Jubileu
Dr. hab. Vladimir HOTINEANU
la 60 de ani

Profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe
medicale, chirurg de renume, Vladimir Hotineanu
este o figură proeminentă pe firmamentul culturii
medicale basarabene la început de mileniu, o
personalitate prodigioasă, care prin formarea sa
ca specialist, prin talentul său managerial, prin
capacitatea sa proverbială de muncă, fără îndoială,
rămâne un etalon al profesionalismului şi un
exemplu demn de urmat pentru generaţiile de medici
care vin.
Vladimir Hotineanu s-a născut la 1 octombrie
1950, în oraşul Kâzâl-Orda, Republica Kazahstan,
unde i-au fost deportaţi părinţii şi buneii în 1941, în
urma represiunilor staliniste. Părinţii şi-au educat cei
doi copii, pe Vladimir şi Tamara, în spiritul onestităţii,
al demnităţii de neam şi al cultului pentru muncă.
Oameni harnici şi gospodari fiind, în acele condiţii
vitrege şi-au întemeiat totuşi o gospodărie, dar au
ţinut din tot sufletul să-şi aducă copiii pe meleagurile
natale.
Vladimir şi-a dorit extrem de mult să devină
medic. În 1968 a absolvit şcoala medie şi în acelaşi
an a devenit student al Institutului de Stat de
Medicină, pe care îl absolveşte cu brio în 1974. Şi-a
văzut visul cu ochii. Cu atât mai mult, cu cât a ales
ceea ce e mai greu de făcut în medicină – chirurgia.
Student fiind, din iunie 1971 până în august
1974 lucrează felcer la Spitalul de Traumatologie şi
Ortopedie al Ministerului Sănătăţii. În 1974-1975
şi-a făcut debutul la spitalul orăşenesc din Tiraspol.
A urmat o perioadă de trei ani de activitate în calitate
de chirurg în cadrul spitalului din Sărăteni, Teleneşti.
Iar din septembrie 1978 până în octombrie 1980
urmează ordinatura clinică a Institutului de Stat de
Medicină din Chişinău.
Fiind remarcat pentru eforturile depuse în studiu
şi pentru resursele sale intelectuale inepuizabile, este
delegat la Institutul de Chirurgie „A. V. Vişnevski” al
Academiei de Ştiinţe a URSS, Moscova, pentru a-şi

pregăti teza de doctor în medicină, pe care o susţine
în 1984. În 1990 susţine teza de doctor habilitat
în medicină. Iar în 1991 devine profesor în cadrul
Catedrei Chirurgie spitalicească nr. 2, peste un an
fiind desemnat şef al acestei catedre. În aprilie 1993
i se conferă titlul ştiinţific de profesor universitar.
Energetica şi harul, calităţile sale de manager iscusit,
fac ca în ianuarie 1995 să fie promovat în funcţia de
prorector în probleme de medicină clinică.
În toţi aceşti ani de muncă asiduă a
publicat 6 monografii, consacrate chirurgiei
hepatobiliopancreatice. Activitatea sa didactică
s-a soldat cu 464 de lucrări ştiinţifice şi metodice
publicate, dintre care 308 lucrări au văzut lumina
tiparului în ultimii 10 ani (1999-2009) . În calitatea
sa de profesor universitar a contribuit enorm la
formarea tinerilor medici, oferindu-le cu generozitate toate cunoştinţele şi abilităţile pe care le posedă.
A elaborat 6 manuale şi teste la chirurgie, 8 ghiduri
şi compendii, recomandări metodice, care prin
valoarea lor didactică sunt de un real folos pentru
instruirea studenţilor, doctoranzilor, medicilor în
devenire.
Este la fel de prolific şi în domeniul proprietăţii
intelectuale.
Fiind un strălucit inventator şi
implementând în activitatea cotidiană propriile
invenţii şi inovaţii, obţine 7 patente.
Este membru al Academiei Jefferson din New
York şi al Asociaţiei Internaţionale de Chirurgie
Hepatobiliopancreatică din România şi Rusia,
al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolai Pirogov” din
Moscova, m.cor. al Academiei de Ştiinţe şi Arte
din Paris, Franţa ş. a. În ultimii 10 ani a participat
la o multitudine de foruri ştiinţifice internaţionale,
conferinţe, congrese, simpozioane.
Cu multă
înţelepciune şi perseverenţă conduce Catedra
Chirurgie nr. 2.
Calităţile de chirurg proeminent, de manager
responsabil au dus la numirea sa în iunie 1998 în
funcţia de viceministru al Sănătăţii.
Pentru activitatea prodigioasă, pentru munca-i
creatoare este decorat cu mai multe distincţii
guvernamentale: Meritul Civic (1995); Om Emerit
(2000); Laureat al Premiului de Stat al RM (2004);
Medalia „Nicolae Testemiţanu” (2005).
Şi, pentru că este un om nu doar competent, ci şi
cu un simţ deosebit al responsabilităţii, în 2009 afost
numit în înalta funcţie de Ministru al Sănătăţii.
La această semnificativă aniversare, venim
cu mărturii de înaltă consideraţie pentru Domnul
Ministru al Sănătăţii şi pentru Chirurgul de
excepţie, care este Vladimir Hotineanu. Îi dorim
multe succese notabile, o viaţă lungă, plină de noi
împliniri, optimism, energie tinerească, o sănătate
stabilă şi fericire alături de cei dragi.
Vivat! Crescat! Floriat!
Acad. Ion Ababii,
rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”
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