Facultatea de Medicină din Iaşi, deși figura la 1860 în proiectul inițial al Universității – prima instituție
modernă de învățământ superior din ţară – și-a deschis porțile în toamna anului 1879, prin contribuția
unor entuziaști profesori și susținători (M. Kogălniceanu, N. Kretzulescu). În pofida faptului că primii
ani de viață ai școlii de medicină de la Iași au fost marcați de dificultăți materiale și de lipsa de
experiență, de-a lungul timpului s-a dezvoltat ca o şcoala medicală de prestigiu, bucurându-se nu doar
de medici de renume, ci şi de pedagogi înzestraţi, adevăraţi arhitecţi ai sistemului de învăţământ
medical superior precum Leon Scully, Petru Poni, Alexandru Brăescu, Ioan Tănăsescu, Elena
Densușianu-Pușcariu, Grigore T. Popa sau Vladimir Buţureanu. Încă de la începutul veacului al XX-lea
profesorul Iuliu Haţieganu remarca la Iaşi „autentice metode de învăţământ” făurite să asigure şi să
menţină calitatea academică.
În anul 1948, Facultatea de Medicină şi-a căpătat independenţa juridică, devenind Institutul de
Medicină şi Farmacie „Dr. D. Bagdasar”, având în componența sa Facultatea de Medicină Generală,
Pediatrie, Igienă, Stomatologie și Farmacie. Ulterior sunt desființate succesiv - Facultatea de
Stomatologie în 1951, Facultatea de Farmacie în 1952, Facultatea de Igienă în 1956, iar Facultatea de
Pediatrie se transformă în secție de Pediatrie, alături de secția de Medicină Generală.
În 1965 Institutul de Medicină își schimbă din nou structura, devenind Institutul de Medicină și
Farmacie cu trei facultăți – Facultatea de Medicină cu două secții – Medicină Generală și Pediatrie,
Facultatea de Medicina Dentară și Facultatea de Farmacie.

Începând cu anul 1991, acestei instituţii i se conferă statutul de universitate, primind patronajul
spiritual al celebrului reprezentant al Școlii de anatomie și al omul de știinţă de talie internaţională
Grigore T. Popa (1892-1948), constituind un for de știință și de cercetare științifică și contribuind la
afirmarea medicinei românești. Pentru a răspunde provocărilor generate de explozia tehnologică în
domeniul biomedical, în 1994, Senatul Universităţii a luat decizia de a înfiinţa un program de studiu
în Bioinginerie Medicală.
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, cu cele patru facultăți, îmbină lunga sa
tradiţie de cercetare şi educaţie medicală cu oportunităţile şi provocările lumii moderne, devenind o
instituţie dinamică şi cu deschidere internaţională, având în prezent studenţi din peste 60 de ţări.
Instituţia noastră se bucură de un climat intern stimulativ intelectual, un mediu sensibil la nevoile
naţionale şi internaţionale şi de o puternică motivaţie şi atitudine profesională din partea cadrelor
didactice şi a studenţilor.
UMF Iași face parte din Grupul celor 12 Universități de Educație și Cercetare Avansată, iar în prezent
este singura instituţie de învăţământ medical românesc cotată în topul Times Higher Education World
University Rankings 2017-2018 și Times Higher Education 2018 New Europe. La indicatorul vizibilitatea
academică la nivel internațional, UMF Iași se situează pe primul loc în țară și în primele 500 de
universități din lume (locul 428).

SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ
”DR. IACOB CZIHAC” IAȘI

Spitalul Clinic Militar de Urgență ”Dr. Iacob Czihac” Iași este unitate sanitară cu paturi subordonată
Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naționale (MApN) care asigură asistenţă medicală în regim
de spitalizare continuă și spitalizare de zi, precum și asistență medicală în ambulatoriu de specialitate.
Este un spital public, multipavilionar, cu ambulatoriu integrat, clasificat în categoria a II -a, cu grad
înalt de competență și este încadrat în categoria ACREDITAT, certificare atestată de Ordinul numărul
190/05.04.2016 al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS).
Spitalul are sistemul de management al calității certificat în conformitate cu SR EN ISO 9001 și
certificare RENAR conform ISO 15189:2013 pentru Laboratorul de Analize Medicale și Laboratorul de
Anatomie Patologică.

Spitalul asigură în principal asistență medicală de specialitate pentru personalul armatei şi pentru
cadrele militare în rezervă şi în retragere care au domiciliul în localitățile de pe raza județelor aflate
în zona de responsabilitate: Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui și desfășoară activități de
expertiză medico-militară pentru personalul armatei sau pensionarii din MApN, MAI, MJ, SRI din
județele Botoșani, Iași, Neamț și Suceava.
Capacitatea spitalului este de 190 paturi pentru spitalizare continuă, structurat în trei secții clinice
(Medicină Internă, Chirurgie Generală și Anestezie și Terapie Intensivă), la care se adaugă zece paturi
pentru spitalizare de zi și cinci paturi în Compartimentul Primiri Urgențe (CPU).
În spital funcționează un număr de structuri care asigură desfășurarea în condiții optime și la
standarde ridicate a actului medical: bloc operator, sterilizare, laborator de analize m edicale,
laborator de radiologie și imagistică medicală, laborator de anatomie patologică, compartiment de
prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, comisia de expertiză medico -militară și farmacia
de spital, cu circuit închis.
Ambulatoriul integrat funcționează cu servicii medicale de specialitate, în toate specialitățile medicale
din secțiile cu paturi și, în plus, în specialitățile: medicina muncii, pneumologie, cabinet psihologic,
pediatrie,

recuperare

medicală

si

fizioterapie,

endocrinologie,

gastroenterologie, cabinet medicină dentară și boli infecțioase.
Mai multe informații pe: www.smuis.ro

cardiologie,

nefrologie,

INSTITUTUL MEDICO - MILITAR
Institutul Medico-Militar este instituția militară de
învățământ superior, subordonată Ministerului Apărării
Naționale prin Direcția Medicală, având sediul în
municipiul București și o secție în municipiul Târgu
Mureș.

Institutul Medico-Militar

asigură

pregătirea

medico-militară a studenților militari de la facultățile de
medicină, medicină dentară și farmacie din cadrul
Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”
București și a Universității de Medicină și Farmacie din
Târgu Mureș, pentru Ministerul Apărării Naționale,
precum și pentru alți beneficiari interni (din sistemul de
siguranță națională, ordine publică și justiție) și externi.
Formarea medicilor militari începe din momentul
admiterii

în

Institutul

Medico-Militar,

candidaţii

provenind din colegii militare şi licee civile. După absolvirea a 6 ani de studiu pentru specializările
medicină, medicină dentară şi respectiv 5 ani pentru farmacie, viitorii medici militari trebuie să susţină
examenul de licență. Absolvenții Institutului Medico-Militar pot concura la examenul de rezidențiat
pe locurile scoase la concurs de Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale pentru diferite
specialități, în concordanță cu nevoile sistemului medico-militar.
Pe lângă activitatea medico-militară din ţară, personalul medical militar de toate gradele şi
specialităţile şcolit în aceste instituţii militare de învăţământ medical de elită, participă azi activ în
teatrele de război unde România este angajată sub egida N.A.T.O. sau O.N.U., ducând mai departe
preţioasele tradiţii ale medicinii militare româneşti.
Mai multe informații pe: https://institutul-medico-militar.mapn.ro.

BRIGADA 15 MECANIZATĂ ”PODU ÎNALT”
La 1 ianuarie 1877, în baza Înaltului Decret nr. 2195/26
noiembrie

1876,

prin

divizarea

Regimentului

8

Dorobanţi (Roman), luau fiinţă Regimentele 14 şi 15
Dorobanţi.
În existenţa sa de 140 de ani, Regimentul 15 a participat
la toate cele trei războaie importante, de care a depins
însăşi existenţa României, Războiul de Independență,
Primul și Al Doilea Război Mondial.
La 1 iunie 1994, Regimentul 15 Mecanizat „Războieni”,
în

cadrul

amplului

restructurarea

a

proces

Armatei

de

reorganizare

Române,

a

şi

început

transformarea sa în brigadă mecanizată, activitate
încheiată la 28 februarie 1995.
La 9 mai 1996, Brigăzii 15 Mecanizate i-a fost înmânat de către preşedintele României Drapelul de
Luptă și a primit denumirea istorică de „Podu Înalt”, vechea denumire de „Războieni” fiind atribuită
Batalionului 151 Infanterie, aflat în subordinea marii unităţi.
Începând cu data de 01.08.2000, marea unitate s-a transformat în Brigada 15 Mecanizată Teritorială
„Podu Înalt” iar în anul 2008 unitatea a trecut cu succes prin cel mai complex proces de restructurare
a unei mari unităţi din cadrul Forţelor Terestre, în urma căruia a fost finalizată structura actuală a
brigăzii.
Ca o consecinţă a semnării programului Parteneriatului pentru Pace de către ţara noastră în anul
1994, chiar la începutul acestei iniţiative NATO în Europa, Batalionul 151 Infanterie a fost nominalizat

pentru participa la operaţii în sprijinul păcii.
Astfel, de-a lungul timpului, Brigada 15
Mecanizată a participat la diferite misiuni
multinaţionale de menţinere a păcii, în
Angola, Bosnia, Albania, Afganistan și Irak
Ultima misiune internaţională a militarilor
brigăzii a fost cea desfăşurată în perioada
februarie 2018 - septembrie 2018

atunci

când militarii Batalionului 151 Infanterie
“Lupii Negri” au participat ca Batalion de
Protecţie a Forţei în Teatrul de Operaţii din
Afganistan la misiunea “Resolute Support”.
Mai multe informații pe: www.bg15mc.ro

BATALIONUL 202 APĂRARE CBRN (I.D.)
,,General GHEORGHE TELEMAN’’
În baza Decretului Consiliului de stat nr. 87/12.10.1950
şi a Ordinului Marelui Stat Major nr. 12325/18.10.1950
la data de 20.10 1950 se înfiinţează Batalionul 42
Chimic în garnizoana Huşi.
Începând

cu

11.09.1965

este

reorganizat

sub

denumirea de Batalionul 202 Protecţie Antichimică,
ulterior

schimbându-se

numai

terminologia

de

specialitate (adaptare la vremurile pe care le-a parcurs
şi terminologia N.A.T.O.), iar din 01.05 2009 poartă
actuala denumire: Batalionul 202 Apărare Chimică,
Biologică, Radiologică şi Nucleară (Intervenţie

la

Dezastre).
La 03.08.1996 Batalionul 202 Protecţie Nucleară Biologică Chimică a primit noul Drapel de Luptă,
vechiul Drapel de Luptă al Batalionului a fost predat Muzeului Militar Naţional.
Cele mai semnificative tipuri de activităţi în care a fost angrenat batalionul şi care i -au adus aprecieri
deosebite au fost:
•

participarea la manevre şi executarea de exerciţii tactice cu forţe în toate zonele de operaţii
naţionale;

•

instalarea de dispozitive de decontaminare în folosul unor mari unităţi şi unităţi pe întreg
teritoriul ţării;

•

experimentarea unor echipamente individuale de protecţie Nucleară Biologică Chimică şi de
decontaminare;

•

participarea la acţiunile de limitare a dezastrelor produse pe teritoriul național;

•

participarea cu structuri de cercetare Nucleară Biologică Chimică şi decontaminare la
exerciţii

internaţionale

pentru

intervenţia

în

caz

de

urgenţă

nucleară

în

afara

amplasamentului la Centrala nuclearo-electrică de la CERNAVODĂ;
•

participarea cu personal de specialitate şi tehnică din dotare la constituirea spitalelor militare
de campanie care au desfăşurat acţiuni umanitare în Arabia Saudită (1991), Somalia (1993 1994) şi Angola (1995-1996);

•

participarea la exerciţiul naţional „DEMEX-05”(2005), unde batalionul a operaţionalizat
Compania Decontaminare Radiologică Biologică Chimică, care a fost evaluată, certificată şi
afirmată ca forţă dislocabilă NATO în 2005, reafirmată în 2008 sub o nouă structură: 3 Echipe
de Decontaminare Radiologică, Biologică şi Chimică.

În prezent, Batalionul 202 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică şi Nucleară (Intervenţie la Dezastre)
„General Gheorghe Teleman” reprezintă structura de bază, de apărare Chimică, Biologică, Radiologică
şi Nucleară, dislocată în zona de operaţii de est, cu misiuni la pace – de monitorizare a contaminării
radioactive în cadrul serviciului de luptă - supraveghere Chimică, Biologică, Radiologică şi Nucleară,
de intervenţie la dezastre Centrala nuclearo-electrică CERNAVODĂ, în caz de avarii sau accident la
acest obiectiv economic de importanţă naţională şi în situaţii de urgenţă pe raza judeţului Vaslui.

Conf. Dr.
Irina Iuliana COSTACHE
Prorector Studii universitare ciclul de studii învățământ clinic și masterat,
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași

Este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Medicină
Generală, promoția 1990.
Din 2015 este Conferențiar universitar doctor Disciplina Medicină Internă/Cardiologie.
Este Doctor în Științe Medicale, Medic primar Cardiologie și Medicină Internă.
Din 2014 este Coordonator USTACC (Unitatea de supraveghere și tratament avansat al pacienților
cardiaci critici) din Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași.
Deține Competență în Ecografie generală.
Este autor principal a peste 20 de cărți, coautor a 15 cărți (peste 30 de capitole), autor/coautor a 77
de articole, dintre care 28 în reviste cotate ISI (18 dintre acestea autor principal).
A participat în calitate de lector la workshopurile organizate în cadrul Congresului International al
studenților și tinerilor medici ”Congressis”, precum și la numeroase manifestări științifice naționale și
internaționale.
Din 2017 este Prorector Studii universitare ciclul de studii învățământ clinic și masterat.

Prof. Univ. Dr.
Lenuța PROFIRE
Decan Facultatea de Farmacie,
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Decan Facultatea de Farmacie, Coordonator activitate didactică – Disciplina de Chimie Farmaceutică,
Conducător de doctorat – domeniul Farmacie, membru în Consiliul Școlii Doctorale, IOSUD – UMF Iași
Domenii de cercetare: Design-ul, sinteza și caracterizarea unor noi compuși biologic activ:
caracterizarea fizico-chimică, spectrală (UV, FT-IR, 1H-RMN, 13C-RMN, DEPT, HRMS), termică (TGA,
DSC) și biologică (actiune antimicrobiană, antioxidantă, antiinflamatoare, antidiabetică) a unor noi
derivați heterociclici (cu structură xantinică, tiazolidin-4-onă, pirazolin-5-onă, azetidin-2-onă).
Îmbunătățirea profilului farmacologic și farmacocinetic al compușilor bioactivi prin utilizarea
biopolimerilor ca sisteme de eliberare (chitosan, chitosan / acid hialuronic, chitosan / xantan, celuloză
/ condroitin sulfat).
Principalele rezultate: 8 cărți de specialitate; 54 articole în reviste ISI, 35 articole în reviste indexate în
baze de date internaționale; peste 60 articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS, suplimente ale
unor reviste naționale / internaționale, CD; lector invitat la manifestări stiințifice / simpozioane /
conferințe naționale și internaționale; peste 120 de participări la conferințe naționale și
internaționale, director de grant/membru în echipa de cercetare (granturi naționale și internaționa le),
autor brevete de invenție.

Prof. Dr.
Laurenţiu ŞORODOC
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Profesor Universitar Habilitat Medicină Internă și Toxicologie Clinică, UMF „Grigore T. Popa” Iași.
Șef Clinica Medicină Internă II al Spitalului Clinic Județean de Urgențe “Sfântul Spiridon” Iași.
Medic primar medicină internă, medic specialist cardiologie și medicină de urgență.
Coordonator de rezidențiat în Medicină Internă al UMF „Grigore T. Popa” Iași.
Președinte al comisiei de examen medic specialist/primar medicină internă (CU Iași).
Membru al Comisiei Consultative a Prorectoratului Pentru Strategie Instituțională a UMF „Grigore T.
Popa” Iași.
Competențe în endoscopie digestivă diagnostică, ecografie generală, electrocardiograf ia de repaus și
de efort, ecocardiografie, monitorizarea Holter (a tensiunii arteriale și a electrocardiogramei), terapia
durerii, managementul serviciilor de sănătate.
Stagii de perfecţionare în Endoscopie digestivă pediatrică, Medicinã de Urgenţã şi Catastrofã – SMURD
Târgu Mureş, Terapie Intensivă Coronarieni și Urgenţe la SAMU 69 Lyon, Franţa.

Șef lucr. dr.
Richard CONSTANTINESCU
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Dr. Richard CONSTANTINESCU – medic, autor, iatroistoriograf, titularul disciplinei Istoria Medicinei –
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași; custode al Muzeului universității; inițiator
și coordonator al „Fototecii medicinei românești”; editor și redactor de carte, coordonator de colecții,
publicist, realizator de emisiuni radio-tv, speaker; doctor în medicină cu teza „Grigore T. Popa – medicscriitor și publicist” (2011).
Susține cursuri, seminarii și prelegeri de istoria medicinei, comunicare în sănătate, branding personal
și discurs public în medicină, creativitate, social media și design în medicină, medicină narativă.
Coordonează Clubul de literatură „V. Voiculescu” al UMF Iași; redactor al revistei Însemnări ieșene;
titular al cursului „Comunicarea cu mass media în domeniul sănătății” – Facultatea de Comunicare și
Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București.
Inițiator și coordonator al proiectului „Contribuții ale medicinei ieșene în Primul Război Mondial și în
Marea Unire” – al Primăriei Municipiului Iași, în parteneriat cu UMF Iași.
A publicat volumele:
Mihai Ștefănescu-Galați, Amintiri din Marele Război, Editura „Gr. T. Popa” Iaşi, 2017; Bolnavii lui Babeș
în fotografii, coautor Mircea Leabu, Editura „Gr. T. Popa” Iaşi, 2017; Mihai Ștefănescu-Galați, Răniți și
ranițe. Chirurgia Marelui Război, Editura „Gr. T. Popa” Iaşi, 2017; Ochiul tradiției, coautor Camelia
Bogdănici, Editura „Gr. T. Popa” Iaşi, 2017; Grigore T. Popa, Pericolul neisprăviților, Editura „Gr. T.
Popa” Iaşi, 2017; Emil Iordache, Nobelul literar slav, Editura Filos, București, 2015; Grigore T. Popa,
Jurnalul unui savant român în America, Editura Filos, București, 2014; Durerea în lumina Ortodoxiei
(cu binecuvântarea I.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei), Editura Sf. Mina, Iaşi, 2010;
Medici ieşeni în documente. Grigore T. Popa. vol. I, Editura „Gr. T. Popa” Iaşi, 2009; Grigore T. Popa,
Spectatorii istoriei, Editura „Gr. T. Popa”, Iaşi, 2009; Ion Petrovici, Prejudecată şi adevăr, Casa

Editorială Demiurg, Iaşi, 2008; Sensul durerii, Editura „Gr. T. Popa”, Iaşi, 2008; Eminescu la «Însemnări
ieşene», Editura „Gr. T. Popa”, Iași, 2006.
A primit următoarele distincții: Diploma Specială a Târgului de Carte LIBREX 2017 – pentru volumul
„Pericolul neisprăviților”; mențiune pentru proiectul „Brandingul de oraș în Iașul interbelic” (2015);
Premiul Special din partea Societăţii Române de Oftalmologie (2011); Diploma de Onoare din partea
Academiei Bârlădene (2007); Diploma de Excelenţă a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T.
Popa” Iaşi (2004); medalia „125 de ani de învăţământ medical ieşean” (2004); Diploma de Excelenţă
din partea ziarului Semnal, Tecuci (2003).
Blog: https://richardconstantinescu.wordpress.com
Email: dr.richardconstantinescu@gmail.com

Colonel medic, şef de lucrări dr.
Mihail-Silviu TUDOSIE
Comandantul Institutului Medico-Militar

Colonel medic dr. Mihail-Silviu TUDOSIE a absolvit Facultatea de Medicină Generală Bucureşti în
cadrul Institutului Medico-Militar. Este doctor în medicină din septembrie 2001 şi din anul 2008 medic
primar medicină internă, cu supraspecializare toxicologie clinică şi competenţă în urgenţe
prespitaliceşti.
Concomitent cu activitatea militară, colonel dr. Mihail-Silviu TUDOSIE a urmat şi o carieră didactică în
cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, catedra de Toxicologie Clinică.
Din anul 2011 este şef de lucrări toxicologie clinică la disciplina Farmacologie, Toxicologie şi
Psihofarmacologie Clinică a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” - Spitalul Clinic de
Urgenţă Floreasca.
Începând cu anul 1994 doctorul TUDOSIE a participat la numeroase stagii de pregătire, congrese şi
conferinţe de farmacologie şi toxicologie şi alte specialităţi medico-militare, interne şi internaţionale.
În anul 2014 colonel medic dr. Mihail-Silviu TUDOSIE a fost distins cu Premiul „Apariţie editorială de
excepţie a anului”, acordat de Editura Universitară „Carol Davila” pentru lucrarea „Intoxicaţia acută cu
compuşi organo-fosforici. Corelaţii toxicocinetice şi toxicodinamice” iar în anul 2015 a primit Emblema
de onoare a Medicinei Militare.
În perioada 2014-2016 a deţinut funcţia de Comandant al Centrului de Cercetări Ştinţifice Medico Militare iar din 2016 este Comandant al Institutului Medico-Militar.

Colonel medic M.Sc.
Aurelian Corneliu MORARU
Comandantul Spitalului Clinic Militar de Urgenţe „Dr. Iacob Czihac” Iaşi

Colonel medic Aurelian Corneliu MORARU a obţinut diploma de licenţă, titlul doctor -medic de la
Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) "Carol Davila" din Bucureşti și a primit diploma de
master în Politici Publice de la Școala Națională de Științe Politice și Administrație Publică (SNSPA) din
București.
În perioada 2001-2002 a participat la programul privind Dezvoltarea Politicilor și Sănătatea Globală
din cadrul Universităţii Georgetown, program care a inclus şi un stagiu extins la Organizaţia Pan Americană de Sănătate (PAHO). În noiembrie 2011 a absolvit un curs de management, nivel avansat,
pentru Serviciul Militar Medical în cadrul Institutului Medico-Militar, Bucureşti.
Doctorul Aurelian Corneliu MORARU a lucrat la Directia medicala a Ministerului Apararii Nationale ca
ofiter specialist pentru serviciile de sănătate, pe probleme legate de politicile d e sănătate,
interoperabilitatea medicală, educația, cercetarea în domeniul sănătății și cooperarea internațională.
A fost responsabil pentru planificarea strategică și evaluarea activităților medicale legate de forțele
dislocate, pentru toate fazele de desfășurare. De asemenea, în această poziție a lucrat îndeaproape,
ca dezvoltator de proiecte, în cadrul Partnership Information Management System (PIMS) în domeniul
standardizării telemedicinei. Dr. Moraru a fost desemnat ca reprezentant național pentru dou ă
grupuri de lucru în domeniul medical al NATO: Structura de Comunicare Medicală și Informatică
(MedCIS) și Consiliul de Standardizare Medicală (MedSB).
În această calitate, el acționează ca ofițer de legătură pentru șeful Comitetului de Servicii Medicale al
țărilor NATO, PpP și MD (COMEDS).
În 2004 a primit premiul pentrul “Cel mai bun funcționar public” ca o recunoaștere a activității sale.
Începând cu luna iunie 2008, Dr. Moraru este reprezentant național în Comitetul de Coordonare al
Centrului Militar Medical de Excelență al NATO (MILMED COE), din Budapesta, Ungaria.

În perioada 2012-2016, a fost numit Ofiter pentru Politici si Concepte și adjunct al sefului Biroului
Interoperabilitate la NATO MILMED COE, fiind responsabil pentru dezvoltarea și derularea scenariilor
generale pentru exercițiile militare NATO, în legătură cu Comitetul Internaţional de Medicină Militară,
Agenția Europeană de Apărare și EADRCC.
Începând cu luna septembrie 2017, colonel medic Aurelian Corneliu MORARU este comandant al
Spitalului Clinic Militar de Urgență "Dr. Iacob Czihac" Iași.

Farmacist Dr.
Doina ŞPAIUC
Șef Secție farmacie, Spitalul Clinic Militar de Urgență
“Dr. Iacob Czihac” Iași

Farmacist Dr. Doina ŞPAIUC a absolvit Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie
”Gr. T. Popa” Iași. De-a lungul carierei a activat ca farmacist în laboratoare de toxicologie,
microproducţie medicamente, farmacii cu circuit deschis şi farmacie cu circuit închis (de spital), la
momentul actual fiind şef secţie Farmacie în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob
Czihac” Iași.
Concomitent carierei profesionale doamna farmacist Dr. Doina ŞPAIUC a urmat şi o carieră di dactică,
la momentul actual fiind şef lucrări la Universitatea Apollonia, titular de curs „Farmacologie Clinică” şi
cadru didactic asociat la UMF Iaşi, Facultatea de Farmacie, catedra de Toxicologie.
Doamna farmacist desfăşoară, de asemenea, activităţi de cercetare în farmacologie în cadrul unui
proiect de cercetare cu fonduri europene, în colaborare cu Centrul de cercetare Domenico şi Institutul
de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi.

Locotenent colonel medic
Bogdan-Ştefan ZAMFIR
Şef Compartiment Primire Urgenţe, Spitalul Clinic Militar de
Urgență “Dr. Iacob Czihac” Iași

Lt. col. medic Bogdan-Ştefan ZAMFIR a absolvit cursurile Facultăţii de Medicină Generală din cadrul
Institutului Medico-Militar din Bucureşti în anul 2000 şi a efectuat un an de stagiu la Spitalul Clinic
Militar de Urgenţe Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti- Începînd cu anul 2001 a urmat
rezidenţiatul la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe "Sf. Spiridon" din
Iaşi.
În perioada 2006-2007 a urmat masterul „Management Sanitar” în cadrul UMF Iaşi, iar în 2010
cursurile postuniversitare „Training Course for Radiological Emergency First Responders” şi Outbreak
Response and Bioterrorism Investigation”.
În perioada iulie 2003-ianuare 2004 , a avut parte de cea mai intensă experienţă a carierei, participând
la o misiune în Afganistan, alături de batalionul "Lupii Negri", perioadă în care a lucrat cu formaţiuni
medicale americane.
Lt. col. Bogdan-Ştefan ZAMFIR este medic primar în medicina de urgenţă şi iubeşte această profesie.
Ca urmare, în paralel cu activitatea de Şef Compartiment de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului
Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” efectuează gărzi în cadrul SMURD Iaşi şi colaborează
îndeaproape cu prof. dr. Diana Cimpoeşu, şefa UPU-SMURD de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iaşi.

PREZENTAREA PROGRAMULUI:
Programul ŞCOALA DE VARĂ - „ELEMENTE DE TOXICOLOGIE CLINICĂ ÎN MEDICINA MILITARĂ” se
organizează în perioada 10-14.09.2018.
La ȘCOALA DE VARĂ vor participa 40 studenţi - 20 de studenţi ai Institutului Medico-Militar (în cadrul
stagiului de practică universitară a studenţilor Institutului Medico-Militar desfăşurat în Spitalul Clinic
Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iaşi) şi 20 studenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Grigore T. Popa” Iaşi.
Tematica selectată se circumscrie noţiunilor de toxicologie, medicină operaţională şi medicină de
urgenţă, activitatea contribuind astfel la pregătirea teoretică şi practică a studenţilor din cele două
instituţii de învăţământ superior medical.

OBIECTIVE DE INSTRUIRE:
•

acumularea de cunoştinţe utile referitoare la noţiunile de toxicologie, substanţe toxice, arme
chimice, evenimente chimice altele decât atacul, precum şi implicaţ iile acestora pentru
activitatea medicală şi militară;

•

prezentarea aspectelor de practică curentă aferentă tematicii, desfăşurate în organizaţiile
militare (supraveghere CBRN, mijloace de protecţie, mijloace de detecţie etc.);

•

cunoaşterea mijloacelor de intervenţie în caz de atac şi evenimente chimice;

•

completarea noţiunilor teoretice cu aplicaţii practice (simulare situaţie de urgenţă, măsuri de
prim ajutor);

•

oportunitatea studenţilor de a discuta şi învăţa direct de la personal specializat;

•

dezvoltarea schimbului de informaţii şi formarea de parteneriate între studenţii celor două
instituţii de învăţământ universitar medical.

ORGANIZATORI:
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi
Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iaşi
cu sprijinul
Institutului Medico-Militar
Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”
Batalionului 202 - Apărare CBRN.

LECTORI:
•

Prof. Dr. Lenuţa PROFIRE, Decan al Facultăţii de Farmacie, UMF Iaşi

•

Prof. Dr. Laurențiu ȘORODOC, Medicină Internă și Toxicologie Clinică

•

Conf. Dr. Irina COSTACHE, Medicină Internă, Prorector

•

Șef lucr. dr. Richard Constantinescu, Istoria Medicinei

•

Col. șef lucr dr. Mihail-Silviu TUDOSIE, comandantul IMM

•

Col. med. Aurelian-Corneliu MORARU, Comandantul SCMU Iaşi

•

Lt. Col. medic Bogdan Ştefan ZAMFIR, şef Compartiment Primire Urgenţe al SCMU Iaşi

•

Farm. Dr. Doina ŞPAIUC, şef secţie Farmacie SCMU Iaşi

•

Maior Lucian NICA, Comandantul Companiei Apărare CBRN / Brigada 15 mecanizată "Podu
Înalt"

TEME PRELEGERI:
•

Toxicologie clinică. Substanțe toxice

•

Managementul diagnostic al intoxicațiilor acute cu substanțe organo -fosforice

•

Managementul terapeutic al intoxicațiilor acute cu substanțe organo -fosforice

•

Substanțele chimice de la medicament la armă chimică. Accident sau suicid

•

Toxicologie. Arme chimice

•

Primul ajutor și tratamentul medical în urma efectelor produse de atacul cu arma chimică

•

Noțiuni teoretice specifice domeniului apărării CBRN în unitățile militare

•

Activități practice specifice domeniului apărării CBRN

•

S-au întâmplat la Iași... (elemente de iatroistoriografie)

LUNI, 10 SEPTEMBRIE

Loc de
desfăşurare

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi /
Spitalul Clinic Militar de Urgenţă Iaşi

Interval orar

Activitate

Cine conduce

9:00 - 9:30

Mesaj de bun venit
Prezentarea programului „Şcoala de vară”.
Cunoaşterea participanţilor.

Rector UMF Iaşi, Prof. Dr. Viorel
Scripcariu
Comandantul SCMU Iaşi

9:30 – 10:00

Prezentarea UMF Iaşi

Șef lucr. dr. Richard
Constantinescu

10:00 - 10:50

Substanţe toxice de luptă: agenți chimici

Prof. Dr. Lenuța Profire - Decan
Facultatea de Farmacie UMF Iaşi

11:00 - 12:00

Pauză de prânz

12:00 - 12:15

Prezentarea Spitalului Clinic Militar de Urgenţă Iaşi

Comandantul
SCMU Iaşi

12:15 – 13:00

Arme chimice.
Prezentare film tematic

Şef secţie Farmacie a SCMU Iaşi

13:00 - 13:50

Primul ajutor şi tratamentul medical în urma
efectelor produse de atacul cu arma chimică.

Şef CPU al SCMU Iaşi

13:50 – 14:00

Prezentarea reperelor orare şi a activităţilor care
se desfăşoară în data de 11.09.2018

Locţiitor Cdt. SCMU Iaşi

MARȚI, 11 SEPTEMBRIE

Loc de
desfăşurare

Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”

Interval orar

Activitate

Cine conduce

9:00 - 9:30

Primirea participanţilor.
Prezentarea Brigăzii 15 Mecanizată

Şeful de stat major
Şef comp. informare şi relaţii
publice

9:30 – 10:20

Prezentarea de noţiuni teoretice specifice
domeniului apărării CBRN în unităţile militare:
(clasificarea pericolelor CBRN; supravegherea,
detecţia, identificarea şi monitorizarea CBRN;
decontaminarea RBC;
echipamente de protecţie individuală etc.)
Prezentarea modului de lucru în cadrul Plutonului
de Analiză şi Prognoză CBRN

Cdt.
Companiei Apărare CBRN

10:20 - 10:50

Substanțele chimice - de la medicament la arma
chimică. Accident sau suicid

Cdt. IMM

11:00 - 12:00

Pauză de prânz

12:00 - 13:50

Prezentarea de activităţi practice specifice
domeniului apărării CBRN în organizaţiile militare

Cdt Companiei Apărare CBRN

13:50 – 14:00

Prezentarea reperelor orare şi a activităţilor care
se execută în data de 12.09.2018

Şeful de stat major

MIERCURI, 12 SEPTEMBRIE

Loc de
desfăşurare
Interval orar
7:00 - 8:00

Batalion 202 Apărare CBRN

Activitate
DEPLASARE CĂTRE GARNIZOANA HUŞI

Cine conduce
Cdt / Responsabil proiect

9:00 - 9:30

Primirea participanţilor.
Prezentarea Batalionului 202 Apărare CBRN

Cdt. Unităţii/Şeful de stat major

9:30 – 10:00

Prezentarea sălii de tradiţie a batalionului

Cdt. Unităţii/Şeful de stat major

10:00 - 10:50

Prezentarea de activităţi practice specifice
domeniului Apărării CBRN:
- Echipamente de protecţie individuală CBRN
- Echipamente pentru detecţia, identificarea şi
monitorizarea CBRN

Cdt. Companiei Cercetare CBRN

11:00 - 12:00

Pauză de prânz; Deplasare pentru participarea la
activităţile practice

12:00 - 13:00

Prezentarea unui exerciţiu practic-demonstrativ:
executarea decontaminării totale ca urmare a
producerii unui incident CBRN

13:00 – 14:00

DEPLASARE CĂTRE GARNIZOANA IAŞI

Cdt. Companiei Decontaminare
RBC
Cdt / Responsabil proiect

JOI, 13 SEPTEMBRIE
Loc de
desfăşurare

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi

Interval orar

Activitate

Cine conduce

9:00 – 10:50

Managementul diagnostic al intoxicațiilor acute cu
substanțe organo-fosforice

Prof. Dr. Laurentiu Șorodoc

11:00 - 12:00

Pauză de prânz

12:00 - 13:45

Managementul terapeutic al intoxicațiilor acute cu
substanțe organo-fosforice

Prof. Dr. Laurentiu Șorodoc

S-au întâmplat la Iași... (elemente de
iatroistoriografie)

Conf. Dr. Irina Costache
Șef Lucr. Richard
Constantinescu

14:00-15:00

VINERI, 14 SEPTEMBRIE
Loc de
desfăşurare

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi

Interval orar

Activitate

Cine conduce

9:00 – 10:00

Analiză post activitate

Reprezentanţi UMF Iaşi
Cdt. SCMU Iaşi

10:00 - 10:50

Decernarea diplomelor de participare.
Realizarea fotografiei de grup cu participanții

Reprezentanți UMF Iaşi
Cdt. SCMU Iaşi

