
 nr. 1 (32), martie 2014  - 181     

Academicianul Ion ABABII
la 70 de ani

(n. 11 februarie 1944, s.Ochiul Alb, r-nul 
Drochia)

Medic, domeniul ştiinţifi c: otorinolaringo-
logie.

Doctor habilitat în medicină (1986), profesor 
universitar (1989). Membru corespondent (1993) 
şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei.

În istoria medicinii naţionale, un loc deosebit îl 
ocupă activitatea ştiinţifi că, organizatorică, pedago-
gică şi practică a academicianului Ion Ababii. Sa-
vant notoriu, pe parcursul a 47 de ani slujeşte la cele 
mai înalte cote dezvoltarea sănătăţii publice, ştiinţei 
medicale, inclusiv otorinolaringologiei, chirurgiei 
funcţionale endoscopice a sinusurilor paranazale, 
pregătirii cadrelor de medici de înaltă califi care, or-
ganizării sistemului de asistenţă medicală.

Dotat cu calităţi excepţionale, dovedind o nepo-
tolită sete de cunoaştere şi o energie inepuizabilă, 
încă din anii studenţiei şi-a format o cultură genera-
lă bogată şi un orizont ştiinţifi c larg. Cu asemenea 
înzestrare intelectuală, la care s-a adăugat şi munca 
fără preget, în scurt timp, deja la sfârşitul anilor ’80, 
profesorul universitar Ion Ababii a devenit un specia-
list de elită în otorinolaringologie. Printre cele dintâi 
succese remarcabile ale savantului se numără descif-
rarea, pentru prima dată, a mecanismelor cronicizării 
afecţiunilor infl amatorii recidivante ale tractului res-
pirator superior şi ale urechii medii şi căile de preve-
nire a acestui proces.

Fiind de la fi nele anilor ’80 conducător al Ca-
tedrei de otorinolaringologie, o transformă în una 
din cele mai prestigioase catedre, care a pus bazele 
teoretico-practice ale audiologiei în ţară, aceasta 
fi ind o realizare dintre cele mai importante în do-

meniul dat. Printre performanţele sale valoroase 
menţionăm descifrarea mecanismelor fi ziologice şi 
patologice ale analizatorului auditiv, elaborarea no-
ilor metode de diagnostic şi tratament al sinuzitelor 
recidivante şi cronice, amigdalei cronice, papiloma-
tozei laringelui, laringotraheitelor acute stenozante 
şi al altor patologii ale organelor ORL. 

Astfel, la 29 de ani a devenit doctor în medicină, 
la 42 de ani – doctor habilitat, la 50 de ani – rector al 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu”, la 49 de ani este ales membru 
corespondent al AŞM, la 56 de ani – membru titular 
al AŞM, la 61 – ministru al Sănătăţii.

Activitatea sa ştiinţifi că infatigabilă şi fecundă 
s-a soldat cu fondarea unui nou concept în otorino-
laringologie şi în medicină în general, care a deschis 
noi posibilităţi în prevenirea dezvoltării proceselor 
patologice şi afectării grave a sănătăţii, în speci-
al al nou-născutului, sugarului şi copilului născut 
precoce. În baza acestui concept au fost elaborate 
noi metode de diagnostic şi tratament al sinuzitelor 
recidivante şi cronice, altor patologii ale organelor 
ORL, care se implementează pe larg în practica de 
fi ece zi.

Graţie pregătirii sale profesionale profunde, ta-
lentului creativ, muncii fără răgaz în sala de opera-
ţii, în clinici şi biblioteci, academicianul Ion Aba-
bii s-a manifestat nu numai ca un mare maestru în 
chirurgia otorinolaringologică, dar şi ca fondator al 
direcţiei noi în renologie – chirurgia endoscopică a 
sinusurilor paranazale.

O altă problemă importantă ce se afl ă în atenţia 
academicianului Ion Ababii pe parcursul a mai mul-
tor ani şi care este rezolvată cu succes o constituie 
dezvoltarea microchirurgiei urechii şi a căilor respi-
ratorii superioare.

Activitatea sa ştiinţifi că multilaterală se bazea-
ză pe abordarea, de facto, a majorităţii aspectelor 
teoretico-practice serioase în otorinolaringologie, 
probleme cu caracter fi ziologic, biochimic, imunolo-
gic. În anul 2013, în comun cu profesorii universitari 
P. Ciobanu, F. Ganea, V. Nacu şi B. Topor, pentru 
rezultatele ştiinţifi ce de mare anvergură în domeniul 
transplantării de ţesuturi şi celule i s-a decernat Pre-
miul Naţional în ştiinţă.

Deosebit de elocvent s-au manifestat şi capaci-
tăţile manageriale ale academicianului Ion Ababii în 
funcţia de rector al Universităţii de Medicină şi Far-
macie „Nicolae Testemiţanu”. Aici au fost imple-
mentate metode noi de instruire a cadrelor medicale 
şi farmaceutice: metoda interactivă, medicina baza-
tă pe dovezi şi pe caz clinic, medicina inofensivă, 
învăţământul la distanţă; s-a desfăşurat o colaborare 
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fructuoasă cu universităţi şi clinici din alte ţări pri-
vind pregătirea şi perfecţionarea cadrelor medicale; 
au fost echipate cu tehnică şi aparataj necesar cate-
drele şi clinicile; se promovează intens realizările 
ştiinţei medicale moderne etc. În urma acestei acti-
vităţi multidimensionale, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” este recunoscută 
drept unul din cele mai prestigioase centre de pregă-
tire a cadrelor naţionale. 

La ora actuală, în Republica Moldova nu există 
niciun spital unde n-ar activa discipolii academicia-
nului Ion Ababii. Om de ştiinţă laborios, el întreprin-
de eforturi importante în scopul pregătirii cadrelor 
de înaltă califi care, personal asigură nivelul ştiinţifi c 
al corpului didactic al Universităţii fi ind conducător 
ştiinţifi c la 10 doctori şi 2 doctori habilitaţi. Rezul-
tatele activităţii ştiinţifi ce prodigioase sunt întru-
chipate de cele circa 500 de publicaţii, printre care 
4 manuale, care au devenit cărţi de căpătâi pentru 
specialiştii din domeniu.

Ababii la organizarea sistemului ocrotirii sănătăţii, 
multe din strategiile dezvoltării sănătăţ
promovate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei So-
ciale pe care l-a condus în perioada 2005-2008 fi ind 
actuale şi în prezent.

În anul 1981 a fost distins cu ordinul „Drujba 
narodov”, în 2004 – cu „Ordinul Republicii”, deţine 
multe distincţii ştiinţifi ce internaţionale etc.; a fost 
desemnat ca redactor-şef şi membru de colegiu al 
diferitelor reviste de specialitate naţionale şi inter-
naţionale.

Erudiţia, temperamentul puternic, exigenţa şi 
disciplina, generozitatea, dorinţa de a sprijini şi de 
a face bine, modestia, rigurozitatea şi principialita-
tea îl fac să fi e un magnet spiritual nu numai între 
colegii din medicină, dar şi din toată comunitatea 
ştiinţifi că autohtonă.

Vă cunoaştem şi apreciem ca pe un luptător ne-
obosit pentru dezvoltarea ştiinţei şi medicinii prac-
tice, pentru prosperarea neamului nostru.

Academician Gheorghe Duca
Academician Teodor Furdui

Dr., conf. cercet. Valentina Ciochină


