters” Mountain, Australia
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 Rio-de-Janeiro, Brazilia. Cristos Mântuitorul, 2007 / Rio-de-Janeiro, Brazil, Christ the Redeemer, 2007

 Eclipsa de soare, Băile Herculane, România / Sun Eclipse, Herculane Baths, Romania
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 Orheiul Vechi, Republica Moldova / The Old Orhei, Republic of Moldova

 Brănești, „Epoca de piatră” / Branesti, the „Stone Age” Cave
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 Spitalul Clinic Republican în miez de toamnă (vedere de la etajul 10), 2000 / Republican Clinical Hospital in autumn (view from 
the 10th floor), 2000

 Blocul chirurgical, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” (vedere de la etajul al 10-lea), vara 2017 / Surgical Depart-
ment, Republican Clinical Hospital “Timofei Moșneaga” (view from the 10th floor), summer 2017


