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din Republica Moldova
• Centru didactico-metodic pentru

procesul de formare profesională
continuă.

Activitatea ştiinţifică în anii
9 9

1978-1986 a creat premise
pentru diagnosticul precoce al
poliartritei reumatoide, lupusului
eritematos sistemic, iar cercetarea
sistemelor anti-oxidante si

9

de coagulare a contribuit la o
înţelegere mai profundă a unor
momente patogenetice în maladiile
reumatice.

Cercetările genetice începute
în 1978 (L. Kalinina) prin
determinarea antigenelor de
histocompatibilitate (HLA-A, B, C) au
permis evaluarea riscului de dezvoltare
a diferitelor maladii reumatice în
Republica Moldova.

Conf. Vladimir Covnatchi, doctor
în medicină, a condus Catedra
Medicină internă cu cursul de
reumatologie în perioada 1987-1990.
împreună cu colaboratorii catedrei şi ai
Centrului Republican de Reumatologie
a continuat lucrul pentru îmbunătăţirea
serviciului reumatologie din Republica
Moldova.

Tezele de doctorat susţinute în anii
1987-1990 au fost dedicate în special
problemelor clinico-imunologice
ale lupusului eritematos sistemic,
sclerodermiei sistemice.

Din 1990 până în 1997, catedra
a fost condusă de profesor
universitar, doctor habilitat Vasile
Cepoi. în perioada dată serviciul
reumatologie s-a extins cu secţia
municipală în baza clinică a Spitalului
Clinic Municipal Nr. 3. în toate
Asociaţiile Medicale Teritoriale din
municipiul Chişinău şi republică
s-au deschis cabinete consultative în
domeniul reumatologiei.

Sub conducerea Prof. dr. Vasile
Cepoi au fost susţinute 5 teze de doctor
în medicină. Cercetările ştiinţifice
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Reumatologia, ca disciplină medicală
specializată în Republica Moldova,
îşi are începutul în anul 1977, când
în Spitalul Clinic Republican se
deschide secţia Reumatologie de 40
de paturi şi 2 cabinete consultative
în Policlinica Republicană, creând
Centrul Republican de Reumatologie,
oraşul Chişinău.

’ 9

în procesul de formare a serviciului
reumatologie a participat activ şeful
catedrei Medicină Internă a Facultăţii

9

de Pregătire Continuă a Medicilor,
Conferenţiar Dr. Roman Cosciuc.

9 9

Pe parcursul anilor au activat medicii
reumatologi S. Busman, A. Cernei, V.
Pomerantev, 1. Cliucinicova, A. Ştirbul
si colaboratorii catedrei, conferenţiarii
Gh. Neghină, V. Mişcenko, A. Parno,
M. Gurkina, V. Doba, V. Covnaţkii,
V. Serpuhovitina, M. Moşneaga,
L. Chiaburu, Prof. dr. M. Mazur.
Acest colectiv a creat baza activităţii

9

consultativ-curative, organizatorico-
metodice şi ştiinţifice în domeniul
reumatologiei.
Profesionalismul înalt al

colaboratorilor clinicii a permis
de a introduce şi practica cele mai
moderne metode de diagnostic şi de
tratament. A fost creat un sistem de
evidenţă dispensară a pacienţilor
reumatici, iniţial pentru pacienţii
cu febră reumatismală acută si cu»

poliartrită reumatoidă. Tratamentul
antiinflamator si imunomodulator

*administrat au modificat esenţial
9

prognosticul şi calitatea vieţii
pacienţilor reumatici.

Pe lângă activitatea consultativă, fiind
şi bază clinică a USMF “N. Testemiţanu”,
Centrul Republican Reumatologie a
devenit:

• Centru de cercetări ştiinţifice
9 9

• Centru didactic pentru studenţi şi
medici

PROF. DR. LILIANA GROPPA
Şef Disciplină de Reumatologie şi
Nefrologie, Universitatea de Stat de
Farmacie şi Medicină "N.Testemiţanu",
Chişinău, Republica Moldova
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au vizat spondiloartritele seronegative,
în particular spondiloartrita
anchilozantă.

Din anul 1997 până în prezent
serviciul reumatologie republican este
condus de Prof. dr. Liliana Groppa,
deţinând si funcţia de sef de catedră

9 9 9 9

Medicină Internă a Facultăţii de
9

Pregătire Continuă a Medicilor, cu cursul
de reumatologie.
în ultimii ani situaţia socio-

9

economică şi ecologică din
Republica Moldova a influenţat starea
sănătăţii populaţiei, a modificat
evoluţia unor boli, fapt ce a pus noi
probleme în faţa medicilor, inclusiv
reumatologi.

A apărut o tendinţă de apariţie
a unor forme evolutive agresive,
polirezistente la tratament în
poliartrită reumatoidă, artrită
reactivă, creşterea incidenţei formelor
mixte ale bolilor de sistem, au
apărut noi factori de risc ale bolilor
reumatice etc. în paralel a crescut
numărul afecţiunilor metabolice
articulare precum guta, artropatia
diabetică, ceea ce a modificat activ
spectrul intereselor profesionale
ale reumatologilor.
Datorită sporirii longevităţii a
crescut incidenţa bolilor osteo-
articulare degenerative şi osteoporozei.
Toate acestea au servit drept bază
pentru extinderea serviciului
reumatologie în Republica Moldova,

în anul 2011 a fost deschisă secţia de
9

artrologie în baza Centrului Republican
de Reumatologie.

Actualmente secţiile Reumatologie
şi Artrologie ale Spitalului Clinic
Republican acordă asistenţă
spitalicească pentru peste
2500 pacienţi anual, iar secţia
consultativă prestează peste
15.000 consultaţii. în secţii se

* *

spitalizează pacienţi cu cea mai gravă
şi complicată evoluţie a bolii, în cazul
ineficacităţii tratamentului aplicat.

Datorită folosirii raţionale
9

a medicamentelor citotoxice si
9

corticosteroizilor, în conformitate
cu standardele internaţionale,
colectivul Centrului Republican de
Reumatologie a reuşit să minimalizeze
letalitatea pacienţilor cu lupus
eritematos sistemic si vasculite

9

I Examene la studenţi şi mediciI Conf. Roman Coşciuc

I Conf. VladimirCovnaţchi I Secţia Artrologie

r%

Şedinţa Societăţii Medicilor Reumatologi.
Prof. Dr. V. Botnaru, Prof. Dr. N. Revenco,
Prof. Dr. L. Groppa, Prof. Dr. M. MazurI Prof. dr. Vasile Cepoi

sistemice, să obţină un control adecvat
al evoluţiei poliartritei reumatoide,
spondilartritei anchilozante,
artropatiei psoriazice etc. Au fost
introduse metode contemporane de
diagnostic: ultrasonografia articulară,
densitometria, rezonanţa magnetică
nucleară etc.
în conformitate cu standardele

internaţionale, colectivul catedrei
a pregătit Protocoale clinice
naţionale pe osteoartrită, gută,
poliartrită reumatoidă, sclerodermie
sistemică, osteoporoză, artrită
reactivă. La fiecare 2 ani ele se
reactualizează. în 2017 au fost
elaborate încă 4 protocoale clinice
cu tematica vasculitele sistemice,
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spondiloartrita anchilozantă,
boala Sjogren, artrita psoriazică.
Ca şi rezultat a fost implementat
tratamentul biologic în poliartrita
reumatoidă, lupusul eritematos
sistemic, vasculitele sistemice şi
osteoporoza.

Un rol aparte în dezvoltarea
serviciului reumatologie îl are
Societatea Medicilor Reumatologi,
care până în anul 1999 a fost parte
componentă a Societăţii Medicilor
Internişti, iar ulterior s-a detaşat si
a intrat în componenţa EULAR-ului.
Anual la şedinţele societăţii participă
si savanţi cu renume mondial din
9 9

România, Franţa, Germania, Federaţia
Rusă, Belarus etc.
în anul 2011 a fost creată

Disciplina de Reumatologie
şi Nefrologie în cadrul
Departamentului de Medicină
Internă a Universităţii de9

Stat de Medicină şi Farmacie
“N. Testemiţanu”, sub
conducerea Prof. univ. dr.
Liliana Groppa. Baza clinică a
disciplinei o constituie secţiile
de reumatologie şi artrologie,
nefrologie, cabinetele consultative
ale Spitalului Clinic Republican şi
secţiile de Nefrologie şi Reumatologie
ale Spitalului Clinic Municipal
“Sf. Treime”. Astfel, serviciul
reumatologie al Republicii Moldova
a fost îmbogăţit cu o echipă de
medici profesionişti în domeniul
reumatologiei.

Sub conducerea Prof. dr.
Liliana Groppa au fost susţinute
21 de teze de doctor în medicină
la specialitatea reumatologie şi
o teză de doctor habilitat. Printre
tematicile selectate: Artrita
reumatoidă la debut (Sv. Agachi),
Corelaţiile psihosomatice în
artrita reumatoidă (L. Rotaru),
Particularităţile clinico-evolutive

*
ale gutei (E. Deseatnicova),
Afectare articulară în diabetul
zaharat (L. Chişlari), Afectarea
aparatului locomotor în hipotiroidie
(Iu. Radu) etc.

Direcţiile cercetărilor de
9

astăzi sunt particularităţile
evolutive ale poliartritei reumatoide
seronegative, comorbidităţile în

;Susţinerea tezei de doctor
în medicină Iu. Radu

I Colaboratorii Disciplinei de Reumatologie şi Nefrologie

I Congresul EULAR 2007

Ruxandra Maria lonescu
- Associate Professor
al USMF „Nicolae
Testemiţanu"

Preşedintele
Societăţii Române de
Reumatologie Conf.
Cătălin Codreanu

Lectorii conferinţei moldo-române "Artrita psoriazică -

o afecţiune cu valenţe multiple"

I Şcoala de vară Sinaia 2019
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gută, debutul şi factorii de risc ai
spondiloartritelor seronegative,
sclerodermiei sistemice, artritelor
seronegative, osteoporozei etc.

Colaboratorii clinicii
participă cu lucrări şi rapoarte
la foruri ştiinţifice naţionale si

9 9 9 9

internaţionale. Au stagii în centre
de reumatologie din Germania,
Franţa, Italia, Institutul de
Reumatologie din Moscova, sunt
membri ai organizaţiilor profesioniste
(Liga combaterii bolilor reumatice din
RM, EULAR, ESCEO, IOF, EUSTAR).
Sub redacţia Prof. dr. Liliana

9

Groppa au fost editate trei
manuale, trei monografii, un
compendiu de Reumatologie
destinat atât medicilor practicieni,
cât şi studenţilor şi rezidenţilor,
editat în două limbi. în 2014,
pentru studenţi, rezidenţi şi
medici reumatologiei a văzut
lumina tiparului Manualul
de Reumatologie şi Nefrologie,
în 2018 a fost editată ediţia a

9

II-a. Pentru studenţii cu predare
în limba engleză au fost editate
8 lucrări metodice si unManual

9

de Reumatologie şi Nefrologie.
O atentie deosebită se acordă

9

pregătirii tinerilor specialişti
în reumatologie. Din 2017 a
fost introdus rezidentiatul în

9

domeniul reumatologiei, iar
programa a fost ajustată la
cerinţele internaţionale. Un suport
deosebit l-am primit de la Prof. dr.
Ruxandra Ionescu căreia, în anul
2018, i s-a conferit titlul onorific
de Associate Professor a USMF
“N. Testemiţanu”.

Cu o deosebită plăcere tinerii
reumatologi participă la şcolile
de vară de reumatologie din

Sinaia (2015-2019), unde îşi
aprofundează cunoştinţele ascultând
şi discutând probleme actuale
ale reumatologiei contemporane,
pacienţi gravi cu diagnostice
rare şi complicate, împreună cu
lectorii: profesori, conferenţiari
a clinicilor de reumatologie din
România - Prof. dr. I. Bruckner,
Conf. dr. C. Codreanu, Prof. dr.
Ruxandra Ionescu, Prof. dr.
Elena Rezus, Conf. dr. Denisa
Predeteanu, Prof. dr. Paulina Ciurea etc.

9 7

O deosebită atentie se
9

acordă organizării congreselor
de Medicină Internă cu
participare internaţională şi
conferinţelor internaţionale

) 9

unde se acordă o atenţie
sporită problemelor actuale ale
reumatologiei, în special privind
particularităţile de evoluţie,
diagnostic precoce, diferenţial,
tratament şi profilaxie a
maladiilor reumatice.

Un mare suport în
pregătirea medicală continuă
a medicilor reumatologiei,
rezidenţi si internişti au avut

9 9 9

conferinţele clinice moldo-române
9

cu participarea savanţilor din
România. Astfel, la conferinţele
din 2018 (“Guta, la graniţa dintre
specialităţi”) şi 2019 (“Artrita
psoriazică -o afecţiune cu
valenţe multiple”) au participat
mai mult de 300 de medici de
diverse specialităţi din Republica
Moldova, care aplică cunoştinţele
primite în activitatea clinică.
Aceste întâlniri vor continua si vor

9

sta la baza continuării tradiţiilor
şi iniţierii noilor proiecte de
cooperare şi dezvoltare a relaţiilor
bilaterale.

BIBLIOGRAFIE:
1. Groppa L,Popa S.,Agachi S.ş.a.Reumatologie şi Nefrologie (manual).Univ.de Stat deMedicină şi Farmacie
"NicoIaeTestemiţanu'' Chişinău: "Lexon-Prim:Medicina",2018.462 p. ISBN 978-9975-139-42-7.

2. Groppa L,Rotaru L,Agachi S.ş.a.Reumatologie şi Nefrologie.Chişinău: CEP "Medicina",2014.332 p. ISBN
978-9975-118-89-7.

3. Groppa LArtrita reumatoidă. Medicina internă,manual,volumul II,Chişinău,2007,75 p.
4. Groppa LCompendiu deReumatologie şi Nefrologie.Chişinău:"Tipografia Centrală",2014. 354 p.
5. GroppaL,Agachi S.,Pascari-NegrescuA.Vasculitele sistemice.Univ.deStat deMedicină şiFarmacie "Nicolae
Testemiţanu".,Dep Medicină Internă,Disciplina de reumatologie şi nefrologie.Chişinău:"Iunie Prim", 2018.
178 p. ISBN 978-9975-3244-0-3.

25iDecembrie 2018www.MedicaAcademica.ro


	20191020_181719
	20191020_181901
	20191020_181956
	20191020_182034



