EVENIMENT

Numele acad. Gheorghe PALADI,
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nr. 1 din Chișinău
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Serviciul de presă al AȘM
Eveniment unic, prin semnificația sa umană, științifică și educațională: Spitalului Clinic Municipal nr. 1
din Chișinău i s-a conferit numele academicianului
Gheorghe PALADI, o personalitate emblematică a medicinei moldovenești, ilustru medic obstetrician-ginecolog, fondator al serviciului obstetrical-ginecologic
din Republica Moldova, care a tutelat de-a lungul a
șapte decenii sănătatea miilor de mame și a pruncilor
acestora și care în anul curent și-a consemnat cea de-a
91-a aniversare. O decizie în acest sens a fost luată la
10 iunie curent, de către Consiliul municipal Chișinău,
la propunerea primarului general, Ion Ceban.
În cadrul ceremoniei ce a urmat pe 19 iunie, edilul capitalei, Ion Ceban, i-a înmânat directorului Spitalului Clinic Municipal nr. 1, Iurie Crasiuc, placheta
oficială cu inscripția „Acad. Gheorghe Paladi”. El și-a
exprimat profunda recunoștință pentru munca fără de
preget a profesorului Paladi, una dintre personalitățile
de renume care fac istorie în domeniul medicinei.
În luarea sa de cuvânt, președintele AȘM, acad. Ion
Tighineanu, a făcut o succintă incursiune în bogatul
itinerar profesional al acad. Paladi, punctând cele mai
relevante aspecte ale activității sale dedicate organizării
și perfecționării sistemului de sănătate, dezvoltării științei medicale, lăsând peste tot amprenta excelenței și
bucuriei lucrului bine făcut: „Stimate domnule Academician, ați devenit profesor universitar, academician,
ați creat o scoală științifică, sunteți fondator al serviciului obstetrical-ginecologic din Republica Moldova,
fondator al Centrului de Cercetări Demografice în
cadrul INCE al AȘM, ne-ați reprezentat cu demnitate
la numeroase foruri științifice internaționale, ducând
faima țării departe de hotarele ei. Prin muncă asidue,
pasiune și devotament, ați contribuit semnificativ la
dezvoltarea medicinei autohtone, ați devenit un savant și expert remarcabil, păstrând, totodată, omenia,
cumsecădenia, ați demonstrat societății că titulatura de
academician simbolizează consacrare, talent și valoare
inestimabilă”, a declarat președintele AȘM.
Pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” evenimentul de azi este
o onoare deosebită, acad. Gheorghe Paladi fiind o filă
a Universității, a menționat rectorul USMF, dr. hab.

Emil Ceban. „Șapte decenii de activitate în USMF a
acad. Gheorghe Paladi înseamnă șapte decenii de creștere a generațiilor de medici, șapte decenii de cercetare, 600 de lucrări științifice, 35 de discipoli – doctori și
doctori habilitați, manuale elaborate, Premiul de Stat
al Republicii Moldova, numeroase distincții, printre
care „Ordinul Republicii”. Acad. Paladi face parte din
pleiada de aur a universității noastre, datorită căreia
s-au dezvoltat catedrele universitare, s-au pus bazele
sistemului de sănătate în Republica Moldova”, a afirmat rectorul Ceban. El a mai spus că acad. Gheorghe
Paladi este o comoară pentru țară, pentru sistemul
național de sănătate, pentru Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie, dar, în același timp, vorbim de
o persoană modestă, responsabilă, lăsând la vedere
puterea propriului exemplu în tot ce a făcut, fie pe dimensiunea didactică, cea de cercetare sau clinică.
La rândul său, acad. Gheorghe Paladi a mulțumit
tuturor pentru prezența la acest eveniment, unul istoric pentru întregul sistem de sănătate, îndeosebi,
pentru sistemul de sănătate din mun. Chișinău. El a
adresat un mesaj de gratitudine către primarul general, Ion Ceban, și membrii CMC care au făcut posibil
evenimentul în cauză, unic în viața sa. A mulțumit
din suflet întregului colectiv al spitalului, corpului
de medici, asistentelor medicale, personalului auxiliar care au apreciat atât de înalt activitatea sa timp
de aproape 70 de ani, dintre care 60 de ani în sânul
spitalului, exprimând cuvinte de mulțumire colaboratorilor catedrelor care sunt amplasate pe teritoriul
spitalului. „Pe parcursul a 60 de ani, Spitalul Clinic
Municipal nr. 1 a fost apreciat ca una dintre cele mai
prestigioase unități spitalicești din mun. Chișinău.
Deviza noastră a fost îndreptată spre organizarea
și îmbunătățirea sistemului de sănătate, calității de
deservire a pacienților, mamelor, nou-născuților”, a
spus cu emoții academicianul Paladi. Ceea ce îl bucură cel mai mult pe el și întreg colectivul este faptul
că, pe parcursul ultimilor 10 ani au fost înregistrate
100 000 de nașteri fără nici un caz de deces, adică,
„0”(zero) decese. „Eu vă rog să memorizați acest „0”
și sunt sigur că medicii noștri vor îmbunătăți și în
continuare indicii de calitate”.
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