
Natalia GHEORGHIU 

Natalia GHEORGHIU (29 noiembrie 1914, s. Lesnoe, actualmente comuna Manzâr, raionul 
Tarutino, regiunea Odesa – 4 februarie 2001)  a fost un chirurg pediatru; doctor habilitat în 
științe medicale, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe Medicale a 
URSS. Este considerată a fi pionierul chirurgiei pediatrice din Moldova. 

A absolvit Facultatea de Medicină a Universității din București în 1940. După finisarea studiilor 
s-a întors la Chișinău, unde a început o carieră în chirurgie pediatrică. La Chișinău a mai făcut o 
facultate, la Institutul de Medicină.   

A avut o contribuție determinantă în diversificarea chirurgiei abdominale a nou-născuților, și 
anume în chirurgia tubului digestiv (preponderent chirurgia colonului și a regiunii ano-rectale), 
a ficatului, căilor biliare, tumorilor mediastinale și retroperitoneale, chirurgia toracică, urologică, 
plastică, în domeniile ortopediei și traumatologiei, combustiologiei, anesteziologiei și terapiei 
intensive, hemodializei etc. Printre metodele introduse de Natalia Gheorghiu în practica 
chirurgicală se numără metoda de demoplastie, radiometrul diferențial pentru diagnostic în 
medicină, perefratorul special și altele. 

La inițiativa sa, în 1957, la Spitalul Republican pentru Copii s-a deschis, în premieră, o secție de 
chirurgie pediatrică. Câțiva ani mai târziu, a contribuit la înființarea Centrului chirurgical 
pediatric, care în prezent este numit în onoarea sa. A fost profesor la Universitatea de Medicină 
și Farmacie din Chișinău și a scris peste 250 de lucrări de metodologie chirurgicală, 
dermatoplastie și tehnici de imagistică în chirurgia pediatrică.  

A condus Societatea Chirurgicală din Moldova. 

A fost decorată cu 4 ordine și 11 medalii, printre care Ordinul Drapelul Roșu al Muncii, Ordinul 
Prieteniei Popoarelor, Ordinul Republicii și Medalia Comitetului Internațional pentru Apărarea 
Păcii. A fost Om Emerit în Științe și Medic Emerit. 

În Chișinău, în onoarea sa a fost numită  strada Academician Natalia Gheorghiu și un liceu din 
sectorul Râșcani – Liceul Teoretic „Natalia Gheorghiu”.  
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