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 Obiecte memoriale a medicului-savant                       

S. M. Rubaşov, păstrate în Muzeul Universitar USMF 

„Nicolae Testemiţanu”” 

 
 

 

 



Cuprins: 
• Savely Mironovich Rubashov (1883-1957) - chirurg, om 

de ştiinţă emerit al RSS Belarusă şi a RSS Moldoveneşti 
(1947), doctor în ştiinţe medicale, profesor (catedra 
chirurgie generală), unul dintre fondatorii chirurgiei 
toracice din Rusia 

• Fotografii 

• Publicații 

• Documente personale 

• Diplome. Mențiuni și distincții 

• Corespondență 

• Obiecte memoriale – Anna Rubașova 

• Donații de carte din colecția S. Rubașov 
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 Savely Mironovich Rubashov (1883-1957): chirurg, om de ştiinţă emerit al RSS Belarusă şi 

a RSS Moldoveneşti (1947), doctor în ştiinţe medicale, profesor (catedra chirurgie 
generală), unul dintre fondatorii chirurgiei toracice din Rusia.   
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1907 – a absolvit facultatea de medicină a 

Universităţii Imperiale din Harkov 

1912 – a obţinut titlul de doctor în medicină 

1914 -1923 – a lucrat în calitate de chirurg în 

spitale militare  

1923 – docent la catedra chirurgie generală a 

Universităţii din Harkov 

1924-1927 – şeful Clinicii de chirurgie la facultatea 

Chirurgie generală la Universitatea de Stat din 

Belarus, profesor (1924) 

1932-1934 – director al Institutului de Transfuzie a 

sângelui, Belarus 

Tot în acea perioadă (1930—1934) – preşedintele 

Societăţii Ştiinţifice a chirurgilor din Belarus, 

primul om emerit din ştiinţă a RSSB (1930). Sub 

redacţia lui a fost publicat primul ghid de studiu al 

chirurgiei în limba belorusă «Клінiчная хірургія» 

(1932).    

1934-1941 – şefful catedrei chirurgie generală a 

Institutului de medicină nr.2 din Leningrad.  

 

  



Savely Mironovich Rubashov (1883-1957): chirurg, om de ştiinţă emerit al 
RSS Belarusă şi a RSS Moldoveneşti (1947), doctor în ştiinţe medicale, 

profesor (catedra chirurgie generală), unul dintre fondatorii chirurgiei 
toracice din Rusia. 

• 1941-1944 – şeful catedrei chirurgie generală a 
Institutului de medicină din Novosibirsk, 
concomitent consultant a spitalelor militare 

• 1944-1945 – şeful catedrei chirurgie generală a 
Institutului de Medicină din Kislovodsk, organizat în 
baza colectivului de profesori a Institului de 
medicină nr.2 din Leningrad, care a fost transferat la 
Chişinău în 1945.  

• Începând cu 1945 până la sfîrşitul vieţii sale – şeful 
catedrelor fondate de dînsul de chirurgie facultativă 
(1945) şi chirurgie operativă (1950) a Institutului de 
medicină din Chişinău. A fost preşedintele Societăţii 
chirurgilor din Chişinău, chirurg principal şi oncolog 
principal al RSSM.   
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Fotografii  
S. Rubașov 
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Chirurgul S. Rubaşov:  

Spitalul de campanie militar (1914-1923) 

 



Fotografii  
S. Rubașov 
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S. Rubaşov cu colectivul 

Rubaşov S. М. cu studenţii. 

aa.1953-1954 



Publicații: S. Rubașov 

        A publicat peste 200 lucrări ştiinţifice, inclusiv 
îndrumare pentru instituţiile de învăţământ 
superioare medicale. 

       Printre acestea se numără: «Кароткi падручнiк 
клiнiчнай xipyprii», 1932; «Краткое 
руководство по хирургии», 1934; «Частная 
хирургия», 1935; медицинских сестер - 
«Руководство для операционных и 
перевязочных», 1949; санитарок - «Работа 
санiтаркi», 1934.  



Publicații: S. Rubașov 

• În muzeul USMF “Nicolae Testemițanu” se păstrează 49 din publicaţiile sale, 
dintre care 19 monografii manuscrise:  

• Лечение хирургических больных în 7 volume (1949),  Учебник 
хирургии для медицинских сестер în 4 volume (1949), Руководство 
для операционных и перевязочных (1949), Первые шаги в 
операционной и перевязочной (1949), Методика преподавания 
хирургии (1950), Сифилис костей, Огнестрельные ранения стопы 
(1947), Диагностические ошибки при хирургических заболеваниях 
în 2 volume (1949), Введение в оперативную хирургию (1955).   

       Cărţi:  
• Рубашев, С.М. Macrosomia partialis congenital. – Минск, 1928. – 73 с. 
• Рубашов, С.М. Первые шаги в операционной перевязочной. – К., 1950. 

– 192 с. 
• Рубашов, С.М. Диагностические ошибки. – К., 1950. – 135 с. 
• Рубашов, С.М. Хирургiя та ортопедiя дитячoго вiку. – Харьков, 1932. – 

175 с. 



Documente personale  

S. Rubașov 
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Documente personale  

S. Rubașov 
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Documente personale  

S. Rubașov 
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Biletul de deputat 

în Sovetul 

Orăşenesc (1947) 

Adeverinţa „Om 

cu merite în ştiinţe 

şi tehnică al RSS 

Moldoveneşti” 

(1947) 



Diplome, mențiuni  

S. Rubașov 

Diplomă de onoare în limba belorusă Prof. 

S. Rubașov. Cu aniversarea a 10 ani de la 

fondarea Universităţii de Stat din 

Belorusia (1931) 



Diplome, mențiuni  

S. Rubașov 
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Distincții de stat din perioada celui de al 2-lea 
Război mondial (1941-1945): S. Rubașov 
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Medalie «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945. 

Наше дело правое. Мы 

победили…» 

Удостоверение «Рубашов 

С.М. За участие в Великой 

Отечественной Войне» 

(1945)  



Distincții de stat din perioada celui de al 2-lea 
Război mondial (1941-1945): S. Rubașov 

 

Удостоверение «За 

доблестный и 

самоотверженный труд в 

период Великой 

Отчественной 

Войны»(1945)  



Autobiografie, Articole 
S. Rubașov 
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Corespondență 
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Mesaj de felicitare de 

la prima directoare a 

Bibliotecii - Natalia 

Kramer  



Exponate din perioada războiului  
1941-1945 

Corp străin din metal 

extras prin intervenţie 

chirurgicală de către 

medicul S. Rubaşov  



Obiecte memoriale 
Anna Rubașova 



Donaţia publicaţiilor  
S. Rubașov  
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Scrisoare de donație a colecției personale         

S. Rubașov (1962) 
Donație de carte transmisă 

Bibliotecii Științifice Medicale al 

Ministerului Sănătății din Belarus  



Savely Mironovich Rubashov 

(1883-1957) 

                                          Piatra funerară S. Rubașov 



 

Mulţumim pentru atenţie!  

 


