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FĂRĂ ALTERNATIVĂ 
ÎN MEDICINA ALTERNATIVĂ 
Academicianul Victor LACUSTA 

la 60 de ani

Născut la 5 iunie 1951 în or. Bălţi.
Medic, fi ziolog, domeniul ştiinţifi c: fi ziologia 

clinică, medicina alternativă, neurologia cogni-
tivă. Doctor habilitat în ştiinţe medicale (1991), 
profesor universitar (1991), membru corespon-
dent (2000) şi membru titular (2007) al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei.

De la bun început vom menţiona că în aces-
te vremuri tumultuoase, pe care le trăim, cu mari 
transformări atât pe plan politic, economic, cât şi 
social, savanţii devotaţi dezvoltării ştiinţei, care 
n-au părăsit ţara şi continuă  să slujească interesul 
naţional, merită o înaltă preţuire. Printre aceştia se 
înscrie şi academicianul Victor Lacusta, savant şi 
medic de notorietate din Republica Moldova. 

Toate realizările sale se datorează muncii fără 
preget. Ţinem să subliniem această calitate, astăzi 
atât de rară, pentru că reprezentanţii noii genera-
ţii de medici deseori încearcă să obţină funcţii şi 
titluri, privilegii, chiar să stăpânească destule bu-
nuri materiale nu prin muncă asiduă şi rezultate 
semnifi cative, ci prin stabilirea unor relaţii cu per-
soane sus-puse, în măsură să-i protejeze. Societatea 
este în pierdere când statutul omului se determină 
nu de har, califi care, capacităţile sale intelectuale 
şi manageriale, de rezultatele profesionale, dar de 
oracoli falşi şi de banii pe care poate să le pună la 
dispoziţia persoanelor infl uente. 

Profesorul universitar Victor Lacusta este unul 
dintre foarte puţinii medici, care îşi asumă riscul să 

efectueze cercetări ştiinţifi ce şi să trateze cu harul 
raţiunii fără prea mulţi bani.

S-a născut la 5 iunie 1951 în suburbia Pămân-
teni a or. Bălţi, într-o familie de muncitori. Absol-
veşte cu eminenţă şcoala medie nr.13 din or. Bălţi. 
De-a lungul anilor, pe tot parcursul vieţii sale, a fost 
nevoit să susţină examene la multiple încercări dure, 
bazându-se pe harul său de analist, pe forţa de mun-
că asiduă şi perseverenţa deosebită, aptitudini atât 
de necesare pentru a activa în cercetare. Alegerea în 
favoarea studiilor la Institutul de Stat de Medicină 
a făcut-o din capul locului. Asta cu atât mai mult cu 
cât aspiraţia sa coincidea cu cea a părinţilor, îndeo-
sebi a mamei, care dorea să-şi vadă feciorul doctor.

Fiind setos de cunoştinţe în domeniul medici-
nei alternative şi complementare în care dorea să se 
specializeze, a trebuit să constate cu amărăciune că 
în acel timp în Institut nu activa niciun specialist  de 
acest fel. Însă aspiraţiile de a efectua cercetări ştiin-
ţifi ce şi energia sa enormă au fost susţinute de Nata-
lia Gheorghiu, academician al Academiei Medicale 
din ex-URSS şi Eva Gudumac, devenită peste ani 
academician al AŞM. Îndrumările celor două somi-
tăţi în domeniul chirurgiei pediatrice şi eforturile 
studentului în vederea obţinerii unor rezultate s-au 
soldat cu prezentarea în anul 1974 a unei lucrări şti-
inţifi ce, „Arsurile la copii” (”Combustiile la copii”), 
la Conferinţa unională a studenţilor-medici, care a 
fost remarcată. 

În acelaşi timp, fi ind o fi inţă mereu în căutarea 
necunoscutului, începe să studieze de sine stătător 
literatura accesibilă în domeniul preferat. Din feri-
cire, în anii 60-70 ai secolului trecut în fosta URSS 
se declanşase interesul pentru studierea şi aplicarea 
medicinei chineze în practica medicală, fapt care-i 
menţinea vie speranţa de a se specializa în medi-
cina alternativă. Deocamdată însă, în conformitate 
cu programul de învăţământ obţine specialitatea de 
medic anesteziolog. După absolvirea în 1967 a In-
stitutului de Medicină lucrează potrivit specialităţii 
la Spitalul Clinic Republican pentru Copii timp de 
2 ani, dar gândul de a se ocupa de medicina alterna-
tivă nu-l lăsa în pace. De aceea, hotărăşte să obţină 
specializare în psihiatrie şi se angajează ca medic 
psihiatru la Spitalul de Psihiatrie, conducerea căru-
ia era disponibilă să utilizeze în tratarea pacienţilor 
unele din metodele medicinei orientale. Graţie in-
sistenţei sale şi cunoştinţelor profunde în domeniul 
medicinei alternative, convinge conducerea spitalu-
lui să deschidă pentru prima dată în ţară un cabinet 
specializat în refl exoterapie care se afi rmă în scurt 
timp. 

În baza acestui spital, iniţiază pregătirea ofi ci-
ală a specialiştilor în acupunctură. Concomitent, 
organizează cercetări ştiinţifi ce în vederea adaptării 
acupuncturii pentru tratarea alcoolismului. Efectul 
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obţinut i-a depăşit aşteptările, fapt care i-a permis 
să prezinte rezultatele ştiinţifi ce la simpozionul uni-
onal consacrat stresului şi adaptării, organizat în 
1987 de unul din autorii acestui articol. Activitatea 
practică şi ştiinţifi că, în acelaşi timp, l-a convins de 
necesitatea aprofundării cunoştinţelor sale în plan 
teoretic. Anume din această cauză hotărăşte să facă 
studii la doctorantură.

În anul 1980 este înmatriculat în doctorantura 
Institutului de Fiziologie al AŞM care îl deleagă să-
şi elaboreze teza de doctor în medicină la Institutul 
de Psihiatrie din Moscova, unde pe atunci activa 
unul din cei mai cunoscuţi savanţi-psihiatri – profe-
sorul universitar Belkin A.I., care utiliza cu succes 
în tratarea bolnavilor metodele medicinei orientale.

Cu toate că în scopul evidenţierii mecanismelor 
infl uenţei acupuncturii asupra stării psihice a orga-
nismului este nevoit să însuşească şi să utilizeze în 
cercetările sale de doctorat metode din domeniul 
endocrinologiei, V.Lacusta  realizează investigaţi-
ile preconizate înainte de termen – în doar 2 ani. 
Teza „Indicii clinici şi hormonali în dinamica sin-
dromului abstinent alcoolic” este susţinută în 1982 
la Institutul de Psihoneurologie „V.M.Behterev”. 
În această lucrare, pentru prima dată a fost stabilită 
participarea sistemului opioid în patogeneza sindro-
mului de abstinenţă alcoolică şi elaborate metode 
de corecţie a statutului psiho-fi ziologic cu aplicarea 
antagoniştilor sistemului opioid şi acupuncturii.

După susţinerea tezei în anul 1982, când publi-
case deja în comun cu medicul-acupunctor Galina 
Grosu lucrări fundamentale precum „Bazele suc-
cinte ale refl exoterapiei” (1980) şi „Acuterapia sin-
dromului abstenic alcoolic” (1982),  este angajat ca 
asistent la Catedra de psihiatrie a Institutului de Stat 
de Medicină. Au urmat 9 ani de activitate în această 
funcţie, pe parcursul cărora a întreprins eforturi de a 
convinge societatea medicală şi conducerea Ministe-
rului Sănătăţii referitor la abilitarea medicinei alter-
native, de rând cu medicina contemporană alopată, 
în tratarea bolnavilor, şi la ofi cializarea ei de către 
organele de resort din ţară. Numai după includerea 
în procesul de argumentare şi a altor specialişti, în 
1991, pe lângă Facultatea de Perfecţionare a Medi-
cilor a Institutului de Stat de Medicină a fost institu-
ită Catedra de refl exoterapie şi recuperare medicală, 
fondator al căreia a devenit Victor Lacusta.

În această perioadă el susţinuse deja teza de 
doctor habilitat „Manifestările fi ziologice şi psihi-
ce ale alcoolizării cronice şi biocorecţia dereglărilor 
în perioada postintoxicativă”, devenind cunoscut în 
ex-URSS. Acest fapt este demonstrat de organiza-
rea în anul 1981 la Chişinău a Conferinţei unionale 
„Teoria şi practica refl exoterapiei” precum şi edita-
rea, în comun cu distinsul savant rus A.I.Belkin, a 
monografi ei „Terapia biologică a maladiilor psihice 

(hormonii, preparatele hormonal active ale acupunc-
turii)” (1983). În 1991 i se conferă titlul didactic de 
profesor universitar.

După instituirea catedrei urmează o perioadă de 
activitate didactică şi ştiinţifi că la fel de fertilă. În 
paralel cu elaborarea programelor şi planurilor pen-
tru pregătirea studenţilor şi doctorilor practicieni în 
domeniul medicinei alternative,  editează o serie de 
lucrări fundamentale, printre care „Acupunctura şi 
peptidele neurohipofi zare în terapia alcoolismului” 
(1983), „Zhen-jui terapia astmului bronşic” (în cola-
borare cu Ling Zhi Sheng şi I.V.Şincarenco) (1995), 
„Zhen-jui terapia sindromului algic şi a stărilor de 
urgenţă” (în colaborare cu Ling Zhi Sheng) (1995), 
„Bazele tradiţionale ale acupuncturii” (în colabora-
re cu C.Ionescu-Târgovişte) (1995), „Tratat de acu-
punctură” (1998), „Acupuncura tradiţională chine-
ză” (2000), „Podopunctura” (în colaborare cu Agafi a 
Moraru) (2000), „Acupunctura clinică tradiţională” 
în 3 volume (2001), „Cronoacupunctura tradiţională 
chineză” (în colaborare cu Agafi a Moraru) (2002), 
„Zhen-jui terapia sindromului algic” (în colaborare 
cu A.T.Moraru şi D.N.Covaliciuc (2002).

În baza surselor originale chineze şi a experien-
ţei clinice proprii, profesorul universitar Victor La-
custa, ţinând cont de sistemul terminologic interna-
ţional Pin-Yin, descrie în aceste lucrări localizarea 
acupunctelor meridianelor principale, fundamentea-
ză principiile şi metodele de diagnosticare şi trata-
ment, tehnica puncturării şi asocierile de acupuncte 
în diferite maladii. Este sistematizată informaţia 
referitor la tratamentul acupunctic al sindroamelor 
tradiţionale depistate în diferite patologii (boli inter-
ne şi infecţioase, neurologie, psihiatrie, obstetrică şi 
ginecologie, dermatologie, stomatologie, oftalmo-
logie etc.).

Tratamentul cu succes al diverselor maladii şi 
activitatea editorială rodnică i-au permis ministrului 
Ocrotirii Sănătăţii, academicianului Gheorghe Ghi-
dirim să introducă, printr-un ordin special, în anul 
1994, în sistemul de pregătire a cadrelor medicale 
predarea acupuncturii ca disciplină de sine stătătoa-
re obligatorie şi să instituie serviciul de refl exotera-
pie, iar Comisia Superioară de Atestare a recunoscut 
ofi cial dreptul de a se pregăti cadre de înaltă califi -
care în acest domeniu, atribuind disciplinei de acu-
punctură cifrul 14.00.34.

O etapă deosebită în activitatea ştiinţifi că a lui 
Victor Lacusta reprezintă cercetările experimentale 
realizate în comun cu colaboratorii Institutului de 
Fiziologie şi Sanocreatologie, care i-au permis să 
descrie noi fenomene, mecanisme şi să elaboreze 
concepte şi metode de tratament inedite.

Pentru prima dată, în comun cu unii dintre au-
torii acestui articol, a descris un nou sistem fi zio-
logic – sistemul reglator energetic informaţional 
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multinivelar somato-viscero-somatic, fapt care s-a 
constituit într-un succes remarcabil în dezvoltarea 
fi ziologiei. Structura morfologică a sistemului este 
alcătuită din: 1) ansamblul de zone somatovegetati-
ve fi ziologic active; 2) canale de transmitere a fl u-
xului energo-informaţional; 3) organe sau structuri-
ţintă morfoviscerale.

A fost evidenţiat specifi cul activităţii sistemului 
reglator energo-informaţional multinivelar somato-
viscero-somatic, şi anume: 1) rolul de receptor şi 
efector energo-informaţional îl îndeplinesc atât zone-
le somatovegetative fi ziologic active, cât şi structuri-
le-ţintă morfoviscerale; 2) căile aferente şi eferente 
ale fl uxului energo-informaţional se suprapun (căile 
aferente-eferente) şi se declanşează în conformitate 
cu starea funcţională a zonelor somatovegetative fi zi-
ologic active şi/sau structurii morfoviscerale-ţintă.

Fenomenul inedit privind transmiterea fl uxului 
energo-informaţional aferent şi eferent pe una şi 
aceeaşi cale, autorii îl explică prin faptul, că acest 
sistem fi logenetic s-a format precoce anterior siste-
mului nervos cu căile separate aferente şi eferente 
de transmitere a informaţiei. Includerea unui sau 
altui canal de transmitere a fl uxului (neural, humo-
ral, câmpul bioenergetic) depinde de intensitatea 
câmpului informaţional al mediului înconjurător, de 
localizare zonelor somatovegetative fi ziologic acti-
ve, de natura factorului stimulator, de intensitatea, 
durata şi modalitatea stimulării etc.

O deosebită apreciere merită investigaţiile mul-
tianuale clinico-terapeutice, fi ziologice şi experi-
mentale ale academicianului Victor Lacusta desfă-
şurate în comun cu colegii, care au permis a demon-
stra posibilitatea utilizării acupuncturii nu numai în 
scopuri terapeutic şi profi lactic, dar şi pentru crearea 
şi menţinerea dirijată a sănătăţii, obiectiv către care 
tinde noua direcţie în biomedicină – sanocreatolo-
gia. Ca bază a creării acupuncturii sanocreatologice 
au servit următoarele postulate: 1) Meridianele şi zo-
nele somatovegetative fi ziologic ancestrale, menite 
să regleze fl uxul energo-informaţional al organelor 
şi sistemelor organismului; 2) Potenţialul sanogen 
al organismului este determinat cantitativ şi calita-
tiv, inclusiv de caracteristicile energiei, prin regla-
rea căreia este posibil de a infl uenţa asupra creşte-
rii, dezvoltării şi degradării organelor, activităţii lor 
funcţionale, toleranţei şi posibilităţilor adaptive ale 
organismului; 3) Sistemul energoinformaţional cu-
prinde toate organele şi sistemele, ceea ce permite 
de a infl uenţa asupra balanţei energoinformaţionale 
şi a asigura crearea şi menţinerea dirijată a statusu-
lui sanogen; 4) Infl uenţând asupra unui sau altui an-
samblu de zone somato-vegetative fi ziologic active, 
care preponderent sunt conectate cu organe, sisteme 

sau părţi ale organismului, se poate de acţionat diri-
jat asupra activităţii fi ziologice şi psihice a organis-
mului; 5) Echilibrul cantitativ şi calitativ al energiei 
în meridiane are loc numai în perioada de activitate 
morfo-funcţională, pe când în perioada de creştere 
şi degradare a organelor, în condiţii de existenţă a 
dereglărilor funcţiilor organelor, acest echilibru este 
perturbat; 6) În perioada de creştere a organelor şi 
degradării lor sarcina acupuncturii sanocreatologice 
constă în stimularea dirijată a zonelor somatovege-
tative fi ziologic active corespunzătoare, iar în pe-
rioada de activitate morfo-funcţională stabilă – în 
menţinerea echilibrului energo-informaţional, în ca-
zul hiperfuncţiei organelor este necesar de a asigura 
dispersia energiei, iar a hipofuncţiei – în tonizarea 
organelor.

Aceste şi alte materiale fundamentale au fost 
expuse în monografi ile „Bazele anatomo-fi ziologi-
ce şi bioenergetice ale acupuncturii sanocreatologi-
ce” şi „Bazele practice ale acupuncturii sanocreato-
logice”, editate în comun cu academicianul Teodor 
Furdui şi doctorul Lorina Vudu.

În ultimul timp, interesele academicianului 
Victor Lacusta s-au extins şi asupra rolului inedit 
al cerebelului în realizarea funcţiilor cognitive, în 
special, la copiii cu tumori cerebelare. Investigaţi-
ile clinice, prezentate în monografi a „Cerebelul şi 
funcţiile cognitive”, i-au permis să evidenţieze sem-
nifi caţia cerebelului în reglarea funcţiilor cognitive 
şi psihoemoţionale în crearea structurilor clinice şi 
să descrie criteriile de diferenţiere a sindroamelor 
cognitiv-afective cerebelare. 

Se zice că dacă omul are dar de la Dumnezeu, 
acesta se manifestă în diferite domenii de activitate. 
E cazul academicianului Victor Lacusta care, acum 
doi ani, a dovedit aptitudini deosebite în interpre-
tarea instrumentală a muzicii. În comun cu soţia 
Julieta (soţia – la pian, iar el – la fl aut boroko, un 
instrument vechi confecţionat  la comandă specială 
în Germania), au pregătit un program de piese mu-
zicale, scrise pentru a fi  interpretate de respectivul 
duet, pe care l-au prezentat la prestigiosul Festival 
internaţional „Zilele muzicii noi”. O altă mare pasi-
une a acad. Victor Lacusta este şahul.

La această etapă a vieţii sale, academicianul 
Victor Lacusta este plin de energie şi de forţă cre-
atoare. Îi dorim colegului nostru multe succese şi 
noi realizări alături de călăuza sa – Julieta, precum 
şi condiţii sanogene de viaţă întru binele ştiinţei şi 
practicii medicale!

Acad. Teodor Furdui 
 Dr. conf. cerc. Valentina Ciochină 

  dr. conf. univ. Lorina Vudu


