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Medic cu realizări excepţionale
Dr. hab. Ludmila EŢCO 

la 65 de ani

Savantul cu renume Ludmila Eţco s-a născut 
la 20 iunie 1945 în com. Buţeni, r. Hînceşti. După 
absolvirea cu menţiune a şcolii medii  în anul 1962 şi a 
Facultăţii de medicină generală a Institutului de Stat 
de Medicină din Chişinău în 1968, a fost angajată, 
conform ordinului de repartizare al Ministerului 
Sănătăţii, la Spitalul Clinic Raional Nisporeni în 
funcţie de medic obstetrician-ginecolog. 

 Ocupă succesiv funcţiile de medic de sector 
în consultaţia de femei nr. 2 (Chişinău, 1970-
1972), medic ordinator în staţionarul Maternităţii 
republicane (Chişinău, 1972-1977), medic-şef 
adjunct pe probleme curative la Maternitatea nr. 1 
(Chişinău, 1977-1986), medic-şef adjunct pentru 
expertiză medicală al Centrului de Ocrotire a 
Sănătăţii Mamei şi Copilului (Chişinău, 1986-
1988), şef al Departamentului ştiinţifi c obstetrică 
(Chişinău, 1988-2003) şi director (Chişinău, 2003-
2010) al Institutului de Cercetări Ştiinţifi ce în 
Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. 

În anul 1977, doamna Ludmila Eţco începe 
activitatea pedagogică la USMF “Nicolae 
Testemiţanu” în funcţie de asistent universitar. În 
1984 susţine teza de doctor „Analiza comparativă 
a operaţiei cezariene intra- şi extraperitoneale”, 
iar în 1995 – teza de doctor habilitat „Metode 
nemedicamentoase de profi laxie a complicaţiilor 
septico-purulente după operaţia cezariană” la 
specialitatea obstetrică şi ginecologie, devenind 
prima femeie-obstetrician din Republica 
Moldova cu grad ştiinţifi c de doctor habilitat. În 
anul 2004 i se conferă titlul ştiinţifi c de profesor-
cercetător.

În perioada de activitate doamna Ludmila Eţco 
s-a afi rmat ca un specialist cu vaste cunoştinţe în 
domeniul obstetricii şi ginecologiei, responsabilă, 
cu iniţiativă şi spirit inovator. Deţine categoriile 

superioare de califi care ca medic obstetrician-
ginecolog şi medic specialist în managementul 
sanitar, este consultant şi acordă asistenţă medicală 
urgentă populaţiei republicii.

Pe parcursul anilor 2003-2010, a gestionat 
activitatea uneia din cele mai prestigioase instituţii 
– Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce în domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, inclusiv cea 
de cercetare-dezvoltare. 

Dr.hab. Ludmila Eţco participă la crearea 
tehnologiilor moderne medicale adjuvante de 
profi laxie, diagnostic şi tratament al afecţiunilor 
septico-purulente în obstetrică şi ginecologie, 
reducerea morbidităţii şi mortalităţii infantile şi 
materne în Republica Moldova. Este autor a peste 
250 de lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 7 monografi i, 
1 compendiu, 13 ghiduri naţionale, 13 elaborări 
metodice şi 29 brevete de invenţie. A obţinut 4 medalii 
de aur, una de argint şi 5 de bronz la Expoziţiile 
Naţionale şi Internaţionale de Inventică.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea medicinii 
şi rezultate remarcabile în activitatea profesională, 
didactică şi de inovare a fost decorată cu Medalia 
de Aur „The WIPO Medal for Outstanding 
woman inventor Certifi cate WIPO AWORD” 
a OMPI (2000), Diploma de excelenţă şi ordinul 
tehnico-ştiinţifi c şi cultural „Leonardo da Vinci” 
(2000), Diploma de Recunoştinţă a A.Ş.M. (2004), 
distincţia onorifi că „Inventator remarcabil” (2004), 
Premiul Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii 
al CSŞDT al Republicii Moldova (2004). Sub 
conducerea ştiinţifi că a profesoarei Ludmila Eţco au 
fost pregătite şi susţinute 6 teze de doctor şi 4 teze 
de doctor habilitat.

Graţie realizărilor ştiinţifi ce importante în 
domeniul profi laxiei complicaţiilor septico-
purulente în obstetrică şi ginecologie, dr.hab. 
Ludmila Eţco se bucură de respect şi apreciere. Este 
membru al Consiliului Naţional pentru coordonarea 
şi monitorizarea realizărilor Programului Naţional 
de promovare a modului sănătos de viaţă, membru 
al Asambleei A.Ş.M., Preşedinte al Consiliului 
Ştiinţifi c Specializat pentru susţinerea tezelor de 
dr. şi dr.hab. în obstetrică şi ginecologie, Preşedinte 
al Consiliului Ştiinţifi c al Institutului de Cercetări 
Ştiinţifi ce în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi 
Copilului, vicepreşedinte al Consiliului de conducere 
a societăţii “Obstetrică şi Ginecologie”  membru al 
Comisiei republicane ştiinţifi co-metodice de profi l 
„Obstetrică şi ginecologie” pe lângă Consiliul de 
Experţi al MS, membru al Comisiei de Atestare 
pentru obstetrică şi ginecologie, voluntar al Fundaţiei 
Ecoul Cernobâlului din RM, membru al colegiilor de 
redacţie ale revistelor ştiinţifi co-practice „Buletin de 
perinatologie”, „Sănătate publică şi managementul 
în medicină” şi „Curierul medical”. 

În numele comunităţii ştiinţifi ce şi al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, îi adresăm sincere felicitări 
dnei Ludmila Eţco cu ocazia onorabilei vârste. 
Sănătate, bucurii de la cei dragi şi succese întru 
dezvoltarea ştiinţei şi practicii medicale!

Academician Teodor Furdui
Doctor în medicină Leonid Chişlaru


