UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

PROGRAM-INVITAȚIE

Chişinău

Stimate (ă)____________________________________________

Senatul Universitar Vă invită să participaţi la Congresul
consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova, care se va desfășura în perioada 21-23 octombrie 2020.
Evenimentul va avea loc în cadrul Zilelor Universității.
Congresul este consacrat și Zilei Științei pentru Pace și
Cercetare.
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PROGRAM
21 octombrie
LIVE
INAUGURAREA CONGRESULUI ANIVERSAR, Sala Senatului
– 14:30–15:00
STATE OF THE ART LECTURES (trei simultan, conform Programului) – 15:00–16:00
STATE OF THE ART LECTURES (două simultan, conform Programului) – 16:30–17:30

22 octombrie
Format mixt*
Conectarea on-line a participanților** la sesiunile plenare
SESIUNI PLENARE - LIVE

–
–

9:00 – 09:30
9:30 – 12:00

Conectarea on-line a participanților** la sesiunile în secțiuni pe profil – 13:00 –13:30
tematic
SESIUNI ÎN SECȚIUNI PE PROFIL TEMATIC
– 13:30 –15:30

23 octombrie
On-line**, 5 off-line la CUSIM***
Conectarea on-line a participanților
CURSURI EDUCAȚIONALE și WORKSHOPURI MEDICALE,
5 workshopuri la CUSIM – LIVE
**

– 07:30 –08:00
– 08:00 –13:30

Format mixt ****
14:00 –14:30
Conectarea on-line pentru membrii Senatului
ȘEDINȚA SOLEMNĂ A SENATULUI și GALA LAUREAȚILOR
– 14:30 –17:30

EXPOZIȚII VIRTUALE:
Realizări în domeniul cercetării și inovării pentru ultimii 5 ani
1. Publicații didactice și științifice
2. Postere electronice
3. Obiecte de proprietate intelectuală
4. Participări la târguri și expoziții internaționale etc.

Prezența în sală a moderatorilor, a secretarilor și a raportorilor, iar participanții înregistrați la sesiune se vor conecta on-line prin
Google Meet
Informația cu privire la acces în cadrul manifestării va fi transmisă în perioada 20-23 octombrie, prin e-mail, pe adresa furnizată la
momentul înregistrării la Congres
***
https://congres.usmf.md/cursuri-educationale-workshop-uri-medicale-sinopsis/
****
Sala de conferințe, Complexul Sociocultural Universitar al USMF „Nicolae Testemițanu”, str. Nicolae Testemiţanu 25, or. Chișinău.
Ședința va fi transmisă LIVE, iar în sală vor fi prezenți membrii Senatului, invitații speciali, laureații
Detalii: https://usmf.md ; http://congres.usmf.md
*

**
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Stimați participanți la Congresul aniversar,
Dragi colegi și prieteni,
Am onoarea și deosebita plăcere, în numele
Senatului, să Vă adresez cordiale felicitări cu
prilejul aniversării a 75-a de la fondarea
Universității de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” și cu lansarea celui mai
important eveniment din șirul manifestărilor –
Congresul științific.
Anul 2020 e unul special, care ne-a determinat să ne depășim limitele, iar noi
încercăm să valorificăm oportunitățile pe care ni le oferă și să întrunim invitați și
specialiști renumiți de pretutindeni. Știința nu are hotare. La fel și relațiile frumoase
pe care le-am construit și le-am consolidat în timp.
Programul Congresului este variat și cuprinde prelegeri inedite, sesiuni plenare,
sesiuni în secții pe profil tematic, cursuri educaționale și workshopuri – care se vor
desfășura atât on-line, cât și off-line, și vă îndemnăm să profitați la maximum prin
participare activă, învățare, transfer de cunoștințe și bune practici, colaborare și
cercetare. Celebrarea celor 75 de ani de activitate va culmina cu Ședința solemnă a
Senatului și Gala Laureaților pe care vă invităm să le urmăriți live pe site-ul
Universității: https://usmf.md/ro
Aniversarea USMF „Nicolae Testemițanu”, marcată în aceste zile, este pentru noi
un adevărat prilej de mândrie. Faptul că am ajuns până aici, că am făcut față
provocărilor timpului, ne inspiră la mai mult!
Dragi membri ai comunității universitare, Vă exprim alese cuvinte de mulțumire
și de recunoștință pentru activitatea Dumneavoastră, pentru profesionalism,
responsabilitate și abnegație. Vă doresc multă sănătate, energie și forțe pentru a
contribui, și în continuare, la prosperarea Almei Mater. Împreună definim Calitatea,
Excelența și Performanța!
Vivat, Academia!
Rector
Emil Ceban
profesor universitar, dr. hab. șt. med.,
președintele Comitetului organizatoric
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Dragi colegi și membri ai comunității medicale,
tineri cercetători și cercetători cu renume,
Suntem bucuroși să Vă avem alături la Congresul
consacrat aniversării a 75-a de la constituirea Almei Mater,
care este organizat în premieră.
Comitetul științific a depus eforturi constante pentru a
face față tuturor provocărilor timpului, dar și a amploarei
evenimentului, reușind să elaboreze un program științific multidisciplinar, atractiv și bine echilibrat, care să reflecte întregul potențial creativ al
comunității universitare. Participanții – studenți, medici-rezidenți, doctoranzi,
cercetători, medici specialiști sau cadre științifico-didactice își vor regăsi, neapărat,
domeniul și subiectele de interes în diverse sesiuni plenare, comunicări științifice și
postere, cursuri educaționale și atelierele medicale.
Un adevărat tezaur îl reprezintă și publicațiile științifice (articole originale,
sinteze de literatură, note tehnice, eseuri, cazuri clinice etc.), materializate pe paginile
celor mai prestigioase reviste științifice de profil din Republica Moldova, toate – în
ediție specială, consacrate celor 75 de ani ai învățământului superior medical din țara
noastră.
Congresul este onorat de prezența și contribuția celor mai mari personalități din
medicină, farmacie, stomatologie, științele conexe, atât din țară, cât și de peste hotare,
devenind, astfel, o ocazie deosebită de schimb de cunoștințe actuale, opinii, impresii,
idei și de inițiere a proiectelor de viitor.
Avem toată încrederea că, împreună, vom reuși să transformăm problemele
generate de o criză majoră în oportunități și noi realizări.
Sănătate, succese și perseverență tuturor!
Stanislav Groppa
profesor universitar, dr. hab. șt. med.,
academician al AȘM,
președintele Comitetului științific
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Comitetul de organizare
Preşedinte:
Emil Ceban

– rector, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Preşedinte de onoare:
Ion Ababii
– rector viager, academician al AŞM, dr. hab. şt.
med., profesor universitar
Membri:
Stanislav Groppa
Olga Cerneţchi
Valeriu Revenco
Marcel Abraș
Victoria Craveț
Didina Nistreanu
Elena Raevschi
Lilian Șaptefrați
Silvia Ciubrei
Gheorghe Plăcintă
Mircea Beţiu
Oleg Solomon
Nicolae Ciobanu
Livi Grib

– prorector pentru activitate de cercetare, dr.
hab. şt. med., profesor universitar, academician AȘM,
– prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, dr. hab. şt. med., profesor universitar
– prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, dr. hab. șt. med., profesor universitar
– prorector pentru activitate socială, dr. șt.
med., conferenţiar universitar
– prorector pentru activitate economico-financiară
– secretar ştiinţific, dr. filos., conferenţiar universitar
– şef departament, Departamentul Cercetare,
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
– director, Şcoala doctorală în domeniul Ştiinţe
Medicale, dr. hab. şt. med., profesor universitar
– şef departament, Departamentul Comunicare
şi Relaţii Publice
– decan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. hab.
şt. med., conferenţiar universitar
– decan, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. şt.
med., conferenţiar universitar
– decan, Facultatea de Stomatologie, dr. şt.
med., conferenţiar universitar
– decan, Facultatea de Farmacie, dr. şt. farm.,
– conferenţiar universitar
decan, Facultatea de Rezidențiat dr. hab. șt.
med., profesor universitar
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– şef secție, Departamentul Cercetare, dr. hab. şt.
med., conferenţiar universitar
– şef secție, Departamentul Cercetare
– șef centru, Centrul de cercetare în domeniul sănătății și biomedicinei, dr. hab., şt. med., conferenţiar cercetător
Tudor Costru
– şef secție, Departamentul Cercetare
Adrian Belîi
– metodist principal, Departamentul Cercetare,
dr. hab. şt. med., profesor universitar
Ianoș Corețchi
– șef secție, Departamentul Cercetare, dr. şt.
med., conferențiar universitar
Daniela Galea-Abdușa – șef secție, Departamentul Cercetare, dr. şt. biol.
Daniela Catereniuc – metodist principal, Departamentul Cercetare
Corina Iliadi-Tulbure – metodist principal, Departamentul Cercetare
Mariana Ulinici
– metodist principal, Departamentul Cercetare
Elena Marinciuc
– metodist principal, Departamentul Cercetare
Tatiana Cebotari
– specialist, Departamentul Comunicare şi
Relaţii Publice
Silvia Stratulat
– şef departament, Departamentul Didactic și
Management Academic, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Vladislav Badan
– şef departament, Departamentul Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor, asistent universitar
Parascovia Becciev – şef departament, Departamentul Evidenţă şi
Gestiune Contabilă
Gabriel Russu
– şef secție, Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
Liubovi Karnaeva
– director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală
Sergiu Berliba
– preşedinte al Comitetului sindical al angajaţilor USMF Nicolae Testemiţanu, dr. şt. med.,
conferenţiar universitar
Gheorghe Buruiană – preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină
Olga Clipii
– vicepreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi
Rezidenţilor în Medicină, studentă, anul V,
Facultatea de Medicină nr. 1
Alexandru
Corlăteanu
Eugenia Groza
Mihail Todiraș
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Comitetul științific
Preşedinte:
Groppa Stanislav
Vice-preşedinte:
Raevschi Elena
Membri:
Adauji Stela
Bacinschi Nicolae
Bendelic Eugeniu
Bernic Jana
Beţiu Mircea
Calancea Valentin
Caproş Nicolae
Catereniuc Ilia
Cebanu Serghei
Cerneţchi Olga
Chiriac Argentina
Ciobanu Nicolae
Cobeț Valeriu
Cracea Angela
Curocichin Ghenadie
Eşanu-Dumnazev Daniela
Ferdohleb Alina
Friptu Valentin
Gonciar Veaceslav
Groppa Liliana
Guțu Evghenii
Hadjiu Svetlana
Holban Tiberiu
Hotineanu Adrian
Karnaeva Liubovi
Lisnic Vitalie
Matcovschi Sergiu
Mostovei Andrei
Nastasiu Silvia
Obreja Galina

– prorector pentru activitate de cercetare,
academician al AȘM, dr. hab. şt. med.,
profesor universitar
– şef departament, Departamentul Cercetare,
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

dr. şt. farm., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. şt. med., conferenţiar universitar
dr. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. pedagogie, conferenţiar universitar
dr. şt. farm., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. pedagogie, conferenţiar universitar
dr. şt. med., conferenţiar cercetător
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. şt. med., conferenţiar universitar
dr. șt. edu., asistent universitar
dr. şt. med., conferenţiar universitar
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Ojovanu Vitalie
Penina Olga
Revenco Ninel
Rojnoveanu Gheorghe
Spinei Larisa
Suman Serghei
Şciuca Svetlana
Tagadiuc Olga
Talmaci Cornelia
Tănase Adrian
Tcaciuc Eugen
Ţerna Eudochia
Uncu Livia
Uncuța Diana
Ungureanu Sergiu
Valica Vladimir
Vedean Elizaveta

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vetricean Sergiu
Vişnevschi Anatolie
Vovc Victor
Zarbailov Natalia

–
–
–
–

dr. hab. filos., conferenţiar universitar
dr. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
dr. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
dr. şt. med., conferenţiar universitar
dr. șt. farm., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. farm., profesor universitar
director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică
Medicală
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
dr. hab. şt. med., profesor universitar
dr. şt. med., conferenţiar universitar
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A. State of the Art Lectures – USMF „Nicolae Testemițanu” 2020
Miercuri, 21, OCTOMBRIE 2020
15:00-16:00
SALA SENATULUI
Speaker:
Prof. Lawrence BANKS
Domeniul științific: Virusologie tumorală
Titlu:
The essential role of Science and Biotechnology in
achieving the Sustainable Development Goals
Moderatori: GROPPA Stanislav, acad. AȘM, dr. hab. şt. med., profesor universitar
CUROCICHIN Ghenadie, dr. hab. şt. med., profesor universitar
CORLĂTEANU Alexandru, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar:
ȘALARU Virginia, dr. şt. med., conferenţiar universitar
SALA 205
Speaker:
Prof. Alessandro MARCELLO
Domeniul științific: Virusologie
Titlu:
Facing the COVID-19 pandemic: the virologist viewpoint
Moderatori: TAGADIUC Olga, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
PARASCHIV Angela, dr. şt. med., conferenţiar universitar
VOROJBIT Valentina, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar:
ULINICI Mariana, doctorand, asistent universitar
SALA 204
Speaker:
Prof. Yusuf ÖZKUL
Domeniul științific: Genetică
Titlu:
Genome variation in precision medicine
Moderatori: TODIRAȘ Mihail, dr. hab. şt. med., conferenţiar cercetător
NACU Viorel, dr. hab. șt. med., conferenţiar universitar
CEMORTAN Igor, dr. şt. biol., conferenţiar universitar
Secretar:
COREȚCHI Ianoș, dr. şt. med., conferențiar universitar
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Miercuri, 21, OCTOMBRIE 2020
16:30-17:30
SALA 204
Speaker:
Prof. Frank LEE-BOWLING
Domeniul științific: Chirurgie vasculară
Titlu:
New treatment modalities in Vascular intervention:
“Innovation and Intervention”. A step in the right direction
Moderatori: GUȚU Evghenii, dr. hab. şt. med., profesor universitar
HOTINEANU Adrian, dr. hab. şt. med., profesor universitar
ABRAȘ Marcel, dr. şt. med., conferențiar universitar
Secretar:

GASNAŞ Alexandru, dr. şt. med., asistent universitar
SALA 205

Speaker:
Prof. Adrian COVIC
Domeniul științific: Nefrologie
Titlu:
Particularități de abordare a afectării cardiovasculare la pacienții nefrologici
Moderatori: CEBAN Emil, dr. hab. şt. med., profesor universitar
GROPPA Liliana, dr. hab. şt. med., profesor universitar
TĂNASE Adrian, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Secretar:
BANOV Pavel, dr. şt. med., asistent universitar

Prof. Lawrence Banks*)
ICGEB Director-General
Group Leader, Tumour Virology
International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology
Padriciano 99 34149 Trieste, Italy
E-mail: banks@icgeb.org

Prof. Frank LEE-BOWLING*)
Professor, Doctor of Philosophy (Medicine).
School of Medical Sciences, University of
Fellow of the Faculty of Podiatric Surgery,
Podiatric Surgeon, College of Podiatrist,
Manchester, UK

*)

Prof. Alessandro Marcello *)

Prof. Yusuf Özkul*)

Group Leader of the Molecular Virology
Laboratory of the International Centre for
Genetic Engineering and Biotechnology
(ICGEB); International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology, Padriciano
99 34149, Trieste, Italy,
E-mail: marcello@icgeb.org

Erciyes University’s Betul-Ziya
Eren
Genome and Stem Cell Center
(GENKOK), Kayseri, Turkey

Prof. Dr. Adrian Covic *)
Șef Clinică de Nefrologie de la Universitatea de
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa", Iași;
șef Secție de Boli Renale și Transplant Renal de
la Institutul „C. I. Parhon" Iași;
șeful Program de Transplant Renal, Iași.
accovic@gmail.com

Scurte date biografice sunt prezentate pe paginile 99-103

12

B. Sesiuni Plenare
PROBLEME FUNDAMENTALE ALE MEDICINEI
Aula 1 „Petru Galeţchi”, Blocul didactic central
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 165,
mun. Chişinău, Republica Moldova)
Moderatori:

Vovc Victor, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Catereniuc Ilia, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Bacinschi Nicolae, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Suman Serghei, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Secretar:

Parnov Mihail, asistent universitar

COMUNICĂRI ÎN PLEN
1. Suman Sergiu. Variabilitatea ramurilor trunchiului celiac, afluentelor venei
porta și aplicabilitatea practică prin prisma variabilității anatomice
2. Melnic Eugen. Fără patologie nu există medicină
3. Vișnevschi Anatol. Medicina de laborator: actualități și perspective
4. Bacinschi Nicolae. Preparatele de origine entomologică: ipoteze, mecanisme, perspective

SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MEDICINĂ COMUNITARĂ:
PROVOCĂRI ȘI REALIZĂRI
Aula nr. 1 (etajul 1), Blocul didactic nr. 4
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194B,
mun. Chişinău, Republica Moldova)
Moderatori:

Secretar:

Bahnarel Ion, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Holban Tiberiu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Lozan Oleg, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Spinei Larisa, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Raevschi Elena, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Rubanovici Vladislav, dr. şt. med., asistent universitar

COMUNICĂRI ÎN PLEN
1. Penina Olga. Aspectele demografice ale sănătății populației în Republica
Moldova: tendințe și perspective
2. Plăcintă Gheorghe. Esențialul în evoluția bolii Covid-19. Experiența IMSP
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, mun. Chișinău
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3. Cebanu Serghei. Sănătatea sportivilor: factori de risc și măsuri de prevenție
4. Paraschiv Angela. Problema hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic în Republica Moldova

PROBLEME ACTUALE ALE MEDICINEI INTERNE
Sala de conferințe nr. 204, Blocul didactic central
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.165,
mun. Chişinău, Republica Moldova)
Moderatori: Matcovschi Sergiu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Groppa Liliana, dr. hab. şt. Me d., profesor universitar
Iavorschi Constantin, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Istrati Valeriu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Secretar:

Talmaci Cornelia, dr. şt. med., conferenţiar universitar

COMUNICĂRI ÎN PLEN
1. Tcaciuc Eugen. Tratamentul antiviral al hepatitei cronice virale C în Republica Moldova
2. Mazur-Nicorici Lucia. Incursiune în reumatologie de la origini până în prezent
3. Caproș Natalia. Concepte de suport în boala arterială coronariană și pandemia Covid -19
4. Calancea Valentin. Hemodinamica pulmonară în bronhopneumopatia obstructivă cronică (Trei decenii de studii în Republica Moldova)

URGENȚE ÎN PATOLOGIA CEREBRALĂ
Sala de conferințe nr. 205, Blocul didactic central
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.165,
mun. Chişinău, Republica Moldova)
Moderatori: Groppa Stanislav, academician al AŞM, dr. hab. şt. med., profesor
universitar
Cojocaru Victor, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Zapuhlîh Grigore, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Nacu Anatolie, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Secretar:

Gasnaş Alexandru, dr. şt. med., asistent universitar
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COMUNICĂRI ÎN PLEN
1. Groppa Stanislav. Actualități în accidentul vascular cerebral: strategii de
diagnostic și tratament
2. Chihai Jana. Tulburările de anxietate – problemă acută de sănătate mintală
3. Zapuhlîh Grigore. Tratamentul modern neurovascular al accidentului vascular cerebral
4. Cojocaru Victor. Monitoringul hemodinamicii la pacienții suferinzi de sindromul disfuncției multiple de organe (MODS)

NOI TEHNOLOGII CHIRURGICALE LA ÎNCEPUTUL
MILENIULUI III
Sala roșie, Blocul didactic central
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.165,
mun. Chişinău, Republica Moldova)
Moderatori:

Guţu Evghenii, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Rojnoveanu Gheorghe, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Tănase Adrian, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Bendelic Eugeniu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Caproș Nicolae, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Secretar:

Bzovîi Florin, asistent universitar

COMUNICĂRI ÎN PLEN
1. Ungureanu Sergiu. Posibilități terapeutice alternative în boala de reflux
gastroesofagian. Studiu clinico-experimental
2. Ghicavîi Vitalii. Endovideochirurgia în urologia națională: evoluția tehnologică și a criteriilor de apreciere
3. Vetricean Sergiu. Locul și rolul otorinolaringologiei în rândul specialităților
medicale la începutul mileniului III
4. Casian Dumitru. Chirurgia vasculară contemporană: simbioză între măiestrie, știință și tehnologie
5. Târcoveanu Eugen (UMF „Grigore T. Popa”, Iași, RO). Abordul laparoscopic al tumorilor stromale gastro-intestinale
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SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI
Sala Senatului, Blocul didactic central
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.165,
mun. Chişinău, Republica Moldova)
Moderatori: Gudumac Eva, academician al AŞM, dr. hab. şt. med., profesor
universitar
Cernețchi Olga, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Revenco Ninel, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Hadjiu Svetlana, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

Iliadi-Tulbure Corina, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Cracea Angela, dr. şt. med., asistent universitar

COMUNICĂRI ÎN PLEN
1. Revenco Ninel. Asistența medicală copiilor: realizări și perspective
2. Dondiuc Iurie. Obstetrică și ginecologie – specialitate cu tradiții, inovații,
provocări și oportunități moderne
3. Bernic Jana. Chirurgia pediatrică: trecut, prezent, viitor
4. Ciuntu Angela. Nefrologia pediatrică – trecut și perspective

PROBLEME ACTUALE ALE FARMACIEI
Sala de conferințe,
Clinica Stomatologică Universitară nr. 1,
(str. Toma Ciorbă, 42, mun. Chişinău, Republica Moldova)
Moderatori: Ciobanu Nicolae, dr. şt. farm., conferenţiar universitar
Adauji Stela, dr. şt. farm., conferenţiar universitar
Valica Vladimir, dr. hab. şt. farm., profesor universitar
Gonciar Veaceslav, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Calalb Tatiana, dr. hab. șt. biol., profesor universitar
Uncu Livia, dr. şt. farm., conferenţiar universitar
Secretari:

Dogotari Liliana, dr. şt. farm., conferenţiar universitar
Donici Elena, dr. şt. farm., asistent universitar

COMUNICĂRI ÎN PLEN
1. Ciobanu Nicolae. Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu
acțiune antioxidantă, antiinflamatoare și hepatoprotectoare
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2. Valica Vladimir. Cercetări complexe în domeniul elaborării şi implementării de noi forme farmaceutice ale medicamentelor de origine vegetală şi
obţinute prin sinteză
3. Muntean Daniela-Lucia (UMFST „George Emil Palade”, Târgu Mureș,
RO). Nutricosmetice: mit și realitate
4. Soroceanu Valentina (UMF „Garol Davila”, București, RO). Rolul organizației profesionale în activitatea farmaceutică

ASPECTE TEORETICO-PRACTICE ÎN STOMATOLOGIA
MODERNĂ
Sala de conferințe nr. 407,
Blocul stomatologic nr. 2, etajul 4, Clinica stomatologică nr. 2,
(str. Mihai Viteazul, nr. 1A, mun. Chişinău, Republica Moldova)
Moderatori: Țîbîrnă Gheorghe, academician al AȘM, dr. hab. şt. med., profesor
universitar
Nicolau Gheorghe, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Burlacu Valeriu, dr. şt. med., profesor universitar
Șcerbatiuc Dumitru, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Uncuța Diana, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

Gorea Corneliu, asistent universitar
Zuev Veceslav, asistent universitar
Plămădeală Svetlana, asistent universitar
Cheptănaru Olga, asistent universitar

COMUNICĂRI ÎN PLEN
1. Chele Nicolae. Reabilitarea implanto-protetică în atrofii severe ale maxilarelor
2. Solomon Oleg. Particularitățile de diagnostic și tratament în edentațiile congenitale
3. Mostovei Andrei. Reabilitarea implanto-protetică a pacienților cu chisturi
radiculare
4. Trifan Valentina. Actualități în asistența ortodontică din Republica Moldova prin prisma ortodonției mondiale
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ACTUALITĂȚI ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII
Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 3
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
(str. Nicolae Testemiţanu 29, mun. Chişinău, Republica Moldova)
Moderatori: Karnaeva Liubovi, director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală
Chiriac Argentina, dr. pedagogie, conferenţiar universitar
Eşanu-Dumnazev Daniela, dr. pedagogie, conferenţiar universitar
Nastasiu Silvia, dr. șt. edu., asistent universitar
Secretar:

Vedean Elizaveta, director-adjunct
Busuioc Aliona, asistent universitar

COMUNICĂRI ÎN PLEN
1. Pintilei Elena. Bibliotecile din Republica Moldova în dimensiuni digitale.
Probleme și perspective
2. Rudakov Ecaterina. Cadru de reglementare în domeniul biblioteconomiei
din Republica Moldova – bază pentru dezvoltarea bibliotecilor
3. Goian Natalia. Ergonomia muncii în bibliotecile academice
4. Lupu Viorica. Impactul Științei Deschise asupra activității bibliotecilor academice
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C. Sesiuni în secții pe profil tematic
PROBLEME FUNDAMENTALE ALE MEDICINEI
SECȚIA: Morfologie normală și patologică
Moderatori: Catereniuc Ilia, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Suman Serghei, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Şaptefraţi Lilian, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Nacu Viorel, dr. hab. șt. med., conferenţiar universitar
Belic Olga, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar:
Parnov Mihail, asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Cazacu Eugeniu, Melnic Eugen, Pretula Ruslan, Brînza Dumitru,
Parnov Mihail. Studiul histologic și imunohistochimic al tumorilor neuroendocrine gastro-intestinale
2. Ciobanu Victor, Jubîrcă Svetlana, Buruiană Petru. Evidențierea unor
particularități în apariția sarcinii stagnate
3. Carpenco Ecaterina. Proteina S100 în subtipurile moleculare de cancer mamar
4. Globa Tatiana, Globa Lilian, David Valeriu, Pelin Elina, Globa Pavel,
Șaptefrați Lilian. Densitatea macrofagilor și a celulelor dendritice corelate
cu profunzimea invaziei în carcinomul de prostată
5. Toncoglaz Serghei. Utilizarea ultrasonografiei Doppler peniene în depistarea disfuncției erectile vasculare
6. Bendelic Anastasia, Raica Marius. Densitatea microvaselor în peretele
venei safene mari la pacienții cu afecțiuni metabolice asociate
7. Zorina Zinovia, Catereniuc Ilia. Aspectul variațional al arterei subscapulare
8. Toncoglaz Constantin. Malformațiile arterio-venoase uterine
9. Babuci Angela, Catereniuc Ilia. Dezvoltarea nervului coarda timpanului
POSTERE
1. Bendelic Anastasia, Catereniuc Ilia. Vena saphena magna – particularități
de origine, traiect și afluire
2. Cazacu Eugeniu, Zota Eremei, Mărgăritescu Claudiu, Niguleanu Radu,
Pretula Ruslan. Imunoexpresia matrix metaloproinazelor MMP1, MM2,
MMP9 și MMP14 în endometrioza extragenitală și endometrul eutopic
3. Chelban Raisa. Nișa ceulelor stem: localizare, structură și funcție
4. Cociug Adrian, Nacu Viorel, Macagonova Olga. Managementul transplantului de cornee în banca de țesuturi și celule umane din Republica Moldova, pe parcursul anilor 2013-2019
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5. Enachi Victor, Sencu Eusebiu, Vetricean Sergiu, Antohi Andrei. Histopatologia uvulei la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă în somn cu
diferite grade de severitate
6. Motreac Cristina, Bîcu Ionela. Diagnosticul leucemiei limfocitare cornice
7. Munteanu Doina. Pancreasul în mucoviscidoză
8. Nagalisov Tatiana. Limfangiogeneza tumorală în carcinomul de glandă
mamară: mit sau fapt
9. Pădure Cătălina. Aspectele molecular-genetice ale senescenței
10. Pirogan Diana. Profilul imunohistochimic al epiteliului ductal mamar în
normă şi stările hiperplazice
11. Stati Valeria, Rotaru Andrian, Grib Livi. Abordarea pacienților cu insuficiență mitrală ischemică (IMI)
12. Ungureanu Cezara, Plamadeala Natalia, Dancuța Mariana. Manifestările clinice, diagnosticul și tratamentul contemporan al leucemiei granulocitare cornice
SECȚIA: Fiziologie, fiziopatologie, biochimie, farmacologie și medicină de
laborator
Moderatori: Vovc Victor, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Bacinschi Nicolae, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Tagadiuc Olga, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Vișnevschi Anatolie, dr. hab. șt. med., conferenţiar universitar
Cobeț Valeriu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Secretar:
Tacu Lilia, asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Arnaut Oleg. Modelul predictiv al rezultatelor tratamentului în politraumatism
2. Tacu Lilia. Efectele endotelinei 1 (ET-1) în afecțiunea doxorubicinică a cordului
3. David Adrian-Bogdan. Importanța proteinei C reactivă (CRP) în infecții
ale sistemului respirator
4. Caracaș Anastasia, Vasilache Eugenia. Hepatotoxicitatea colchicinei: caz
clinic și reviu al literaturii
5. Martîn Cristina, Tagadiuc Olga. Valoarea prognostică a D-dimerilor în
infecția cu COVID-19
6. Pantea Valeriana, Popa Veaceslav, Fulga Ala, Șveț Inna, Tagadiuc
Olga. Modificările enzimei glutation peroxidazei în serul sanguin la administrarea unor compuși coordinativi autohtoni
7. Guțu Ina. Influența preparatelor de origine entomologică asupra stresului
oxidativ în inflamația subacută
8. Guțanu Diana, Corețchi Ianoș, Țurcan Lucia. Nivelul de informare şi atitudinea față de raportarea reacțiilor adverse la medicamente
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9. Istratenco Ala. Evaluarea nivelului seric și tisular al oxidului nitric la pacienții cu polipoză nazală
10. Toma Alina, Vișnevschi Anatolie. Provocări în diagnosticul de laborator
al infecției cu COVID-19: negativ, dar pozitiv
POSTERE
1. Agapii Mihaela. COVID-19 – boală vasculară inflamatorie
2. Arnaut Oleg. Modelul predictiv al leziunilor pulmonare la distanță în traumatismul experimental
3. Baluțel Ana. Mecanismele celularo-moleculare în dezvoltarea peritonitei
4. Botezatu Diana, Timercan Tatiana. Markerii biochimici ai remodelării
cardiace
5. Brînza Gabriela. Efectele estrogenilor asupra plasticității creierului
6. Butovscaia Cristina, Buza Anastasia, Galea-Abdușa Daniela, Curocichin
Ghenadie. Variația genetică a genei SCN10A în populația tânără din Republica Moldova
7. Catcov Carolina. Acțiunea imunomodulatoare a imupurinului în imunodeficiența secundară indusă prin dexametazonă
8. Chiriac Maria, Ticot Cristina, Andrușca Diana, Țurcanu Larisa. Rolul
biomarkerilor din lichidul cefalorahidian în diagnosticul bolii Alzheimer
9. Chitoroagă Mihaela. Teorii noi în fiziopatologia migrenei
10. Coretchi Ianoș, Garaba Cristina. Evaluarea raționalității antibioticoprofilaxiei perioperatorii
11. Dumitraș Mariana, Lupușor Adrian, Vovc Victor. Calitatea somnului la
liceenii din localitățile urbane
12. Dumitraș Mariana. Rolul Micro-RNA în fibrinoliză
13. Gamaniuc Marina, Vișnevschi Anatolie, Veselovskaia Ana. Rolul Diabetului zaharat în asociere cu tuberculoză pulmonară
14. Grabovschi Ion. Puterea predictivă a scorurilor traumatice RTS, ASCOT,
NISS, ISS și TRISS la pacienții cu traumatism sever din Republica Moldova. Date preliminare
15. Ichim Mădălina, Istratenco Ala. Diagnosticul de laborator al sclerozei multiple
16. Ivanciuc Daniela. Actualizări în diagnosticul de laborator al imunodeficiențelor primare
17. Lablic Anastasia, Feghiu Iuliana, Baltaga Ruslan. Aritmogeneza indusă
de medicamente la pacienții cu COVID-19. Reviu al literaturii
18. Nica Loredana. Rolul Micro-RNA (miRNA) în dezvoltarea limfoamelor
19. Oboroc Sandu. Aspectele Micro-RNA (miRNA) în bolile cardiovasculare
20. Ostap Felicia. Rolul adipokinelor în patogenia aterosclerozei
21. Pavlovschi Ecaterina. Dereglările activității catalazei în retinopatia hipertensivă
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22. Pojoga Maria-Magdalena, Vicol Adrian. miRNA în maladiile oncologice:
cancerul ovarian
23. Potereanu Diana. Rolul factorului indus de hipoxie (HIF1) în geneza cancerului
24. Pricop Ana. Rolul moleculelor complexului major de histocompatibilitate
în sistemul imun
25. Racoviță Stela, Moșin Veaceslav, Capcelea Svetlana, Mișina Anna,
Cemortan Igor, Sprincean Mariana. Investigații citogenetice la bărbații
cu azoospermie
26. Rakovskaia Tatiana. Uleiurile vegetale autohtone: proprietăţi şi mecanisme
27. Seu Sorina. Rolul miRNA în leucemia mieloidă acută
28. Smelansky Emily Ghenady, Feghiu Iuliana. Modificările tonusului cardiac
vegetativ după intubația endotraheală în cursul inducției anesteziei generale
cu propofol și fentanil
29. Spoială Augustina. Metaloproteinazele (MMP) – implicare în patologia tumoră
30. Știrbu Luminița, Gamaniuc Marina. Metode contemporane de diagnostic
al tuberculozei pulmonare
31. Tighineanu Nicoleta-Ionica. Vitamina D (Vit.D) și patologiile asociate
metabolismului acesteia
32. Toma Alina, Vișnevschi Anatolie. Rolul enzimei de conversie a angiotensinei 2 în patogenia infecției cu COVID-19
33. Țurcan Larisa, Andrușca Diana, Chiriac Maria. Rolul autofagiei în evoluția tumorilor
34. Ursan Mariana. Sindromul tromboemboliei arterei pulmonare
35. Vasilache Eugenia, Caracaş Anastasia. Hepatotoxicitatea vitaminnelor liposolubile A şi E
36. Veselovskaia Ana, Gamaniuc Marina. Leziuni hepatice la pacienții cu infecţia COVID-19

SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MEDICINĂ COMUNITARĂ:
PROVOCĂRI ȘI REALIZĂRI
SECȚIA: Medicină socială, management și științe socio-umane
Moderatori: Grejdean Fiodor, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Spinei Larisa, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Tintiuc Dumitru, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Ojovanu Vitalie, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Raevschi Elena, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Dumitraș Vasile, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar:
Ferdohleb Alina, dr. şt. med., conferenţiar cercetător
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COMUNICĂRI ORALE
1. Zarbailov Natalia. Performanța echipei medicului de familie în viziunea
beneficiarilor
2. Cernițanu Mariana. Particularitățile activității de învățare a studentilor
USMF „Nicolae Testemițanu” în condiții de studii la distanță
3. Banari Ion, Federiuc Victoria. Conceptul de vulnerabilitate în activitatea
medicală. Sinteze bioetice
4. Gîncotă Ecaterina, Spinei Larisa, Calac Marina, Potîng Lilia. Aspecte
sociale, medicale și legale în prevenirea și combaterea violenței asupra
copiilor și femeilor în perioada pandemiei COVID-19
5. Globa Nina, Cernei Violeta. Analiza comparativă a elementelor culturii organizaționale în spitale și centrele medicilor de familie din Republica Moldova
6. Gușilă Ilenuța, Țopa Alexandra, Zarbailov Natalia. Utilizarea soluțiilor
digitale în autogestionarea bolilor cardiovasculare și a diabetului zaharat
7. Ashwin Kanchivakkam Balaji. Mortalitatea infantilă în India: dinamica,
factorii de risc și politici de sănătate
8. Gamureac Daniela, Ferdohleb Alina. Particularități ale calității vieții
copiilor cu maladii onco-hematologice
9. Cepraga Pavel. Secretul medical în legislația Republicii Moldova
10. Ulinici Mariana, Vorojbit Valentina. COVID-19 – teste de neutralizare
POSTERE
1. Biniuc Dumitru. Satisfacția pacienților de îngrijirile medicale spitalicești
2. Braga Christian. Tehnologiile de reproducere artificală – o perspectivă
bioetică
3. Bulgac Anatolie, Dumitraș Vasile, Cîrlan Sergiu, Marfin Andrei. Rolul
punctului medical avansat în calamități
4. Calancea Veronica, Calancea Octavian, Tomșa Olga. Conţinutul psihoemoţional al stresului în workaholism
5. Comanac Maria. Vulnerabilitatea pacientului paliativ în contextul abordărilor bioetice
6. Coșpormac Mihaela, Nastasiu Silvia. Comportamentul – fundament al
activității medicale
7. Diaconu Cornelia. Editarea genetică a embrionului uman: aspecte bioetice
8. Dumitraș Vasile, Bulgac Anatolie, Cîrlan Sergiu, Marfin Andrei. Instruirea studenților și medicilor în domeniul medicinei calamităților – problemă
actuală
9. Eșanu Anatolie. Tendințe contradictorii ale globalizării în contextul actual
al pandemiei COVID-19
10. Fornea Iuliana, Vascauțan Maricica. Studierea factorilor psihosociali și
distresul bolnavilor cu afecțiuni oncologice
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11. Gîncotă Ecaterina, Reidun Jahnsen, Guro Andersen. Factorii de risc
pentru paralizia cerebrală în Republica Moldova
12. Golovin Boris, Peștereanu Mihail, Bicic Tatiana. Dezvoltarea serviciului
de asistență medicală urgentă prespitalicească din Republica Moldova în
anii 2015-2020
13. Goma Ludmila, Goma Daniela. Aplicarea instrumentelor de marketing in
managementul inovării tehnologiei medicale
14. Grajdean Cristina. Dimensiunea bioetică a fenomenului infectării cu
COVID-19 a personalului medical
15. Iachim Lilia. Cunoştinţele societății despre factorii, cauzele și simptomele
schizofreniei
16. Ivanes Igor. Importanța indicatorilor de performanță în activitatea spitalicească
17. Maisteriuc Veronica. Specificul implicării femeilor gravide în studiile
clinice: abordare medico-bioetică
18. Malacinschi-Codreanu Tatiana. Analiza cunoașterii cost-eficienței laparoscopiei în urgențe abdominale la nivel internațional și în Republica Moldova
19. Mindrigan Eugeniu, Galearschi Vasile, Suman Ala, Zapuhlih Grigore,
Preguza Ion. Cauzele traumatismului cranio-cerebral în Republica Moldova
20. Obreja Galina. Diferența de gen privind factorii de risc pentru bolile
netransmisibile în Republica Moldova
21. Ojovan Vitalie. Elaborarea și implementarea strategiilor privind
valorificarea potențialului bioeticii în instituțiile medicale din Republica
Moldova
22. Ojovan Vitalina. Vulnerabilitatea copiilor cu diabet zaharat de tip 1: un
subiect de abordare interdisciplinară
23. Osoianu Dan. Autismul între ignoranţa socială şi disperarea familiior afectate
24. Pântea Diana. Conturarea unor dileme etice în neurochirurgia contemporană
25. Perju Tatiana. Unele aspecte bioetico-medicale ale oncologiei ginecologice
26. Rubanovici Ludmila, Rusnac Daniela. Implicarea unor principii bioetice
în sistemului medical autohton pe timp de pandemie
27. Savin Gheorghe. Reabilitarea interdisciplinară a pacienților după accidentul vascular cerebral în optică bioetică
28. Shaji Sruthi Anisha. Povara tuberculozei în contextul politicilor de sănătate în India
29. Şoric Gabriela, Popescu Ana, Federiuc Victoria, Ojovan Vitalie. Vulnerabilitatea persoanelor vârstnice, aplicarea VES-13
30. Spinei Larisa, Ferdohleb Alina, Globa Nina, Nicov Irina. Abordări la
nivel internațional: managementul epidemiei COVID-19
31. Stog Valeria. Calitatea vieții la pacienții cu afecțiuni oncologice
32. Stoyanova Rumyana, Dimova Rositsa. A national study of patient safety
culture in hospitals in Bulgaria
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33. Strechi Marina. Senectutea în condiţiile Republicii Moldova: dimensiunea
sa socio-bioetică
34. Suveică Luminița, Cernelev Olga. Abordarea domeniului de prevenire și
combatere a bolilor netransmisibile în Republica Moldova
35. Țapu Livia, Gurghiș Elena, Burduniuc Olga, Ferdohleb Alina, Spinei
Larisa. Particularitățile folosirii antimicrobienelor de către studenții mediciniști
36. Tomacinschii Angela. Fumatul – unul dintre factorii determinanți în apariția obezității
37. Țopa Alexandra, Gușilă Ilenuța, Zarbailov Natalia. Școlarizarea pacienților în managementul hipertensiunii arteriale la nivelul asistenței medicale
primare
SECȚIA: Aspecte igienice ale sănătății publice
Moderatori: Opopol Nicolae, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt. med.,
profesor universitar
Bahnarel Ion, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Friptuleac Grigore, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Ostrofeţ Gheorghe, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Cebanu Serghei, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Croitoru Cătălina, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar:
Rubanovici Vladislav, dr. şt. med., asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Cazacu-Stratu Angela, Cociu Svetlana. Cunoștințe și atitudini privind
siguranța pietonilor
2. Cheptea Dumitru. Influența factorilor de risc ai mediului ocupațional
asupra stării de sănătate a cadrelor didactice
3. Zanoaga Mariana. Tendințe în morbiditatea profesională în Republica
Moldova
4. Agachie Lia-Mirela. Programe de studii pentru însușiirea particularităților
de influență și adaptarea organismului uman la schimbările climatice
5. Morozan Olga. Evaluarea obiceiurilor alimentare ale populației din
Republica Moldova
6. Gîncu Mariana. Starea de sănătate a copiilor cu risc major genetic de expunere la radiații ionizante
7. Patrinichi Dumitrița. Evaluarea consumului de băuturi alcoolice la tineri
8. Topada Aculina, Nădăşan Valentin, Abram Zoltan. Prevalenţa mesajelor
pro şi antifumat întâlnite de către elevii din Republica Moldova
9. Carp Maria. Stresul ocupațional la personalul instituțiilor medico-sanitare
10. Tonu Tatiana. Aspectele toxico-igienice a intoxicaţiilor suicidale cu medicamente
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POSTERE
1. Abu Arar Naseem. Analiza de conținut a cercetărilor ştiinţifice la subiectul
„nutriție” publicate în Republica Moldova
2. Bivol Natalia, Ciobanu Elena. Analiza igienică a conținutului de fluor în
apa potabilă
3. Burduniuc Aurelia. Challenges for implementing the one health approach:
review article
4. Ciobanu Elena, Croitoru Cătălina, Șalaru Virginia. Practicarea activităților fizice în rândul mediciniștilor
5. Cîssa Mariana. Evaluarea morbidității cu incapacitate temporară de muncă
a salariaților din Republica Moldova
6. Corețchi Liuba, Overcenco Ala, Gîncu Mariana, Căpățină Angela,
Cojocari Alexandra. Evaluarea cunoștințelor populației Republicii Moldova
despre riscul expunerii la radon
7. Croitoru Cătălina. Starea de bine a populației pe timp canicular și comunicarea cu medicul de familie
8. Deleu Raisa, Cebanu Serghei, Cheptea Dumitru. Sănătatea ocupațională
în Republica Moldova: caracteristici și constrângeri
9. Dranca Cristina, Rubanovici Vladislav. Evaluarea igienică a alimentației
preșcolarilor din municipiul Chișinău
10. Șindirinschi Andriana. Sindromul de stres și ardere profesională la colaboratorii din sănătatea publică
11. Stîncă Kristina, Pînzaru Iurie, Tonu Tatiana, Sîrcu Raisa. Estimarea
intoxicațiilor alcoolice la copii
12. Tafuni Ovidiu, Tomacinschi Angela, Cracea Lidia. Dietele hipocalorice
frecvent utilizate de către pacienți în autotratamentul obezității
13. Tafuni Ovidiu. Utilizarea tehnicilor psihologice în educația nutriațională a
pacienților cu diabet de tip 2
14. Toma Maria-Mirabela, Tafuni Ovidiu. Obezitatea – o problemă a civilizației moderne
15. Țurcanu Gheorghii, Bahnarel Ion, Dupouy Eleonora. Evaluarea expunerii la mercur asociată consumului diferitor specii de pește
16. Turcanu Gheorghii, Dupouy Eleonora, Bahnarel Ion. Consumul de pește
în rândul populației Republicii Moldova
17. Zavtoni Mariana, Sîrcu Raisa. Estimarea igienică a sistemului actual de
aplicare a pesticidelor în Republica Moldova
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SECȚIA: Patologia infecțioasă și invazivă
Moderatori: Holban Tiberiu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Plăcintă Gheorghe, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Rudic Valeriu, academician al AŞM, dr. hab. şt. biol., profesor
universitar
Paraschiv Angela, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Rusu Galina, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar: Bîstrițchi Ina, dr. şt. med., conferenţiar universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Burduniuc Olga, Bîrcă Ecaterina, Burduniuc Aurelia, Grumeza Maria,
Biovol Maria. Distribuţia speciilor clinice de Candida şi sensibilitatea
acestora la antifungice
2. Micșanschi Pavel, Holban Tiberiu, Cojocaru Stela, Bîstrițchi Ina, Nagîț
Angela, Ghițu Elena. Monitorizarea virusologică a pacienților HIV-infectați, rezistenți la tratamentul antiretroviral de linia I
3. Ciocanu Mihai, Curov Igor, Crivorucica Veaceslav, Belîi Adrian. Indicatori preliminari de activitate ai institutului de medicină urgentă în acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19
4. Buga Diana. Problema creșterii rezistenței la preparatele antibacteriene a
tulpinilor de Staphylococcus
5. Călugăreanu Valentin, Prisacari Viorel, Paraschiv Angela. Particularitățile epidemiologice ale infecției COVID-19 în mun. Chișinău
6. Andronachi Nicoleta. Situația prin infecții nosocomiale cu Acinetobacter
pe modelul unui staționar medical multidisciplinar
7. Chesov Elena. Corelarea rezistenței genotipice cu cea fenotipică a tulpinilor
de mycobacterium tuberculosis multidrog rezistente
8. Bîtlan Silvia, Bîrcă Ion, Capmari Dumitru. Prevalenţa comorbidităților
în rândul pacienților decedați din cauza infecţiei COVID-19 în Republica
Moldova
9. Iunac Dmitri, Balan Greta. Rezistenţa la antibiotice şi factorii de persistenţă a tulpinilor de staphylococcus aureus izolat din ulcere trofice
10. Plăcintă Gheorghe. Caracteristica clinico-epidemiologică a pacienților cu
COVID-19
POSTERE
1. Balan Greta. Sensibilitatea la antimicrobiene şi formarea de biofilme a
tulpinilor de Klebsiella pneumonia
2. Casapu Valeria, Berdeu Ion. Varicela – o problemă continuă de sănătate
publică
3. Liubarscaia Svetlana. Hepatita virală B cronică „ocultă” la copii
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4. Paraschiv Angela. Problema hepatitelor cronice, ciroze hepatice și cancer
hepatic în Republica Moldova
5. Plăcintă Gheorghe, Pântea Victor, Cojuhari Lilia, Cebotarescu Valentin,
Plăcintă Lidia, Musteață Tatiana. Focar familiar de hepatită virală E. Prezentare de caz
6. Pogreban Dorina. Hepatitele virale cronice – povară globală de sănătate publică
7. Rotaru Corneliu, Bivol Maria, Iaconi Oana-Simina, Burduniuc Olga.
Formarea biofilmelor– unul din factorii de virulență ai fungilor
8. Spătaru Diana. Studiul sensibilității/ rezistenței tulpinilor nosocomiale la
dezinfectante

PROBLEME ACTUALE ALE MEDICINEI INTERNE
SECȚIA: Probleme actuale ale medicinei interne I
Moderatori: Matcovschi Sergiu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Groppa Liliana, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Botnaru Victor, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Revenco Valeriu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Tcaciuc Eugen, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar:

Talmaci Cornelia, dr. şt. med., conferenţiar universitar

COMUNICĂRI ORALE
1. Ghidirim Gheorghe, Șcerbina Romeo. Istoria USMF „Nicolae Testemițanu” prin prisma rectorilor săi
2. Curchi Mirela, Deseatnicova Elena, Agachi Svetlana, Rotaru Larisa,
Groppa Liliana. Particularitățile clinice la pacienții cu lupus eritematos
systemic
3. Botezatu Adriana. Impactul leziunilor precanceroase gastrice și rolul diagnosticului non-invaziv al acestora în depistarea precoce a cancerului gastric
4. Buruiană Sanda, Robu Maria, Mazur Minodora, Tomacinschii Victor,
Mazur-Nicorici Lucia. Prevalența anticorpilor anticardiolipinici la pacienții cu limfom non-Hodgkin
5. Fetco-Mereuță Diana, Cașcaval Virginia, Matcovschi Sergiu, Grib Livi,
Chihai Viorica, Dumitraș Tatiana. Influența obezității asupra manifestărilor clinice și a severității pneumoniei comunitare
6. Groppa Liliana, Dutca Lucia, Surchiceanu Rodica, Agachi Svetlana,
Rotaru Larisa. Sclerodermia sistemică. Particularitățile afectării la bărbat.
Caz clinic
7. Voloșciuc Irina, Munteanu Oxana, Rusu Doina. Caracteristicile exacerbatorului frecvent cu bronșiectazii non-fibroză chistică
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8. Tocan Mihaela, Tocan-Musteața Alina. Definirea bolii wilson prin prisma
scorului Leipzig
9. Mustea Ecaterina, Berliba Elina, Turcanu Adela, Mustea Violeta,
Toaca Inesa, Peltec Angela. Tratamentul dislipidemiei la pacienții cu boala
ficatului gras metabolic asociată
10. Rusnac Antonela, Bodrug Maria. Particularitațile clinice și paraclinice ale
lupusului eritematos systemic
11. Maxian Irina, Coșciug Ion, Coleva Ecaterina, Doga Irlana, Gujva
Cristina, Schidan Maria. Maladia Fahr. Polimorfism clinic
POSTERE
1. Abraș Marcel, Surev Artiom, Beiu Cătălina, Grib Andrei, Josan Laura,
Osman Constantin. Implantare de valvă aortică transcateter – abordarea
mini-invazivă în tratamentul stenozei de valvă aortică
2. Bajura Cătălina, Proca Ion, Roitburt Alexander, Fărîmă Cătălina.
Complicațiile pulmonare la pacienții cu endocardită infecțioasă
3. Belîi Natalia, Popescu Viorica. Leziunea renală acută în serviciul terapiei
intensive: prevalență și factori de risc
4. Bivol Elena, Grib Livi, Sasu Boris, Vlasov Lilia, Grejdieru Romeo,
Grajdieru Alexandra. Valoarea prognostică a ecuațiilor de estimare a funcției renale în sindromul cardiorenal de tip 2
5. Buga Diana, Hotineanu Adrian, Taran Natalia, Ivancov Grigorii, Pîrvu
Victor, Peltec Angela. Supraviețuirea pacienților cu ciroză hepatică de
etiologie virală VHD din lista de așteptare pentru transplant hepatic
6. Bugai Rodica. Evaluarea riscului relativ estimat al unor factori de risc în
pancreatita cronică
7. Cabac-Pogorevici Irina, Mihalache Georgeta, Ochisor Viorica, Cojuhari
Inessa, Revenco Valeriu. Hemodinamica intrarenală în hipertensiunea arterială și insuficiența cardiacă cu fracția de ejecție păstrată
8. Cabac-Pogorevici Irina, Revenco Valeriu. Variabilitatea nictemerală a
tensiunii arteriale și hemodinamica intrarenală în insuficiența cardiacă cu
fracția de ejecție păstrată
9. Calaraș Diana, Rusu Doina, David Aliona, Botnaru Victor. Particularități ale funcției pulmonare la pacienții cu pneumopatii interstițiale difuze
10. Caraciobanu Alina, Merean Adriana, Brocovschii Victoria. Importanța
metodelor de diagnostic molecular în alergologie
11. Catanoi Natalia, Rabovila Ala, Scurtov Natalia, Pestereanu Mihail,
Betisor Vitalie. Urgenţele hipertensive între probleme și realizări la etapa
de prespital
12. Ceban Ilie, Bîtca Renata, Tocarciuc Iulia, Tocarciuc Sandu, Samohvalov
Elena, Filimon Vlad. Dextrocardia cu situs inversus – modificări electrocardiografice
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13. Chetruș Olga. Evoluția indicatorilor metabolici ai miocardului sub influența tratamentului cardioprotector
14. Chiriac Tatiana, Chianu Marin, Mihalachi-Anghel Maria. Toxicitatea
pulmonară indusă de amiodaronă
15. Chirvas Elena, Lupașco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Taran
Natalia, Harea Gheorghe, Vengher Inna. Profilul lipidic al pacienților cu
infecție cronică virală B
16. Chişca Veronica, Corduneanu Angela, Tornea Aliona, Ciobanu Natalia,
Groppa Stanislav. Retinopatia diabetică şi modificările vasculare carotidiene
17. Coban Oxana, Deseatnicova Elena, Groppa Liliana. Patologia țesutului
osos la pacienții cu artrita reumatoidă
18. Cornea Cornelia, Rotaru Larisa, Groppa Liliana, Russu Eugeniu, Sasu
Dorian, Cazac Victor. Afectarea renală în gută
19. Crangaci Marin. Afectarea sistemului gastrointestinal în maladiile reumatice
20. Cumpătă Veronica, Țurcanu Adela, Cumpătă Serghei. Viziune modernă
în boala de reflux gastroesofagian refractară
21. Deseatnicova Elena. Osteoporoza în artrita reumatoidă
22. Dodul Cristina. Dislipidemia: factor de risc în stenoza aortică
23. Dumitraș Ana-Maria. Agamaglobulinemia X linkată. Prezentare de caz
clinic
24. Dutca Lucia. Afectarea cardiovasculară la pacienții cu artrită psoriazică din
Republica Moldova
25. Feghiu Veronica, Robu Maria, Tomacinschii Victor, Buruiană Sanda,
Popescu Maria, Dudnic Cristina. Rezultatele tratamentului limfoamelor
non-hodgkin agresive cu afectarea primară a ganglionilor limfatici
abdominali
26. Filimon Silvia, Grib Livi, Grejdieru Alexandra, Grăjdieru Romeo, Grib
Andrei, Samohvalov Elena. Particularități de prezentare clinică a sindromului coronarian acut la pacient cu multipli factori de risc cardiovascular
27. Fosa Olga, Robu Maria, Popescu Maria. Inhibitorii proteazomali în
tratamentul mielomului multiplu
28. Garabajiu Maria, Mazur-Nicorici Lucia, Șalaru Virginia, Curocichin
Ghenadie, Sadovici-Bobeică Victoria, Mazur Minodora. Caracteristica
clinică și serologică a lupusului eritematos sistemic precoce
29. Gavriliuc Svetlana, Sasu Diana, Buza Anastasia, Butovscaia Cristina,
Istrati Valeriu. Estimarea indicelui de aterogenitate a plasmei în rândul
studenților medici
30. Golub Aliona. Tratamentul paciențillor cu recăderi ale limfomului Hodgkin
31. Grejdieru Alexandra, Grib Livi, Grăjdieru Romeo, Samohvalov Elena,
Filimon Silvia, Gîrbu Lucia. Electrocardiograma normală și în patologii
cardiovasculare rare
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32. Groppa Liliana, Sârbu Oxana. Diagnosticul precoce în spondiloartrita
anchilozantă la femei
33. Iorga Valentina, Brocovschii Victoria. Sensibilizarea la aeroalergeni
printre pacienții cu rinită alergică
34. Kuruppilakath Manikandan Sreerag. Intoxicarea cu ciuperci la adulți
35. Loghin-Oprea Natalia, Mazur Minodora, Vetrila Snejana, Istrati
Valeriu, Mazur-Nicorici Lucia. Aplicarea criteriilor ACR/EULAR la pacienții cu miopatii
36. Malai Sergiu, Chiriac Ion, Ciorici Victoria, Prisneac Iuliana. Calitatea
vieții pacienților cu infarct miocardic vechi și insuficiență cardiac
37. Malai Sergiu, Prisneac Iuliana, Chiriac Ion, Ciorici Victoria. Factorii de
risc la pacienții cu infarct miocardic suportat și insuficiență cardiacă dezvoltată
38. Mării Elena, Benesco Irina. Inflamația cronică: un nou factor de boală cardiovasculară
39. Melnicov Victoria, Ciobanu Gheorghe. Integrarea telemedicinei ca instrument pentru diagnosticul precoce al sindromului coronarian acut
40. Musteață Vasile, Stratan Valentina, Catrinici Larisa, Vinogradov Igori,
Musteață Larisa, Dudnic Cristina. Managementul pacienților în etate cu hemopatiile mieloproliferative cornice – subiect actual al medicinei interne și
sănătății publice
41. Nevin Varghese. Calitatea vieții la pacienții cu lupus eritematos sistemic și
hipertensiune arterial
42. Pitel Diana. Porfiria hepatică acută – accente pe diagnostic și tratament
43. Popescu Ana, Șoric Gabriela, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae, Popa
Ana. Declinul funcțional în cadrul sindromului de fragilitate la vârstnici
44. Popescu Ana, Șoric Gabriela, Victoria Federiuc, Ojovan Vitalie.
Vulnerabilitatea la vârstnici, sinteză de literature
45. Prisneac Iuliana, Ciorici Victoria, Chiriac Ion, Malai Sergiu, Malai
Sergiu. Angina pectorală instabilă la pacienții cu diabet zaharat tip 2
46. Proca Ion, Bajura Cătălina, Roitburt Alexander, Grăjdieru Romeo.
Predictorii mortalității în endocardita infecțioasă
47. Rabia Abed. Family case with familial mediterranean fever (FMF)
48. Rabovila Ala, Ciobanu Gheorghe, Catanoi Natalia, Peștereanu Mihail.
Sindromul coronarian acut la femei – provocări și dificultăți
49. Romaniuc Iuliana, Vlasov Lilia, Caproș Hristiana. Evaluarea clinicobiologică și analiza indicilor hemodinamicii renale la persoanele vârstnice
cu injurie renală acută
50. Sârbu Oxana, Groppa Liliana. Afectarea pulmonară la pacienții cu spondiloartrită anchilozantă
51. Scutaru Evghenia, Botnaru Victor, Rusu Doina. Markerii biologici
comuni în pneumoniile la imunocompromiși
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52. Shajahan Beneem Shaji. Intoxicația cu ciuperci la copii
53. Sofroni Inesa. Pielonefrită cronică – particularităţi de tratament etiologic
54. Șoric Gabriela, Popescu Ana, Cosciug Elena, Popa Ana, Negară Anatolie,
Bodrug Nicolae. Fragilitatea vârstnicului – aspect multidimensional
55. Tomacinschii Victor, Robu Maria, Musteață Vasile, Mocanu Irina,
Sporîș Natalia, Feghiu Veronica. Leucemie acută promielocitară secundară dezvoltată dupa tratamentul limfomului non-hodgkin, studiu de caz și
review al literaturii
56. Tomacinschii Victor, Tomacinschii Cristina, Robu Maria. Evoluția
diagnosticului neutropeniilor congenitale în era tehnologiilor moleculare
57. Vudu Lorina. Scoruri predictive de dezvoltare a bolilor tiroidiene autoimmune
SECȚIA: Probleme actuale în dermatovenerologie, pneumoftiziologie,
radiologie și imagistică
Moderatori: Iavorschi Constantin, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Beţiu Mircea, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Rotaru Natalia, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Rusu Dona, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Ustian Aurelia, dr. şt. med., profesor consultant
Gogu Vladislav, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar: Niguleanu Adriana, dr. şt. med., asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Abaev Rozalina. Efectele adverse ale tratamentului tuberculozei multidrog
rezistente
2. Chesov Dumitru, Muntenau Oxana, Rusu Doina, Cozlovschi Victor,
Semionică Iurie, Botnaru Victor. Rolul specimenelor de aspirat bronșic în
diagnosticul tuberculozei pulmonare
3. Cotelea Eugeniu, Lesnic Evelina. Factorii de risc de îmbolnăvire de tuberculoză la pacienții cu alcoolism cronic
4. Emeț Iulia, Bețiu Mircea, Сhiriac Anca. Alopeciile primar cicatriciale:
aspctele clinice, dermatoscopice și histopatologice
5. Munteanu Oxana, Rusu Doina, Țâmbală Diana, Botnaru Victor. Bronșiectaziile la pacienții adulți cu infecție HIV/SIDA: serie de cazuri
6. Nedelciuc Boris. Profilul resurselor umane în domeniul serviciilor de cosmetology
7. Tertîșnîi Ludmila. Traumatismul osteoarticular – algoritm imagistic cu aspecte
medico-legale
8. Ungureanu-Chirvas Elena. Neurofibromatoza tipul I (clasică von Recklinghausen) – reflecții pe marginea unui caz clasic
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POSTERE
1. Botnaru Victor, Munteanu Oxana. Aspergiloza pulmonară cronică: provocare diagnostică și terapeutică
2. Cealan Andrei. Imagistica prin IRM a carcinomului cervical: o nouă
abordare practică a stadializării
3. Cebotaru Aurelia, Botnaru Victor, Rusu Doina, Munteanu Oxana. Infecția fungică mutilantă - un diagnostic surprins la un pacient cu sechele posttuberculoase
4. Cotelea Eugeniu, Lesnic Evelina. Impactul factorilor de risc asupra îmbolnăvirii de tuberculoză la utilizatorii de droguri
5. Dragomir Alina, Bețiu Mircea, Gogu Vladislav, Sturza Vasile, Țâbârna
Vasile. Lupusul vulgar in prisma a două cazuri clinice
6. Feller Veronica, Ustian Aurelia. Factorii de risc în dezvoltarea tuberculozei pulmonare primar depistată care necesită spitalizare
7. Ghimișli Iulia, Paladi Carmina, Popa Vasile, Bivol Larisa, Tomșa Alina,
Pistruga Edgar. Complicațiile tuberculozei la copii.
8. Guvir Diana. Strategia conduitei imagistice a glandei mamare cu implant
9. Malic Alina, Ustian Aurelia, Popa Vasile, Paladi Carmina, Osipov
Tatiana. Mortalitatea prin tuberculoză în mun. Chișinău
10. Munteanu Oxana, Ciobanu Nelly, Chesov Dumitru, Voloșciuc Irina,
Rusu Doina, Botnaru Victor. Bronșiectaziile non fibroză chistică și calcificările – este oare testul igra util?
11. Staver Natalia. Optimizarea protocoalelor de scanare a abdomenului și
pelvisului în patologia oncologică
12. Țâmbală Diana, Botnaru Victor, Munteanu Oxana. Sindroame paratimice la o pacientă tânără cu timom: bronșiectazii, eritroblastopenie, colită
ulceroasă nespecifică
13. Toma Cristina, Rusu Doina, Botnaru Victor. Unele aspecte etiologice și de
antibiorezistență ale pneumoniilor asociate îngrijirilor medicale specializate
14. Toma Cristina. Predictorii evoluţiei nefaste în pneumoniile nosocomiale
15. Znagovan Alexandru, Gogu Vladislav, Fetman Margarita. Forme farmaceutice industriale moderne utilizate în practica dermatologică din Republica Moldova
SECȚIA: Probleme actuale ale medicinei interne II
Moderatori: Istrati Valeriu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Bivol Grigore, dr. şt. med., profesor universitar
Curocichin Ghenadie, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Ciobanu Gheorghe, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Belîi Adrian, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Secretar: Jucov Artiom, dr. şt. med., conferenţiar universitar
33

COMUNICĂRI ORALE
1. Manoilă Tatiana, Rotaru Larisa, Groppa Liliana, Chișlari Lia, Dutca
Lucia, Cornea Cornelia. Particularitățile evoluției gutei la femei
2. Ungurean Andrei, Ghelis Iulia, Ghimișli Iulia, Caraman Eudochia,
Miron Ion. Particularitățile de evoluție a meningitei tuberculoase la adulți
3. Savca Marina, Popa Ana, Dogot Marta, Romanciuc Iuliana, Caproș
Natalia. Hipertensiunea arterială preexistentă și impactul asupra severității
la pacienții cu COVID-19.
4. Tocarciuc Iulia, Tocarciuc Sandu, Bîtca Renata, Grib Livi, Filimon
Silvia. Cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept – modificări electrocardiografice
5. Avricenco Mariana, Rusu Irina, Holban Tiberiu. Evoluția fibrozei hepatice după tratamentul cu preparate antivirale cu acțiune directă la pacienții
cu ciroză hepatică cu VHC
6. Marcencov Evghenii, Calistru Andrei, Mării Elena. Factorii trigger în
declanșarea aritmiilor și blocurilor cardiace la adulții cu defect septal atrial
7. Grosu Maia, Groppa Liliana, Pascari-Negrescu Ala. Particularitățile
artritelor în parazitoze
8. Bunescu Ana. Factorii de risc în fibrilația atrială
9. Alexa Zinaida, Gulcanean Anna. Diabetul zaharat și infecția tractului
urinar
10. Jucov Artiom, Țîgănaș Odetta. Managementul colaborativ al asistenței
medicale primare și serviciile de medicină sportive
POSTERE
1. Bernaz Olga. Importanța biomarkerilor inflamatori în fibrilația atrială nonvalvulară pe fundal de tratament anticoagulant
2. Tontici Ecaterina. Particularitați de tratament la pacienții cu gută
3. Chiosa Diana. Biomarkerii inflamației – predictorii de risc cardiovascular
la tineri
4. Peștereanu Mihail, Golovin Boris, Bicic Tatiana, Catanoi Natalia, Rabovila Ala. Asocierea magneziului sulfat în tratamentul standard al encefalopatiei hipertensive la etapa de prespital
SECȚIA: Probleme actuale în neuroștiințe
Moderatori: Lacusta Victor, academician al AŞM, dr. hab. şt. med., profesor
universitar
Gavriliuc Mihail, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Zota Eremei, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Chihai Jana, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar:
Gasnaş Alexandru, dr. şt. med., asistent universitar
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COMUNICĂRI ORALE
1. Ciolac Dumitru. Reorganizarea și reziliența rețelelor cerebrale în epilepsia
focală
2. Fala Paula, Andronachi Victor, Gavriliuc Pavel, Andrușca Alexandru,
Gavriliuc Olga. Hidrocefalia normotensivă idiopatică: sinteză de literature
3. Țurcan Corina. Elaborarea unui screening diagnostic neurologic în aprecierea comorbidităților funcționale la pacienții cu migrenă
4. Catereniuc Daniela, Chelban Viorica, Groppa Stanislav. Aplicabilitatea
testării genetice de nouă generație în epilepsie prin prisma secvențierii
întregului exom
5. Andrușca Alexandru, Gavriliuc Olga, Synowitz Michael, Paschen
Steffen, Helmers Ann-Kristin., Falk Daniela. Riscurile și beneficiile
înregistrării cu microelectrod în chirurgia bolii Parkinson
6. Gavriliuc Olga, Andrușca Alexandru, Gavriliuc Mihail. Strategia de
întoarcere spin în boala Parkinson avasată: un nou semn clinic?
7. Gîlea Angela, Lacusta Victor, Cereș Victoria, Șincarenco Irina. Acupunctura auriculară și indicii neurochimici ai activității convulsive
8. Harghel Inga, Ciobanu Gheorghe. Factorii de risc în prognosticul nefavorabil al pacienților cu accident vascular cerebral acut
9. Munteanu Cristina, Chiosa Vitalie, Groppa Stanislav. Statusul epileptic
refractar și super-refractar – predictori etiologici
10. Preguza Ion, Zapuhlîh Grigore, Popovici Ion, Davidov Ghenadie,
Preguza Ala, Galearschi Vasile. Stentarea arterei carotide interne la
pacienții simptomatici cu stenoze critice de carotidă: studiu-serie de cazuri
11. Doga Irlana. Tulburarea afectivă bipolară și dependența de alcool
12. Racoviță Stela, Moșin Veaceslav, Hadjiu Svetlana, Mișina Anna,
Sprincian Mariana. Aspecte neurogenetice la bărbații infertili cu sindromul
Klinefelter
POSTERE
1. Baltag Ecaterina. Tulburări psihotice în perioada postpartum. Aspecte
etiopatogenetice și clinico-evolutive
2. Barad Ian. Factorii cauzali ai leziunilor traumatice cerebrale severe
3. Bucataru Olga. Evaluarea arterelor carotide prin ecografia Doppler în
diagnosticul accidentelor vasculare cerebrale ischemice
4. Calancea Octavian. Managementul traumatismelor cranio-cerebrale în
prespital
5. Chilari Mihaela, Chianu Marin. Sindromul neuroleptic malign la utilizarea neurolepticelor atipice în tratamentul schizofreniei
6. Chitoroagă Mihaela. Accidentul vascular cerebral recurent: un impact
curios asupra severității ictusului și dizabilității neurologice
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7. Ciobanu Gheorghe, Nasarudeen Nasarulla. Morbiditatea prin accident
vascular cerebral acut la populația adultă din Republica Moldova și Republica India
8. Ciobanu Mihaela. Fenomenul sinesteziei: o enigmă neurologică în curs de
rezolvare
9. Ciobanu Natalia, Groppa Stanislav. Relația dintre fenotipurile carotidiene
și sindromul metabolic la pacienții cu accident vascular cerebral ischemic
10. Cojocaru Doina. Utilizarea testului de deglutiție în profilaxia pneumoniei
la pacienții cu accident vascular cerebral
11. Coleva Ecaterina, Doga Irlana, Coșciug Ion, Maxian Irina, Gujva
Cristina, Schidan Maria. Schizofrenia și consmul de droguri
12. Condratiuc Elena. Aspectul psihoterapeutic al traumei psihice în epilepsie
13. Condrea Alexandra, Ropot Doina, Zota Eremei, Crivorucica Igor.
Evoluția infecției COVID-19 la un pacient cu accident vascular cerebral
după tromboliză sistemică
14. Dang Kanishk. Comorbidități neurologice la pacienții cu sindromul
respirator acut sever coronavirus 2 (SARS-COV-2)
15. Doțen Natalia. Evaluarea psihologică prechirurgicală și postchirurgicală în
epilepsie. Studiu de caz
16. Dragan Diana, Doțen Natalia. Profilul clinic și neuropsihologic al pacienților cu amnezie tranzitorie epileptică. Prezentare de caz clinic
17. Duca Victoria, Gavriliuc Mihail. Aspecte cognitiv-comportamentale la
femeile cu epilepsie
18. Efremova Daniela, Groppa Stanislav. Factorii de risc pentru accidentul
vascular cerebral la adulții tineri în populația Republicii Moldova
19. Eșanu Andrei. Stigmatizarea persoanelor cu depresie de către studenți
20. Gavriliuc Pavel, Gavriliuc Mihail, Leker Ronen. Patternul modificărilor
substanței albe la pacienții cu angiopatie amiloidă și implicarea cerebelului
21. Glavan Danu, Gasnaș Alexandru, Groppa Stanislav. Imunomodularea
post-accident vascular cerebral (AVC) ischemic. Mecanisme și implicații
terapeutice
22. Gujva Cristina, Schidan Maria, Doga Irlana, Maxian Irina, Coleva
Ecaterina. Tulburarea afectivă bipolară. Particularități clinico-diagnostice
23. Guzun Cornelia. Pot oare simptomele asociate migrenei oferi informaţie
despre structurile cerebrale care declanşează atacul migrenos?
24. Jelaga Dorin. Particularitățile clinico-evolutive în cadrul demențelor de
diferită geneză. Criterii diferențial-diagnostice.
25. Leahu Pavel. Abordarea neuromodulatorie a patologiei neurologice paroxismale
26. Maxian Viorel. Stimularea directă corticală în ablația tumorilor cerebrale
gliale din zonele motorii
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27. Mironov Olga. Impactul factorilor psihosociali asupra efectelor adverse ale
antipsihoticelor în schizofrenia paranoid
28. Munteanu Cristina, Aftene Daniela. Encefalita cu anticorpi anti-receptori
de N-metil-D-aspartat – provocări în diagnostic și management (caz clinic)
29. Musiuc Iulia. Tulburarea afectivă bipolară (TAB), comorbidități și consecințe psihosociale
30. Oprea Valentin. Terapia antidepresivă în adicția patologică la alcoolici
31. Preguza Ion, Zapuhlih Grigore, Davidov Ghenadie, Galearschi Vasile,
Ribac Nicu, Mindrigan Eugeniu. Embolizarea endovasculară a anevrismelor cerebrale: studiu. Serie de cazuri
32. Rîbac Nicu, Galearschi Vasile, Capsamun Dmitrii, Melentiev Iurie,
Costru Tudor. Hipotermia locală cu dispozitiv pe bază de elemente peltier
ca terapie la pacienții cu traumatism cranio-cerebral sever
33. Rîbac Nicu, Preguza Ion, Galearschi Vasile, Davîdov Ghenadie, Costru
Tudor, Racu Ecaterina. Trombectomia mecanică la pacienții cu accident
vascular cerebral: serie de cazuri
34. Schidan Maria, Gujva Cristina, Maxian Irina, Coleva Ecaterina, Doga
Irlana. Tulburarea afectivă bipolară. Studiu de caz
35. Șincarenco Irina, Lacusta Victor, Cereș Victoria, Gîlea Angela. Acupunctura auriculară la pacienții cu astm bronșic și dereglări anxioase
36. Stoianov Natalia, Iuhtimovschi Liliana, Groppa Stanislav. Particularitățile epilepsiei la femei
37. Vasilieva Maria. Crize epileptice – manifestare primară în patologia autoimună cerebrală. Diagnostic diferențial între SM și LES (caz clinic)

NOI TEHNOLOGII CHIRURGICALE LA ÎNCEPUTUL
MILENIULUI III
SECȚIA: Infecţia chirurgicală
Moderatori: Guţu Evghenii, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Rojnoveanu Gheorghe, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Hotineanu Adrian, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Ungureanu Sergiu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Bour Alin, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Tănase Adrian, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Secretar:
Bzovîi Florin, asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Cacerovschi Tatiana. Angioembolizarea în rezolvarea leziunilor traumatice ale splinei. Revista literaturii
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2. Cîvîrjic Ivan, Cobîlețchi Sergiu, Crivorucica Veaceslav, Baltaga
Ruslan, Bantaș Alexandra, Barbărasă Vadim. Traheostomie percutană
apneică cu ghidaj ultrasonografic la pacienți COVID-19
3. Cumpătă Serghei. Rezultatele precoce și tardive ale chirurgiei laparoscopice a refluxului gastro-esofagian
4. Malcova Tatiana, Gurghiș Radu, Gagauz Ion. Atitudine chirurgicală în
plăgile toracice cu leziune cardiacă – bilanț al 41 de cazuri
5. Mihaluța Viorica, Procopciuc Vitalie, Ignatova Olga, Stoian Alina,
Verega Grigore, Nacu Viorel. Membrana amniotică: sursă de tratament al
defectelor cutanate la pacienții diabetic
6. Pisarenco Sergiu, Zugrav Tatiana, Pîrțac Ion, Cherdevara Corneliu.
Apendectomia laparoscopică – limite și posibilități
7. Pleșacov Alexei, Vladanov Ivan. Vapoenuclearea transuretrală Thulium:
yttrium aluminum garnet laser a prostate
8. Russu Dumitru. Evaluarea mortalității prin abces pulmonar în Republica
Moldova
9. Șcerbatiuc-Condur Corina. Principii contemporane în diagnosticul apendicitei acute la gravide
10. Ungureanu Sergiu, Istrate Viorel, Șipitco Natalia, Fosa Doina. Rezultatele tratamentului chirurgical multimodal la pacienții cu metaplazie epitelială columnară de mucoasă esofagiană
POSTERE
1. Ali Khalaily Ahmad, Malcova Tatiana, Shor Elina. Hemostaza endoscopică prin metoda mecanică în managementul leziunii dieulafoy
2. Ambrosii Tatiana, Tatiana Tăzlăvan, Serghei Șandru. Predictorii complicațiilor cardiovasculare la bolnavii cu apnee obstructivă de somn
3. Bendelic Valentin, Hotineanu Adrian, Timiș Tudor, Palii Lucian,
Bendelic Constantin. Fistule intestinale postoperatorii la pacienții cu maladii colorectale – particularități diagnostico-curative
4. Bernic Valentin, Gafton Victor, Carciumaru Petru. Mucocelul apendicular (caz clinic).
5. Bortă Eduard, Hotineanu Adrian, Cazacov Vladimir, Burgoci Serghei,
Cucu Ion. Particularități de diagnostic în ulcerele gastroduodenale pe fundal
de ciroză hepatică
6. Bujac Mariana, Hotineanu Adrian, Iliade Alexandru. Managementul
chirurgical în tratamentul guşei toxice difuze
7. Bujac Mariana, Iliade Alexandru. Aspecte diagnostico-curative în managementul hiperparatiroidismului primar. Experienţa clinicii
8. Bzovii Florin, Casian Dumitru, Culiuc Vasile, Guțu Evghenii. Tratamentul varicotromboflebitei acute: studiu prospectiv observațional controlat
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9. Camerzan Iraida, Garbuz Victor, Odajiu Otilia. Efectul tehnologiei
PiCCO în supraviețuirea pacienților cu diabet zaharat decompensat pe
fundalul stărilor septice în UTI
10. Cazac Anatol, Hotineanu Adrian. Pancreatita cronică: abord diferenţial
terapeutic în corelaţie cu principalele forme anatomo-clinice
11. Cazac Anatol, Rusu Mihail. Tratamentul endoscopic şi laparoscopic al
pancreatitei cronice
12. Cazacov Vladimir, Nacu Natalia, Vangheli Liudmila, Negarî Nadejda.
Complicații tromboembolice după chirurgia hipertensiunii portale
13. Cazacov Vladimir, Sîrghi Vitalii, Iavorschi Veaceslav, Nicuța Cristian,
Darii Eugen. Managementul risculiui hemoragic variceal în chirurgia
hipertensiunii portale
14. Ceban Ilie, Rotari Vlad, Bîtca Renata. Eficacitatea tratamentului într-un
an de experiență clinică în nefrolitotomia percutanată
15. Ciupac Mihaela. Evaluarea pacientului cu abdomen acut în Departamentul
de Medicină Urgentă
16. Cojocaru Cristina, Bour Alin. Relevanța clinică a nodulilor tiroidieni
17. Covaci Ana. Decompresia ductului limfatic toracic și asanarea laparoscopică ca etapă de corecție a ascitei cirogene
18. Crăciun Ion, Ghidirim Gheorghe, Mișin Igor. Second look laparatomy în
tratamentul ischemiei mezenterice acute venoase
19. Cucu Ivan, Hotineanu Adrian, Ferdohleb Alexandru, Borta Eduard,
Cazacu Dumitru. Tehnica chirurgicală în tratamentul sindromului Mirizzi
20. Cumpătă Serghei. Chirurgia laparoscopică anti-reflux la pacienții cu
scleroză sistemică – raport a 2 cazuri clinice și reviul literaturii
21. Ferdohleb Alexandru, Hotineanu Adrian. Hepaticojejunoanastomoza în
surjet – soluție reconstructivă în stricturile biliare postoperatorii
22. Ferdohleb Alexandru. Rezultatele la distanță ale tratamentului chirurgical
al stricturilor biliare benigne
23. Filimon Vlad. Particularități de tratament chirurgical al pacienților cu
cancer de cap de pancreas și papila duodenală mare
24. Galearschi Vasile, Mindrigan Eugeniu, Andronachi Victor, Andrusca
Alexandru, Preguza Ion. Ultrasonografia intraoperatorie în chirurgia
tumorilor cerebrale
25. Gugava Vahtang, Bour Alin. Evaluarea rezultatelor de tratament chirurgical al pacienților cu boala hemoroidală prin metode tradiționale clasice și
minim invazive
26. Guţu Evghenii. Operaţia de urgenţă în ulcerul hemoragic gastroduodenal
vs risc operator
27. Guțu Serghei. Textiloma: semne imagistice
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28. Hotineanu Adrian, Burgoci Serghei, Timiș Toader, Cazac Anatol.
Duodenopancreatectomia cefalică de urgență. Experiența unui singur nontrauma centru
29. Hotineanu Adrian, Cazac Anatol. Diagnostic şi tratament contemporan a
insulinomului pancreatic
30. Hotineanu Adrian, Serghei Burgoci. Chirurgia hepatcă extremă
31. Ignatenco Serghei, Vasilieva Irina, Crăciun Ion. Închiderea temporară a
cavității abdominale la pacienții operați de ischemie mezenterică
32. Malcova Tatiana, Băluțel Tatiana, Huștiuc Valentina, Globa Tatiana,
Popescu Victor. Eficiența comparativă a procedurilor de decelularizare cu
detergenți a grefelor vasculare
33. Maloghin Vasile, Guțu Evghenii, Beschieru Eugeniu, Revencu Sergiu,
Balan Sergiu, Sîngereanu Andrei. Rezultatele duplex scanării sistemului
venos al membrelor inferioare în perioada postoperatorie tardivă
34. Manastîrschi Stanislav. Stabilitatea hemodinamică a tehnicii OFA versus
TIVA de anestezie în chirurgia minim invazivă ginecologică: studiu pilot
35. Matiuța Alina, Cernat Mircea, Mișin Igor, Cernat Victor, Antoci Lilian.
Tumorile gastrointestinale stromale gastrice gigante
36. Mihaluța Viorica, Stoian Alina, Iordăchescu Rodica, Fortuna Elvira,
Gologan Paulina, Verega Grigore. Tratamentul defectului în regiunea
occipitală cu lamboul miocutan inferior trapez. Caz clinic
37. Moraru Viorel, Bujor Petru, Pavliuc Galina, Bujor Sergiu, Știrbu
Ruxandra. Etiopatogenia colecistitei acute acaolculase: schimbare de mit?
38. Naghiţa Varvara. Urgențe cardiochirurgicale la nou-născuți
39. Onofrei Verginia, Barnaciuc Serghei, Bostan Ghenadie, Ciubotaru
Anatol. Disecția acută de aortă – urgenţă cardiochirurgicală majoră
40. Paladii Irina, Kusturov Vladimir, Kusturova Anna, Ghidirim
Gheorghe. Conduita gravidelor cu fracturi ale aparatului locomotor
41. Paladii Irina, Kusturov Vladimir, Kusturova Anna, Ghidirim
Gheorghe. Management în politraumă
42. Palii Lucian, Hotineanu Adrian, Barbacar Nicolae, Timiş Tudor,
Bendelic Valentin. Instabilitatea minisatelitică (IMS) a genelor hMLH1,
hMSH2 în adenomii colorectali ereditari (sindromul Lynch)
43. Pavliuc Galina, Moraru Viorel, Bujor Petru, Bujor Sergiu, Știrbu
Ruxandra, Zelek Stanislaw. Insuficiența hepatică postoperatorie – cauză
semnificativă a mortalității la pacienți cu chisturi hidatice gigante complicate
44. Pîrvu Victor, Hotineanu Adrian, Toaca Inesa, Ivancov Grigore, Iurciuc
Vladislav, Palii Cristina. Evaluarea complicațiilor precoce survenite în
urma transplantului de ficat
45. Pisarenco Sergiu, Anghelici Gheorghe, Tatiana Zugrav. Hernioplastie
laparoscopică TAPP în tratamentul herniilor inghinale la pacienți cu ciroza
hepatică decompensată și ascită
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46. Pleșco Elena. Eficacitatea peliculelor de colagen în prevenirea dehiscenței
anastomozei colonice
47. Predenciuc Alexandru, Culiuc Vasile, Bzovîi Florin, Smolnițchi Roman,
Casian Dumitru. Caracteristicele clinice și demografice ale pacienților cu
ischemie acută a extremităților
48. Revencu Sergiu, Balan Sergiu, Revencu Dan, Garștea Ion, Gaitur
Alexandru, Mustea Valentin. Manifestările pancreatice ale sindromului
MODS/MSOF
49. Ungureanu Sergiu, Șipitco Natalia, Romanenco Richarda, Parnov Mihail.
Tumori benigne rare esogastrice. Tactica de diagnostic și tratament contemporan
50. Rotaru Mihai, Șcerbatiuc-Condur Corina, Casian Dumitru, Culiuc
Vasile, Smolnițchi Roman, Ivanov Vladimir. Performanța diagnostică a
ultrasonografiei duplex în patologia arterială a membrelor inferioare
51. Russu Dumitru. Abcesul pulmonar în infecția COVID 19
52. Șcerbatiuc-Condur Corina, Suman Ala, Mișina Anna, Mișin Igor. Diverticulul Meckel complicat în sarcină
53. Simcov Vasile, Şchiopu Victor, Vîrlan Mariana. Sarcoamele retroperitoneale (reviul literaturii)
54. Șipitco Natalia, Ungureanu Sergiu, Zinaida Alexa, Parnov Mihail,
Balanici Mihail. Sindromul MEN 2A – neoplazie endocrină multiplă: caz
clinic
55. Sirhan Mohammad Shihadi, Șor Elina. Chilotoraxul congenital
56. Slav Tatiana, Oprea Andrei. Aspecte epidemiologice ale disfuncției
neurogene a tractului urinar inferior în Republica Moldova
57. Șor Elina. Scorurile clinice de evaluare a calității vieții la pacienții cu boala
ulceroasă complicată cu perforație
58. Strelțov Liuba, Revencu Sergiu , Rojnoveanu Gheorghe, Mustea
Valentin, Băbălău Ion, Beschieru Eugen. Oportunităti de diagnostic și
tratament în complicații degenerative în litiaza biliară
59. Strelțov Liuba, Revencu Sergiu, Rojnoveanu Gheorghe, Sângereanu
Andrei, Gaidău Roman, Gaitur Alexandru. Considerații diagnostice și
terapeutice în concomitența cancerului colorectal cu litiaza biliară
60. Taran Natalia, Hotineanu Adrian, Burgoci Sergiu, Lupașco Iulianna,
Peltec Angela. Transplantul – o speranță la viață. Caz clinic
61. Timiș Toader, Hotineanu Adrian, Bendelic Valentin, Palii Lucian. Diagnosticul și tratamentul chirurgical al bolii Crohn perianale
62. Ungureanu Sergiu, Sipitco Natalia, Vidiborschii Vladimir, Fosa Doina,
Vidiborschii Vladimir. Metodă alternativă de corecție a incompetenței
sfincterului esofagian inferior
63. Ursu Alexandr. Importanța pregătirii colonului către colonoscopie în depistarea leziunilor mucoasei
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SECȚIA: Actualități în oftalmologie și otorinolaringologie
Moderatori: Vetricean Sergiu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Maniuc Mihai, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Sandul Alexandru, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Bendelic Eugeniu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Cuşnir Valeriu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Jeru Ion, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar:
Scerbatiuc Cristina, dr. şt. med., asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Bendelic Eugen, Lobcenco Aglaia, Chetrari Irina. Drenajul „GLAUTEX”
– model DDA şi TDA, în chirurgia glaucomului refractor
2. Brînza Alina, Bendelic Eugeniu, Iacubițchii Maria. Epiteliopatia pigmentară placoidă multifocală posterioară acută – manifestare oculară neobișnuită
a eritemului nodos, caz clinic
3. Buracovschi Marin, Sandul Alexandru, Borisenko Oleg, Zapuhlîh
Grigore, Moraru Vladimir, Buracovschi Nicolae. „Wait & Scan” în evidența pacienților cu neurinom de acustic
4. Cernev Daniela. Factorii de risc și prognosticul evoluției clinice în papilomatoza laringiană recidivantă. Reviul literaturii
5. Cușnir Valeriu Nicon, Dumbrăveanu Lilia, Groppa Liliana, Cușnir Vitalie,
Cușnir Valeriu Jr., Bobescu Nicolae. Utilizarea preparatului bevacizumab în
tratamentul complex al uveitelor non-infecțioase
6. Diacova Svetlana. Monitorizarea post-chirurgicală noninvazivă a urechii
medii în formele prelungite ale otitei medii
7. Didencu Alexandru, Ababii Polina, Maniuc Mihail, Danilov Lucian,
Nacu Viorel. Celulele autologe mononucleare importante în tratamentul rinosinuzitelor recidivante și cronice la copii
8. Furculița Daniel, Maniuc Mihail, Gavriluța Diana, Țurcan Mariana. Chirurgia laser în rinita cronică hipertrofică la copii
9. Ghidirimschi Tatiana, Hans Bjorn Bakketei, Cuşnir Valeriu,
Dumbrăveanu Lilia, Balău Anastasia. Instituirea specialităţii de optometrie
în Republica Moldova: premise şi direcţii de dezvoltare
10. Iacubițchii Maria, Paduca Ala, Alsaleim Suleiman, Brînza Alina,
Iacubițchii Vitalie. Metodă experimentală de chirurgie filtrantă pentru
glaucomul indus
POSTERE
1. Boțoc Tina. Structura traumatismelor oculare în mun. Bălți, perioada 20082012
2. Bucinscaia Larisa. Сaz familial de retinoschizis X-lincat cu complicații
ocular
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3. Cușnir Valeriu, Procopciuc Vitali, Bulat Nina. Sindromul de ochi uscat o provocare actuală în condițiile schimbărilor tehnologice
4. Fortuna Valeriu, Danilov Lucian. Impactul amigdalitei cronice în dezvoltarea diferitor patologii reumatoide la copii
5. Gavriluța Diana. Particularități de diagnostic și tratament ale hipertrofiei
vegetațiilor adenoide
6. Gavriluţa Vasile. Corpii străini traheobronşici la copii – aspecte de diagnostic și tratament
7. Goțonoaga Cătălina. Retinopatia diabetică proliferativă complicată, opțiuni de tratament
8. Jeru Ion, Darii Inga, Tăzlăvan Tatiana. Particularități patogenice ale cataractei legate de vârstă
9. Procopciuc Vitali, Mihaluța Viorica, Ignatov Olga. Eficiența transplantului de membrană amniotică în managementul deficienței de celule stem
limbale
10. Rusu Doina. Videoendoscopia de contact în diagnosticul patologiei benigne
a laringelui
SECȚIA: Ortopedia reconstructivă
Moderatori: Caproș Nicolae, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Verega Grigore, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Taran Anatolie, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Pulbere Oleg, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Vacarciuc Ion, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Erhan Nicolae, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar:
Iacubițchi Vitalie, asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Cebotari Dana, Iordachescu Rodica, Stoian Alina, Fortuna Elvira,
Zabutnaia Maria, Verega Grigore. Importanța estetică a mâinii operate
2. Cobzac Vitalie, Vereștiuc Liliana, Jian Mariana, Nacu Viorel. Grefe obținute prin inginerie tisulară în tratamentul defectelor
3. Gologan Paulina, Iordachescu Rodica, Stoian Alina, Mihaluța Viorica,
Furtuna Elvira, Verega Grigore. Utilizarea terapiei cu presiune negativă
în tratamentul defectelor infectate
4. Iacubițchii Vitalie, Vacarciuc Ion, Cobzac Vitalie, Nacu Viorel, Caproș
Nicolae. Grefa combinată cu celule stem în artrodeza selectivă de pumn
5. Madan Vadim, Croitor Gheorghe, Caproș Nicolae, Glavan Alina,
Guzun Andrei, Vacula Ion. Tratamentul chirurgical al fracturilor intraarticulare de platou tibial
6. Moisei Doina, Taran Anatolie. Tactici de tratament a electrotraumatismelor
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7. Pavlovschi Elena, Stoian Alina, Iordăchescu Rodica, Mihăluță Viorica.
Artrodeza genunchiului cu lambou compozit fibular. Raport de caz clinic
8. Sorocean Veronica, Ungurean Tatiana, Balan Alexandru, Iordăchescu
Rodica, Stoian Alina, Verega Grigore. Lamboul interosos posterior
antebrahial
9. Stoian Alina, Mihaluța Viorica, Ghețiu Alexandru, Stoian Alina,
Mihaluța Viorica, Ghețiu Alexandru, Calistru Anatolie, Sârbu
Dumitru, Verega Grigore. Lamboul fibular în reconstrucția defectului osos
mandibular. Caz clinic
10. Stratanenco Ana-Maria. Fracturile periprotetice în artroplastia de revizie
a articulației șoldului
POSTERE
1. Anton Cezara, Stoian Alina, Fortuna Elvira, Mihaluța Viorica,
Iordăchescu Rodica, Verega Grigore. Utilizarea lamboului latissimus
dorsi în reconstrucția defectului cutanat masiv apărut după exereza
oncologică a spatelui
2. Bivol Andrian, Ursu Sergiu, Caproș Nicolae. Maladia de quervain. Clinică. Diagnostic. Tratament
3. Cebotari Dana, Iordăchescu Rodica, Stoian Alina, Fortuna Elvira,
Zabutnaia Maria, Verega Grigore. Importanța estetică a mâinii operate
4. Ciobanu Sergiu, Vetrilă Viorel, Bețișor Alexandru, Vladov Sergiu.
Aloosteoplastia defectelor acetabulare ca metodă alternativă în artroplastiile
de reluare a șoldului
5. Cojocari Nicolae, Cojocari Ștefan. Tratamentul chirurgical în fracturile
paletei humerale de tip C: broșe cu fir metalic și plăci
6. Darciuc Mihail, Cosciug Stanislav, Tocarciuc Vitalie, Soric Sergiu,
Gherghelijiu Alexandru, Uncuța Cristian. Osteosinteza centromedulară
zăvorîtă în fracturile oaselor tubulare lungi
7. Erhan Nicolae. Tratamentul artroscopic în instabilitățile umărului cu prezența defectelor osoase
8. Fortuna Elvira, Stoian Alina, Mihaluța Viorica, Cebotari Dana, Popa
Daniela, Verega Grigore. Fasciotomia percutană în contractura Dupuytren.
Caz clinic
9. Harea Alina, Taran Anatolie. Corecția zonelor hipotrofice ale feselor prin
liposculptură
10. Iordăchescu Rodica, Stoian Alina, Gornea Tatian, Ivanov Vladimir,
Verega Grigorie. Lamboul corticoperiosteocutanat în tratamentul pseudartrozelor septice de tibie. Caz clinic.
11. Jian Mariana, Cobzac Vitalie, Nacu Viorel. Izolarea colagenului din
complexul ombilico-placentar pentru utilizarea în ingineria tisulară
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12. Kusturov Vladimir, Ghidirim Gheorghe, Kusturova Anna, Paladii Irina.
Particularităţile de stabilizare a inelului pelvin la leziunile în timpul naşterii
13. Kusturov Vladimir, Ghidirim Gheorghe, Rojnoveanu Gheorghe,
Kusturova Anna, Gornea Filip. Formarea strategiei de tratament al leziunilor inelului pelvin la pacienții politraumatizați
14. Kusturov Vladimir, Kusturova Anna, Paladii Irina, Ghidirim Gheorghe,
Malcova Tatiana, Cebotari Veaceslav. Tratamentul leziunilor pelviene associate
15. Kusturova Anna, Caproș Nicolae, Kusturov Vladimir. Depistarea precoce a diformităţilor coloanei vertebrale la școlari
16. Pavlovschi Elena, Stoian Alina, Malcov Tatiana, Iordăchescu Rodica,
Verega Grigore. Decelularizarea combinată a allogrefei osoase vascularrizate. Etapă de studiu experimental in vivo
17. Popa Daniela, Iordăchescu Rodica, Stoian Alina, Mihaluța Viorica,
Fortuna Elvira, Verega Grigore. Lambourile locoergionale în tratamentul
defectelor gambei și gleznei parvenite după exereze oncologice
18. Sîrghi Grigore, Kusturov Vladimir, Caproș Nicolae, Ungurean Victor.
Stabilizarea spino-pelvină ca metodă de osteosinteză în cadrul fracturilor
pelvine
19. Sîrghi Grigore, Kusturov Vladimir, Caproș Nicolae, Ungurean Victor,
Kusturova Anna. Fractura pelvină: considerențe generale și practica clinică
20. Stoian Alina, Nacu Viorel, Pavlovschi Elena, Macagonova Olga,
Malcova Tatiana, Mihaluța Viorica. Perspectiva de viitor a alotransplantului osos vascularizat

SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI
SECȚIA: Sănătatea copilului și adolescentului: actualități și perspective
Moderatori: Revenco Ninel, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Șciuca Svetlana, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Ţurea Valentin, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Stasii Ecaterina, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Hadjiu Svetlana, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Raba Tatiana, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar: Cracea Angela, dr. şt. med., asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Eremciuc Rodica, Revenco Ninel. Particularitățile creșterii la copiii de
vârstă prepubertară cu artrită juvenilă idiopatică
2. Sprincean Mariana, Hadjiu Svetlana, Lupușor Nadejda, Călcîi
Cornelia, Revenco Ninel, Groppa Stanislav. Screening-ul prenatal în
predicția accidentului vascular cerebral ischemic la copii
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3. Lupuşor Nadejda, Revenco Ninel, Sprincean Mariana, Grîu Corina,
Călcîi Cornelia, Hadjiu Svetlana. Importanța somnului în recuperarea
copiilor cu accident vascular cerebral ischemic
4. Grîu Corina, Litovcenco Anatolii, Lupușor Nadejda, Cuzneț Ludmila,
Lacusta Victor, Hadjiu Svetlana. Sindromul de fosă posterioară la copiii
operați cu tumori cerebelare
5. Eșanu Veronica, Palii Ina, Revenco Ninel, Vudu Lorina, Eșanu Valeriu,
Ciuhrii Olga. Corelații statistice ale scorului pediatric al sindromului metabolic
6. Gavriliuc Natalia, Palii Ina, Revenco Ninel, Eșanu Valeriu, Ciuhrii Olga.
Depășirea diametrului: când să cercetăm aorta la copiii cu aortopatii congenitale
7. Tomacinschii Cristina. Complicații ale sistemului respirator la copii cu
imunodeficiențe primare
8. Scurtul Maria, Boiciuc Chiril, Blăniță Daniela, Croitori Tamara,
Lazari Nicoleta. Specificul molecular genetic în fenilcetonurie în Republica
Moldova (anii 2018-2019)
9. Rașcov Victor, Selevestru Rodica. Corpi străini bronșici la copii - etiologie
și particularități endoscopice
10. Foca Silvia, Revenco Ninel. Evaluarea statutului metabolismului osos la
copii cu maladii reumatice prin aprecierea 25-OH vitaminei D totale în ser
11. Feghiu Ludmila, Hadjiu Svetlana, Călcîi Cornelia, Sprîncean Mariana,
Groppa Stanislav, Cuzneț Ludmila. Spasmele epileptice la copii: aspecte
clinico-electroencefalografice
12. Cuznet Ludmila, Hadjiu Svetlana, Feghiu Ludmila, Grâu Corina,
Călcîi Cornelia, Revenco Ninel. Epilepsiile la copilul cu paralizie cerebrală
spastică
POSTERE
1. Bicic Tatiana, Golovin Boris, Peștereanu Mihail. Asistența medicală de
urgență acordată copiilor la etapa de prespital în Republica Moldova în anii
2017-2019
2. Blăniță Daniela, Boiciuc Chiril, Țurea Valentin, Stamati Adela, Morava
Eva, Ușurelu Natalia. Complexitatea diagnosticului dereglărilor congenitale ale glicozilării
3. Bondarenco Ana, Hadjiu Svetlana. Encefalita herpetică la nou-născut:
aspecte clinico-paraclinice
4. Bujor Dina, Palii Ina, Pîrțu Lucia, Ciuntu Angela, Raba Tatiana,
Crivceanscaia Eugenia. Hipertensiunea arterială renoparenchimatoasă la
un copil cu hepatită virală B ocultă reactivată
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5. Călcîi Cornelia, Hadjiu Svetlana, Feghiu Ludmila, Sprîncean Mariana,
Revenco Ninel, Groppa Stanislav. Status epilepticus convulsiv la copiii cu
convulsii de novo și la cei cu accese preexistente: evoluție clinică
6. Călugăreanu Carolina, Curteanu Ala. Infecția materno-fetală la nounăscutul prematur
7. Coliban Iulia, Ușurelu Natalia, Revenco Ninel, Sacară Victoria. Diagnosticul atrofiei musculare spinale prin metoda qPCR
8. Constantin Olga, Călcîi Cornelia, Feghiu Ludmula, Calistru Iulea,
Calistru Andrei, Hadjiu Svetlana. Tratamentul profilactic al convulsiilor
febrile la copii cu Fenobarbital (continuu) în comparație cu Diazepam
(intermitent)
9. Corețchi Veronica, Donos Ala, Iliev Albina-Mihaela, Druc Alina, Cavca
Cezarina, Tripaduș Natalia. Impactul malnutriției asupra imunității în
infecțiile respiratorii
10. Coșciug Victoria, Raba Tatiana. Dereglările nutriţionale la copiii cu boli
cronice digestive
11. Danila Victoria, Balan Stela, Curteza Antonela. Vestimentație inteligent
funcțională pentru sănătate, destinată copiilor cu nevoi speciale
12. Eșanu Valeriu, Palii Ina, Golovin Boris, Chiriac Andrian. Impactul
metodelor de reabilitare la copiii cu diabet zaharat de tipul I – reactualizare
13. Gaidarji Olga. Rolul capilaroscopiei în evaluarea pacienților cu Fenomen
Raynaud
14. Gîțu Lora, Deleu Raisa, Guștiuc Vasile, Buta Galina. Răspândirea
anemiilor feriprive la elevii din Republica Moldova
15. Guragata Ana, Revenco Ninel, Donos Ala, Jivalcovschi Ala, Casâmov
Tatiana, Furtună Angela. Malnutriția gravă și manifestări asociate comune
la sugar și copilul mic
16. Hadjiu Svetlana, Călcîi Cornelia, Cuzneț Ludmila, Lupușor Nadejda,
Sprincean Mariana, Revenco Ninel. Variabilele predictive pentru
epilepsia structurală după suferință perinatală hipoxic-ischemică
17. Mihalachi-Anghel Maria. Hemoglobinopatia Lepore
18. Moldovan Irina. Spectrul manifestărilor clinice al alergiei alimentare la
copii
19. Muşcinschii Cristina. Hepatita virală B perinatală la copii
20. Nistreanu Cristina. Sindromul metabolic la copii - consecințe cardiovasculare
21. Palega Daniela, Palii Ina. Aortopatii congenitale la copiii cu sindroame
genetice
22. Pleșca Alina. Traumatismul splinei la copii
23. Pleșca Iulia, Hadjiu Svetlana. Eficiența cauză-tratament în crizele epileptice la nou-născut
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24. Racoviță Stela, Moșin Veaceslav, Hadjiu Svetlana, Mișina Anna,
Sprincian Mariana. Aspecte neurogenetice la bărbații infertili cu sindromul
Klinefelter
25. Romanciuc Lilia. Parametrii spectrali ai variabilităţii ritmului cardiac la
copii cu extrasistole
26. Stamati Adela, Revenco Ninel. Impactul beta-blocantelor în tratamentul
copiilor cu cardiomiopatie dilatativă
27. Țîbuleac Natalia, Raba Tatiana. Rolul virusului hepatic G în insuficiența
hepatică la un copil cu nefroblastom
28. Tocarciuc Luminița, Groppa Stanislav, Călcîi Cornelia, Feghiu Ludmila,
Olaru Tamara, Hadjiu Svetlana. Importanța examenului electroencefalografic în convulsiile febrile la copil
29. Zmuncilă Loredana. Particularități clinico-genetice în sindromul Franceschetti: prezentare de caz clinic
SECȚIA: Probleme actuale în sănătatea reproductivă
Moderatori: Cernețchi Olga, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Friptu Valentin, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Dondiuc Iurie, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Bologan Ion, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Sârbu Zinaida, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar:
Iliadi-Tulbure Corina, dr. şt. med., conferenţiar universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Botnaru Natalia, Tripac Irina. Aspectele contemporane de tratament al
cancerului endometrial
2. Gorceag Ecaterina, Marian-Pavlenco Angela, Alexa Zinaida. Diagnosticul și managementul patologiei tiroidiene în timpul sarcinii și în perioada
postpartum
3. Hovanscaia Diana, Groppa Stanislav. Particularitățile nașterilor la pacientele cu epilepsie (date preventive)
4. Burac Mihaela, Friptu Valentin, Petrovici Vergil, Corolcova Natalia,
Profire Liliana. Abordarea clinică a infertilității primare: datarea histologică a endometrului
5. Botnari-Guțu Mihaela, Ivanova Elena, Codreanu Igor. Endometrioza și
calitatea vieții. Abordări terapeutice
6. Mișina Anna, Zaharia Sergiu, Șcerbatiuc-Condur Corina, Harea
Patricia, Gheorghiță Vadim, Mișin Igor. Endometrioza cicatricei postoperatorii în intervențiile obstetricale
7. Roșca Daniela, Serbenco Anatolie. Evoluția clinică a diabetului zaharat în
timpul sarcinii în funcție de tipul afecțiunii
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8. Bodrug Vlada. Aspectele managementului incompetenței istmico-cervicale
9. Mamaligă Vitalie, Mihalcean Luminița. Infecțiile puerperale după operația cezariană
10. Toncoglaz Alina. Rolul vitaminei D în depresiile postnatale
POSTERE
1. Alsatou Alina, Iliadi-Tulbure Corina, Corolcova Natalia, Dondiuc Iurie.
Particularitățile structural-funcționale ale cordonului ombilical în rezultatele
perinatale
2. Bacalîm Lilia, Ghidirim Nicolae, Sofroni Larisa, Chilaru Simona,
Odobescu Oxana, Șchiopu Victor. Riscul de progresare al cancerului mamar
LUM A vs. LUM B
3. Bîtcă Renata, Ceban Ilie, Mitriuc Diana, Voloceai Victoria, Tocarciuc
Iulia, Tocarciuc Sandu. Diabetul gestațional – un factor predispozant
pentru macrosomia fetală
4. Burac Mihaela, Friptu Valentin, Corolcova Natalia. Influența statutului
imun endometrial asupra fertilității
5. Cazacu Zoreana. Complexele placentare la pacientele cu tuberculoză activă
6. Cemortan Maria. Rezultatele perinatale la femeile cu colestază intrahepatică de sarcină
7. Corolcova Natalia, Profire Liliana, Burac Mihaela. Sindromul HELLP:
spectrul complicațiilor materne și fetale
8. Dumbrăvanu Eugenia, Rotaru Tudor. Tratamentul chirurgical de tip conservativ al tumorilor ovariene borderline
9. Finciuc Victor, Caliga Gheorghe. Supravegherea antenatală – un program
important în diminuarea riscurilor perinatale
10. Ghilețchii Alexandru, Rotaru Tudor. Noi abordări în tratamentul leziunilor intraepiteliale de grad sporit ale colului uterin
11. Hodorogea Stelian, Comendant Rodica, Sagaidac Irina, Bubulici
Cristina, Cook Clay. Avortul medicamentos prin telemedicină pentru femei și adolescente din Republica Moldova
12. Juncu Liliana, Burnusus Constantin, Juncu Victor. Patologia glandelor
Bartholin
13. Micu Parascovia. Conduita de naștere a femeilor hiv-pozitive și circumstanțele transmiterii infecției de la mamă la făt
14. Mișina Anna, Harea Patricia. Tratamentul laparoscopic al formațiunilor
ovariene la pacientele pediatrice
15. Munteanu Igor, Sârbu Zinaida. Utilitatea algoritmului roma în aprecierea
potențialului agresiv al tumorilor ovariene în timpul sarcinii
16. Oleinic Vera, Friptu Valentin, Tofan-Scutaru Liudmila. Biomarkerii
albuminei ischemic modificate şi autoanticorpii împotriva receptorului tip 1
angiotensinei II în predicția preeclampsiei
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17. Podolean Oxana, Ciobanu Victor, Bubulici Cristina. Particularități ale
sarcinii la pacientele cu diabet zaharat
18. Șuparskaia Olga, Marian-Pavlenco Angela. Sarcina tubară: diagnostic și
management
19. Tripac Irina. Analiza frecvenței recidivelor cancerului endometrial în
stadiile I-II, în conformitate cu criteriile grupurilor de risc
20. Vataman Elena. Menopauza chirurgicală: aspecte psihologice în perioada
perioperatorie
21. Vîrlan Mariana, Rotaru Tudor, Cucieru Cristina, Sofroni Dumitru,
Roşca Sergiu, Eşanu Nicolae. Actualități în etiopatogenia și diagnosticul
clinic al tumorilor ovariene maligne
SECȚIA: Cum tehnicile de diagnostic și tratament medico-chirurgical pot
ameliora calitatea vieții viitorului adult
Moderatori: Gudumac Eva, academician al AŞM, dr. hab. şt. med., profesor
universitar
Moroz Petru, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Bernic Jana, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Curajos Boris, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Șavga Nicolae, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Gîncu Gheorghe, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar: Roller Victor, cercetător ştiinţific, asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Dragănel Andrei, Boian Veaceslav, Princu Iulia, Utchina Olesea. Rolul
colostomei în tratamentul maladiei Hirschsprung la copil
2. Costiuc Ecaterina, Bernic Jana, Lisița Natalia. Nefroblastomul la copii.
Prezentare de cazuri clinice
3. Eremia Victor. Studiul comparativ al utilizării pericardului porcin decelularizat și a membranei Bioteck Heart
4. Livșiț Irina. Tumorile ovariene din celule germinale la fete
5. Dănilă Alina, Gudumac Eva, Bernic Jana. Diagnosticul imagistic al
chistului hidatic pulmonar la copii
6. Roșca Ana, Gudumac Eva. Efectul tratamentului cu somatostatină/ octreotidă la nou-născuții cu chilotorax congenital
7. Revenco Adrian. Rezultatele tratamentului chirurgical la distanţă în hidronefroza congenitală şi dobândită la copii
8. Moroz Petru, Sandrosean Argentina, Sandrosean Iuri. Eșecuri în tratamentul chirurgical al patologiei displastice de șold la copil
9. Gîncu Gheorghe, Gudumac Eva, Branişte Nina, Revenco Ina, Haidarlî
Doina, Samciuc Oleg. Diagnosticul şi tactica medico-chirurgicală modernă
în tratamentul atreziei căilor biliare la copii
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10. Bunescu Victoria. Chisturile ovariene: caz clinic. Revizuirea literaturii
11. Leanca Angela, Timirgaz Valeriu. Evaluarea copiilor cu tumori intracerebrale, asociate cu hidrocefalie obstructivă
POSTERE
1. Bajurea Ala, Bernic Jana, Costiuc Ecaterina. Rolul traumatismului rutier
în leziunile multiple la copii
2. Belîi Natalia, Donea Andrei. Managementul durerii postoperatorii pediatrice: un subiect încă dureros
3. Ciolac Valentina. Limfangiomul chistic mezenterial la copii. Caz clinic
4. Corcimaru Alexandru, Covaș Valeria. Deviațiile axiale ale gambei la copii
5. Galatonov Tatiana. Hemotoraxul pleural: etiologie, diagnostic, tratament
6. Glavan Camelia. Fracturile diafizare ale ambelor oase ale antebrațului la
copil
7. Revenco Adrian, Curajos Boris, Bernic Jana, Krușelnițkaia Elena. Rolul scintigrafiei renale dinamice în aprecierea tacticii de tratament în hidronefroza congenitală la copii
8. Terzi Olga, Dănilă Alina. Tumori mediastinale la copil. Prezentare de caz
clinic
9. Țurcan Mariana. Utilitatea rinometriei acustice și rinomanometriei în evaluarea actului respirator nazal la copiii cu rinosinuzite cronice
10. Visan Natalia, Gudumac Eva. Diverticulul Meckel la copii. Prezentare de
caz clinic și revizuirea literaturii

PROBLEME ACTUALE ALE FARMACIEI
Moderatori: Ciobanu Nicolae, dr. şt. farm., conferenţiar universitar
Adauji Stela, dr. şt. farm., conferenţiar universitar
Valica Vladimir, dr. hab. şt. farm., profesor universitar
Veaceslav Gonciar, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Calalb Tatiana, dr. hab. șt. biol., profesor universitar
Uncu Livia, dr. şt. farm., conferenţiar universitar
Secretar:
Dogotari Liliana, dr. şt. farm., conferenţiar universitar
Donici Elena, dr. şt. farm., asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Cheptanari-Bîrta Nicoleta. Metode de determinare a factorilor de risc în
farmaciile comunitare
2. Coliban Alla, Donici Elena. Determinarea cantitativă a acidului ascorbic în
unele suplimente alimentare
3. Andronachi Alina, Guranda Diana, Ciobanu Cristina, Diug Eugen,
Solonari Rodica. Studiul formelor farmaceutice topice magistrale utilizate
în tratamentul psoriazisului
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4. Movileanu Dimitrița. Publicitatea și promovarea medicamentelor – cerințe
legale și consecințe
5. Cuvaeva Anastasia, Cojocaru-Toma Maria, Ciobanu Nicolae, Ciobanu
Cristina, Benea Anna, Ciocîrlan Nina. Totalul fenolic în produse vegetale
din colecții și flora spontană a Republicii Moldova
6. Zgîrcu Elena. Particularități în asigurarea cu medicamente a pacienților cu
boli rare în Republica Moldova
7. Bacinschi Georgel. Particularitățile metabolismului beta-adrenoblocantelor
pentru selectarea rațională în maladiile cardiovasculare
8. Drumea Maria, Valica Vladimir, Stângaci Eugenia, Pogrebnoi Serghei,
Lupașcu Lucian, Macaev Fliur. Sinteza și studiul preclinic al unui nou
derivat nesaturat al 1,2,4-triazolului cu acțiune antifungică
9. Fursenco Cornelia, Calalb Tatiana, Livia Uncu. Studiul microscopic
comparativ al speciilor genului Solidago din flora Republicii Moldova
10. Țurcan Luminița, Scutari Corina. Asistența farmaceutică a bolnavilor cu
viroze cutanate
POSTERE
1. Adauji Stela, Croitoru Galina, Safta Vladimir. Elaborarea sistemului
informațional automatizat de management al personalului farmaceutic
2. Bacinschi Andrei. Raționalitatea utilizării inhibitorilor sistemului reninăangiotensină la pacienții cu patologie cardiovasculară și oftalmică
3. Baltă Cristina, Diug Eugen, Ciobanu Nicolae, Guranda Diana, Ciobanu
Cristina, Anton Mihail. Formularea nanoparticulelor pentru administrare
pulmonară
4. Benea Anna, Ciobanu Cristina, Cojocaru-Toma Maria, Ciobanu
Nicolae. Determinarea carotenoidelor în extractele speciilor genului
Calendula și Tagetes
5. Bolohan Victoria, Benea Anna, Ciobanu Cristina, Cojocaru-Toma
Maria, Ungureanu Ion. Analiza chimică a speciei Hyssopus officinalis L.
6. Cebotari Nicoleta. Sortimentul de medicamente utilizate în practica
medicală în Republica Moldova
7. Cernova Natalia, Diug Eugen, Ciobanu Nicolae, Guranda Diana,
Ciobanu Cristina, Solonari Rodica. Formularea medicamentelor cu eliberare vectorizată în colon
8. Cojocaru-Toma Maria, Ciobanu Cristina, Benea Anna, Ciobanu
Nicolae, Pompus Irina. Surse de antioxidanți din colecția Centrului Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale USMF „Nicolae Testemițanu”
9. Curnic Victoria, Mirzac Viorica. Calcule ab initio a moleculei de oxygen
10. Donici Elena, Valica Vladimir, Uncu Livia. Determinarea stabilității
unguentului combinat cu conținut de izohidrafural și fluocinolon acetonid
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11. Doroșchevici Alina, Safta Vladimir. Controlul farmaceutic în țările din
UE, CSI, Asia de Sud-Est
12. Evtodienco Vladilena, Uncu Andrei, Donici Elena, Uncu Livia. Aplicarea design-ului factorial în optimizarea compoziției capsulelor
13. Gojan Veronica. Psihologia relațiilor de serviciu a conducătorilor întreprinderilor farmaceutice
14. Guja Ecaterina, Mazur Ecaterina, Uncu Livia. Compatibilitatea substanțelor active cu cele auxiliare în preparate medicamentoase
15. Hariton Ion. Aspecte ale farmacovigilenței în Republica Moldova
16. Mazur Ecaterina, Schmid Martin, Uncu Livia. Aplicarea cromatografiei
de lichide de înaltă presiune în evaluarea compatibilităţii orotatului de potasiu şi a spironolactonei
17. Melnic Lucia, Diug Eugen, Guranda Diana, Solonari Rodica. Studiul și
analiza formelor farmaceutice oftalmice folosite în practica medical
18. Moiseev Daniela. Sisteme de evaluare a performanțelor farmacistului în
cadrul farmaciilor comunitare
19. Nani Iulia, Guranda Diana, Ciobanu Nicolae, Polișciuc Tamara,
Guranda Daniela. Rolul unor ingrediente active în cremele cosmetice cu
rol antiacneic și seboreglator
20. Nicolai Eugeniu, Vîslouh Oxana, Valica Vladimir, Parii Sergiu, Uncu
Livia. Studii de stabilitate a picăturilor auriculare combinate pentru tratamentul otitelor.
21. Ohindovschi Angelica, Uncu Livia. Evaluarea pieței farmaceutice autohtone a preparatelor combinate
22. Orleoglo Ana, Ciobanu Nicolae. Managementul riscului în fabricarea
produselor medicamentoase și a dispozitivelor medicale
23. Pislari Olga, Cojocaru-Toma Maria. Aplicarea diureticilor de origine vegetală în diverse patologii
24. Podgornîi Ana, Valica Vladimir, Pogrebnoi Serghei, Lupașcu Lucian,
Macaev Fliur. Activitatea antifungică a fenoxitiazolcloralului
25. Scorolitnîi Nadejda, Fursenco Cornelia. Acțiunea diuretică a speciilor
genului Solidago
26. Sîbii Lucia, Stela Adauji. Managementul interacțiunilor medicamentoase
la copii în farmacia comunitară
27. Spînu Tatiana, Adauji Stela. Aspecte economice în activitatea centrului
farmaceutic universitar „Vasile Procopișin”
28. Stici Ana, Fursenco Cornelia, Calalb Tatiana. Studiul microscopic al
genotipurilor noi de Lavandula angustifolia Mill. în identificarea indicilor
structurali cu caracter diagnostic
29. Șchiopu Tatiana. Automedicația cu antiinflamatoare nesteroidiene în
rândul vârstnicilor
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30. Ștefaneț Tatiana, Valica Vladimir, Vîslouh Oxana. Analiza cromatografică a Dioxoindolinonei
31. Uncu Andrei, Valica Vladimir, Vîslouh Oxana, Macaev Fliur, Uncu
Livia. Degradarea accelerată a propiltiohinotiadiazolului în cercetarea stabilității
32. Uncu Andrei. Elaborarea și validarea metodei cromatografice de lichide de
înaltă presiune pentru dozarea propiltiohinotiadiazolului
33. Uncu Livia, Carmazan Sabina, Valica Vladimir, Podgornîi Ana,
Vîslouh Oxana, Donici Elena. Separarea cromatografică pe strat subțire a
izohidrafuralului și metiluracilului în combinație mecanică și picături auriculare
34. Verdeș Mădălina. Tehnici de management al timpului aplicabile în exercitarea farmaceutică
35. Vîrlan Victoria, Mazur Ecaterina, Valica Vladimir, Zara Inga, Uncu
Livia. Aplicarea cromatografiei pe strat subțire pentru identificarea ciprofloxacinei și econazolului în combinație

ASPECTE TEORETICO-PRACTICE ÎN STOMATOLOGIA
MODERNĂ
Moderatori: Solomon Oleg, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Railean Silvia, dr. șt. med., conferenţiar universitar
Fala Valeriu, dr. hab. şt. med., conferențiar universitar
Uncuța Diana, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Ciobanu Sergiu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Trifan Valentina, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Spinei Aurelia, dr. hab. şt. med., conferențiar universitar
Chele Nicolae, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Secretar:
Gorea Corneliu, asistent universitar
Zuev Veceslav, asistent universitar
Plămădeală Svetlana, asistent universitar
Cheptănaru Olga, asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE
1. Cucu Dragoș, Ciobanu Sergiu. Metode de diminuare a aerosolilor în
cadrul manoperelor stomatologice în corelație cu COVID-19
2. Ghețiu Alexandru, Sîrbu Dumitru, Topalo Valentin, Chele Nicolae,
Jurjiu Vadim, Ene Cristina. Evaluarea locală și generală a pacientului cu
defect de creastă alveolară ce necesită reabilitare implanto-protetică
3. Mostovei Mihail, Solomon Oleg, Chele Nicolae, Mostovei Andrei,
Fachira Andrei. Utilizarea electromiografiei de suprafață în ajustarea restaurărilor totale fixe cu suport implantar
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4. Motelica Gabriela, Chele Nicolae, Roșca Larisa. Evaluarea influenței
florei microbiene în evoluția și tratamentul pericoronaritei acute
5. Musteață Olesea, Nicolau Gheorghe, Ciobanu Sergiu. Evaluarea eficacității ozonoterapiei în tratamentul gingivitei hipertrofice
6. Oineagra Vadim, Solomon Oleg, Oineagra Vasile, Ivas Dana. Planificarea tratamentului protetic în disfuncțiile articulaţiei temporo–mandibulare
7. Poștaru Cristina, Railean Silvia, Porosencov Egor, Lupan Roman,
Granciuc Gheorghe, Uncuță Diana. Morfometria craniomaxilofacială la
adolescenții cu și fără despicături labio-maxilo-palatine asociate cu malocluzia de clasa III
8. Priseajniuc Victoria, Cojocaru Radu. Cunoștințe, atitudini, practici de
sănătate orală a părinților cu copii preșcolari
9. Topalo Elvira, Mostovei Andrei, Nicolau Gheorghe. Rolul microflorei
intra-implantare în apariția dehiscenței mucozale în perioada de osteointegrare
POSTERE
1. Ababii Victoria, Marcu Diana. Abordarea clinico-morfologică a leziunilor
albe ale mucoasei orale
2. Avornic Lucia, Trifan Valentina, Calfa Sabina, Cazacu Igor, Ciumeico
Igor. Aliajele nichel-titan în ortodonție. Actualități, varietăți, utilizare
3. Bordeniuc Gheorghe, Lacusta Victor, Fala Valeriu. Evaluarea diferitor
instrumente de cuantificare a durerii la pacienți cu algii ale mușchilor
masticatori
4. Brînza Dumitru, Mărițoi Tatiana, Ivasiuc Irina, Mindruța-Stratan
Rodica, Uncuța Diana. Expresia markerilor biologici în leziunile premaligne ale carcinomului de cap și gât
5. Bujor Valeria, Onoi Irina, Trifan Valentina, Ciumeico Lucia. Obiective
de conduită ortodontică în erupția dentară tardivă
6. Burduja Veronica, Pântea Vitalie, Ceban Mariana, Cojuhari Nicolae.
Aspecte moderne în tratamentul edentației totale
7. Bușmachiu-Bulmaga Irina, Spinei Aurelia, Bușmachiu Ion. Evaluarea
proprietăților fluidului oral la copii în perioada tratamentului ortodontic
8. Calfa Sabina, Ciumeico Lucia, Untila Cătălina, Ciumeico Lucia.
Tratamentul ortodontic în două etape în anomaliile clasa II Angle
9. Calfa Sabina, Trifan Valentina, Crăciun Daniela, Untilă Cătălina.
Dizarmonia dento-alveolară cu înghesuire
10. Ceban Mariana, Pântea Vitalie, Cojuhari Nicolae. Aspectele imobilizării
permanente a dinților în boala țesuturilor parodontale și a tulburărilor ocluzale apărute
11. Ceban Mariana. De șinat sau de extras? Întrebare veche cu discuții noi
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12. Cebotari Mihai. Particularități în tratamentul proceselor inflamatorii difuze
a regiunilor omf prin terapie cu presiune negative
13. Cheptanaru Olga, Chele Nicolae, Bajurea Nicolae. Opțiunile de tratament
protetic în edentațiile unidentare
14. Eni Stanislav, Ghețiu Alexandru, Strîșca Stanislav, Nucă Dumitru.
Evaluarea metodelor de reabilitare a pacienților cu atrofie severă a maxilarului superior
15. Gargalic Elena, Ceban Mariana. Importanța imobilizării temporale în
tratamentul protetic parodontitei cronice generalizate
16. Gavril Ana, Suharschi Ilie. Modificările de vârstă la nivelul complexului
cantal lateral în baza tomografiei computerizate
17. Godovanciuc Cătălin, Cheptănaru Olga. Tratamentul implanto-protetic
în edentația totală
18. Gorea Corneliu. Restabilirea morfo-funcțională și estetică a dinților
frontali cu materiale compozite fluide
19. Lacusta Victor, Fala Valeriu, Ivanov Mihaela, Bordeniuc Gheorghe,
Grău Corina, Litovcenco Anatolii. Valoarea diagnostică a potențialului
simpatic cutanat evaluat la angrenarea forțată a maxilarelor la pacienții cu
dereglări autonome
20. Melnic Svetlana. Încărcarea imediată a implanturilor dentare vis-a-vis de
cea întârziată
21. Nuca Dumitru, Sîrbu Dumitru, Strîșcă Stanislav, Eni Stanislav, Voloc
Chiril, Terentieva Maria. Managementul țesuturilor moi periimplantare
22. Pântea Vitalie. Importanța neurostimulării electrice transcutane la
determinarea ocluziei fiziologice în tratamentul protetic
23. Poștaru Cristina, Postnikov Mikhail, Uncuța Diana. Evaluarea funcției
mușchilor masticatori la copiii cu anomalii dento-maxilare asociate cu
cefaleea de tip tensională
24. Sprinceană Maria, Voinotinschi Zinaida, Trifan Valentina, Cazacu Igor.
Factorii de analiză în planificarea extracției dentare, cu scop orthodontic
25. Țurcan Iuliana, Ciumeico Igor. Remedii utilizate în terapia remineralizantă a smalțului dentar
26. Uncuța Diana, Porosencov Egor, Cheptanaru Olga, Isacov Iulia,
Porosencova Tatiana. Vârsta și sănătatea parodontală
27. Vetrila Cătălina, Levco Simion. Utilizarea soluțiilor anestezice locale în
stomatologie: studiu comparativ
28. Voloc Chiril, Sîrbu Dumitru, Voloc Alexandru Chiril, Voloc Alexandru
Alexandru, Corcimari Evelina, Nuca Dumitru. Ortopantomografia și
tomografia computerizată cu fascicul conic ca instrumente auxiliare în
diagnosticarea osteoporozei la femei
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ȘTIINȚE COMPLEMENTARE
SECȚIA: Predarea limbajului de specialitate în secolul al XXI-lea
Moderatori: Chiriac Argentina, dr. pedagogie, conferenţiar universitar
Bâlici Nadejda, asistent universitar
Ciubotaru Galina, asistent universitar
Lopatiuc Alina, asistent universitar
Driga Ina, asistent universitar
Trebeș Tatiana, dr. filol., asistent universitar
Secretar:
Melnic Olga, asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE

1. Doronin Natalia. Rolul profesorului reflexiv în pedagogia universitară
2. Doronin Natalia. Învățarea metacognitivă a limbii engleze medicale și
valorificarea mass-media în predarea online
3. Panciuc Liliana, David Ala. Valențe semantice ale limbajului medical în
limba engleză
SECȚIA: Limbă – identitate, multilingvism și politici educaționale
Moderatori: Eşanu-Dumnazev Daniela, dr. pedagogie, conferenţiar universitar
Nastasiu Silvia, dr. șt. edu., asistent universitar
Vîntu Victoria, dr. filol., conferenţiar universitar
Scutelnic Raisa, asistent universitar
Secretar:
Busuioc Aliona, asistent universitar
COMUNICĂRI ORALE

1. Arabaci Alen. Turkish words in romanian vocabulary
2. Busuioc Aliona, Vîntu Victoria. Identificarea nivelurilor de formare a
competențelor de comunicare profesională a limbajului de specialitate
3. Cazac Viorica. Beneficiile utilizării materialelor autentice în predareaînvăţarea limbii engleze medicale
4. Corobcean Doina. Migrația numelui propriu – eponimele medicale
5. Costin Viorica. Incidența sinonimelor în textul medical
6. David Ala, Panciuc Liliana. Repere metodologice contemporane în cercetarea textului medical din perspectiva argumentării
7. Mihalachi Ina. Avantajele aplicării materialelor suplimentare în predarea
vocabularului medical
POSTERE
1. Coșpormac Mihaela. Sindromul de epuizare profesională sau burnout
2. Mutavci Ecaterina. Limbajul medical românesc – între sens și valoare
3. Știrbul Elena. Rolul vitaminelor în nutriția organismului uman
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SECȚIA: Implicațiile bibliotecilor academice în promovarea Științei
Deschise
Moderator: Karnaeva Liubovi, director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală
Secretar:

Vedean Elizaveta, director-adjunct

COMUNICĂRI ORALE
1. Barov Tamilla. Implementarea programului DSpace-CRIS în repozitoriul
instituțional IRMS - Nicolae Testemițanu SUMPh
2. Ciornaia Irina. Unele concepte și componente ale Științei Deschise
3. Dobrea Olesea. Nivelul cunoștințelor și competențelor bibliotecarilor
universitari privind metrii tradiționali și/sau alternativi
4. Goian Natalia. Managementul cunoașterii în instituțiile infodocumentare
5. Gorceag Silvia, Bordian Elena. Instrumente pentru facilitarea comunicării
științifice în contextul Științei Deschise
6. Lupu Viorica. Noi oportunități și implicații ale bibliotecilor academice în
susținerea cercetării
7. Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru. Opțiuni de adaptare a sistemului informațional DSpace-CRIS
8. Sobețchi Vera, Costin Liudmila. Biblioteca – catalizator al accesului la cercetarea agricolă și obiectivele de dezvoltare durabilă
9. Zasmenco Ecaterina. Repozitoriul instituțional – element important în
realizarea accesului deschis la cunoștințe
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D. Cursuri educaționale, Workshopuri medicale
ȘTIINȚE MEDICO-BIOLOGICE FUNDAMENTALE

DISLIPIDEMIILE
(Curs educațional)
09:00-12:30
Moderatori:
Olga Tagadiuc, dr. hab. șt. med., conf. univ., director, Agenția Națională pentru
Cercetare și Dezvolate, Republica Moldova
Silvia Stratulat, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de biochimie și biochimie
clinică, USMF „Nicolae Testemițanu”
Prezentatori:
Olga Tagadiuc, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Catedra de biochimie și biochimie clinică, USMF „Nicolae Testemițanu”
Silvia Stratulat, dr. șt. med., conf. univ.
Svetlana Protopop, dr. șt. med., conf. univ.
Tatiana Timercan, asist. univ.
Cristina Martîn, asist. univ.
Veronica Cernelev, medic endocrinolog

0830-0900

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor

0900-0915

 Tagadiuc Olga. Deschiderea cursului educațional

15

45

09 -10

1045-1100
1100-1135
1135-1215

1215-1230

 Protopop Svetlana. Metabolismul lipidelor și al lipoproteinelor
 Stratulat Silvia. Dislipidemiile în patologia endocrină
 Timercan Tatiana. Dislipidemiile în patologia cardiacă
Pauză
 Tagadiuc Olga. Evaluarea de laborator a metabolismului lipidic și al
lipoproteinelor
Studiu de caz clinic
 Cernelev Veronica. Dislipidemia în diabet zaharat
 Martîn Cristina. Dislipidemia – factor de risc în infarctul miocardului
 Stratulat Silvia. Închiderea cursului educațional

Sumar. Cursul educațional este dedicat rolului dislipidemiilor în mecanismele patogenice ale afecțiunilor cardiovasculare, endocrine și hepatice.
Pentru atingerea scopului aprofundării cunoștințelor în această arie se
preconizează a elucida detaliat: a) metabolismul lipoproteinelor plasmatice în
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asociere cu cel al altor compuși vitali (glucide, lipide, proteine) în condiții fiziologice; b) cele mai frecvente cauze ce condiționează tulburări ale metabolismului lipoproteinelor plasmatice; c) mecanismele individuale de dereglare a
căilor metabolice ale lipoproteinelor plasmatice și ale altor compuși vitali (glucide, lipide, proteine) în condiții patologice; d) metodele de evaluare a dereglărilor metabolismului lipoproteinelor plasmatice (clinice și de laborator);
e) abordările terapeutice și de prevenție în dislipidemii. Dezvoltarea subiectelor
va fi axată pe exemplul stărilor patologice și maladiilor cu o incidență și prevalență majoră, precum și cu mortalitate semnificativă, cum ar fi – ateroscleroza
și bolile cardiovasculare, diabetul zaharat și afecțiunile glandei tiroide, heaptopatia alcoolică.
Pentru dezvoltarea abilităților practice de analiză a rezultatelor investigațiilor de laborator, de corelare a rezultatelor cu tabloul clinic, precum și de
identificare a strategiilor de terapie a dislipidemiilor, vor fi studiate cazuri clinice
ale unor pacienți cu maladii cardiovasculare, endocrinologice și hepatice de
referință.
Mesaje-cheie: Misiunea noastră este de a reduce povara dislipidemiilor
asupra metabolismului și sănătății!
ȘTIINȚE MEDICO-BIOLOGICE FUNDAMENTALE

RITMURILE CIRCADIENE ȘI MEDICINA SOMNULUI
(Workshop medical)
09:00-11:00
Moderatori:
Victor Vovc, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră, Catedra de fiziologie a
omului și biofizică, președinte al Societății Medicina Somnului din Republica
Moldova
Adrian Lupușor, magistru în fiziologie, asist. univ., secretar al societății Medicina Somnului din Republica Moldova
Prezentatori:
Victor Vovc, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Adrian Lupușor, magistru în fiziologie
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0800-0900
0900-0930
0930-1100

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
 Victor Vovc. Fiziologia ritmurilor circadiene
Prezentare și discuții
 Adrian Lupușor. Aplicarea testului MEQ pentru stabilirea
tipului de cronotip (matinal, vesperal)
Completarea chestionarului, discuția on-line a răspunsurilor
 Adrian Lupușor. Identificarea tulburărilor de ritm circadian
Completarea chestionarului, discuția on-line a răspunsurilor
 Adrian Lupușor. Importanța clinică a tulburărilor de ritm
circadian. Medicina somnului
Prezentare și discuții

Sumar. Suntem martorii transformării rapide a unui domeniu din fiziologia
omului – fiziologia somnului într-un domeniu de medicină – medicina somnului
cu o constantă evoluție în medicina circadiană. Odată cu acumularea observațiilor din partea specialiștilor din diferite domenii ale medicinei a devenit clar că
unele procese patologice sunt legate de starea de somn. Aceasta a dus la posibilitatea de a clasifica anumite nozologii, sindroame sau simptome într-un domeniu nou al medicinei – medicina somnului. Somnul însă este o parte indisolubilă
a ciclului biologic integru de somn-veghe. Acest ciclu este subordonat mecanismelor molecular-genetice, studiul cărora a dat naștere la o nouă ramură a biologiei – cronobiologia. S-au evidențiat legități ale periodicității funcțiilor fiziologice, dependente de schimbul noapte-zi, lumină-întuneric în ritm de aproape 24
ore – ritm circadian. Au fost descoperite bazele genetice ale periodicității circadiene, s-au acumulat date științifice privind implycarea ritmurilor circadiene în
apariția și manifestarea unor boli, acțiunea diferită a medicamentelor în dependență de timpul administrării pe parcurs de 24 de ore, etc. Toate aceste fapte
au determinat clasificarea anumitor fenomene cronobiologice și medicale într-o
nouă ramură – medicina circadiană. Acest curs educațional are scopul de a caracteriza dezvoltarea fiziologiei somnului cu trecerea acestui domeniu medicobiologic în medicina somnului și medicina circadiană.
Mesaje-cheie: Ritmurile circadiene și rolul lor în fiziologie și medicină;
Fiziologia somnului – viziuni contemporane; Medicina somnului – cele mai frecvente dereglări ale somnului.
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SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MEDICINĂ COMUNITARĂ

ELABORAREA PROTOCOLULUI DE CERCETARE: ASPECTE
METODOLOGICE ȘI ETICE
(Workshop medical)
09:00-11:30
Moderatori:
Prof. Doina Azoicăi, UMF „Grigore T. Popa”, Iași, Romania
Catedra de medicină socială și management, USMF „Nicolae Testemițanu”,
Chișinău, Republica Moldova
Larisa Spinei, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Elena Raevschi, dr. hab. șt. med., conf. univ., șef catedră
Olga Penina, dr. șt. med., conf. univ.
Alina Ferdohleb, dr. şt. med., conf. cercet.
Prezentatori:
Prof. Doina Azoicăi,
Larisa Spinei, dr. hab. șt. med., prof. univ.
0800-0900

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor

0900-1000

Doina Azoicăi. Elaborarea Protocolului de cercetare pentru studii primare

1000-1015

Pauză

15

00

10 -11

Larisa Spinei. Elaborarea Protocolului de cercetare pentru studii secundare

1100-1130

Întrebări şi discuţii

Sumar. Pornind de la premisele că cercetarea disciplinează gândirea clinică, iar metodologia cercetării oferă siguranță, în ultimii ani s-a remarcat necesitatea ca pregătirea medicului să includă elemente care să-i permită o abordare
comprehensivă a realității științifice cât mai actuală, prin recurgere la rezultatele
studiilor clinice (Medicina Bazată pe Dovezi). Cercetarea științifică medicală are
două direcții distincte, respectiv, cercetarea fundamentală şi cercetarea clinică.
Ambele sunt necesare atât pentru progresul medicinei în general, cât şi pentru
rezolvarea unor situații care asigură menținerea sau redobândirea stării de sănătate a individului sau a colectivităților. Pentru a realiza o cercetare corectă, cu
caracter multidisciplinar, sunt necesare cunoștințe aprofundate privind metodologia cercetării clinice în care sunt cuprinse şi elementele de bază ale biostatisticii. Pornind de la ideea de cercetare, derularea corectă și organizată a unui studiu
implică elaborarea protocolului care este de fapt planul după care se vor desfășura diversele etape ale cercetării. Strategia de cercetare clinică nu poate fi concepută dacă nu sunt luate în considerare principiile de etică fundamentale, ținându-se cont că studiile sunt efectuate pe indivizi sau populații umane. În cazul
62

cercetării clinice un criteriu important care asigură respectarea condițiilor etice
este cel care se bazează pe faptul că studiul în sine este util, necesar şi științific
argumentat.
Cuvinte-cheie: medicină, strategie de cercetare, metodologia cercetării,
cercetare fundamentală, cercetare clinică, biostatistică, studii clinice, protocol de
studiu, etapele cercetării, Medicina Bazată pe Dovezi, multidisciplinar, etica
cercetării, populații umane.
SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MEDICINĂ COMUNITARĂ

IMUNOPROFILAXIA – ELEMENT CHEIE ÎN PREVENIREA
PATOLOGIEI INFECȚIOASE
(Workshop medical)
09:00-13:00
Moderatori:
Departamentul de Medicină Preventivă
Angela Paraschiv, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de epidemiologie
Greta Balan, dr.șt.med., conf.univ., Disciplina de microbiologie și
imunologie
Prezentatori:
Agenția Națională de Sănătate Publică
Laura Țurcanu, medic epidemiolog
Disciplina de epidemiologie, Departamentul de Medicină Preventivă,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Luminița Guțu, dr. șt. med., conf. univ.
Diana Spătaru, dr. șt. med., asist. univ.
Ion Berdeu, dr. șt. med., conf. univ.
Valentina Vorojbit, dr. șt. med., conf. univ.
0800-0900
0900-1100

1100-1120
1120-1300

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
 Laura Țurcanu. Programul Național de Imunizare – realizări și perspective
 Luminița Guțu. Evenimente adverse post-imunizare
 Diana Spătaru. Vaccinarea adulților și vârstnicilor, imunizarea călătorilor
Întrebări şi discuţii
Pauză
 Ion Berdeu. Noi vaccinuri aflate în dezvoltare
 Valentina Vorojbit. Particularitățile imunității postvaccinale
Întrebări şi discuţii

63

Sumar. Prevenirea bolilor transmisibile prin intermediul vaccinărilor reprezintă cea mai eficientă investiție în sănătatea publică. Prin imunizarea sistematică a populației poate fi obținută atât o scădere substanțială a morbidității,
mortalității și invalidității survenite în urma bolilor infecțioase, cât și a pierderilor economice și sociale cauzate de aceste boli. În acest context, va fi organizat
un curs educațional pentru studenți și rezidenți unde vor fi abordate atât aspectele
teoretice care țin de particularitățile de formare a imunității la populația imunizată, de principiile de organizare și realizare a imunoprofilaxiei, cât și aspectele
practice de supraveghere și investigație a cazurilor prevenibile prin vaccinare și
a evenimentelor adverse post-imunizare. În cadrul cursului vor fi abordate practicile utile în realizarea Programului Național de Imunizări, inclusiv vaccinarea
realizată în funcție de risc sporit de infectare sau profilaxia individuală în caz de
expunere la anumiți factori de risc. Totodată, va fi abordat și un aspect important
în imunoprofilaxie ce ține de comunicarea corectă cu populația vis-a-vis de
importanța vaccinării în contextul riscului de răspândire a maladiilor infecțioase
prevenibile prin vaccinare.
Mesaje-cheie: Imunizarea salvează vieți
SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MEDICINĂ COMUNITARĂ

VULNERABILITATEA – SUBIECT ESENȚIAL ÎN CONDUITA
TERAPEUTICĂ CONTEMPORANĂ (ABORDĂRI MEDICALE,
ANTROPO-BIOETICE, PSIHOLOGICE, MANAGERIALE)
(Workshop medical)
08:00 - 10:30
Moderatori:
Catedra de filosofie și bioetică, USMF „Nicolae Testemițanu”
Vitalie Ojovan, dr. hab. filos., conf. univ., șef catedră
Ion Banari, dr. filos., lect. univ.
Prezentatori:
Catedra de filosofie și bioetică, USMF „Nicolae Testemițanu”
Ion Banari, dr. filos., lect. univ.
Anatolie Eșanu, dr. filos., conf. univ.
Victoria Federiuc, asist. univ.
Elena Șargu, asist. univ.
Viorel Cojocaru, asist. univ.
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P R O G R AM
0730-0800

Înregistrarea online a participanţilor

0800-0915

 Ion Banari. Subiectul vulnerabilității în activitatea medicală și optica sa
interdisciplinară. Vulnerabilitatea pacientului paliativ
 Anatolie Eșanu. Repere bioetice ale asistenței paliative
 Victoria Federiuc. Vulnerabilitatea în practica clinică contemporană
Întrebări şi discuţii
Pauză

0915-0930
0930-1030

 Elena Șargu. Impactul medicalizării asupra păturilor social-vulnerabile
 Viorel Cojocaru. Vulnerabilitatea drept condiție decisivă a tentativelor de
suicid în penitenciare
Întrebări şi discuţii

Sumar. În cadrul asistenței medicale contemporane o mare parte de pacienți sunt vulnerabili, aceștia reprezintă, concomitent, și o dificultate de realizare cu succes a actului medical. Pentru atingerea unei conduite terapeutice
reușite, în cazul aplicării acesteia la un contingent vulnerabil, este necesară o
abordare interdisciplinară. Este important faptul ca tratarea diverselor probleme
de sănătate ale persoanelor vulnerabile să se facă nu numai de pe pozițiile specialităților medico-clinice concrete, ci și prin implicarea celor psihologice, antropologice, bioetice și de management medical. Prin aceasta se atinge o încadrare
în exigențele performanțelor atinse de medicina contemporană, adică a unui
succes terapeutic și celui de alt gen (organizațional, etic, psihologic, spiritual,
etc.). Pentru configurarea unei imagini mai integre și convingătoare a temei
workshop-ului, vor fi prezentate subiecte din diverse grupuri de pacienți vulnerabili: minori, vârstnici, invalizi, persoane cu afecțiuni psihice, deținuți. Momentele incluse spre discuție vor implica prezentări teoretice, cazuri clinice, situații
de problemă, analiză multiaspectuală, discuții și concluzii.
Mesaje-cheie
 Relevarea actualității abordării problemei vulnerabilității în conduita terapeutică pentru studenți, rezidenți și tineri medici;
 Evidențierea principalelor grupuri vulnerabile de pacienți în cadrul societății;
 Demonstrarea necesității abordării interdisciplinare în actul medical cu
contingent vulnerabil;
 Prezentarea rolului fiecărei discipline implicate în medicația pacienților
vulnerabili;
 Accentuarea unor momente specifice și importante în tratamentul persoanelor vulnerabile, reprezentante ale diferitor categorii de populație;
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 Informarea actualilor și viitorilor specialiști în medicină despre existența diverselor aspecte și probleme ale contingentului vulnerabil în medicina clinică;
 Formarea unor abilități cu aplicabilitate practică eficientă la specialiștii din
medicină în cazul actului medical cu pacienți vulnerabili.
SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MEDICINĂ COMUNITARĂ

TRAUMATISMELE RUTIERE: IMPACTUL ASUPRA STĂRII
DE SĂNĂTATE ȘI MĂSURI DE PREVENȚIE
(Workshop medical)
09:00 - 11:15
Moderatori:
Prof. Diana Dulf, Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea Babeș
Bolyai, Cluj Napoca, România
Departamentul de Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău,
Republica Moldova
Serghei Cebanu, dr. șt. med., conf. univ.
Svetlana Cociu, asist. univ.
Prezentatori:
Angela Cazacu-Stratu, dr. șt. med., conf. univ., Departamentul de Medicină
Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova
Pavel Apostol, șef secție, Secția evidență și analiză accidente rutiere, Direcția
Poliție de Patrulare, Inspectoratul Național de Securitate Publică
Nane Varga, cercetător, Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea Babeș
Bolyai, Cluj Napoca, România

30

00

08 -09

0900-1115

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor



Deschiderea lucrărilor
Angela Cazacu-Stratu. Aspecte ale traumatismelor rutiere în Republica
Moldova. Prezentarea datelor din registrul pilot de traume iCREATE
 Pavel Apostol. Măsuri de prevenire și combatere a accidentelor rtiere
 Nane Varga. Situația traumelor rutiere în România și bunele practici
aplicate pentru bunăstarea copiilor ca și pasageri
Întrebări şi discuţii
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Sumar. Traumatismele rutiere reprezintă o problemă majoră de sănătate
publică atât la nivel național, cât și la nivel global. În raportul OMS se menționează că problema siguranței în trafic se agravează anual. În Republica
Moldova indicatorii morbidității și mortalității prin traumatism rutier depășeste
cu mult nivelul mediu din țările UE. Workshop-ul va fi focusat pe informarea
participanților despre situația privind traumatismele rutiere în Republica
Moldova, datele statistice oficiale la nivel național și internațional, măsurile
existente de prevenire și control. Vor fi prezentate datele colectate din cadrul
registului iCREATE, elaborat și implementat în cadrul proiectului international
Increasing Capacity in Research in Eastern Europe (2016-2021), finanțat de
Institutele Naționale de Sănătate din SUA. Astfel, în cadrul workshop-ului ne
propunem să utilizăm mai multe instrumente, care vor permite o mai bună
înțelegere a factorilor de risc și argumentarea măsurilor de prevenire a traumatismelor rutiere. Domeniul siguranței rutiere necesită o implicare multisectorială,
care ar facilita elaborarea unor programe de prevenție bazate pe dovezi.
Mesaje-cheie: Siguranța rutieră ne afectează pe toți!
SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MEDICINĂ COMUNITARĂ

TRATAMENTUL ANTIVIRAL ÎN HEPATITELE VIRALE B, C
ȘI D: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE
(Workshop medical)
08:30 - 10:30
Moderator:
Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală, USMF „Nicolae
Testemiţanu”
Tiberiu Holban, dr. hab. şt. med., prof. univ., şef catedră
Prezentator:
Tiberiu Holban, dr. hab. şt. med., prof. univ., şef catedră
P R O G R AM
00

30

08 -08

0830-1030

Înregistrarea online a participanţilor
 Tiberiu Holban. Tratamentul antiviral în hepatita virală C
Întrebări şi discuţii

Sumar. Răspândirea, impactul și particularitățile hepatitelor virale B, C și
D impune instituirea unui management eficient acestei categorii de bolnavi.
Apariția noilor preparate antivirale și noilor scheme terapeutice ne dictează
implementarea unor protocoale clinice noi cu evaluarea bolnavilor, stabilirea
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indicațiilor pentru tratament, selectarea schemei terapeutice, monitorizarea bolnavului, aprecierea eficienței tratamentului. Dacă în hepatita virală C ținta tratamentului antiviral este eliminarea virusului, în hepatitele virale B și D tratamentul antiviral are ca scop inhibarea replicării virale și stoparea progresării
maladiei. Va fi analizată experiența Spitalului de Boli Infecţioase „Toma
Ciorbă” în tratamentul hepatitelor virale B, C și D, însoțită de prezentarea
cazurilor clinice. Vor fi discutate rezultatele noilor studii clinice internaționale
și perspectivele instituirii unui control efectiv asupra acestor maladii.
Mesaje-cheie: Tratamentul modern al hepatitelor virale B, C și D cu preparate antivirale de noua generație permite instituirea unui management eficient
acestei categorii de bolnavi cu rezultate terapeutice remarcabile.
MEDICINĂ INTERNĂ

TULBURĂRI DE MIȘCARE
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Sala nr. 205, Blocul didactic central,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 165, or. Chișinău
Moderatori:
Catedra de neurologie nr. 1, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Vitalie Lisnic, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Ion Moldovanu, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Elena Manole, dr. șt. med., conf. univ.
Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală, USMF
„Nicolae Testemiţanu”
Oleg Pascal, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră
Prezentatori:
Maria Fiorella Contarino, Leiden, Olanda
Viorica Chelban, Londra, Regatul Unit
Olga Gavriliuc, Chișinău Republica Moldova
Alexandru Andrușca, Chișinău, Republica Moldova
Lilia Rotaru, Chișinău, Republica Moldova
0830-0900

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor

0900-0910

Deschiderea atelierului de lucru

10

09 -09

50

Maria Fiorella Contarino. Tratamenul distoniei (Dystonia treatment)
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0950-1020
1020-1040
1040-1100
1100-1120
1120-1130

Viorica Chelban. Tulburări de mișcare neobișnuite și atipice (Uncomon
and atypical movement disorders)
Olga Gavriliuc. Stimularea cerebrală profundă în tulburări de mișcare
(Deep brain stimulation for movement disorders)
Alexandru Andrușca. Tehnica chirurgicală a stimulării cerebrale profunde
(Surgical technique of deep brain stimulation)
Lilia Rotaru. Tulburări non-motorii în boala Parkinson (Non-motor
manifestations in Parkinson’s Disease)
Închiderea ședinței

Sumar. Cursul educațional în Tulburări de Mișcare va fi organizat în colaborare cu Societatea Internațională de Parkinson și Tulburări de Mișcare (MDS).
Cursul este destinat tuturor persoanelor interesate în diagnosticarea și
tratamentul tulburărilor de mișcare. Evenimentul este axat pe maladia Parkinson,
tulburări hiperkinetice și probleme complexe în tulburările de mișcare, fiind o
oportunitate unică atât pentru studenți, medici rezidenți și doctoranzi, cât și
pentru neurologii cu experiență.
Cursul va fi ținut de către experți internaționali în domeniul vizat: prof.
Fiorella Contarino, Universitatea Leiden, Olanda; Prof. Vincenzo Bonifati, Universitatea Den Haag, Olanda, Dr. Viorica Chelban, Institutul de Neurologie
Queen Square, Londra, Regatul Unit și de către profesorii în domeniu din
Republica Moldova.
Cursul oferă posibilitatea de aprofundare a cunoștințelor în domeniu,
participanții comunicând la direct cu experți recunoscuți pe plan internațional în
disfuncții de mișcare. Participanții vor avea oportunitatea de a participa la prelegeri și discuții în grup, precum și sesiuni de prezentare a cazurilor video.
Mesaje-cheie: Prelegeri cu date de ultimă oră în domeniul tulburărilor de
mișcare, oferite de către cercetători și neurologi cu renume, discuții interactive.
MEDICINĂ INTERNĂ

SĂNĂTATEA MINTALĂ – O PROVOCARE CONTEMPORANĂ
(Workshop medical)
09:00 - 12:30
Moderator:
Jana Chihai, dr. șt. med., conf. univ.
 Catedra de psihiatrie, narcologie, psihologie medicală, USMF „Nicolae
Testemiţanu”
 președintă a Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni, consultant superior în sănătate mintală, proiectul
moldo-elvețian MENSANA
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Prezentatori:
Catedra de psihiatrie, narcologie, psihologie medicală, USMF „Nicolae
Testemiţanu”
Jana Chihai, dr. șt. med., conf. univ.
Inga Deliv, dr. șt. med. conf. univ.
Lucia Carp, dr. șt. med. conf. univ.
Andrei Eșanu, student-doctorand, asist. univ.
Alina Bologan, studentă-doctorandă, asist. univ.
0830-0900
0900-0915
0915-1030
1030-1100
1100-1115
1115-1145

1145-1230

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
Jana Chihai. Serviciile de sănătate mintală în Republica Moldova
Inga Deliv. Depresia și anxietatea. Master-class pentru studenți, rezidenți
și medicii de familie.
Testare depresie și anxietate pentru toți doritorii
Lucia Carp. Cum trăiesc o viață împlinită cu o problemă de sănătate
mintală?
Discuție publică
Pauză
Andrei Eșanu. Problema de sănătate mintală și specialistul potrivit:
 Diferențele dintre psihiatru, psiholog, psihoterapeut
 Tipuri de psihoterapie, cum alegem ce ni se potrivește
Alina Bologan. Tehnici de relaxare și respirație pentru reducerea stresului.
Exercițiu practic

Sumar. Sănătatea mintală constituie o prioritate la nivel global, deoarece
povara socială, emoțională, psihologică, familială și economică este una enormă
și constituie o problemă de sănătate publică majoră. Probleme ca depresia,
anxietatea, tulburările mintale severe au încă o adresabilitate extrem de scăzută
în rândul populației la serviciile de specialitate din cauza stigmei și discriminării.
Ultimele tendințe globale sunt integrarea serviciilor de sănătate mintală în medicina generală. În acest context, au apărut mulți indicatori de performanță legați
de screeningul și diagnosticarea acestora de către medicii de familie și alți specialiști în medicină generală. Scopul acestui curs este de a promova cunoștințele
despre depresie, anxietate și tulburările mintale severe, primele semne de alarmă
în rândul studenților de la medicină, precum și modalitatea de depistare și
intervenție promptă în cazul acestora. Se va discuta cum este să trăiești cu o
problemă de sănătate mintală, ce specialist e necesar să consulți și cum să alegem
asistența adecvată pentru a reduce sau elimina depresia și anxietatea. Vor fi
promovate tehnici de relaxare și respirație pentru reducerea stresului. Ca rezultat,
dorim să cultivăm o sensibilitate mai sporită față de problemele de sănătate
mintală și o responsabilitate profesională serioasă în acest context.
Mesaje-cheie: Nu există sănătate fără sănătate mintală! A fi sănătos mintal
înseamnă o stare de bine!
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MEDICINĂ INTERNĂ

SPIROMETRIA ÎN PRACTICA INTERNISTULUI
(Workshop medical)
09:00 - 12:00
Aula 104,
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală,
str. 31 August 1989, nr. 137A, or. Chișinău
Moderator:
Eudochia Țerna, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de sinteze clinice, Departamentul Medicină Internă, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Prezentator:
Eudochia Țerna, dr. șt. med., conf. univ.
0840-0900
0900-1020
1020-1040
1040-1200

P R O G R AM
Înregistrarea participanţilor din Subgrupa I
Eudochia Țerna. Spirometria în practica internistului
Subgrupa I
Înregistrarea participanţilor din Subgrupa II
Eudochia Țerna. Spirometria în practica internistului
Subgrupa II

Sumar. Spirometria este cea mai folosită explorare funcțională respiratorie, un test simplu, nedureros, ieftin și care durează relativ puțin. Este un test ce
măsoară volumul de aer pe care un individ îl poate inspira sau expira într-o unitate de timp. De asemenea, spirometria este prima etapă în explorările funcționale respiratorii în măsurarea volumelor mobilizabile. Determinările se realizează cu ajutorul unui aparat numit Spirometru. Această explorare este recomandată de ghidurile naționale și internaționale pentru diagnosticul și monitorizarea
diferitor afecțiuni cronice ale bronhiilor și plămânilor, pentru evaluarea riscului
pre-operator și de barotraumă, pentru determinarea reactivității bronhice sau
pentru evaluarea eficacității medicamentelor administrate pacienților cu probleme respiratorii. Esențiale sunt situațiile în care spirometria nu trebuie realizată și
anume: angina pectorală instabilă, anevrismele toracice, abdominale, cerebrale,
hemoptiziile, pneumotoraxul și trombembolismele pulmonare recente. Contraindicația absolută a spirometriei este infarctul miocardic acut în antecedente recente de până la o lună. Publicul țintă: rezidenți medicină internă și medici interniști.
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MEDICINĂ INTERNĂ

ULTRASONOGRAFIE
(Workshop medical)
08:00 - 12:30
Aula P11,
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală,
str. 31 August 1989, nr. 137A, or. Chișinău
Moderator:
Disciplina de gastroenterologie, Departamentul Medicină Internă, USMF
„Nicolae Testemiţanu”
Angela Peltec, dr. șt. med., conf. univ.
Prezentator:
Angela Peltec, dr. șt. med., conf. univ.
0730-0800
0800-0930

P R O G R AM
Înregistrarea participanţilor
 Introducere în ultrasonografie. Curs teoretic (10 min)
 Lucru pe simulator. Grupul I (4 persoane)
Pauză pentru rotație

0940-1110

 Introducere în ultrasonografie. Curs teoretic (10 min)
 Lucru pe simulator. Grupul II (3 persoane)
Pauză pentru rotație

1130-1300




Introducere în ultrasonografie. Curs teoretic (10 min)
Lucru pe simulator. Grupul III (3 persoane)

Sumar. Workshopul medical se realizează prin prezentare pe simulator cu
implicarea participanților în efectuarea examenului ecografic. Atelierul va permite participanților să se familiarizeze cu bazele ecografiei abdominale și să
practice metoda pe simulator. Cunoștințele obținute vor permite participanților
obținerea deprinderilor practice în efectuarea examenului ecografic al abdomenului. Scopul: introducere în ecografie abdominală. Obiective: expunerea bazelor semiologiei ecografiei abdominale; noțiuni de anatomie ecografică; prezentarea detaliilor tehnice ale metodei; indicații și contraindicații pentru efectuarea
examenului ultrasonografic; diagnosticul hepatopatiilor difuze și focale, patologilor vezicii biliare și căilor biliare, pancreasului și splinei; prezentarea cazurilor
clinice la simulator. Publicul țintă: medici rezidenți în gastroenterologie, medicină internă, medicină de familie, medici gastroenterologi, interniști, medici de
familie.
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MEDICINĂ INTERNĂ

BRONHOSCOPIE
(Workshop medical)
09:00 - 11:30
Aula 315,
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală,
str. 31 August 1989, nr. 137A, or. Chișinău
Moderator:
Disciplina de pneumologie, Departamentul Medicină Internă, USMF „Nicolae
Testemiţanu”
Oxana Munteanu, dr. șt. med., conf. univ.
08 -09

P R O G R AM
Înregistrarea participanţilor

0900-0945

Lucru pe simulator. Grupul I (6 persoane)
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09 -10

Lucru pe simulator. Grupul II (6 persoane)

45

30

Lucru pe simulator. Grupul III (6 persoane)

10 -11

Sumar. Atelierul de endoscopie bronșică are ca scop demonstrarea aplicațiilor practice ale fibrobronhoscopiei și dezvoltarea unor abilități în manevrarea
bronhoscopului pentru începători, utilizând simulatorul de bronhoscopie
SYMBIONIX. Workshop-ul în bronhoscopie va oferi un anturaj didactic extrem
de constructiv îmbinând armonios unele aspecte teoretice și practice pentru a
cuprinde paleta de aplicații ale acestei metode în practica clinică, contribuind la
actualizarea informației în domeniu și sporirea entuziasmului și abilităților practice ale medicilor tineri. Obiective: dezvoltarea percepției anatomice 3D în structura anatomică a arborelui bronșic; îndeplinirea inspecției bronhoscopice complete metodologic corect; familiarizarea cu anatomia arborelui bronșic și identificarea fiecărei bronhii segmentare; practicarea, pas-cu-pas, pentru obținerea
performanțelor în biopsia bronșică cu piese flexibile (forceps) în periajul bronșic
cu examen citologic. Publicul țintă: studenți, anul VI; medici rezidenți, anul IIV (pneumologie, medicină internă, anestezie și terapie intensivă, pediatri, endoscopiști).
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MEDICINĂ INTERNĂ

ACTUALITĂȚI ÎN LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC (LES)
(Curs educațional)
09:00 - 11:40
Moderatori:
Departamentul Medicină Internă, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Liliana Groppa, dr. hab, șt. med., prof. univ., șef disciplină, Disciplina de
reumatologie și nefrologie
Minodora Mazur, dr. hab, șt. med., prof. univ., Disciplina de medicină
internă-semiologie
Sergiu Popa, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de reumatologie și nefrologie
Prezentatori:
Departamentul Medicină Internă, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Disciplina de reumatologie și nefrologie
Liliana Groppa, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef disciplină
Sergiu Popa, dr. șt. med., conf. univ.
Larisa Rotaru, dr. șt. med., conf. univ.
Elena Deseatnicova, dr. șt. med., conf. univ.
Dorian Sasu, asist. univ.
Disciplina de medicină internă-semiologie
Minodora Mazur, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Natalia Loghin-Oprea, dr. șt. med., asist. univ.
Victoria Sadovici-Bobeică, dr. șt. med., asist. univ.
Disciplina de cardiologie
Lucia Mazur-Nicorici, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Snejana Vetrilă, dr. șt. med., conf. univ.
Elena Samohvalov, dr. șt. med., conf. univ.
Catedra de medicina de familie
Maria Garabajiu, dr. șt. med., asist. univ.
Catedra de urgențe medicale
Mariana Cebanu, dr. șt. med., asist. univ.
Centrul Medical „Exellence”
Ala Moșneaga, dr. șt. med., conf. univ.
Institutul de Cardiologie
Tatiana Rotaru, cercet. șt.
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P R O G R AM
0830-0900 Înregistrarea online a participanţilor
0900-0915 Minodora Mazur. Istoricul, criteriile și clinica lupusului eritematos sistemic
0915-0930 Sergiu Popa. Mecanismele autoimune ale lupusului, diagnosticul paraclinic
și instrumentele clinice
0930-0935 Maria Garabajiu. Lupusul precoce și factorii de risc ai lupusului eritematos
sistemic
0935-0945 Victoria Sadovici-Bobeică. Afectarea pielii, articulațiilor și oaselor în LES
0945-0950 Dorian Sasu. Afectarea rinichilor în LES
0950-0957 Larisa Rotaru. Afectarea neuro-psihiatrică în LES
0957-1002 Snejana Vetrilă. Afectarea cardiovasculară în LES
1002-1007 Mariana Cebanu. Afectarea sistemului pulmonar în LES
1007-1012 Elena Samohvalov. Anemia bolii cronice în LES
1012-1018 Ala Moșneaga. Osteoporoza secundară și Densitometre OP (film)
1018-1030 Pauză
1030-1037 Elena Deseatnicova. Sindromul antifosfolipidic secundar
1037-1049 Natalia Loghin-Oprea. Prezentare de Caz clinic cu lupus
1049-1054 Tatiana Rotaru. Similitudini și diferențe între lupusul eritematos și psoriazis
1054-1106 Lucia Mazur-Nicorici. Impactul social și economic al bolii asupra pacienților cu lupus și școala pacientului (film despre școală)
1106-1126 Liliana Groppa. Tratamentul LES
1126-1140 Întrebări și discuții

MEDICINĂ INTERNĂ

ELECTROCARDIOGRAMA NORMALĂ ȘI ÎN PATOLOGII
CARDIOVASCULARE RARE
(Workshop medical)
09:00 - 11:30
În programul ZOOM
Moderatori:
Disciplina de cardiologie, Departamentul Medicină Internă, USMF „Nicolae
Testemiţanu”
Alexandra Grăjdieru, dr. șt. med., conf. univ.
Romeo Grăjdieru, dr. șt. med., conf. univ.
Elena Samohvalov, dr. șt. med., conf. univ.
Silvia Filimon, dr. șt. med., conf. univ.
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0830-0900
0900-0930

0930-0950

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
 Alexandra Grejdieru. Prezentarea elementelor ECG normale
 Romeo Grejdieru. Sindromul Brugada
Întrebări şi discuţii
Repartizarea participanților în 4 grupe aleatoriu (on line) cu discuția
simultană a electrocardiogramelor din cele 4 cazuri clinice propuse, câte
un caz la fiecare grup. Participanții vor fi ghidați de către moderatori

0950-1015 
1015-1040 
1040-1100




1120-1130 
1100-1120

Silvia Filimon. Cardiomiopatia Takotsubo. Caz clinic
Iulia Tocarciuc, ghidată de Romeo Grăjdieru cu discuția ECG.
Cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept. Caz clinic
Cătălina Fărâmă, ghidată de Elena Samohvalov cu discuția ECG.
Sindromului Brugada. Caz clinic
Alexandra Grejdieru. Sindromului WPW. Caz clinic
Alexandra Grejdieru. Cuvânt de încheiere, o evaluarea a lucrurilor
învățate

Sumar: Scopul atelierului este de a forma deprinderi de analiză și de diferențiere a patologiilor cardiovasculare pe electrocardiograme. Ce ne propunem
să obținem: o cunoaștere mai profundă a modificărilor ECG în diferite patologii
cardiovasculare realizată prin analiză și comparare a electrocardiogramelor normale și a celor cu patologii cardiovasculare (dereglări de ritm și conductibilitate,
infarct miocardic acut, cardiomiopatii, pericardite, miocardite, dextracardie,
hipo- și hipercaliemie, intoxicație cu glicozide cardiace, hipotermie). Ce nou
vom învăța: cum să descriem simplu și rapid o electrocardiogramă și să efectuăm
managementul acestor pacienți. Facilitate în viitoarea activitate profesională:
să depistăm la timp infarctul miocardic acut, aritmiile și blocurile cardiace, hipoși hipercaliemia, efuzia pericardică etc. și managementul de urgență al acestor
patologii. Publicul țintă: medicii de familie.
Mesaje-cheie: Electrocardiograma, pentru prima dată efectuată în secolul
XIX, rămâne și actualmente o investigație de primă linie, accesibilă și necostisitoare, utilă și importantă în diagnosticul infarctului miocardic, dereglărilor de
ritm și conductibilitate, dextracardiei, dizelectrolitemiilor, intoxicațiilor cu glicozide cardiace, hipotermie etc., de aceea abilitățile de a descrie și de a analiza
o ECG sunt foarte importante în practica cotidiană a medicilor interniști.
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MEDICINĂ INTERNĂ

CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ
(Workshop medical)
08:30 - 12:30
Aula 201,
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală,
str. 31 August 1989, nr. 137A, or. Chișinău
Moderator:
Disciplina de cardiologie, Departamentul Medicină Internă, USMF „Nicolae
Testemiţanu”
Marcel Abraș, dr. șt. med., conf. univ.
Prezentator:
Marcel Abraș, dr. șt. med., conf. univ.
0800-0830

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor

0830-1000



Live case. Coronaroangiografie (online)

1015-1055



Partea practică. (7 persoane)

1100-1140



Partea practică. (7 persoane)

1145-1140



Partea practică. (6 persoane)

Sumar. Scopul atelierului este inițierea studenților în cardiologia intervențională. Obiective: familiarizarea cu structura laboratorului de cateterism cardiac; date istorice despre coronarografie; indicații și contraindicații ale coronarografiei; practicarea puncției arterei periferice; utilizarea instrumentelor folosite
pentru efectuarea unei coronarografii și angioplastii; complicațiile posibile ale
coronarografiei; metode de hemostază. Conținutul workshopului: inițial se va
efectua un mini curs teoretic din care participanții vor afla despre istoricul angiografiei, indicațiile și contraindicațiile coronarografiei și complicațiile periprocedurale. Ulterior, participanții se vor familiariza cu laboratorul de cateterism
cardiac, componentele lui, sursa de radiație, metodele generale de radioprotecție,
conduita pacientului în perioada pre-, intra- și post-procedurală; vor face cunoștință cu instrumentele, materialele și substanțele de contrast folosite pentru efectuarea coronarografiei și angioplastiei coronariene.
Partea practică a wokshop-ului presupune posibilitatea efectuării pe un
simulator a tuturor etapelor coronarografiei: puncția arterei periferice prin metoda Seldinger, plasarea introducerului, traversarea cu ghidul angiografic și cateterului diagnostic până la nivelul sinusurilor coronariene, coronarografia selectivă a arterelor coronariene cu evidențierea leziunilor stenozante pe aceste artere,
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aprecierea gradului stenozei și semnificației hemodinamice a stenozelor, angioplastia leziunilor hemodinamic importante prin implantare de stent. Ce vor afla
studenții: cum se pregătește pacientul pentru intervenție, metodologia efectuării
coronarografiei și angioplastiei coronariene, precum și conduita postoperatorie.
Publicul țintă: studenți, anul IV-VI, Facultatea de Medicină.
MEDICINĂ INTERNĂ

MANAGEMENTUL SINDROAMELOR GERIATRICE
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Moderator:
Disciplina de geriatrie și medicină a muncii, Departamentul Medicină Internă,
USMF „Nicolae Testemiţanu”
Nicolae Bodrug, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef disciplină
Anatol Negară, dr. șt. med., conf. univ.
Laboratorul de cercetare Gerontologie
Gabriela Șoric, dr. șt. med., cercet. șt. coord.
Prezentatori:
Laboratorul de cercetare Gerontologie
Gabriela Șoric, dr. șt. med., cercet. șt. coord.
Elena Coșciug, cercet. șt.
Ana Popescu, cercet. șt.
0830-0900
0900-1130

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
 Gabriela Șoric. Sindromul de fragilitate
 Elena Coșciug. Sindromul de cădere
 Ana Popescu. Sarcopenia
Întrebări şi discuţii

Sumar. Scopul cursului este de a contura cunoștințele noi în domeniul sindromului de fragilitate, sindromului de cădere și sarcopenie. Identificarea caracteristicilor clinice ale sindromului de fragilitate, de cădere și sarcopenie, totodată, stabilirea relației dintre aceste sindroame și bolile cronice și dimensiunea impactului asupra autonomiei și calității vieții pacientului vârstnic.
Informația actuală în ceea ce privește ponderea sindroamelor geriatrice pe
plan mondial, dar și datele din Republica Moldova, noile metode de evaluare,
criteriile și algoritmul de diagnostic, precum și managementul medico-psiho78

social vor fi expuse sub formă de curs, explicate pas cu pas, cu exemple și grafice, pentru ca medicii practicieni să poată folosi aceste metode în practica medicală de zi cu zi, pentru o abordare geriatrică complexă a pacientului vârstnic
cu sindroame geriatrice. Publicul țintă: medicii rezidenți la specializarea Medicină Internă și Geriatrie, medicii interniști, medicii geriatri, medicii de familie.
CHIRURGIE

ARTROSCOPIA UMĂRULUI ÎN LEZIUNI ARTICULARE CU
INSTABILITATE
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Moderatori:
Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Nicolae Erhan, dr. șt. med., conf. univ.
Centrul medical TerraMed, or. Chișinău
Victor Remizov, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Prezentator:
Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemiţanu
Nicolae Erhan, dr. șt. med., conf. univ.
0830-0900
0900-1130

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
Nicolae Erhan.
 Artroscopia umărului indicații tehnica operatorie
 Instabilitatea umărului, clasificarea, principii contemporane de tratament
 Operația Bancart artroscopic demonstrația operației
Întrebări şi discuţii

Sumar. Cursul dat include următoarele etape: interpretarea imagistică a
leziunilor articulare cu instabilitate ale umărului; abordurile chirurgicale artroscopice ale articulației umărului; manevre contemporane artroscopice de suturare a labrumului glenoidal; tehnica Bankart în detașarea labrumului sau capsulei
articulare; restabilirea coafei rotatorii în leziuni traumatice; amplasarea ancorelor conform tipului de leziune; tratamentul artroscopic al umărului „înghețat”.
Cuvinte-cheie: artroscopia umărului, suturarea labrumului glenoidal,
amplasarea ancorelor
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CHIRURGIE

TROMBOEMBOLISMUL VENOS: STANDARDE ACTUALE DE
DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Moderatori:
Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Evghenii Guțu, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră
Dumitru Casian, dr. hab. şt. med., conf. univ.
Vasile Culiuc, dr. şt. med., conf. univ.
Marcel Sochircă, dr. șt. med., asist. univ.
Ion Chesov, dr. șt. med., conf. univ.
Prezentator:
Vasile Culiuc, dr. şt. med., conf. univ.
P R O G R AM
08 -09

Înregistrarea online a participanţilor

0900-0915

Cuvânt de introducere

30

00

1030-1115

 Vasile Culiuc. Tromboembolismul venos: standarde actuale de diagnostic și tratament
Întrebări şi discuţii

1115-1130

Cuvânt de încheiere

15

30

09 -10

Sumar. Cursul este destinat medicilor rezidenți (în special profilul chirurgical) și studenților, anii V-VI, Facultatea de Medicină. Cursul va fi realizat în
limba română. În cadrul cursului moderatorii vor aborda următoarele subiecte:
1) metodologia utilizării scorurilor clinice pentru diagnosticul tromboembolismului venos (TEV); 2) tehnica efectuării ultrasonografiei compresionale a sistemului venos la pacienții cu TEV; 3) interpretarea rezultatelor testelor de laborator la pacienții cu TEV; 4) aplicarea în practică a algoritmelor standardizate de
diagnostic al TEV; 5) scheme standardizate de tratament conservativ al TEV; 6)
indicații și contraindicații pentru tratamentul intervențional al TEV; 7) sisteme
de prognozare a riscului de recurență al TEV. Cursul va include câteva componente educaționale: audierea prezentărilor tematice, deprinderi practice în ultrasonografia venoasă compresională, rezolvarea cazurilor clinice. La finele cursului participanții vor acumula cunoștințe și competențe necesare pentru realizarea diagnosticului și tratamentului pacienților cu TEV în conformitate cu
recomandările ghidurilor contemporane.
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Mesaje-cheie: Cunoașterea și aplicarea în practica cotidiană a algoritmelor
contemporane de diagnostic al TEV contribuie la scăderea ratei de erori în managementul acestor pacienți. Promptitudinea și corectitudinea administrării
tratamentului anticoagulant standardizat determină succesul tratamentului TEV
și diminuarea riscului dezvoltării complicațiilor precoce și la distanță.
CHIRURGIE

MICROCHIRURGIA OCULARĂ ÎN PLĂGI CORNEENE
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Moderatori:
Catedra de oftalmologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Eugeniu Bendelic, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră
Maria Iacubițchii, studentă-doctorandă, asist. univ.
Prezentator:
Maria Iacubițchii, studentă-doctorandă, asist. univ.
0830-0900
0900-1130

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
 Introducere în suturi corneene
 Prezentare de caz
Întrebări şi discuţii

Sumar. Participanții sunt invitati la un curs didactic/ de laborator care va
oferi dezvoltarea abilităților chirurgicale fundamentale, necesare pentru repararea traumatismelor corneene. Am dezvoltat un curs educațional care permite studenților/ rezidenților o învățare foarte simplă și cu impact semnificativ. Astfel,
cursul va fi compus din 2 etape: teoretică și practică.
Etapa introductivă, fiind cea teoretică, va avea drept scop familiarizarea
participanților cu particularitățile anatomo-fiziologice ale corneei, principiile de
suturare în dependență de tipul de leziune prezentată etc. Vor fi menționate cele
mai importante puncte pentru a obține un rezultat post-operator cât mai bun.
Dexteritatea participanții o vor obține în condiții de laborator, fiind dotați
cu toate cele necesare (microscop oftalmologic, mulaje de ochi, instrumente
microchirurgicale, materiale de sutură, mănuși etc.). Pe durata întregului curs va
fi prezent un moderator care va ghida buna desfășurare practică a etapei date.
Mesaje-cheie: Tehnica de aplicare a suturilor rămâne cea mai vitală abilitate în arta contemporană a chirurgiei corneene.
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CHIRURGIE
LIVE SURGERY – VAPOENUCLEEREA BIPOLARĂ A
HIPERPLAZIEI BENIGNE DE PROSTATĂ (B-TUEP)
VOLUMINOASE
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Moderatori:
Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Vitalie Ghicavîi, dr. hab. şt. med., conf. univ.
0800-0830
0830-1030

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
 Vitalie Ghicavîi. Live Surgery – Vapoenucleerea bipolară a hiperplaziei benigne de prostată (B-TUEP) voluminoase
Întrebări şi discuţii

Sumar. Utilizarea chirurgiei deschise în Hiperplazia Benignă de Prostată
(adenomul de prostată) la pacienții vârstnici și senili, cu multiple patologii concomitente este asociată cu un șir de riscuri majore și dezavantaje: hemoragii masive precoce și tardive, complicații trombotice și inflamatorii, traumatism operator, durată lungă de spitalizare și recuperare postoperatorie. În acest context, a
fost propusă și implementată electrochirurgia bipolară, metodă care permite diminuarea esențială a riscurilor operatorii la pacienții cu HBP voluminoase. Utilizarea electrochirurgiei bipolare permite enuclearea transuretrală retrogradă a
HBP cu asigurarea hemostazei pe motiv de formare a unei zone de vaporizare
celulară la hotar de rezecție.
Mesaje-cheie: Cursul educațional este destinat studenților, rezidenților și
tinerilor specialiști din domeniu. Scopul – familiarizarea cu metode și tehnologii
endoscopice noi în domeniul urologiei.
CHIRURGIE
HANDS ON TRAINING – BAZELE ECOGRAFIEI ÎN UROLOGIE
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Moderator:
Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Ion Dumbrăveanu, dr. hab., șt. med., conf. univ.
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Prezentatori:
Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Ion Dumbraveanu, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Andrei Oprea, dr. șt. med., conf. univ.
Pavel Banov, dr. șt. med. asist. univ.
0830-0900
0900-1130

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
 Ion Dumbraveanu. Bazele ecografiei în urologie. Repere teoretice și
practice ale ecografiei. Ecografia intervențională în urologie
 Andrei Oprea. Ecografia rinichiului. Ecografia vezicii urinare
 Pavel Banov. Ecografia prostatei. Dopplerografia peniană
Întrebări şi discuţii

Sumar. Cursul educațional are drept scop de a arăta și învăța bazele ecografiei în urologie. Vor fi prezentate la nivel teoretic principiile ecografiei și vor
fi demonstrate cele mai importante repere ale unui diagnostic ecografic în urologie. În cadrul cursului educațional, fiecare participant va efectua personal, va
determina și diagnostica ecografic unele patologii urologice (calcul, hidronefroză, hiperplazie a prostatei, urina reziduală, etc.). Experții și moderatorii cursului vor face un schimb de păreri și vor răspunde la toate întrebările participanților. Cursul va fi efectuat cu ajutorul ecografului amplasat în clinica de urologie.
Mesaje-cheie: Cursul este destinat studenților, rezidenților și tinerilor specialiști din domeniu. Scopul – interpretarea și efectuarea unui diagnostic corect
de bază în urologie.
CHIRURGIE
CHIRURGIE HEPATOBILIOPANCREATICĂ ȘI TRANSPLANT
HEPATIC
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Moderatori:
Catedra de chirurgie nr. 2, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Adrian Hotineanu, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Vladimir Cazacov, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Ferdohleb Alexandru, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Secția de transplant hepatic „Dan Setlacec”, Institutului Clinic Fundeni,
Bucureşti, România
Vlad Braşoveanu, dr. șt. med., conf. univ., șef secție
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Prezentatori:
Facultatea de Medicina, Universitatea Titu Maiorescu, București România
Secția de transplant hepatic „Dan Setlacec”, Institutului Clinic Fundeni,
Bucureşti, România
Vlad Braşoveanu, dr. șt. med., conf. univ., șef secție
Spitalul Clinic Sanador, București România
Dr. Gabriela Șmira
Catedra de chirurgie nr. 2, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Adrian Hotineanu, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Vladimir Cazacov, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Ferdohleb Alexandru, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Sergiu Burgoci, asist. univ.
Departamentul Medicină Internă, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Eugen Tcaciuc, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Catedra de chirurgie nr. 4, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Alic Cotoneţ, dr. șt. med., conf. univ.
IMSP Spitalul Clinic Republican
Sorin Barat, angiochirurg
0830-0900
0900-1115

1115-1130

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor



Eugen Tcaciuc. Diagnosticul hepatocarcinomului grefat pe ciroză
Adrian Hotineanu. Opțiuni de tratament a hepatocarcinomului grefat
pe ciroză
 Alic Cotoneţ. Ablaţia miniinvazivă în hepatocarcinom
 Sorin Barat. Chemoembolizarea în hepatocarcinom
 Adrian Hotineanu. Rezecții hepatice în hepatocarcinom
 Sergiu Burgoci. ALPPS în hepatocarcinomului
 Adrian Hotineanu. Transplant hepatic în hepatocarcinom
 Vlad Braşoveanu. Transplant hepatic de la donator viu
 Gabriela Șmira. Diagnosticul hepatocarcinomului: viziuni şi opțiuni
contemporane
Masă rotundă și discuții

Sumar. Cursul educațional „Chirurgie hepatobiliopancreatică și transplant
hepatic” este preconizat pentru studenți, rezidenți și medici chirurgic; cu tematica – actualități și tehnologii noi în chirurgia ficatului, pancreasului și transplantului hepatic. Cursul va conține prezentări științifice și transmisiune live a operațiilor.
Cuvinte-cheie: Tumori hepatice, rezecții hepatice, tumori pancreatice, tumori ale căilor biliare.
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CHIRURGIE
ACTUALITĂȚI ÎN CHIRURGIA MINIINVAZIVĂ A ESOFAGULUI ȘI JEG

(Curs educațional)
09:00 - 13:00
Moderatori:
Prof. Silviu Constantinoiu, UMF „Carol Davila”, București
Sergiu Ungureanu, dr. hab. șt. med., conf. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”
Prezentatori:
UMF „Carol Davila”, București
Prof. Silviu Constantinoiu
Dr. Fl. Achim
Dr. Raluca Marica
Conf. Rodica Bîrlă
Dr. Mădălina Mitrea
Dr. A. Constantin
Dr. A.Moraru
Dr. Cristina Gândea
Dr. Magdalena Nica
Dr. M. Gheorghe
Dr. D. Predescu
Dr. P. Hoară
Dr. Roxana Tomșa
Catedra de chirurgie nr. 4, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Sergiu Ungureanu, dr. hab. șt. med., conf. univ., șef cetedră
Natalia Șipitco, dr. șt. med., conf. univ.
Doina Fosa, asist. univ.
0830-0900
0900-0915
0915-1000
1000-1035

1035-1100

1100-1120

1120-1150

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
 Sergiu Ungureanu, Silviu Constantinoiu.
Deschiderea workshopului
 Silviu Constantinoiu. Esofagectomia laparoscopica pentru cancerul
esofagian
Întrebări şi discuţii
 S.Constantinoiu, Fl.Achim, D.Predescu, Rodica Bîrlă, M.Gheorghe,
A.Constantin, P.Hoară, A.Moraru. Esofagectomia toraco-laparoscopică în cancerul esofagian toracic
PowerPoint + film (35min)
 D.Predescu, M.Gheorghe, P.Hoară, A.Constantin, Roxana Tomșa,
A.Moraru, Mădălina Mitrea, S.Constantinoiu. Tactica operatorie laparoscopică în hernia hiatală gigantă
PowerPoint + film (25min)
 P.Hoară, A.Constantin, D.Predescu, conf. Rodica Bîrlă, M.Gheorghe,
Cristina Gândea, dr. Nica Magdalena. Valoarea manometriei și EDS
pre-, intra- și postoperatorii în acalazia cardiei
PowerPoint (20min)
 Rodica Bîrlă, Raluca Marica, P.Hoară, Cristina Gândea,
S.Constantinoiu. Opțiuni în managementul adenocarcinomului de joncțiune eso-gastrică
PowerPoint (30min)
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1150-1225
1225-1300

 Natalia Șipitco. Tratamentul laparoscopic al herniilor hiatale
Întrebări şi discuţii
 Doina Fosa. Tratamentul multimodal al Esofagului Barrett
Întrebări şi discuţii

Sumar. Cursul vizează patologia esofagului și a JEG, inclusiv stările premaligne și cancerul esofagian și de JEG. Vor fi prezentate și discutate: evoluția
metodelor de tratament chirurgical, abordările conceptuale în diferite patologii;
etapa contemporană de tratament; tehnicile miniinvazive de tratament (laparoscopic și endoscopic); tratamentul paliativ în cancerul de esofag depășit, precum
și perspectivele tratamentului multimodal al cancerului de esofag.
CHIRURGIE
OSTEOSINTEZA MINIINVAZIVĂ A OASELOR TUBULARE
(Workshop medical)
09:00 - 12:15
Moderatori:
Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”
Nicolae Caproș, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră
Mihail Darciuc, dr. șt. med., conf. univ.
Prezentatori:
Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”
Mihail Darciuc, dr. șt. med., conf. univ.
Dumitru Hîncota, dr. șt. med., asist. univ.
Sergiu Ursu, dr. șt. med., asist. univ.
Vadim Madan, asist. univ.
0830-0900

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor

0900-0915

Dechiderea workshopului

0915-0955  Mihail Darciuc. Osteosinteza minim invazivă în fracturile oaselor
tubulare – aspecte istorice, principii, indicații, tehnică chirurgicală
Întrebări şi discuţii
0955-1040  Sergiu Ursu. Osteosinteza minim invazivă în fracturile humerusului
Întrebări şi discuţii
1040-1120  Dumitru Hîncota. Osteosinteza minim invazivă în fracturile femurului
Întrebări şi discuţii
1120-1200  Vadim Madan. Osteosinteza minim invazivă în fracturile tibiei
Întrebări şi discuţii
1200-1215 Închiderea workshopului
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Sumar. Workshopul dat include următoarele etape: metode contemporane
de stabilizare a fracturilor oaselor tubulare; aborduri chirurgicale miniinvazive
folosite; interpretarea imagistică a fracturilor intra-articulare; indicații și tehnici
operatorii miniinvazive LISS, MIPO în fracturile oaselor tubulare; conduita
postoperatorie.
Mesaje-cheie: Osteosinteza miniinvazivă, fracturile intra-articulare, aborduri miniinvazive.
SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI
MANAGEMENTUL PREECLAMPSIEI SEVERE
(Workshop medical)
09:00 - 11:30
Aulele 110/ 118/ 120/ 121,
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală,
str. 31 August 1989, nr. 137A, or. Chișinău
Moderatori:
Departamentul Obstetrică și Ginecologie, USMF „Nicolae Testemițanu”
Corina Iliadi-Tulbure, dr. șt. med., conf. univ.
Irina Sagaidac, dr. șt. med., asist. univ.
Cătălin Cauș, dr. șt. med., asist. univ.
Prezentatori:
Departamentul Obstetrică și Ginecologie, USMF „Nicolae Testemițanu”
Corina Iliadi-Tulbure, dr. șt. med., conf. univ.
Irina Sagaidac, dr. șt. med., asist. univ.
Cătălin Cauș, dr. șt. med., asist. univ.
Număr de simulări – 3 simulări per total, câte o simulare care reprezintă un caz
clinic identic ca și conținut, pentru fiecare grup. Sunt necesare 3 săli de debriefing și o sală de simulare.
P R O G R AM
Etapele workshopului

Grupul nr. 1
(5 persoane)
Irina Sagaidac

Cuvânt de salut, cunoașterea participanților.
Descrierea planului workshopului
Briefing (informație scurtă despre patologie,
informație despre caz clinic)
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Grupul nr. 2
Grupul nr. 3
(5 persoane)
(5 persoane)
Corina IliadiCauș Cătălin
Tulbure

0900-0910

1000-1010

1030-1040

0910-0925

1010-1025

1040-1055

Cunoașterea sălii (simulatorul mamă, simulatorul bebeluș, monitorul de pacientă și făt,
instrumentariul necesar de utilizat care va fi
expus la vedere). Securitatea personală
Desfășurarea scenariului
Întrebări şi discuţii

0925-0940

1025-1040

1055-1110

0940-0950

1040-1050

1110-1120

0950-1000

1050-1100

1120-1130

Sumar. Preeclampsia severă constituie una dintre cele mai frecvente complicații ale sarcinii, cu repercusiuni nefaste asupra stării gestantei și/sau a fătului,
influențând negativ nivelul indicatorilor perinatali. Se atestă la vârsta de gestaţie
peste 20 săptămâni şi, în unele cazuri, poate persista până la 4-6 săptămâni în
perioada post-partum. Frecvenţa relativ constantă a preeclampsiei severe explică
aspectul etiopatogenetic strict dependent de modificările procesului de gestaţie.
Cele mai frecvente manifestări ale preeclampsiei severe sunt: creşterea valorilor
TA >160/110 mmHg, asocierea semnelor de afectare ale organelor-ţintă, proteinuria, precum şi patologia fetală și modificările complexului placentar. Preeclampsia severă se asociază cu un şir de complicaţii, precum: eclampsia, sindromul HELLP, edem pulmonar, edem cerebral etc. Patologia necesită diagnostic
şi tratament riguros, cea mai importantă etapă de algoritm fiind finalizarea oportună a sarcinii, frecvent prin operaţie cezariană urgentă. Se atestă necesitatea
informării pacientelor şi familiilor acestora despre semnele clinice, riscurile
preeclampsiei severe şi necesitatea adresării urgente pentru consult.
Conduita preeclampsiei severe este determinată de Protocoalele clinice
standardizate naționale și internaționale, fapt care facilitează însușirea managementului preeclampsiei prin simularea situațiilor clinice. În cadrul workshopului prezent vor fi însușite: criteriile de diagnostic, de tratament anticonvulsivant
și antihipertensiv și modalitatea de finalizare a sarcinii.
Publicul țintă: studenți, medici rezidenți.
Mesaje-cheie: Criterii de diagnostic; Tratament anticonvulsivant și antihipertensiv; Modalitatea de finalizare a sarcinii.
SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI
SINDROMUL DE DETRESĂ RESPIRATORIE ȘI INSUFICIENȚĂ
RESPIRATORIE LA COPII
(Curs educațional)
08:00 - 12:30
Moderatori:
Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”
Ninel Revenco, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Svetlana Șciuca, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Larisa Crivceanscaia, dr. hab. șt. med., conf. univ.
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Prezentatori:
Clinica Universitară de Pediatrie, Vilnius, Lituania
Arunas Valiulis, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”
Larisa Crivceanscaia, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Ecaterina Stasii, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Svetlana Șciuca, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Oxana Turcu, dr. șt. med., conf. univ.
Ianoș Adam, dr. șt. med., asist. univ.
0730-0800
0800-0840
0845-0925
0930-1015
1020-1100
1105-1145
1150-1230

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
 Arunas Valiulis. Insuficiența respiratorie la copii (în limba engleză)
 Larisa Crivceanscaia. Sindromul de detresă respiratorie la copii
 Ecaterina Stasii. Astmul bronșic la copii cu vârsta până la 5 ani
 Svetlana Șciuca. Displazia bronhopulmonară la copii
 Oxana Turcu. Fibroza chistică la copii
 Ianoș Adam. Urgențele respiratorii în practica medicului de familie

Sumar. Sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant (SDR
DS) este o patologie pulmonară a nou-născutului care este cauzată de deficit de
surfactant în pulmonii imaturi. Incidența și severitatea SDR DS este invers proporțională cu vârsta de gestație. Trăsătura principală, insuficiența de surfactant
din cauza imaturității pulmonare, apare cel mai frecvent în nașterea prematură,
dar și în cazul maturizării pulmonare întârziate. Există factori de bază care
modelează gradul de severitate al SDR DS sunt imaturitatea structurală a pulmonilor și volumul surfactantului, care sunt determinați de gradul de dezvoltare
pulmonară. Există și factori care influențează secundar apariția SDR DS, așa ca
terapia de substituție cu surfactant și leziunile pulmonare. Scorul SILVERMAN
permite aprecierea gradului de suferință respiratorie a nou-născuților prematuri.
Tabloul clinic al SDR DS include: tahipnee, cianoză, geamăt, stridor inspirator,
bătăile aripilor nazale, alimentația dificilă, retracții intercostale/ subcostale/ suprasternale. La examenul radiografic se determină reducerea transparenței ambilor plămâni, cu aspect de sticlă mată și prezența bronhogramelor aerice bilaterale. Scopul terapiei de substituție cu surfactant ‒ a evita intubarea endotraheală,
dacă este posibil, sau a reduce timpul de aflare la suport ventilator. Este recomandată metoda INSURE când copiii manifestă semne de SDR DS și necesită
oxigen mai mult de 30% pentru a menține valorile SaO2 în limitele normei.
LISA (Less Invasive Surfactant Administration) este o metodă nouă de administrare non-invazivă a surfactantului prin tub endotraheal în prezența respirațiilor
spontane a nou-născutului. Suportul respirator non-invaziv este definit ca orice
formă de suport respirator care nu se realizează prin tubul endotraheal. Acesta
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include: CPAP nazal, ventilare cu presiune pozitivă intermitentă (NIPPV) și oxigen umidificat prin canule nazale cu flux înalt.
Cuvinte-cheie: copil prematur, asfixie, obstrucție, suport respirator invaziv, surfactant, oxigenoterapie.
SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI
ERORI DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ÎN ABDOMENUL ACUT
CHIRURGICAL LA COPII
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Moderatori:
Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu”,
USMF „Nicolae Testemițanu”
Jana Bernic, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Eva Gudumac, dr. hab. șt. med., prof. univ. acad. AȘM, Om Emerit
Argentina Sandrosean, dr. șt. med., conf. univ.
Alexandr Jalba, dr. șt. med., conf. univ.
Victor Roller, asist. univ.
Prezentatori:
Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu”,
USMF „Nicolae Testemițanu”
Alexandr Jalba, dr. șt. med., conf. univ.
Igor Ambros, doctorand
0830-0900
0900-0910
0910-1130

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
Cuvânt de salut
COLECISTITA CALCULOASA LA COPIL. Caz clinic
 Alexandr Jalba. Rolul laparoscopiei în colecistita acută calculoasă la copii
 Igor Ambros. Sepsisul abdominal la copii
Întrebări şi discuţii

Sumar. Cursul este dedicat chirurgilor și, în particular, chirurgilor pediatri.
Scopul cursului este de a prezenta cele mai frecvent întâlnite erori de diagnostic
și tratament al abdomenului acut chirurgical la copii, cât și de a evalua pacienții
cu abdomen acut chirurgical conform Protocolului Național.
În chirurgia pediatrică, abdomenul acut chirurgical are ca factor cauzal, în
40% de cazuri, apendicita acută. Este cunoscut faptul că factorii cauzali pot fi:
adresarea tardivă a părinților cu copilul la medic (68%), diagnosticul dificil al
abdomenului acut chirurgical la copil, pe fondal de administrare de sinestătător
a preparatelor medicamentoase (spasmolitice, antibiotice, aplicarea termoforului
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pe abdomen), neglijarea acuzelor copilului, aprecierea inadecvată a stării pacientului (63%), erori de tactică în tratamentul abdomenului acut la copii (apendicita
acută, invaginația intestinală, alte procese acute intraabdominale, traume etc.).
La examenul primar al copilului, erorile de diagnostic pot fi: la excluderea afecțiunii chirurgicale acute de către medic (22%), în serviciul pediatric (63%), la
nivelul asistenței medicale de urgență (33%), la nivelul specialistului chirurg,
chirurg pediatru (4%). Dificiențe în cunoașterea particularităților apendicitei
acute la copil, evoluția atipică a apendicitei acute la copil, colectarea inadecvată
a anamnezei, lipsa supravegherii în dinamică a pacientului suspect la afecțiune
chirurgicală acută, neglijarea examenului rectal, limitarea timpului pentru examenul pacientului, – toate aceste probleme se iau în calcul, iar pacientul este
spitalizat și rezolvat medico-chirurgical.
Cuvinte-cheie: copil, abdomen acut chirurgical, erori de diagnostic.
FARMACIE
ASPECTE DEONTOLOGICE ȘI FARMACEUTICE DE UTILIZARE
RAȚIONALĂ A MEDICAMENTELOR, INCLUSIV ÎN COMBINAȚII
ȘI ÎN TRATAMENT COMPLEMENTAR
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Moderator:
Catedră de tehnologie a medicamentelor, USMF „Nicolae Testemițanu”
Nicolae Ciobanu, dr. șt. farm., conf. univ., șef catedră
Prezentatori:
Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae Testemițanu”
Mihail Brumărel, dr. șt. farm., conf. univ.
Stela Adauji, dr. șt. farm., conf. univ., șef catedră
Vladimir Safta, dr. hab. șt. farm., prof. univ.,
Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică, USMF „Nicolae Testemițanu”
Livia Uncu, dr. șt. farm., conf. univ.
Vladimir Valica, dr. hab. șt. farm., prof. univ., șef catedră
Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF „Nicolae Testemițanu”
Eugen Diug, dr. hab. șt. farm., prof. univ.
P R O G R AM
0830-0900 Înregistrarea online a participanţilor
Norme deontologice și activități de asigurare a utilizării raționale a medicamentelor în farmacia comunitară

Mihail Brumărel
00
55
09 -09

Stela Adauji

Vladimir Safta
Întrebări şi discuţii
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55

50

09 -10

1050-1130

Provocări și soluții pentru combinațiile medicamentoase in vitro

Livia Uncu

Vladimir Valica
Întrebări şi discuţii
Medicamentul homeopat – component al medicației complementare și alternative

Eugen Diug
Întrebări şi discuţii

Sumar. Normele deontologice se referă la regulile de conduită și particularitățile comportamentale caracteristice activității farmaceutice. Reglementarea
acestei ramuri de management se bazează pe legi; reguli de bune practici; coduri
de etică și deontologie; coduri de conduită; standarde profesionale. Punctul de
pornire în asigurarea unui management rațional trebuie considerat procesul de
orientare profesională: farmacistul comunitar poate fi doar o persoană, care conștientizează necesitatea calității înalte a lucrului efectuat. Vor fi abordate principiile utilizării raționale a medicamentelor în individualizarea tratamentului și
competențele necesare farmacistului comunitar pentru asigurarea calității serviciilor farmaceutice prestate.
Medicamentele au proprietăți fizico-chimice diferite, ceea ce crește riscul
interacțiunii lor și, ca rezultat, duce la scăderea eficacității terapeutice și la dezvoltarea complicațiilor. La combinarea medicamentelor individuale medicul trebuie să prevadă, în baza proprietăților componentelor, posibila interacțiune între
ele, precum și eficacitatea și siguranța produselor finale. Fabricarea de amestecuri medicinale într-o singură seringă sau într-o perfuzie în spitale poate fi echivalată cu prepararea de medicamente extemporale. Diferența este că amestecurile medicinale nu se fac de către specialiști farmaciști în farmacie, ci de asistenții
medicali, fără respectarea regulilor de bază care există în tehnologia farmaceutică. În acest context, rolul farmacistului este rezolvarea problemelor utilizării raționale a combinațiilor de medicamente pentru preparate injectabile, monitorizarea reacțiilor adverse, furnizarea de informații personalului, elaborarea recomandărilor terapeutice și efectuarea analizei economice a costurilor combinațiilor.
Subiectele abordate în compartimentul Medicamentul homeopat – component al medicației complementare și alternative sunt: locul homeopatiei în cadrul
farmacoterapiei actuale; conceptul sănătate-boală în viziunea homeopatiei; diluarea și dinamizarea produselor homeopate; forme farmaceutice homeopate;
standardizare și controlul calității.
Mesaje-cheie: 1) deontologie, etică farmaceutică, utilizare rațională a medicamentelor, standarde profesionale, coduri de etică și deontologie; 2) interacțiune, medicament individualizat, combinații de medicamente, reacții adverse,
standarde de tratament, interacțiuni farmaceutice; 3) medicină complementară și
alternativă, homeopatie, anatomia energetică umană, forța vitală, medicament
homeopat, preparare și diluare, dinamizare, standardizare.
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STOMATOLOGIE
APLICAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE ÎN STOMATOLOGIE
(Workshop medical)
09:00 - 11:30
Moderatori:
Catedra de stomatologie terapeutică, USMF „Nicolae Testemițanu”
Valeriu Fala, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Gheorghe Bordeniuc, asist. univ.
Prezentator:
Valeriu Fala, dr. hab. șt. med., prof. univ.
P R O G R AM
0830-0900 Înregistrarea online a participanţilor
0900-0910
0910-1130

Cuvânt de salut
 Valeriu Fala. Aplicarea tehnologiilor digitale în stomatologie
Întrebări şi discuţii

Sumar. Actualmente, în stomatologie sunt aplicate tot mai larg noi metode
digitale în diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea pacienților. În cadrul
workshop-ului, se vor analiza principiile de aplicare a acestor metode, consecutivitatea protocoalelor clinice, particularitățile clinice din practică.
Subiecte abordate:
 Documentarea cazurilor clinice prin fotografiere, anchetare și crearea de
baze de date digitale. Avantaje. Simularea tratamentelor planificate.
 Examinarea imagistică a pacienților (tomografia computerizată cu fascicol
conic, cefalometria digitală). Aspecte de evaluare interdisciplinară a datelor
radiologice.
 Aprecierea funcționalității calitative și cantitative a sistemului stomatognat.
Utilizarea sistemelor axiografice. Implicații clinice.
 Examenul interdisciplinar al pacienților stomatologici (electromiografia,
evaluarea potențialelor evocate, – motorii, senzoriale; studierea reflexelor la
nivel de sistem stomatognat etc.). Implicații clinice.
 Examenul posturologic (posturografie) al pacienților stomatologici. Implicații clinice.
 Aplicarea noilor tehnologii digitale în tehnica de laborator. Protocoale de
lucru.
 Tendințe curente de digitalizare în medicină.
Summary. Currently new digital methods are increasingly applied in dentistry for diagnosis, treatment and monitoring of patients. During the workshop,
there will be analyzed the principles of application of these methods, the
succession of clinical protocols, clinical features from practice.
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Topics covered:
 Documentation of clinical cases by photographing, questionnaires and establishing digital databases. Advantages. Simulation of the planned treatments.
 Imaging examination of patients (computed tomography computed tomography, digital cephalometry). Aspects of interdisciplinary evaluation of
radiological data.
 Appreciation of the qualitative and quantitative functionality of the stomatognathic system. Use of axiographic systems. Clinical implications.
 The interdisciplinary examination of the dental patients (electromyography,
evaluation of the evoked potentials - motor, sensory; study of reflexes in the
stomatognathic system, etc.). Clinical implications.
 Posturological examination (posturography) of dental patients. Clinical implications.
 Application of new digital technologies in the dental laboratory. Work protocols.
 Current trends of digitalisation in medicine.
STOMATOLOGIE
DETERMINAREA RELAȚIILOR INTERMAXILARE ÎN OCLUZIA
FUNCȚIONALĂ ȘI STATICĂ
(Workshop medical)
09:00 - 11:30
Moderator:
Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, USMF „Nicolae
Testemițanu”
Oleg Solomon, dr. șt. med., conf. univ., decan Facultatea de Stomatologie
Prezentatori:
Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, USMF „Nicolae
Testemițanu”
Oleg Solomon, dr. șt. med., conf. univ., decan Facultatea de Stomatologie
Mihail Mostovei, asist. univ.
0830-0900
0900-0910
0915-0925
0930-0950

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
 Mihai Mostovei. Interconexiunea RC-OC; OC-IM; DVO-RP chirurgicală
Întrebări şi discuţii
 Oleg Solomon. Metode de determinare a relației de postură
Întrebări şi discuţii
 Oleg Solomon. Metode de determinare a DVO (metoda antropometrică,
metoda Willis, metoda estetică)
Întrebări şi discuţii
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1000-1020

1030-1050
1100-1120

 Mihai Mostovei. Metode clinice de determinare a relației centrice (metoda bimanuală după Dawson, utilzarea deprogramatorului Lucia Jig,
Trasarea arcului gotic)
Întrebări şi discuţii
 Oleg Solomon. Bonus, determinarea DVO în baza Teleradiografiilor
(metoda Rickets, Sassouni, Seraidarian‐Tavano)
Întrebări şi discuţii
 Mihai Mostovei. Ocluzia funcțională (criteriile după Dawson), ghidajul
de grup, ghidajul canin și protecția mutuală
Întrebări şi discuţii

Sumar. Workshop-ul va asigura o introducere în partea teoretică și practică
a relațiilor intermaxilare. Pe parcursul acestui workshop se vor aborda definițiile
și particularitățile relațiilor intermaxilare. Partea teoretică va include un scurt
istoric al școlilor moderne și conceptele actuale abordate în stomatologie vizavi
de această temă. În partea a doua, participanții vor avea posibilitatea de a aplica
în practică diferite principii și dispozitive pentru determinarea relațiilor intermaxilare precum deprogramatorul anterior, dispozitive de trasare a arcului gotic
și altele care pot fi aplicate în practica de zi cu zi.
Summary. The workshop will provide an insight in theoretical and practical aspects of intermaxillary jaw relationships. During the workshop students
will understand the main definitions used to define the intermaxillary jaw
relationships. The theoretical part will include a brief history of modern schools
and the current concepts regarding this topic. In the second part, participants will
have the opportunity to apply newly learned principles in practice using different
devices like leaf gauge, anterior deprograming devices, gothic arch tracing
devices and other useful features that can be used in everyday practice.
STOMATOLOGIE
ORAL MUCOSAL DESEASES – FROM BIOPSY TO DIAGNOSIS AND
FOLLOW UP
AFECȚIUNILE MUCOASEI CAVITĂȚII BUCALE – BIOPSIE,
DIAGNOSTIC ȘI SUPRAVEGHERE
(Workshop medical)
10:30 - 12:30
Workshopul medical se va petrece în limbile engleză și română
Moderatori:
Daniela-Elena Costea, prof. univ., Universitatea din Bergen, Norvegia
Tine Merete Søland, conf. univ., Universitatea din Oslo, Norvegia
USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova
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Diana Uncuța, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Eugen Melnic, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Aurelia Spinei, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Prezentatori:
Daniela-Elena Costea, prof. univ., Universitatea din Bergen, Norvegia
Tine Merete Søland, conf. univ., Universitatea din Oslo, Norvegia
USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova
Diana Uncuța, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Eugen Melnic, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Aurelia Spinei, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Irina Ivasiuc, asist. univ.
Dumitru Brînza, asist. univ.
Tatiana Mărițoi, asist. univ.

1000-1030

1030-1230

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
ORAL MUCOSAL DESEASES – FROM BIOPSY TO DIAGNOSIS AND
FOLLOW UP
 Daniela-Elena Costea
 Tine Merete Søland
 Diana Uncuța
 Eugen Melnic
 Aurelia Spinei
 Irina Ivasiuc
 Dumitru Brînza
 Tatiana Mărițoi
Întrebări şi discuţii

Sumar. Afecțiunile mucoasei cavității bucale sunt frecvent întâlnite în
practica de zi cu zi a medicilor stomatologi. În cadrul workshop-ului se va discuta importanța biopsiei ca metodă complementară în diagnosticarea maladiilor
mucoasei cavității bucale, cât și supravegherea în timp a pacienților cu astfel de
leziuni orale. Subiecte abordate: discutarea cazurilor clinice cu afecțiuni ale
mucoasei cavității bucale; efectuarea diagnosticului diferențiat bazat pe examenul clinic și morfopatologic în medicina orală; biopsia tisulară necesară în diagnosticul definitiv al maladiilor mucoasei cavității bucale; importanța supravegherii în timp a pacienților cu leziuni orale ale mucoasei cavității bucale în cazul
afecțiunilor bucale cu risc de malignizare.
Cuvinte-cheie: afecțiuni ale mucoasei cavității bucale, biopsie, diagnostic,
supraveghere.
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ȘTIINȚE COMPLEMENTARE
COMPETENȚA INTERCULTURALĂ: FUNCȚIONALITATE
CONCEPTUAL-PRACTICĂ
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Moderatori:
Catedra de limbi moderne, USMF „Nicolae Testemițanu”
Daniela Eșanu-Dumnazev, dr. pedagogie, conf. univ.
Centrul de instruire preuniversitară, USMF „Nicolae Testemițanu”
Silvia Nastasiu, dr. edu., asist. univ.
Prezentator:
Viorica Goraș-Postică, dr. hab. pedagogie, USM, vice-director PROdidactica
0830-0900

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor

1000-1015

 Viorica Goraș-Postică. Competența interculturală: funcționalitate conceptual-practică
Pauză

1030-1130

 ATELIER. Dezvoltarea competenței interculturale

0900-1000

Sumar. În contextul postmodern, competența interculturală se impune prin
necesitate și actualitate pentru cetățeanul fiecărei țări, de vreme ce procesul de
globalizare se află în plină expansiune. Toate ariile curriculare actuale și cele
viitoare din palmaresul curricular național vor avea în viitor educația interculturală, cu avantajele și problemele inerente ce le impune. De aceea, cadrele didactice de la toate treptele de școlaritate vor avea nevoie de pregătire continuă în
domeniu, de sensibilizare și de orientare adecvată. Deși aceste deziderate nu sunt
deloc noi pentru realitatea noastră, vom propune câteva demersuri didactice și
culturale posibil de extrapolat la contexte educaționale.
Înscriindu-se în aria competențelor civice, alături de cele personale și interpersonale, competența interculturală include toate formele de comportament
care permit fiecărei persoane să participe în mod eficace la viața socială și profesională, fiind legată în mod direct de bunăstarea individuală și colectivă.
Mesaje-cheie: Competența interculturală se formează prin toate dimensiunile educației, inclusiv prin intermediul noilor educații, care răspund în mod
promt la necesitățile lumii contemporane. Având la bază educarea toleranței de
ordin cultural, etnic, lingvistic, social, confesional etc., educația interculturală se
desfășoară pe tot parcursul școlarității obligatorii, continuând, în mod variat și
contextual, de-a lungul întregii vieți.
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ȘTIINȚE COMPLEMENTARE
CRIS – INSTRUMENT PENTRU GESTIONAREA DATELOR DE
CERCETARE ȘI A PROFILURILOR CERCETĂTORILOR
(Curs educațional)
09:00 - 11:30
Moderator:
Biblioteca Universitătii de Științe ale Sănătății, Lituania.
Daiva Jurksaitiene, șef Departament Sisteme Informaționale
Prezentator:
Daiva Jurksaitiene, șef Departament Sisteme Informaționale
Cursul educațional se va petrece în limbile engleză și rusă.
0830-0900
0900-1130

P R O G R AM
Înregistrarea online a participanţilor
Daiva Jurksaitiene
TEMELE PRINCIPALE:
 Cercetarea informațională ca suport decizional
 Metadatele utilizate pentru înregistrarea publicațiilor științifice, datelor
de cercetare și software în repozitorii
 Vizualizarea registrelor profilurilor cercetătorilor și a informațiilor privind proiectele de cercetare ale instituției
 CRIS-DSpace – sursa primordială de informații privind cercetarea instituțională în cadrul infrastructurilor de cercetare de nivel național și
internațional
Întrebări şi discuţii

Sumar. Utilizarea CRIS oferă cercetătorului o serie de beneficii: CVmaker automat, liste bibliografice, date despre instituții de cercetare și evenimente științifice, lista proiectelor de cercetare eligibile ș. a. Este necesar un efort
relativ mic pentru introducerea informațiilor în sistem, procedura fiind în mare
parte automatizată, ulterior informațiile respective pot fi redescoperite și
reutilizate multiplu în mod eficient și în forme variate. Totodată managerii de
cercetare pot avea o imagine de ansamblu asupra activității de cercetare din cadrul propriei instituții, precum și a altor instituții, ceea ce contribuie la un proces
decizional strategic mai eficient în domeniul cercetării.
Cursul este destinat specialiștilor din domeniul informării: bibliotecari, administratori de repozitorii, manageri din domeniul cercetării etc.
Mesaje-cheie: CRIS (sistem informatic de gestiune a datelor de cercetare),
repozitoriu instituțional, metadata, managementul datelor de cercetare, acces
deschis.
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SHORT BIOGRAPHY
Prof. Lawrence Banks
ICGEB Director-General
Group Leader, Tumour Virology
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
Padriciano 99 34149 Trieste, Italy
E-mail: banks@icgeb.org

Prof. Lawrence Banks received his Degree in Science in
1981 and his PhD in Microbiology from Leeds University, UK in
1984. His term as Director-General of the ICGEB commenced on 1
July, 2019. Scientific Coordinator of the ICGEB, 2016-2019, he has been Group Leader of the Tumour
Virology Laboratory at ICGEB Trieste, Italy since 1990. From 1988 to 1990 he was an independent
Research Scientist at the Ludwig Institute for Cancer Research in London, UK and in 1984-1988, Postdoctoral Fellow at the Imperial Cancer Research Fund in London, UK.
He is the Editor of the Journal of Virology, FEBS Journal, Papillomavirus Research, PLoS One,
Frontiers Cellular Infection and Microbiology and is on the Editorial Boards of Antiviral Therapy, Virus
Research and Biological Chemistry. Since 2017, he has been running Awareness Workshops in Academic Institutions across the ICGEB constituency and has organised over 15 major international workshops on Human Papillomavirus, Molecular Biology of Leishmania and DNA Tumor Viruses.
He has served on Grant Review and PhD Examination Committees of numerous scientific organisations in Italy and abroad, including the Human Frontiers Science Program, DKFZ, and
WHO IARC, and is Research Degree Coordinator in Italy for the Open University UK. His current
research interest focuses on Human Papillomaviruses (HPVs), the causative agents of a number of
human tumours, including cervical cancer, which is a major cause of cancer-related death in women
in many parts of the developing world.
He has published over 220 papers in peer-reviewed, international journals
(https://www.icgeb.org/lawrence-banks/ ).

SCURTĂ BIOGRAFIE
Profesorul Lawrence Banks și-a luat Diploma în Științe în 1981 și Doctoratul în microbiologie de
la Universitatea Leeds, Marea Britanie în 1984. Mandatul său de director general al ICGEB a început
la 1 iulie 2019. Din 1990 este lider de grup al Laboratorului de Virusologie Tumorală de la ICGEB
Trieste, Italia, iar în perioada 2016 – iunie 2019 a fost coordonator științific al ICGEB. În perioada
1988-1990 a fost cercetător independent la Institutul Ludwig pentru Cercetarea Cancerului din
Londra, Marea Britanie, iar din 1984-1988, a făacut studii post-doctorale la Imperial Cancer
Research Fund din Londra, Marea Britanie.
Domnia sa este editor al Journal of Virology, FEBS Journal, Papillomavirus Research, PLoS One,
Frontiers Cellular Infection and Microbiology și este membru al echipei editoriale al revistei Antiviral Therapy, Virus Research and Biological Chemistry. Din 2017 conduce ateliere de sensibilizare
în instituțiile academice din circumscripția ICGEB și a organizat peste 15 ateliere internaționale
majore privind papilomavirusul uman, biologia moleculară a leishmania și virusurile tumorale ADN.
A făcut parte din comitetele de examinare a granturilor și a doctoranzilor a numeroase organizații
științifice din Italia și din străinătate, inclusiv Programul de Știință a Frontierelor Umane, DKFZ și
OMS IARC, și este coordonator de studii în Italia pentru Open University UK. Interesul său actual
de cercetare se concentrează asupra papilomavirusurilor umane (HPVs), agenți cauzali ai unui număr
de tumori umane, inclusiv cancerul de col uterin, care este o cauză majoră de deces legat de cancer
la femei în multe țări în curs de dezvoltare din diferite părți ale lumii.
A publicat peste 220 de lucrări în reviste internaționale
(https://www.icgeb.org/lawrence-banks/ ).
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SHORT BIOGRAPHY
Prof. Alessandro Marcello
Group Leader of the Molecular Virology Laboratory of the International
Centre for
Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Trieste, Italy.
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
Padriciano 99 34149, Trieste, Italy,
E-mail: marcello@icgeb.org

Prof. Alessandro Marcello has been the Group Leader of the Molecular
Virology Laboratory of the International Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology (ICGEB), Trieste, Italy, since 2005.
Between 1991-1994 he was a PhD student in Biochemistry at the University of Kent at Canterbury,
UK. In 2001 he completed his Postdoc at ICGEB, Trieste, Italy and between 2010-2015 he was an
Associate Professor of Molecular Biology at the University of Nova Gorica, Slovenia.
Alessandro Marcello organises the ICGEB Workshop on Human RNA Viruses and the ICGEB Practical Course of Fluorescent Microscopy. His teaching activity is focused on Virology, Microbiology,
Molecular Biology and Functional Genomics through courses or seminars at various universities and
institutions. He regularly trains undergraduate and PhD students in the laboratory.
The Molecular Virology Group in Trieste has made important advances in studies on Covid-19. The
laboratory has also worked on advancing our understanding of the innate cellular response to
Flavivirus infection. These results have important implications for our understanding of viral
pathogenesis and to develop novel antiviral drugs.
He has published more than 100 of scientific papers
(https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Marcello).

SCURTĂ BIOGRAFIE
Profesorul Alessandro Marcello este lider de grup al Laboratorului de Virologie Moleculară al
Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie (ICGEB), Trieste, Italia, din 2005.
Între 1991-1994 a fost doctorand în biochimie la Universitatea kent din Canterbury, Marea Britanie.
În 2001 a finalizat postdoctoratul la ICGEB, Trieste, Italia, iar între 2010-2015 a fost profesor asociat
de biologie moleculară la Universitatea din Nova Gorica, Slovenia.
Profesorul Marcello organizează Worksop-uri ICGEB privind virusurile ARN umane și cursul
practic de microscopie fluorescentă. Activitatea sa didactică se concentrează pe Virusologie, Microbiologie, Biologie Moleculară și Genomică Funcțională prin cursuri sau seminare la diferite
universități și instituții. Dumnealui instruiește în mod regulat studenți și doctoranzi în laborator.
Grupul de Virusologie Moleculară din Trieste a făcut progrese importante în studiile privind Covid19. Laboratorul a lucrat, de asemenea, la avansarea înțelegerii noastre a răspunsului celular înnăscut
la infecția cu Flavivirusuri. Aceste rezultate au implicații importante pentru înțelegerea noastră a
patogenezei virale și pentru a dezvolta noi medicamente antivirale.
Domnia sa a publicat peste o sută de lucrări științifice
(https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Marcello ).
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SHORT BIOGRAPHY
Prof. Yusuf Özkul
Erciyes University’s Betul-Ziya Eren
Genome and Stem Cell Center (GENKOK), Kayseri, Turkey
Head of Genom ve Kok Hucre Merkezi (Genome and Stem Cell Center
- GENKOK), within the Erciyes University from Kayseri, Turkey,
Prof. Yusuf ÖZKUL, was born on 05.05.1964, in Bünyan, Turkey.

In 1994, he completed his PHD in Molecular Genetics with his dissertation entitled: Investigation of
BCR-ABL and ABL-BCR Hybride Genes by RT-PCR and Southern Blotting Methods in Chronic
Myeloid Leukemia, at the Erciyes University. Since 1997, he is an Associate Professor and since
2003, he is Professor at the Faculty of Medicine Department of Medical Genetics at the same
university.
Between 2004-2010 he was the Vice Dean and now he is Vice Director of Health Sciences Faculty
at Erciyes University.
His research areas include: Health Sciences, Medicine, Internal Medicine Sciences, Medical
Genetics, Basic Sciences, Life Sciences, Molecular Biology and Genetics, Genetic Disorders,
Genomics, Molecular Biology of Cancer, Cytogenetic. He is author of hundreds of published
scientific papers and his H-Index (WOS) is 13 (https://orcid.org/0000-0002-4212-5763).

SCURTĂ BIOGRAFIE
Directorul „Genom ve Kok Hucre Merkezi” (Centrul de celule stem și genomică - GENKOK), din
cadrul Universității Erciyes din Kayseri, Turcia, prof. Yusuf ÖZKUL, s-a născut la 05.05.1964, în
Bünyan, Turcia.
În 1994, și-a finalizat doctoratul cu teza de doctor intitulată: Investigația genelor hibride BCR-ABL
și ABL-BCR prin metodele RT-PCR și Southern Blotting în leucemia mieloidă cronică, la
Universitatea Erciyes. Din 1997 este conferențiar și, din 2003, este profesor la Facultatea de
Medicină, Departamentul de Genetică Medicală din aceeași universitate.
În perioada 2004-2010 a fost vicedecan și acum este vicedirector al Facultății Științelor Sănătății din
Universitatea Erciyes.
Domeniile sale de interes în cercetare includ: științele sănătății, medicina internă, genetica medicală,
științe fundamentale, științele vieții, biologia moleculară și genetica, tulburările genetice, genomica,
biologia moleculă a cancerului, citogenetica. Este autorul a sute de lucrări științifice publicate, iar
H-Index (WOS) este de 13 (https://orcid.org/0000-0002-4212-5763 ).
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SHORT BIOGRAPHY
Prof. Frank LEE-BOWLING
Professor, Doctor of Philosophy (Medicine).
School of Medical Sciences, University of Fellow of
the Faculty of Podiatric Surgery, Podiatric Surgeon,
College of Podiatrist, Manchester, UK

Prof. Frank Lee-Bowling successfully graduated with a clinical
doctorate in in Podiatry, and later he undertook a Master of Science
degree in the Theory of Podiatric Surgery. He later carried on his
academic career pathway and completed a Philosophy Doctorate in
the Faculty of Medicine.
Since graduation, he has authored and co-authored in a range of
medical journals; including twelve book chapters and two books in Pharmacology, Disease
Management, Diabetic Neuropathy, Biomechanics, Pathomechanics and Charcot Foot (H-index on
Semantic scholar – 18).
More recently he was awarded “Top Clinical Abstract Award” at the Symposium of Advanced
Wound Care, ”National Institute for Health and Research Clinical Leadership Award”, ”Bioknow
medical innervations Award” and also the ”Trusts Chairman’s Research Prize” Scholarship.
Since 2020, he has been given an extremely eminent position as a Professor that is linked to the
Academic Health Science Centre – this is collaboration between the National Institute for Health and
Research, that covers the topics for cancer, cardiovascular, inflammation and repair, endocrinology,
mental health, population health and implementation, and women and children.
Over the years, Prof. Frank Lee-Bowling has made multiple visits to Nicolae Testemitanu State
University of Medicine and Pharmacy (SUMPh), offering his full support, advice and confidence in
the continuous development of our teachers, which is why on May 9, 2018, he was awarded the
honorary title of Visiting Professor of Nicolae Testemitanu SUMPh.

SCURTĂ BIOGRAFIE
Prof. Frank Lee-Bowling a absolvit cu succes doctoratul clinic în Podiatrie, iar ulterior, a obținut o
diplomă de Master în Teoria Chirurgiei Podiatrice. Ulterior și-a continuat cariera academică și a
absolvit un doctorat de filosofie la Facultatea de Medicină.
Domnia sa este autorul și co-autorul unei serii de reviste medicale; inclusiv 12 capitole de carte și
2 cărți din Farmacologie, Managementul bolilor, Neuropatia diabetică, Biomecanica, și Piciorul
Charcot (H-index pe Semantic scholar – 18).
Profesorului i-a fost acordat premiul ”Top Clinical Abstract Award” în cadrul Simpozionului de
îngrijire avansată a rănilor, ”National Institute for Health and Research Clinical Leadership Award”,
”Bioknow medical innervations Award”, precum și ”Trusts Chairman’s Research Prize Scholarship”. Totodată, Dumnealui este membru al Societății Regale de Medicină, membru al Consiliului
profesiilor din domeniul sănătății, membru al Colegiului de Podiatrie din Londra, Marea Britanie.
Din 2020, i s-a conferit eminenta funcție de Profesor, afiliat Centrului Academic de Științe ale
Sănătății – o colaborare între Institutul Național pentru Sănătate și Cercetare, care vizează subiecte
legate de cancer, maladii cardiovasculare, inflamație și regenerare, endocrinologie, sănătate mintală,
sănătate populațională, sănătatea mamei și copilului.
Pe parcursul anilor, Prof. Frank Lee-Bowling a efectuat multiple vizite în cadrul Universității de Stat
de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), oferindu-și suportul complet, sfaturile și
încrederea în dezvoltarea continuă a cadrelor noastre didactice, fapt pentru care la data de 9 mai
2018, i s-a conferit titlul onorific de Visiting Professor al USMF „Nicolae Testemițanu”.
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SHORT BIOGRAPHY
Prof. Dr. Adrian Covic
Șef Clinică de Nefrologie de la Universitatea de Medicină
și Farmacie „Grigore T. Popa", Iași; șef Secție de Boli
Renale și Transplant Renal de la Institutul „C. I. Parhon"
Iași;
șeful Program de Transplant Renal, Iași.
accovic@gmail.com
Prof. Adrian Covic is a specialist in nephrology, PhD, universitary professor, Vice-Rector Research, Grigore T. Popa
University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania. He
attended Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, where he later joined
the faculty. In 1999, he became head of the Dialysis and kidney transplant section at the C. I. Parhon
hospital, Iasi, Romania, advancing to director in 2003. In 2005, he became president of the Romanian
Society of Nephrology. In 2012 he became head of a Nephrology clinic.
Member of European Dialysis and Transplantation Association/ European Renal Association; al
European Renal Care Association; al International Society of NephrolgY. Editor-in-chief of
"Maedica"– a Journal of Clinical Medicine, Bucharest Romania; "International Journal of Urology
and Nephrology/Geriatric Urology and Nephrology"; Peer-reviewer for American Journal of Kidney
Diseases, Nephrology Dialysis Transplantation, Timisoara, Romania; Medical Journal and Romanian Medical Journal, Infomedica, Journal of the American Society of Nephrology, Circulation, Peritoneal Dialysis International, Hypertension, International Journal of Urology and Nephrology/Geriatric Urology and Nephrology. Assessor ARACIS and FP7.
Interested in improving survival of the renal patients through a better understanding of the various
pathways: anemia, CKD-MBD, vascular damage, (over)hydration. Interested in improving the
Romanian scientific climate. Deep passion for clinical research and fostering the best conditions for
developing researcher skills in young collaborators. He is author of 722 of published scientific papers
(https://www.researchgate.net/profile/Adrian_Covic ).

SCURTĂ BIOGRAFIE
Prof. Adrian Covic este specialist în nefrologie, doctor în științe medicale, profesor universitar,
Prorector „Cercetare științifică” Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România. A urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România,
ulterior alăturându-se facultății. În anul 1999, devine șeful departamentului de Transplant Renal
al Spitalului "Dr. C.I.Parhon", Iași, România, fiind numit în calitate de director în anul 2003. În anul
2005 este ales președinte al Societății Române de Nefrologie. În anul 2012 devine șeful Clinicii de
Nefrologie.
Este Membru al European Dialysis and Transplantation Association/European Renal Association; al
European Renal Care Association; al International Society of Nephrolgy. Este redactor-șef adjunct la
revista "Maedica"– a Journal of Clinical Medicine, București, România; Redactor șef la "International
Journal of Urology and Nephrology/Geriatric Urology and Nephrology"; Recenzent (peer-reviewer)
pentru American Journal of Kidney Diseases, Nephrology Dialysis Transplantation, Timișoara,
România; Medical Journal and Romanian Medical Journal, Infomedica, Journal of the American
Society of Nephrology, Circulation, Peritoneal Dialysis International, Hypertension, International
Journal of Urology and Nephrology/Geriatric Urology and Nephrology. Evaluator ARACIS și FP7.
Este interesat de îmbunătățirea supraviețuirii pacienților cu patologie renală, printr-o mai bună înțelegere a diferitelor căi: anemia, CKD-MBD, leziunea vasculară, hidratarea. Este interesat în îmbunătățirea climatului românesc de cercetare. Are o pasiune profundă pentru cercetarea clinică și promovarea celor mai bune condiții pentru dezvoltarea abilităților de cercetare a tinerilor colaboratori.
Domnia sa a publicat 722 lucrări științifice. https://www.researchgate.net/profile/Adrian_Covic
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