


 În 1912, într-un spital de boli mentale din Costiujeni, a 

fost montată prima instalație radiologică, utilizată pentru 

radioterapie şi roentgendiagnostică;

 În 1923-1924 în Chișinău au fost montate două instalații

de radioterapie pentru terapia bolilor de piele, inclusiv 

cele cauzate de ciuperci;

 În anul 1945, în Spitalul Clinic Republican a fost deschis 

primul departament pentru radioterapie profundă.
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 În spitalul N.4  din Chișinău a fost deschis Departamentul 

oncologic pentru 35 de paturi, 15 paturi fiind destinate 

pentru tratamentul ginecologic. Spitalul fiind echipat şi cu 

o camera speciala pentru tratament cu radiu;

 Dispensarul Oncologic Republican;

 Dispensarul din Soroca a fost dotat cu"Stabilivolt“;

 Dispensarul din Bender - "Stabilivolt„;

 Dispensarul din Bălți, în decembrie 1950 a fost echipat cu 

un instalaţie radioterapeutică “РУМ-3”.



 doi medici radioterapeuţi:
 Primul a facut ordinatura clinică la Institutul Central de 

radiologie cu raze X în Leningrad;

 Al doilea  a efectuat specializare în radioterapie la Institutul 
de perfecţionare a medicilor din Odesa;

 În anul 1951 a apărut primul medic radiolog la Centrul 
Naţional de Oncologie



 În 1957, au existat 25 de dispozitive de RT, inclusiv 11 de 
radioterapie profundă şi 14 pentru RT superfacială;

 În anul 1957, în Centrul Oncologic Republican din Bălți a 

fost dotat cu GUTCo-400 și GUTCo-20;

 În 1958, în clinicile oncologice din Chișinău, Soroca au
fost deschise departamente pentru terapia intracavitară;

 În 1959, în Centrul Oncologic din Soroca a fost instalata
GUTCo-20;

 În1965, pentru RT existau 40 de instalaţii în țară, 

inclusiv 18 pentru radioterapie profundă, 10 pentru RT de 
contact, 12 RT superficială, 8 din ele a fost destinate 
pentru epilare radiologică a părului.
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Fondatorul și creatorul Asociației Fizicienilor Medicale din 
Moldova putem considera pe

George S. Zakharchenko

Anii 60-80 cînd a activat Dnul Zakharchenco a fost cele 
mai important moment în  dezvoltarea  fizicii 

medicale. În Institutul Oncologic din Moldova a fost 
montat " Луч ", "Rokus" (l968), ,, BETATRON“ (1974)," 

AGAT- B “ (1975), RUM-7 și  RUM -17 în1970 .  

Dnul Zakharchenco duce o corespondență intensă cu 
colegii săi din străinătate.

El a efectuat cercetări științifice.
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 Din păcate, după moartea lui George Semenovici și 

Valentin Sergheevici,  Asociația a încetat din activitate;

 Abia în ianuarie 2016, datorită inițiativei

Dlui Alexandru Huştuc a fost complet restabilită…


