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Cuprins: 

• Wladislaw-Ivan L. Kossakowski (1855-1915) – părintele psihiatriei 
moldoveneşti şi fondatorul primului spital de psihiatrie din Basarabia la 
Costiujeni; 

N  Prezentator: Nona Şoroc, şef Sector Colecţii speciale, Serviciul Dezvoltare, 
organizare și salvgardare colecții 

 

• Colecţia personală de publicaţii a medicului-savant Wladislaw-I. L. 
Kossakowski 

      Prezentator: G. Zavtur, bibliotecar principal, Serviciul Dezvoltare, 
organizare și salvgardare colecții BŞM 

 



Wladislaw-Ivan L. Kossakowski (1855-1915)  

• 1854 - s-a născut în 1854 în regiunea 
Podolsk; 

• 1883-1885 – a exercitat funcţia de şef de 
secţie la Clinica de psihiatrie a Universităţii 
din Varşovia; 

•  1886-1887 – şef de secţie la spitalul de 
psihiatrie din Odesa; 

•  1887- invitat la serviciu de către Zemstva 
din Basarabia şi la 12 februarie a aceluiaşi 
an este desemnat în funcţia de psihiatru al 
secţiei de psihiatrie din cadrul spitalului de 
zemstvă; 

• 1898 - până în 1915, anul trecerii sale în 
nefiinţă, a lucrat în regiunea Herson, unde a 
condus instituţiile de psihiatrie din regiune. 

 



A. Molohov despre W. Kossakowski  

A. Molohov (1961): 

• „Kossakovski a fost promotorul ideilor lui Serghei Korsakov 
de creare a unui regim raţional şi uman în secţiile de 
psihiatrie”; 

• „W. Kossakowski poate fi considerat primul psihiatru rus 
care a studiat boala „pelagra” în plan ştiinţific şi obştesc. 
Comunicarea de proporţii cu genericul „Pelagra” pe care a 
rostit-o la congresul al VIII-lea al medicilor de zemstvă din 
1888 prezintă interes şi astăzi”. 



Documentaţia de evidenţă şi gestiune 
în domeniul psihiatriei  (1895) 



Evidenţa anuală de statistică referitor la munca secţiilor de psihiatrie 
din cadrul SCP din Costiujeni elaborată de W. Kossakowski (1895)  



Evidenţa anuală de statistică referitor la munca secţiilor de psihiatrie 
din cadrul SCP din Costiujeni elaborată de W. Kossakowski (1896) 



Placa comemorativă dedicată doctorului  
Władysław Kossakowski pe teritoriul SCP, Costiujeni 
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• De asemenea, au fost consultate materiale din arhiva Spitalului Clinic 

de psihiatrie „Costiujeni” şi din fondul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale. 
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Mulţumim pentru atenţie!  

 


