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Republica Moldova are o suprafaţă de 33,7 mii 
km2 și este situată în partea de sud-est a Moldovei. 
La vest ea se mărginește cu România, la nord și la 
est cu Ucraina. Distanţa maximă de la nord la sud a 
teritoriului Moldovei este de 350 km, de la est la vest 
de 150 km. 

Republica Moldova este un stat suveran și inde-
pendent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ 
a statului este republica.

Republica Moldova este un stat de drept, demo-
cratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertă-
ţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, drept-
atea și pluralismul politic, reprezintă valori supreme și 
sunt garantate.

Plai al legendelor istorice și baladelor popula-
re, supranumită din cele mai vechi timpuri „gură de 
rai”, Moldova este un colţișor pitoresc al continentu-
lui european, unde s-au păstrat numeroase rezervaţii 

naturale, străvechi monumente arheologice și arhitec-
turale, un vast patrimoniu cultural și artistic creat în 
decursul mai multor milenii. 

Oricine călătorește de-a lungul și de-a latul Re-
publica Moldova rămâne îndrăgostit de peisajele în-
cântătoare, ce par fără de sfârșit. Culmi însorite, cu 
spinări domoale acoperite de pajiști, oferă ochiului 
imaginea colorată a livezilor încărcate de mere, cireșe, 
caise, persici. La poalele lor, ca și în umbra codrilor 
vestiţi, se văd ocoalele singuratice ale turmelor de oi, 

„Ajunge cel mai sus acela care ajută pe altul să se urce...”.
(Zig Ziglar)

Figura 1. Republica Moldova
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verdele de agat al holdelor de grâu. Aceste regiuni ză-
mislite atît de armonic și de un pitoresc bucolic par a 
fi fost predestinate să devină baștina unor mari talente 
și iluștri oameni.

În acest colţișor al lumii ne desfășurăm și noi, me-
dicii, activitatea noastră cotidiană.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” (USMF), instituţie acredita-
tă, reprezintă un centru educaţional, știinţific, clinic 
și cultural, unica instituţie de învăţământ medical 
superior care realizează instruirea continuă a me-
dicilor și farmaciștilor din RM. Universitatea și-a 
început activitatea în octombrie 1945 pe baza pre-
stigioaselor centre medicale de învăţământ superior 
din Leningrad (azi Sankt-Petersburg) care în peri-
oada celui de al doilea Război Mondial au fost eva-
cuate la Kislovodsk, iar apoi transportate în RM cu 
denumirea de „Institutul de Stat de Medicină din 
Chișinău”. În anul 1965 instituţia obţine categoria I 
și se plasează printre primele 5 instituţii prestigioa-
se dintre cele 89 de instituţii de învăţământ medical 
superior din fosta URSS.

În anul 1991 a început pregătirea postuniversitară 
a cadrelor medicale prin rezidenţiat.

Figura 2. USMF „Nicolae Testemițanu”

Din 1990 Institutul poartă numele ilustrului 
savant Nicolae Testemiţanu, profesor și fondator 
al Sistemului de Ocrotire a Sănătăţii, Rector al In-
stitutului de Medicină, Ministru al Sănătăţii, care 
și-a consacrat întreaga activitate dezvoltării învăţă-
mântului medical superior, cercetărilor știinţifice în 
medicină etc.

Universitatea dispune de catedre, laboratoare și 
clinici cu peste 10000 de paturi, farmacie cu teren de 
plante medicinale, policlinică de asistenţă medicală 
primară, centru universitar de „Infomedică”, săli de 
lectură.

Disciplina de Neuropediatrie activează în cadrul 
Facultății de Educație Continuă din anul 1994.

Fondatorii Neurologiei pediatrice din Republica 
Moldova (RM) sunt Gherman Diomid (academician 
al AȘ RM și profesor universitar) și Iliciuc Ion (pro-
fesor universitar). La fel și alţi colaboratori care au stat 
la temelia neuropediatriei din RM, cărora le suntem 
recunoscători.

Neurologia pediatrică din RM: Conform datoriei 
și respectului faţă de fondatorii specialităţii noastre, 
este necesar și corect să rememorăm împreună date-
le esenţiale de naștere ale psihoneurologiei copilului 
cu repere cunoscute cu care să ajungem la propria 
noastră istorie.  Cunoaşterea aspectelor de istorie a 
profesiunilor noastre ne completează informaţiile 
atât de necesare pentru un orizont lărgit în domeniile 
cărora ne-am dăruit viaţa profesională. În aceşti ani 
am reuşit să ne creăm o independenţă profesională 
şi o poziţie printe celelalte specialităţi medicale. 
Aceste calităţi sunt rezultatul unei continuităţi de la 
o generaţie la alta, de la ceea ce ne-am dorit cu toţii: 
să fim o familie de profesioniști cunoscuţi și respec-
taţi. Continuitate, în opinia noastră, ar însemna: să 
avem ce să transmitem urmașilor noștri, care vor fi 
mai bine formaţi prin moștenirea experienţei, fără 
care nu se poate forma un specialist. Ţin să subliniez 
că toţi colegii din reţeaua de psihoneurologie sunt 
buni profesioniști, sunt harnici și modești, totdeau-
na capabili să preia și să rezolve cazurile complexe 
medicopsihosoliale.   

Neurologia pediatrică:
Este o știinţă relativ nouă în RM (aniversarea a 

3,5 decenii de la înfiinţarea I secţii de neurologie 
pediatrică, este un prilej care ne permite să abordăm 
date importante din geneza și evoluţia acestei speci-
alităţi moderne). În lume preocupările și studiile în 
acest domeniu au început în sec. XVIII și XIX, dar 
au devenit tot mai realiste în anii 50-70 din sec XX. 
În cei 35 ani (1975-2010) de la înfiinţarea speciali-
tăţii noastre, s-au schimbat multe aspecte, concep-
ţii și 3-4 generaţii active de medici specialiști. S-a 
schimbat viziunea medicilor vizavi de managmentul 
patologiilor neurologice la copii. Instruirea medici-
lor din domeniul “Pediatrie” și “Medicina de fami-
lie” și a studenţilor și rezidenţilor din specialităţile 
afiliate ar contribui la evitarea erorilor de diagnostic 
și tratament și a complicaţiilor din partea SNC în 
patologiile somatice. 
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 FIlE dIN ISTORIA NEUROlOGIEI 
cOpIlUlUI dIN REpUBlIcA  
MOldOVA... (etapa preştiinţifică):

Neurologia copilului, o specialitate de mare fine-
ţe și precizie (care astăzi glisează spre denumirea de 
neuropediatrie), are o istorie proprie, dezvoltându-se 
intens alături de neurologia adultului. Prima secţie de 
neurologie pentru copii de 30 paturi a fost înfiinţată 
la propunerea academicianului Dm. Gherman la Spi-
talul Clinic Republican de copii Emilian Coţaga în 
anul 1975, sub egida MS al RM. Șef de secţie a fost 
numit Iliciuc Ion (pe atunci medic neurolog). A doua 
secție, denumită „Secţia psihoneurologie” pentru copii 
cu vârsta între 3 luni și 3 ani înfiinţată la Spitalul Cli-
nic Municipal Nr.I a fost fondată în anul 1982 (șef de 
secţie - Popescu Valentina).

Apoi au urmat:
 ● Înfiinţarea secţiei de neurologie pentru copii, în 

anul 1984 la Institutul de Cercetări Știinţifice în 
Do meniul ocrotirii Mamei și Copilului (ICȘOS-
MC), (șef de secţie - Smirnova Ludmila);

 ● Înfiinţarea secţiei psihoneurologie, în anul 
1985 la Spitalul Clinic Municipal (SCM) de 
copii Nr. I, (șef de secţie - Damarţ Raisa); 

 ● Înfiinţarea secţiei de neurologie a nou-născu-
tului, în anul 1985 la ICȘOSMC, (șef de secţie 
- Martâniuc Ludmala, apoi, din anul 1989 și 
recent șef de secţie - Boboc Anatol);

 ● Înfiinţarea secţiei psihoneurologie vârstă frage-
dă, în anul 1990 la ICȘOSMC, (șef de secţie 
- Damarţ Raisa).

 FIlE dIN ISTORIE... (etapa ştiinţifică):

Neurologie Pediatrică:
Catedra de Neurologie Pediatrică a fost fondată ca 

disciplină didactică la Universitatea de Stat de Medi-
cină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” prin ordinul 
rectorului (PS-21) din 20.10.1994, în cadrul Catedrei 
de Neurologie și Psihiatrie a Facultăţii de Perfecţio-
nare a Medicilor. Din anul 1995 – cursul este parte 
componentă a Catedrei Neurologie și Neurochirurgie. 
Din anul 1996 – cursul trece la Catedra Pediatrie a 
Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor. Din anul 1998 
– prin ordinul rectorului (PS – 282) cursul este struc-
turat ca disciplină aparte cu denumirea “Curs de Neu-
ropediatrie” a Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor. 

Cursul Neurologie Pediatrică este condus de profeso-

rul, dr. abilitat în medicină Iliciuc Ion – îndeplinește 
funcţia de șef de curs din anul 1994; 

Colaboratorii cursului: dr. Hadjiu Svetlana, activea-
ză la curs din anul 1995, (conferenţiar universitar din 
anul 2000), – șef de studii din anul 2000; Boboc Ana-
tol (colaborator al cursului din anul 2002) - asistent.; 
Călcîi Cornelia (colaborator al cursului din anul 2005) 
- asistent.

Recent (din anul 2011) cursul este restructurat în 
Clinică universitară în cadrul Departamentului Pedi-
atrie.

Figura 3. Membrii catedrei de Neuropediatrie

Procesul practic este asigurat la următoarele baze 
clinice: IMSP ICȘOSM și C (3 secţii de neurologie, 
neurorecuperare, reanimaţie, policlinică), SCM nr.1 
de copii (secţiile neurologie, reanimaţie) [conform or-
dinului MS al RM cu privire la bazele clinice].

Catedra de Neuropediatrie se ocupă de:
- Specializare: instruirea continuă de formare a vi-

itorului medic neuropediatru, prin instruirea postuni-
versitară a medicului rezident; instruirea prin perfec-
ţionare a medicilor (pediatru, neuropediatru, medic 
de familie, reanimatolog, infecţionist etc.). 

- Vizează instruirea cadrelor din RM în corespun-
dere cu cerinţele faţă de specialiștii din domeniul me-
dicinii.  Se bazează pe instruirea continuă de formare 
a viitorului medic neuropediatru, pediatru, medic de 
familie. Etapele principale includ: instruirea postuni-
versitară a medicului rezident cu atestare la examenul 
de licenţă; cursurile de perfecţionare tematică pentru 
medici pediatri, neonatologi, neurologi, neuropedi-
atri, medici de familie, infecţioniști, reanimatologi cu 
atestate prin examen oral. Colaboratorii cursului Ne-
uropediatrie în activitatea sa se călăuzesc de cerinţele 
documentelor directive în vigoare. Regulamentul de 
ordine internă, obligaţiunile de funcţie, dispoziţiile 
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șefului Departamentului Neuropediatrie, activitatea 
de lucru o îndeplinesc conform planurilor de lucru 
anuale și lunare, de alte sarcini date de administraţie.

- Specialiștii neuropediatri se formează în rezi-
denţiat (cu durată de 4 ani) conform planului de pre-
gătire postuniversitară al decanatului respectiv. Pregă-
tirea specialistului neuropediatru, pentru activitatea sa 
practică și pedagogică, se efectuază prin rezidenţiat și 
doctorat. Medicul rezident va însuși metodele de dia-
gnostic, profilaxie și tratament ale patologiilor neuro-
logice al copilului. Medicul neuropediatru dispune de 
tehnici specifice în caz de urgenţă medicală la copil. 

direcţiile principale de cercetare ale organiza-
ţiei: elaborarea unei strategii unice în diagnosticul, 
profilaxia și tratamentul patologiilor neuropediatrice; 
profilaxia și tratamentul unor complicaţii grave din 
partea SNC la copil prin aprecierea nivelului de ma-
turaţie și troficitate al SN la făt și sugar, și corecţia 
terapeutică a acestor stări; elaborarea unei strategii 
unice în diagnosticul și tratamentul encefalopatiilor 
perinatale și epilepsiilor la copil, implementarea unor 
noi metode de diagnostic și tratament al encefalopa-
tiilor perinatale și epilepsiilor la copil.

Pe parcursul acestor ani au fost pregătiţi prin sta-
gii de perfecţionare peste 1200 de medici, 4 generaţii 
de medici-rezidenţi în domeniu, au fost realizate 7 
teze de doctor în medicină pe diverse teme de spe-
cialitate sub conducerea profesorului Iliciuc I.:  En-
cefalopatia toxico-infecţioasă acută la copii de vârstă 
mică (teza de doctor abilitat în medicină, Iliciuc  I., 
1993); Particularităţile encefalopatiei toxi-infecţioa-
se acute la sugari cu malnutriţie (Bîrca Ala, 1997); 
Dereglările neuroendocrine în encefalomiocardio-
patii (Marcela Șoitu, 1997); Particularităţile de dia-
gnostic și tratamentul de reabilitare al encefalopatiei 
hipoxic-ischemice la sugari (Hadjiu Svetlana, 1998); 
Epidemiologia sindromului epileptic și epilepsiei la 
copii de vîrstă fragedă în RM (Rotaru A., 2003); Sin-
dromul copilului hipoton, particularităţi de diagnos-
tic și tratament (Varvariuc Carolina, 2008); Incidenţa 
complicaţiilor neurologice la nou născuţii prematuri 
cu masa extrem și foarte mică la naștere cu IIU (Mi-
ron Ana, 2009).

Importante de enumerat sunt întrunirile și confe-
rinţele de specialitate organizate și realizate de speci-
aliști cu eforturi serioase organizatorice și materiale. 

FORURIlE ŞTIINŢIFIcE de bază (naţiona-
le și internaţionale) organizate de colaboratorii cate-
drei de neuropediatrie. În continuare vom reaminti 

aspecte mai semnificative, manifestările știinţifice 
cele mai importante:

 ● Eradicarea poliomielitei în RM  – seminar repu-
blican (a. 2000) ;

 ● Sindromul epileptic şi epilepsia la copil – seminar 
republican (a. 2000);

 ● Diagnosticul şi tratamentul epilepsiei la copil – 
conferinţă republicană (a. 2001);

 ● Epilepsia la copil – seminar republican (a. 2002);
 ● Encefalopatia toxiinfecţioasă  la copil – seminar 

republican (a. 2003);
 ● Realizări și perspective în dezvoltarea neurope-

diatriei în RM – conferinţa știinţifico-practică 
Moldo-Suedeză (a. 2003);

 ● Abordări de diagnostic şi tratament a epilepsiei la 
copil – conferinţă republicană cu participarea 
profesorilor din Franţa (a. 2003);

 ●  Epilepsiile la copii de diferită vârstă – conferin-
ţă republicană cu participarea profesorilor din 
Marea Britanie (a. 2004);

 ● Actualităţi în neuropediatrie – conferinţă 
republicană cu participarea profesorilor din 
SUA (a. 2004);

 ● Actualităţi în neurologia nou-născutului şi copilu-
lui mic – conferinţa republicană cu participare 
internaţională  (cu oaspeţi din 12 ţări), (a. 2005);

 ● Actualităţi în neuropediatrie, neurochirurgia su-
garului şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi – 
conferinţa știinţifico-practică republicană cu 
participare internaţională (cu oaspeţi din Ma-
rea Britanie), (a. 2006);

 ● Actualităţi în neuropediatrie – conferinţa ști-
inţifico-practică republicană cu participare 
internaţională (cu oaspeţi din Marea Brita-
nie), (a. 2007); 

 ● Epilepsia, particularităţi diagnostice şi de tra-
tament – conferinţa știinţifico-practică repu-
blicană cu participare internaţională (cu oas-
peţi din SUA), (a. 2008);

 ● Actualităţi în neuropediatrie – seminar republi-
can cu participare internaţională (cu oaspeţi 
din SUA), (a. 2009); 

 ● Actualităţi în neuropediatrie – seminar republi-
can cu participare internaţională, (cu oaspeţi 
din Slovenia,  Miko Milivoj Velickovic Perat), 
(a. 2010). 

Colaboratorii cursului efectuează anual stagii în 
străinătate, la fel participă la  foruri știinţifice naţio-
nale și internaţionale. 
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participări Internaţionale: 
 ● The 9-th Congres of the EFNS (Atena, Gre-

cia), a. 2005. 
 ● Congresul pe problemele de combatere a epi-

lepsiei (Paris, Franţa), a. 2005.
 ● Conferinţa Iași – Chișinău “Actualităţi în neu-

rologie” (Iași, România), a. 2005.
 ● Seminar internaţional pe neurologie „Meto-

de de tratament ale patologiei neurologice” 
(Baden-Baden, Germania), a. 2006.

 ● The 10-th Congress of the EFNS (Glasgow, 
Marea Britanie), a. 2006.

 ● Simpozionul al X-lea al Neurologilor și Neu-
rochirurgilor Chișinău-Iași, România, a. 2007.

 ● The 11-th Congress of the EFNS, Brussels, 
Belgium, a. 2007.

 ● Stagiu „Metodele de tratament ale patologiei 
neurologice” (Krakov, Polonia), a. 2007.

 ● The 12-th Congress of the EFNS (Spania, 
Madrid), a. 2008.

 ● The 13-th Congress of the EFNS (Florenţa, 
Italia), a. 2009.

 ● Al X-lea Congres Internaţional al neurologilor 
(Kiev, Ucraina) , a. 2009.

 ● Al XI Simpozion al Neurologilor și Neurochi-
rurgilor Iași-Chișinău (România) , a. 2009.

 ● Stagiu „Metodele de tratament ale patologiei 
neurologice” (Târgu Mureș, România), a. 2010.

 ● A 33-a Conferinţă de Neurologie-Psihiatrie și 
Profesiuni asociate a copilului și adolescentu-
lui cu participare internaţională (Târgu Mureș, 
România) , a. 2010.

 ● Al XI-lea Congres SNPCAR (Târgu Mureș, 
România) , a. 2010.

 ● The 14-th Congress of the EFNS (Geneva, El-
veţia) , a. 2010.

 Activitatea editorială realizată de colaboratorii 
disciplinei:
Au fost realizate peste 500 de lucrări știinţifice 

(sub conducerea profesorului Iliciuc Ion).
 ● Encefalopatia toxi-infecţioasă la sugari (mono-

grafie), a. 1996 (autor Iliciuc Ion). 
 ● Epilepsia și sindromul epileptic la copii (mo-

nografie), a. 2000, (autor Iliciuc Ion și colab.).
 ● Manual “Neuropediatrie” – a. 2002, în anul 

2008 reeditat (autor Iliciuc Ion).
 ● Epilepsia copilului mic (Monografie) – a. 2008, 

(autor Iliciuc Ion și colab.). 
 ● Convulsii febrile (protocol clinic naţional) – a. 

2009, (autor Iliciuc Ion și colab.).
 ● Paraliziile cerebrale la copil (protocol clinic na-

ţional) – a. 2009, (autor Iliciuc Ion și colab.).
 ● Convulsiile neonatale (protocol clinic naţional) 

– a. 2009, (autor Iliciuc Ion și colab.).
 ● Profilaxia precoce și tratamentul patologiei sis-

temului nervos la copii. Proiect. 
 Brevete de invenţie realizate de către  
colaboratorii cursului (peste 15):

 ● Metodă de profilaxie a leziunilor perinatale hi-
poxic-ischemice la copil.

 ● Metoda de tratament a leziunilor organice ale 
sistemului nervos central la sugari .

 ● Metoda de tratament  a paraliziei cerebrale 
la copil.

 ● Metoda de tratare a encefalopatiei perinatale la 
copii de vârstă fragedă.

 ● Accelerarea maturaţiei SN – o nouă metodă de 
profilaxie precoce și tratament a patologiei SN 
la copii.

 ● Metodă de profilaxie și tratament a patologii-
lor sistemului nervos la copii.

 ● Metodă de tratament a hiperchineziilor la copii.
 ● Metodă de diagnostic a dezvoltării sistemului 

nervos la făt.
 ● Metodă de tratament a enurezisului neurotic la 

copii.
 ● Metodă de tratament a paraliziei faciale.
 ● Metodă de tratament a paraliziei plexului bra-

chial la copii. 
 ● Metodă de pronosticare a evoluţiei dezvoltării 

sistemului nervos central la făt.
 ● Metodă de tratament a tulburărilor neurologi-

ce la copiii cu leziuni hypoxic-ischemice peri-
natale.

 ● Metodă de diagnostic a deficitului neuropsiho-
motor la sugarii care au suportat leziuni peri-
natale hipoxic-ischemice ale creierului.

 ● Metode de diagnostic la prematurii cu masa 
extrem și foatre mică la naștere.

 distincţii, medalii, titluri etc. primite  
de colaboratorii disciplinei la diverse foruri:

 ● Diploma de excelenţă și Medalia de argint la 
Salonul Internaţional ProInventica 2008 (Cluj 
Napoca) – S. Hadjiu; 

 ● Diploma de excelenţă și Medalia de aur la Sa-
lonul Internaţional Inventica 2008 (Iași 600) – 
S. Hadjiu; 

 ● Diploma de excelenţă și Medalia de aur la Sa-
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lonul Internaţional ProInventica 2009 (Cluj 
Napoca) – S. Hadjiu;

 ● Diploma de excelenţă și Medalia de aur la Sa-
lonul Internaţional 2009 (Iași 601) – S. Hadjiu;

 ● Diploma de excelenţă și cupa AGEPI (Chiși-
nău 2009) – S. Hadjiu;

 ● Diploma de excelenţă și Medalia de bronz la 
Salonul Internaţional Corea, 2009– S. Hadjiu;

 ● Diploma de excelenţă și Medalia de aur la Sa-
lonul Internaţional Inventica 2010 (Iași) – S. 
Hadjiu; 

 ● Diploma și premiul Mare al Autorităţii Naţi-
onale pentru cercetare știinţifică în cadrul ME 
România (unui grup de autori) și medalia de 
aur la Salonul Internaţional Inventica 2010 
(București) – S. Hadjiu.

 ● Diploma de excelenţă și Medalia de aur la Sa-
lonul Internaţional ProInventica 2011 (Cluj 
Napoca) – S. Hadjiu.

 ● Diploma de excelenţă și Medalia de aur la 
Salonul Internaţional din Sevastopol 2011 
(Sevastopol) – S. Hadjiu.

În prezent se lucrează asupra proiectului cu tema 
„Rolul factorilor neurotrofici în remedierea encefalo-
patiilor hipoxic-ischemice perinatale” din cadrul tezei 
de doctor abilitat în medicină (Hadjiu S.) “Particula-
rităţi diagnostice, profilactice și terapeutice la copiii 
cu afectarea perinatală a sistemului nervos central”. 
În teză se va atrage atenţia asupra diagnosticului pre-
coce și tratamentului patologiilor neurologice, care 
apar ca complicaţie a agresiunilor perinatale, dea-
semenea asupra accelerării maturaţiei și regenerării 
celulelor nervose la copilul cu probleme neurologice. 
Deasemenea se lucrează la teza de doctor cu tema 
„Particularităţile de diagnostic și tratament ale epi-
lepsiei la sugar” (Călcîi C.), în care autorul va aprecia 
rolul dereglărilor imune în epilepsiile sugarului. Este 
în lucru monografia cu tema “Encefalopatiile hipoxi-
ischemice la sugari, particularităţi de diagnostic și 
tratament”, „Comele la copii”, „Metodele de investi-
gare a SN la copii”. 

 dIREcŢIIlE dE STUdIU AlE  
dIScIplINEI dE NEUROpEdIATRIE:

 ● Elaborarea unei strategii unice în tratamentul 
stărilor de urgenţă în problemele neuropedia-
trice. 

 ● Epilepsia: studii epidemiologice și studiul de-

reglărilor imunologice în epilepsiile primului 
an de viaţă (anticorpii antifosfolipidici, imu-
noglobulinele generale și enolaza neuronală 
nespecifică - NSE).

 ● Encefalopatiile perinatale hipoxic-ischemice: 
perspective profilactice și terapeutice (Studii 
neuroimunologice).

 ● Sindromul copilului moale: studii clinico-elec-
trofiziologice.

 ● Hidrocefalia la copii: studii clinico-imagistice.
 ● Prematuri gr.III: perspective de dezvoltare ne-

uropsihică.
În a. 2010 la solicitarea prof. Iliciuc I. la baza IMSP 

ICȘDOSMC a fost fondat Laboratorul clinico-expe-
rimental de neurofetologie.

Obiectivele laboratorului de neurofetologie:
 ● Propunerea unor noi strategii privind menajarea 

sarcinii şi perfecţionarea asistenţei medicale acor-
date gravidelor.

 ● Aprecierea riscurilor de afectare a SNC la făt. 
 ● Diagnosticul, profilaxia şi tratamentul precoce al 

patologiei SNC la copil.
În materialele prezentate despre istoria neuro-

pediatriei din RM este importantă semnalarea unor 
publicaţii de mare valoare, realizate de prof. Iliciuc 
I. și colaboratorii catedrei. Este rezultatul unor 
concepţii și a muncii sale, este o reușită pe plan na-
ţional și internaţional de a prezenta fiecare aspect al 
Psihoneuroprofilaxiei Primare Specifice – singura 
modalitate de reducere a riscurilor psihoneuropa-
tologice la aceste vârste. Pe parcursul anilor obiec-
tivele disciplinei vegheză strategiile de profilaxie 
primară a complicaţiilor psihoneurologice în care 
trebuie să se implice statul, organizaţiile sociale, 
noi medicii neuropediatri cât și alţi specialiști din 
domeniu. Publicaţiile editate sunt create pentru a 
informa medicii și colegii din profesiunile asociate 
despre problemele copilului în dezvoltare și tulbu-
rările sale psihoneurologice, și toate noutăţile exis-
tente în domeniile noastre. Cu toţii știm ce mulţi 
pacienţi avem și ce multiple probleme trebuie să 
rezolvăm în cursul unei consultaţii sau a unei spita-
lizări. Cu toate aceste aspecte, ne iubim profesia și 
în majoritate beneficiem de ofertele disciplinei de 
neuropediatrie. Acum putem spune că tânăra dar 
experimentata specialitate „Neuropediatrie” merită 
toată atenţia și respectul nostru, deci puten să-i do-
rim “La mulţi ani!”.
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The Republic of Moldova has an area of 33.7 tho-
usand square km and is situated in the South-Eastern 
part of Europe. Moldova is neighboring Romania in 
the West and Ukraine in the East and North. The ma-
ximal length of its territory from North to South is of 
350 km and from East to West – 150 km.

The Republic of Moldova is a sovereign, indepen-
dent, unity and indivisible state. The form of govern-
ment of the State is the republic.

Figure 1. Republic of Moldova

Governed by the rule of law, the Republic of Mol-
dova is a democratic State in which the dignity of pe-
ople, their rights and freedom, the open development 
of human personality, justice and political pluralism 
represent supreme values that shall be guaranteed.

Realm of historical legends and popular ballads, 
called “heaven’s mouth” since long ago Moldova is a 
picturesque European land where numerous natural 
reservations, archeological monuments, a vast cultural 
patrimony have been preserved along centuries.

Anyone who travels through Moldova falls in 
love with this beautiful countryside. Hills bathed in 
the sun, with gentle slopes covered with high green 
grass, gardens with trees crushing under the weight 
of apples, cherries, apricots, peaches. At the foot of 
hills and in the shadow of old forests one can see here 
and there sheep pens and the green sea of crops. This 

land, created with an exquisite sense of harmony and 
painted in beautiful colors, was meant to give birth to 
brilliant talents.

The State University of Medicine and Pharma-
cy “Nicolae Testemitanu” (SMPhU), an accredited 
institution, represents an educational, scientific, cli-
nical and cultural centre, and the only medical and 
pharmaceutical higher education institution provi-
ding continuous training of doctors and pharmacists 
in Republic of Moldova. SMPhU started its activity 
in the month of October 1945, on the basis of the 
prestigious medical centers of higher education from 
Leningrad (Sankt-Petersburg) – that during World 
War ll were evacuated to Kislovodsk and then trans-
ferred to Moldova under the name of “State Medical 
Institute of Chisinau”. In 1965 the institution obtains 
the 1st category and is placed among the first top five 
institutions among those 89 higher medical educati-
on institutes from ex-Soviet Union.

Figure 2. SMPhU “Nicolae Testemitanu”

Since 1990 the Institution has held the name of 
the famous scientist Nicolae Testemitanu, professor 
and founder of the Health Care System, Rector of 
the State Medical Institute, Minister of Health, who 
dedicated his whole activity to the development of hi-
gher medical education, scientific research in medicine 
and organization of the system of republican medical 
assistance. In 1991 SMPhU started the postgraduate 
training of medical specialists through residency.

The University has departments, laboratories and 
clinics with over 10.000 beds, a pharmacy with its 
own harvest of medical plants, an outpatient primary 
medical care clinic, university center of information 
„Infomedica”, and reading halls.

Faculty of Refreshment Courses has worked for 42 

*
*         *
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years in the framework of State Medical and Pharma-
ceutical University „Nicolae Testemitanu”. The course 
of Neuropediatrics was founded in 1994. The foun-
ders of child’s Neurology in Republic of Moldova are 
GHERMAN Diomid, academician and professor, 
and ILICIUC Ion, professor, and also other collabo-
rators who contributed to foundation of neuropedia-
trics and to whom we are grateful. 

Pediatric neurology in RM:
Out of respect to the founders of our specialty, it is 

necessary and correct to remember the milestones of 
the birth of child’s psychoneurology. The knowledge 
of aspects of our profession’s history completes the so 
important information to the enlarged horizon con-
taining the fields to which we have dedicated our pro-
fessional life. In these years we have managed to gain 
the professional independence and a position among 
other medical specialties. This is the result of a con-
tinuous work from one generation to another; this is 
what we all wanted so much: to be a family of known 
and respected professionals. In our opinion, continu-
ity means: to have a heritage for our successors, who 
will be better informed by the means of inherited ex-
perience that is indispensable to the formation of a 
good specialist.

I have to highlight that all colleagues in our 
psychoneurological network are good specialists; they 
are laborious and modest, always able to take and sol-
ve complex medico-psycho-social cases.

Pediatric neurology:
Pediatric neurology is a relatively young science in 

RM (the 35th anniversary of the first department of 
pediatric neurology is a good occasion permitting us 
to provide important information concerning genesis 
and evolution of this modern specialty).

The interest and the first studies related to this do-
main began in 18th and 19th centuries, but they beca-
me more realistic in 50-70’s of 20th century. 

For 35 years (since 1975, year of foundation of our 
specialty) many aspects and concepts have changed, 
and 3-4 active generations of specialists have been 
formed. Doctors have changed their points of view 
regarding the management of children’s neurological 
disorders. The training of physicians in domains like 
“pediatrics” and “family medicine”, and students and 
residents in affiliated specialties would contribute to 
avoidance of diagnosis and treatment errors leading 
to complications of somatic disorders of CNS.

 lEAVES FROM THE HISTORY OF 
cHIld’S NEUROlOGY IN REpUBlIc 
OF MOldOVA - prescientific stage:

Child’s neurology is a specialty of high precision 
and fineness, and has its own history whereas develo-
ping alongside adult’s neurology. The first department 
of child’s neurology, containing 30 beds, was founded 
in 1975 within Republican Clinical Hospital on the 
proposal of academician GHERMAN, and under the 
aegis of Health Ministry of Republic of Moldova. Ion 
ILICIUC (neurologist at that time) was designated as 
director of that department. The second department, 
named “ Department of psychoneurology” for chil-
dren aged between 3 months and 3 years was esta-
blished within the Municipal Clinical Hospital Nr.1 
(MCH) in 1982 (director – POPESCU Valentina)

Then:
 ● In 1984 another neurological department for 

children was established within the Institute of 
Scientific Research in the Domain of Mother 
and Child’s Care (ISRDMCC; director – 
SMIRNOVA Ludmila);

 ● In 1985, establishment of psychoneurological 
department within Municipal Clinical Hos-
pital for children Nr.1 (director – DAMART 
Raisa);

 ● In 1985, establishment of newborn neurologi-
cal department within ISRDMCC (directors 
– MARTANIUC Ludmila, then, beginning 
with 1989 BOBOC Anatol);

 ● In 1990, establishment of psychoneurological 
department for young ages within ISRDMCC 
(director – DAMART Raisa)

 lEAVES FROM THE HISTORY OF 
cHIld’S NEUROlOGY IN REpUBlIc 
OF MOldOVA - scientific stage

Pediatric Neurology (course):
The course of Pediatric Neurology was founded 

as didactic discipline at State University of Medicine 
and Pharmacy “N. Testemitanu” by the order (PS-21) 
from 20.10.1994, within the Chair of Neurology and 
Psychiatry of Doctors’ Improvement Faculty. In 1995 
the course became part of Chair of Neurology and 
Neurosurgery. In 1996 the course passed to the Chair 
of Pediatrics of the Faculty of Doctors’ Improvement

In 1998 the course was reorganized in a separate 
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discipline called “Course of Neuropediatrics” of the 
Faculty of Doctors’ Improvement. This course is con-
ducted by Ph.D., Professor ILICIUC Ion, who has 
been exerting this function since 1994. 

Collaborators of the course: Dr. HADJIU Svetlana, 
who has been exerting since 1995 (professor associate 
since 2000) and became Director of Studies in 2000; 
BOBOC Anatol (since 2002) as assistant; CALCII 
Cornelia (collaborator since 2005) as assistant.

Practical process is assured by the following cli-
nical bases: ISRDMCC (three departments of neu-
rology, neurorecovery, reanimation and polyclinic), 
MCH Nr.1 for children (departments of neurology 
and reanimation).

Figure 3. Collaborators of the department

Organization’s mission:
 î Specialization: continuous training of future 

neuropediatrician through post academic training of 
residents (interns); continuous training of doctors 
(pediatrician, neuropediatrician, family doctor, reani-
matologist, etc.).

 î The goal of this course is to prepare RM 
professionals in conformity to requirements concern-
ing medical specialists. The achievement of this goal 
is based on continuous training of future neurope-
diatrician, pediatrician and family doctor. The main 
stages include: post academic training of interns at-
tested after license examination; courses of thematic 
continuous training for pediatricians, neonatologists, 
neurologists, neuropediatricians, family doctors, in-
fectologists, reanimatologists evaluated by an oral ex-
amination. The course collaborators have their activity 
guided by the effectual directives. They execute and 
obey intern rules, duty obligations, and dispositions of 
the Director of Neurology Department.

 î Resident neuropediatricians have a 4-year-
course in conformity to the plan of post academic tu-

ition of the respective dean’s office. The future neuro-
pediatrician, for his practical and pedagogical activity, 
should pass through residency, clinical internship and 
doctorship. The resident will acquire the methods of 
diagnosis, prophylaxis and treatment of neurological 
disorders in children. The neuropediatrician will pos-
sess the required skills in medical urgency situations 
concerning the child.

Main research directions of the organization: 
elaboration of a unique strategy concerning diagno-
sis, prophylaxis and treatment of neuropediatric di-
sorders; prophylaxis and treatment of severe compli-
cations of disorder touching child’s CNS, assessment 
of maturation and trophic levels in nervous system of 
infants and fetus, and therapeutic correction of these 
states; to elaborate a unique strategy concerning dia-
gnosis and treatment of perinatal encephalopathy and 
epilepsies in children; to implement new methods of 
diagnosis and treatment of perinatal encephalopathy 
and epilepsies in children.

During these years more than 1200 doctors and 
4 generations of residents have been prepared, 7 pa-
pers of PhD in medicine were elaborated under the 
guidance of Professor Iliciuc: Acute toxic-infectious 
encephalopathy in young children (Ph.D. degree pa-
per, ILICIUC, I., 1993); Characteristics of acute to-
xic-infectious encephalopathy in infants with malnu-
trition (BIRCA, A., 1997); Neuroendocrine disorders 
in encephalo-miocardiopathies (SOITU, M., 1997); 
Characteristics of diagnosis and rehabilitation treat-
ment of hypoxic-ischemic encephalopathies in in-
fants (HADJIU, S., 1998); Epidemiology of epileptic 
syndrome and epilepsies in young children from Re-
public of Moldova (ROTARU, A., 2003); The syndro-
me of floppy neurogenic child, characteristics of dia-
gnosis and treatment (VACARCIUC, C., 2008); The 
incidence of neurological outcomes in preterm new-
borns with extreme and very low birth weight with 
intrauterine infection (MIRON, A., 2009).

It is important to specify assemblies and conferen-
ces organized and unfelt due to important efforts and 
human resources. 

The main scientific forums organized by collabo-
rators of neuropediatric course:

 ● Eradication of poliomyelitis in RM – republican 
seminar (2000);

 ● Epileptic syndrome and epilepsy in children – re-
publican seminar (2000);

 ● Diagnosis and treatment of epilepsy in children – 
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republican conference (2001);
 ● Epilepsy in child – republican seminar (2002);
 ● Toxic-infectious encephalopathy in children – re-

publican seminar (2003);
 ● Achievements and perspectives of development of 

Neuropediatry in RM – Moldo-Suisse practi-
cal-scientific conference (2003);

 ● Epilepsies in different age children – republican 
conference in collaboration with professors 
from Great Britain (2004);

 ● Actualities of Neuropediatry - republican con-
ference in collaboration with professors from 
USA (2004);

 ● Actualities in neurology of newborns and young 
children – republican conference with interna-
tional participants (12 countries invited; 2005);

 ● Actualities in Neuropediatry, infant’s neurosur-
gery and the rehabilitation of children with disa-
bilities - republican conference in collaboration 
with guests from Great Britain (2007);

 ● Epilepsy, characteristics of diagnosis and treat-
ment - republican conference in collaboration 
with guests from USA (2008);

 ● Actualities in Neuropediatry - republican seminar 
in collaboration with guests from USA (2009);

 ● Actualities in Neuropediatry - republican semi-
nar in collaboration with guests from Slovenia 
(Miko Milivoj Velickovic, 2010);

The course collaborators annually do internships 
and trainings abroad and also participate in national 
and international forums.

International participations:
 ● The 9th EFNS Congress (Athens, Greece, 2005);
 ● Congress concerning the disproof of epilepsy 

(Paris, France, 2005);
 ● Iasi-Chisinau conference “Actualities in Neu-

rology” (Iasi, Romania, 2005);
 ● International seminar on neurology “Methods 

of treatment of neurologic disorders” (Baden-
Baden, Germany, 2006);

 ● The 10th EFNS Congress (Glasgow, Great Bri-
tain, 2006);

 ● The 10th symposium of neurologists and neuro-
surgeons Chisinau-Iasi (Romania, 2007);

 ● The 11th EFNS Congress (Brussels, Belgium, 2007);
 ● Internship “Methods of treatment of neurolo-

gic pathologies” (Krakow, Poland, 2007);
 ● The 12th EFNS Congress (Madrid, Spain, 2008);
 ● The 13th EFNS Congress (Florence, Italy, 2009);

 ● The 10th International Congress of Neurolo-
gists (Kiev, Ukraine, 2009);

 ● The 10th Symposium of Neurologists and Neu-
rosurgeons Iasi-Chisinau (2009);

 ● Internship “Methods of treatment of neurologic 
pathologies” (Targu Mures, Romania, 2010);

 ● The 33rd Conference of Neuro-Psychiatry and 
Associated Child and Teenager Professions 
with International Participation (Targu Mures, 
Romania, 2010);

 ● The 10th SNPCAR Congress (Targu Mures, 
Romania, 2010);

 ● The 14th EFNS Congress (Geneva, Suisse, 2010).
Editorial activity provided by collaborators
More than 500 scientific works were made (under 

the tutorage of Professor Iliciuc Ion):
 ● Toxic-infectious encephalopathy in infants 

(monograph, Iliciuc, I., 1996);
 ● Epilepsy and epileptic syndrome in children 

(monograph, 2000);
 ● Manual of Neuropediatrics (Iliciuc, I., 2002, 2008);
 ● Young child’s epilepsy (monograph, 2008);
 ● Febrile seizures (national clinical protocol, 2009);
 ● Neonatal seizures (national clinical protocol, 2009);
 ● Prophylaxis and treatment of children’s nervo-

us system disorders (project, tutor Iliciuc, I.).
Brevets and inventions realized by course colla-

borators (more than 15):
 ● Method of prophylaxis of perinatal hypoxic-is-

chemic injuries in child;
 ● Method of treatment of organic injuries of 

central nervous system in infants;
 ● Method of treatment of cerebral palsy in children;
 ● Method of treatment of perinatal encephalo-

pathy in young children;
 ● Acceleration on NS maturation – a new 

method of early prophylaxis and treatment of 
NS pathology in children;

 ● Method of treatment of hyperkinesis in children;
 ● Method of assessment of fetus nervous system’s 

development;
 ● Method of treatment on neurotic enuresis in 

children;
 ● Method of treatment of facial palsy;
 ● Method of treatment of brachial plexus palsy 

in children;
 ● Method of prognosis of CNS evolution in fetus;
 ● Method of treatment of neurologic disorders 

in children with perinatal hypoxic-ischemic in-
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juries of the brain;
 ● Method of diagnosis in preterm newborns 

with extremely and very low weight.
Distinctions, medals and titles obtained by colla-

borators participating at diverse forums and contests:
 ● Diploma of excellence and Silver medal at 

International Salon ProInventica 2008 (Cluj-
Napoca, Romania) – Hadjiu, S.;

 ●  Diploma of excellence and Gold medal at In-
ternational Salon Inventica 2008 (Iasi 600, Ro-
mania) – Hadjiu, S.;

 ● Diploma of excellence and Gold medal at In-
ternational Salon ProInventica 2009 (Cluj-
Napoca, Romania) – Hadjiu, S.;

 ●  Diploma of excellence and Gold medal at In-
ternational Salon Inventica 2009 (Iasi 601, Ro-
mania) – Hadjiu, S.;

 ● Diploma of excellence and AGEPI coupe 
(Chisinau, 2009) – Hadjiu, S.;

 ● Diploma and the award of National Autho-
rity for Scientific Research within Ministry of 
Education of Romania (for a group of authors) 
and the gold medal at International Salon In-
ventica (Bucuresti, 2010) – Hadjiu, S.;

 ● Diploma of excellence and Gold medal at In-
ternational Salon ProInventica 2011 (Cluj-
Napoca, Romania) – Hadjiu, S.

Presently we work on a project entitled “The role 
of neurotrophic factors in remediation of perinatal 
hypoxic-ischemic encephalopathies” within the paper 
of doctor habilis (Hadjiu, S.). “Diagnosis, prophylaxis and 
therapeutic characteristics in children with perinatal injuries 
of central nervous system”. In this work, the author will 
focus on early diagnosis and treatment of neurologic 
pathologies that appear as complications of perinatal 
aggressions, and also on acceleration of maturation and 
regeneration of nervous cells in child with neurologic 
disorders. Another PhD paper, entitled “Characteristics 
of diagnosis and treatment of epilepsy in infants” (Calcii, 
C.), is focused on the assessment of immune disorders 
in infant’s epilepsy. The monographs “Hypoxic-ischemic 
encephalopathies in infants, characteristics of diagnosis 
and treatment”, “Comas in children”, and “Methods of 
investigation on NS in children” are in making. 

dIREcTIONS OF STUdIES:

 ● Elaboration of a unique strategy concerning 
the treatment of states of emergency in neu-

ropediatrics;
 ● Epilepsy: epidemiologic studies and study of 

immunologic disorders in epilepsies during the 
first year of life (antiphospholipid antibodies, 
immunoglobulins and Non-specific neuronal 
enolase (NSE));

 ● Hypoxic-ischemic perinatal encephalopathies: 
perspectives of therapeutics and prophylaxis 
(study neuroimagistich).

 ● The syndrome of floppy neurogenic child: cli-
nical-electrophysiological studies;

 ● Hydrocephaly in children: clinical-imagistic studies;
 ● 3rd group preterm newborns: perspectives of 

neuropsychic development.
In 2010, the clinical experimental labora-

tory of fetal neurology was established within the 
ISRDMCC on the order of professor Iliciuc I. The 
laboratory has the following objectives:

 ● Elaboration of new strategies concerning the 
management of gestation and the improvement 
of medical care addressed to pregnant women;

 ● Assessment of risks of disorders concerning 
the CNS of fetus;

 ● Early diagnosis, prophylaxis and treatment of 
CNS pathology in children.

It is important to mention the attribution of pro-
fessor Iliciuc and his colleagues to the development 
of neuropediatrics in RM. His work is known and 
appreciated on national and international levels.

Throughout years the course has been focused on 
strategies of primary prophylaxis of psychoneurolo-
gical complications. This should be a priority for the 
state, for social organizations and for us doctors.

The edited publications were created in order to 
inform doctors and colleagues from associated do-
mains on problems of developing child and the possi-
ble disorders, and to keep them up to date. 

We all know how many patients we do have and 
how many problems we have to solve during consul-
tations and/or hospitalizations. Nevertheless, we love 
our profession and, moreover, we dedicate ourselves 
to its development and improvement. Although yo-
ung the specialty of Neuropediatrics deserves all our 
attention and respect. Therefore we wish it “Happy 
Anniversary and Good Luck!” 


