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

PROGRAM-INVITAȚIE
Zilele Universităţii de Stat de Medicină
şi Farmacie Nicolae Testemiţanu
15–19 octombrie 2018

Chişinău

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

Stimate (ă) ____________________________________________
Senatul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae
Testemiţanu Vă invită să participaţi la festivitatea Zilele Universităţii şi
Conferinţa ştiinţifică anuală care se vor desfăşura în perioada
15-19 octombrie 2018.

PROGRAM
17 octombrie
Şedinţa Senatului USMF Nicolae Testemițanu

– 14:30

18 octombrie
Şedinţe în secţii
Simpozion. Actualităţi în cardiologie
Expoziţii
Manifestări cultural-sportive

–
–
–
–

19 octombrie
Şedinţa în plen
Expoziţii
Manifestări cultural-sportive

– 14:30
– 14:00–16:00
– 14:00
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8:30
11:00
8:00–16:00
14:30
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Comitetul de organizare
Preşedinte:
Ion Ababii

– rector, academician al AŞM, dr. hab. şt. med.,
profesor universitar

Membri:
Gheorghe Rojnoveanu – prorector pentru activitate ştiinţifică, dr. hab.
şt. med., profesor universitar
Olga Cerneţchi
– prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ, dr. hab. şt. med., profesor
universitar
Eugen Guțu
– prorector pentru relaţii internaţionale, dr. hab.
şt. med., profesor universitar
Oleg Lozan
– prorector pentru implementarea tehnologiilor
informaţionale şi dezvoltare strategică, dr.
hab. şt. med., profesor universitar
Emil Ceban
– prorector pentru activitate clinică, dr. hab. șt.
med., profesor universitar
Mihail Gavriliuc
– prorector pentru studenți internaționali, dr.
hab. şt. med., profesor universitar
Valeriu Revenco
– prorector pentru educație postuniversitară, dr.
hab. şt. med., profesor universitar
Olga Tagadiuc
– prorector pentru studii de doctorat, dr. hab. şt.
med., conferenţiar universitar
Sergiu Suman
– prorector pentru probleme sociale şi educaţie,
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Victoria Craveț
– prorector pentru activitate financiară și administrativă
Didina Nistreanu
– secretar ştiinţific, dr. filos., conferenţiar universitar
Ghenadie Curocichin – şef departament, Departamentul Ştiinţă, dr.
hab. şt. med., profesor universitar
Eugenia Groza
– şef adjunct departament, Departamentul
Ştiinţă
Adrian Belîi
– metodist coordonator, Departamentul Ştiinţă,
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Dumitru Chesov
– metodist coordonator, Departamentul Ştiinţă,
dr. şt. med., asistent universitar
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Daniela GaleaAbdușa
Silvia Stratulat
Gheorghe Plăcintă
Mircea Beţiu
Sergiu Ciobanu
Nicolae Ciobanu
Livi Grib
Vladislav Badan
Parascovia Becciev
Silvia Ciubrei
Gabriel Russu
Liubovi Karnaeva
Marian Stan
Sergiu Berliba
Gheorghe Buruiană
Valeria Țurcanu

– metodist coordonator, Departamentul Ştiinţă,
dr. şt. biol.
– şef departament, Departamentul Didactic și
Management Academic, dr. şt. med., conferenţiar universitar
– decan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. şt.
med., conferenţiar universitar
– decan, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. şt.
med., conferenţiar universitar
– decan, Facultatea de Stomatologie, dr. hab. şt.
med., conferenţiar universitar
– decan, Facultatea de Farmacie, dr. şt. farm.,
conferenţiar universitar
– decan, Facultatea de Rezidenţiat, dr. hab. şt.
med., conferențiar universitar
– şef departament, Departamentul Educaţie
Medicală Continuă, asistent universitar
– şef departament, Departamentul Evidenţă şi
Gestiune Contabilă
– şef departament, Departamentul Comunicare
şi Relaţii Publice
– şef departament, Departamentul Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor
– director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală
– şef catedră, Catedra de educaţie fizică
– preşedinte al Comitetului sindical al angajaţilor USMF Nicolae Testemiţanu, dr. şt. med.,
conferenţiar universitar
– preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină
– vicepreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi
Rezidenţilor în Medicină
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SIMPOZION
Departamentul Medicină Internă, Disciplina de cardiologie
Restaurantul „Mi Piace” (Chişinău, str. Trandafirilor, nr. 4)
18 octombrie, ora 11:00
Actualităţi în cardiologie
prin prisma ghidurilor noi ale Societăţii Europene
de Cardiologie 2018
Moderator: V. Revenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar
1030-1100
1100-1230

1230-1300
1300-1430

Înregistrarea delegaţilor
2018 ESC Guidelines: „Bolile cardiovasculare și
sarcina”
Revenco Valeriu. Ce este nou în Ghidurile Societății
Europene de Cardiologie 2018 pentru conduita femeilor
cu boli cardiovasculare în sarcină.
Coraportori:
 Sedaia Ecaterina. Evaluarea riscului și managementul bolilor cardiace congenitale în sarcină.
 Cabac-Pogorevici Irina. Conduita hipertensiunii
arteriale și aritmiilor la femei în sarcină.
 Cernețchi Olga. Problemele patologiei cardiovasculare în sarcină privite prin optica unui obstetrician.
Întrebări şi discuţii
Pauză
2018 ESC/ESH Guidelines: „Hipertensiunea arterială”
Revenco Valeriu. Ce este nou în Ghidurile Societății
Europene de Cardiologie 2018 pentru conduita pacienților
cu hipertensiune arterială.
Coraportori:
 Ochișor Viorica, Sedaia Ecaterina. Clasificarea
hipertensiunii arteriale, evaluarea clinică a pacienților
hipertensivi și modificarea stilului de viață.
 Mihalache Georgeta, Cabac-Pogorevici Irina. Tratamentul hipertensiunii arteriale: strategii în circumstanțe
specifice.
Întrebări şi discuţii
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Şedinţe în secţii
SECŢIA nr. 1
PROBLEME FUNDAMENTALE ALE MEDICINEI

Subsecţia 1. Morfologie normală şi patologică
Catedrele de anatomie a omului; histologie, citologie şi embriologie;
biologie moleculară şi genetică umană; medicină legală; morfopatologie;
Laboratorul de morfologie.
Aula A, Blocul morfologic (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 192)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

I. Catereniuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: E. Zota, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt.
med., profesor universitar
M. Ştefaneţ, dr. hab. şt. med., profesor universitar
V. Jiţa, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Gh. Baciu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
N. Cherdivarenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar
L. Şaptefraţi, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
V. Rîvneac, dr. hab. şt. med., profesor universitar
A. Pădure, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
A. Darii, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
I. Cemortan, dr. şt. biol., conferenţiar universitar
E. Melnic, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

M. Parnov, asistent universitar
R. Cujba, student, anul II, Facultatea de Medicină nr. 1

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Bendelic Anastasia. Modificările microcirculației (vasa vasorum) în
venele safene dilatate varicos.
2. Zorina Zinovia. Variabilitatea morfologică a arterelor membrului
superior.
3. Babuci Angela. Particularități morfologice ale trunchiului nervului
facial.
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4. Stegarescu Ion. Artere perforante din regiunea gleznei: anatomie și
utilitate clinică.
5. Galbur Viorica. Studierea polimorfismului locilor CYP2C9,
VKORC1, CYP4F2 și GGCX asociați cu sensibilitatea la warfarină
în populația Republicii Moldova.
6. Racoviță Stela. Identificarea microdelețiilor în cromozomul Y prin
multiplex PCR.
7. Cazacu Eugeniu. Studiul procesului de tranziție epitelio-mezenchimală în patogeneza endometriozei extragenitale.
Postere:
1. Globa Lilian. Perspectivele transplantului celular și tisular al complexului ombilical placentar.
2. Vrabii Vitalie. Plastia defectului tegumentar posttumoral al gambei
cu lambou lateral al coapsei (caz clinic).
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Ciobanu Olga. Variabilitatea venei porte și importanța clinică (cond.
șt. – Dumitru Batîr, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a
omului).
2. Vacarciuc Margareta. Morfologia unor anomalii ale craniului (cond.
șt. – Galina Certan, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului).
3. Cojocaru Nelea. Anomalii de dezvoltare ale sistemului uropoietic
(cond. șt. – Zinovia Zorina, asist. univ., Cat. de anatomie a omului).
4. Moraresco Ana. Variabilitatea anatomică individuală a sinusului
maxilar la om (cond. șt. – Ilia Catereniuc, dr. hab. șt. med., prof.
univ., Cat. de anatomie a omului).
5. Cîlcic Irina. Zonele slabe ale pereților abdominali în aspect
morfoclinic (cond. șt. – Ilia Catereniuc, dr. hab. șt. med., prof. univ.,
Cat. de anatomie a omului).
6. Bejan Nadejda. Distrofia musculară Duchenne – considerații clinice
și aspecte contemporane de tratament (cond. şt. – Mariana Sprincean,
dr. psihologie, conf. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică
umană).
7. Ciuhrii Adriana. Bazele memoriei prin generații (cond. şt. –
Svetlana Capcelea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică umană).
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8. Andriuță Carolina. Remodelarea cromatinei în controlul dezvoltării
organismului uman (cond. şt. – Ludmila Rotaru, dr. şt. biol., conf.
univ., Cat. de biologie moleculară și genetică umană).
9. Rotaru Andreea. Predispoziția genetică la cancer (cond. şt. –
Viorica Galbur, lect. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică
umană).
10. Druță Daniela. Aspecte genetice ale inversiei sexuale (cond. şt. –
Stela Racoviță, asist. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică
umană).
11. Iurcu Lucian. Controlul genetic al dezvoltării inimii (cond. şt. –
Elena Chesov, asist. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică
umană).
12. Eremia Valentina. Aspecte molecular-genetice asupra supraviețuirii
neuronilor (cond. şt. – Viorica Galbur, lect. univ., Cat. de biologie
moleculară și genetică umană).
13. Donea Carolina. Genetica în selecția naturală (cond. şt. – Liliana
Badan, asist. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică umană).
14. Stratan Iuliana. Rolul biologic și medical al genei TP53 (cond. şt. –
Ludmila Rotaru, dr. şt. biol., conf. univ., Cat. de biologie moleculară
și genetică umană).
Postere:
1. Mazuruc Natalia, Covanțev Serghei. Splina accesorie – incidență și
semnificație clinică (cond. șt. – Olga Belic, dr. hab. șt. med., conf.
univ., Cat. de anatomie a omului).
2. Zamfir Elena. Particularitățile topografice ale elementelor
anatomice paravertebrale din regiunea toracică (cond. șt. – Lilian
Globa, asist. univ., Cat. de anatomie a omului).
3. Tabari Ali. Particularitățile topografice ale elementelor anatomice
paravertebrale din regiunea pelviană (cond. șt. – Lilian Globa, asist.
univ., Cat. de anatomie a omului).
4. Veisman Avishay Eliezer. Particularitățile topografice ale elementelor anatomice paravertebrale din regiunea cervicală (cond. șt. –
Lilian Globa, asist. univ., Cat. de anatomie a omului).
5. Al Amour Ahmad Khalil. Modificările postoperatorii ale sintopiei
structurilor anatomice (cond. șt. – Lilian Globa, asist. univ., Cat. de
anatomie a omului).
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6. Candîba Livia. Hipofiza – glandă care dă tonul activității endocrine
(cond. şt. – Elina Pelin, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de histologie,
citologie şi embriologie).
7. Tambur Aurelia, Tambur Viorica. Unele anomalii de dezvoltare
ale tubului digestiv (cond. şt. – Elina Pelin, dr. şt. med., conf. univ.,
Cat. de histologie, citologie şi embriologie).
8. Gherboveţchi Cristina. Tiroidita Hashimoto (cond. şt. – Elina Pelin,
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de histologie, citologie şi embriologie).
9. Foteniuc Marin. Translocațiile cromozomiale și oncogene himere
(cond. şt. – Svetlana Capcelea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de
biologie moleculară și genetică umană).
10. Motruc Irina. Aspecte genetice ale autismului (cond. şt. – Elena
Chesov, asist. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică umană).
11. Marcova Nadejda. Polimorfisme cromozomiale asociate cu infertilitatea feminină (cond. şt. – Elena Chesov, asist. univ., Cat. de
biologie moleculară și genetică umană).
12. Guțul Cătălina. Particularitățile genei FSHR în fertilitatea feminină
(cond. şt. – Liliana Badan, asist. univ., Cat. de biologie moleculară
și genetică umană).
13. Galașanu Anghelina. Particularitățile bolii Norrie (cond. şt. – Liliana
Badan, asist. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică umană).
14. Munteanu Mihaela. Aspecte molecular-genetice ale tulburărilor
ovulatorii (cond. şt. – Svetlana Capcelea, dr. şt. med., conf. univ.,
Cat. de biologie moleculară și genetică umană).
Subsecţia 2. Fiziologie normală şi patologică, biochimie, farmacologie şi farmacologie clinică
Catedrele de farmacologie şi farmacologie clinică; fiziopatologie şi
fiziopatologie clinică; fiziologie a omului şi biofizică; biochimie şi
biochimie clinică; medicină de laborator; Laboratorul de biochimie.
Aula nr. 8 „Nicolae Eşanu”, Institutul de Cardiologie, Policlinica
(str. Nicolae Testemiţanu, nr. 20)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

V. Lutan, dr. hab. şt. biol., profesor universitar

Coordonatori: V. Ghicavîi, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt.
med., profesor universitar
V. Gudumac, dr. hab. şt. med., profesor universitar
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O. Tagadiuc, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
L. Lîsîi, dr. hab. şt. med., profesor universitar
V. Vovc, dr. hab. şt. med., profesor universitar
A. Vişnevschii, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
N. Bacinschi, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
V. Cobeț, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

L. Tacu, asistent universitar
A. Tabarcea, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Popovici Olesea. Mecanismele acţiunii antiinflamatoare a derivaţilor
alchilizotioureici.
2. Pogonea Ina, Podgurschi Lilia. Afecţiunile ficatului şi modalitatea
administrării medicamentelor.
3. Lupușor Adrian. Calitatea somnului la studenții mediciniști.
4. Timercan Tatiana. Albumina ischemic modificată în infarctul
miocardic experimental.
5. Sardari Veronica. Mecanismele biochimice ale steatozei hepatopancreatice.
6. Fulga Ala. Izolarea acidului ursolic și acidului oleanolic din
Lavandula angustifolia Mill.
7. Lazăr Cornelia. Dialdehida malonică – un marker util în torsiunea
ovariană?
8. Pantea Valeriana, Șveț Inna, Popa Veaceslav. Efectele unor compuși biologic activi autohtoni cu proprietăți antitumorale asupra
intensității stresului oxidativ (cercetări in vitro).
Postere:
1. Tacu Lilia. Efectul cardioprotector al antagonistului TNF-α în
cardiomiopatia doxorubicinică.
2. Gamaniuc Marina, Veselovskaia Ana, Istratenco Ala, Vișnevschi
Anatolie. Investigații de laborator în diagnosticul tuberculozei.
3. Veselovskaia Ana, Gamaniuc Marina, Istratenco Ala. Micro ARN
– biomarker nou al leziunilor hepatice de origine medicamentoasă.
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4. Popa Veaceslav, Pantea Valeriana. Influența in vitro a unor
compuşi bioactivi și remedii autohtone asupra indicilor metabolomici
ai țesutului muscular.
5. Sardari Veronica. Influenţa unor compuşi bioactivi autohtoni asupra
indicilor metabolismului glucidic în osteopatia toxică experimentală.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Toma Mirabela. Utilizarea rațională a hepatoprotectoarelor (cond.
șt. – Nicolae Bacinschi, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de farmacologie și farmacologie clinică).
2. Moraru Ruxandra, Roibu Victoria. Aspecte de utilizare a antidepresivelor în practica medicală (cond. șt. – Nicolae Bacinschi, dr.
hab. șt. med., prof. univ., Cat. de farmacologie și farmacologie
clinică).
3. Mindrigan Aurelia. Farmacoterapia miasteniei (cond. șt. – Ecaterina
Stratu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie și farmacologie
clinică).
4. Grușca Lia. Farmacoterapia colitei ulceroase nespecifice și maladiei
Crohn (cond. șt. – Lucia Țurcan, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie și farmacologie clinică).
5. Popil Lilian. Fiziopatologia neurotoxicității bilirubinei libere (cond.
şt. – Lilia Tacu, asist. univ., Cat. de fiziopatologie și fiziopatologie
clinică).
6. Ceinac Ana. Importanța fiziologică a durerii în travaliu (cond. şt. –
Adrian Lupușor, asist. univ., Cat. de fiziologie a omului și biofizică).
7. Spînu Doina. Pragul algic la pacienții cu sindromul de apnee
obstructivă în somn (cond. şt. – Adrian Lupușor, asist. univ., Cat. de
fiziologie a omului și biofizică).
8. Burlacenco Cristina. Pattern-ul respirator în stare de veghe la
pacienții cu sindromul de apnee obstructivă în somn (cond. şt. –
Adrian Lupușor, asist. univ., Cat. de fiziologie a omului și biofizică).
9. Țurcan Victor. Influența nicotinei asupra calității somnului (cond.
șt. – Svetlana Lozovanu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de fiziologie a
omului și biofizică).
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10. Trohin Maria. Rolul citokinelor pro-inflamatorii în ciroza hepatică
(cond. şt. – Olga Tagadiuc, dr. hab. şt. med., conf. univ., Cat. de
biochimie şi biochimie clinică).
11. Dandara Olga. Mecanismele biochimice ale acțiunii remediilor
anticancerigene (cond. şt. – Veronica Sardari, dr. şt. med., asist.
univ., Cat. de biochimie şi biochimie clinică).
12. Carmazan Sabina. Avantajele utilizării preparatelor insulinei sintetice în tratamentul diabetului zaharat (cond. şt. – Silvia Stratulat,
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clinică).
Postere:
1. Guzun Cornelia. Medicația cu vitamine – avantaje și dezavantaje
(cond. șt. – Galina Spînosu, asist. univ., Cat. de farmacologie și
farmacologie clinică).
2. Șiric Vlada. Boala Alzheimer. Aspecte patofiziologice și farmacoterapia (cond. șt. – Nicolae Bacinschi, dr. hab. șt. med., prof. univ.,
Cat. de farmacologie și farmacologie clinică).
3. Manoilă Tatiana. Farmacoterapia bolii ulceroase. Aspecte noi
(cond. șt. – Nicolae Bacinschi, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de
farmacologie și farmacologie clinică).
4. Tanurcova Iulia. Preparate orfane – realizări și perspective (cond. șt.
– Nicolae Bacinschi, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de farmacologie și farmacologie clinică).
5. Abu Ibayerh Yossef. Tratamentul contemporan al sindromului
Raynaud (cond. șt. – Ina Pogonea, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de
farmacologie și farmacologie clinică).
6. Moraru Dumitrița. Hiperventilația în atacul de panică (cond. şt. –
Andrei Ganenco, asist. univ., Cat. de fiziologie a omului și biofizică).
7. Vlas Mihaela. Anorexia nervoasă (cond. şt. – Andrei Ganenco, asist.
univ., Cat. de fiziologie a omului și biofizică).
8. Harghel Vasile, Timercan Victor. Citokinele în infarctul miocardic
acut (cond. şt. – Silvia Stratulat, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de
biochimie şi biochimie clinică).
9. Șumeico Irina. ARN interferent – implicații biomedicale (cond. şt. –
Ala Ambros, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie
clinică).
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10. Sergiu Moraru. Patochimia sindroamelor paraneoplazice cu hipercoagulabilitate (cond. şt. – Ala Ambros, dr. şt. med., conf. univ., Cat.
de biochimie şi biochimie clinică).
11. Cojocari Felicia. Mecanismele molecular-metabolice ale efectelor
antioxidante ale statinelor la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare
(cond. şt. – Olga Tagadiuc, dr. hab. şt. med., conf. univ., Cat. de
biochimie şi biochimie clinică).
SECŢIA nr. 2
PROBLEME ACTUALE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Subsecţia 1. Medicină socială şi management sanitar
Catedrele de medicină socială şi management sanitar „Nicolae
Testemiţanu”; management și psihologie; medicină militară şi a calamităţilor; Şcoala de Management în Sănătate Publică.
Aula 1 „Petru Galeţchi”, Blocul didactic central
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 165)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

O. Lozan, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: D. Tintiuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar
T. Grejdeanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
L. Spinei, dr. hab. şt. med., profesor universitar
E. Raevschi, dr. şt. med., conferenţiar universitar
V. Dumitraş, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

L. Goma, dr. ec., conferenţiar universitar
M. Ursan, studentă, anul II, Facultatea de Medicină nr. 1

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Cernelea Denis, Spinei Larisa. Tendința deceselor evitabile în
Republica Moldova pentru anii 2007-2017.
2. Moroșanu Mihail. Criterii de apreciere a calității Managementului
Sistemului de Sănătate Publică.
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3. Fornea-Stecailov Iuliana. Reziliența psihologică: dezvoltarea resurselor de rezistență în situații traumatizante.
4. Globa Nina. Particularitățile dimensiunilor culturale în spitalele
publice din Republica Moldova.
5. Cîrlan Sergiu, Dumitraș Vasile. Posibilitățile formațiunilor medicomilitare ale Armatei Naționale în acordarea asistenței medicale
prespitalicești în calamități.
6. Marfin Andrei, Dumitraș Vasile. Organizarea asistenței medicale
de ambulator în Centrul consultativ-diagnostic al Ministerului Apărării.
7. Niculiță Ana. Utilitatea și limitele analizei strategiilor de management în instituțiile sistemului de sănătate.
8. Lupacescu Iurie. Determinarea stării de sănătate a personalului
medical din instituțiile de asistență medicală primară.
9. Baroncea Anjela. Optimizarea activității asistenților medicali în
promovarea sănătății la nivel comunitar.
10. Sochirca Ludmila. Argumentarea conceptului nou de reformare a
serviciului de expertiză medicală a vitalității.
11. Dobre Elena. Avantajele și dezavantajele regionalizării serviciului
spitalicesc în România.
Postere:
1. Cimil Anișoara. Managementul reabilitării bolnavilor cu afecțiuni
degenerative și posttraumatice ale articulațiilor mari.
2. Goma Ludmila. Managementul educațional pentru învățământul
superior universitar: perspective de dezvoltare.
3. Cărăruș Margareta. Principii și strategii de organizare a instruirii
persoanelor adulte în învățîmântul superior medical.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Fortuna Natalia. Aspectele psihologice ale perceperii durerii postoperatorii (cond. șt. – Natalia Daniliuc, dr. psihologie, conf. univ.,
Cat. de management și psihologie).
2. Ciobanu Valeria. Morbiditatea populației Republicii Moldova
(cond. șt. – Mihail Moroșanu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de management și psihologie).
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3. Popescu Rodica. Competențe de management în instituțiile medicale
(cond. șt. – Ludmila Goma, dr. ec., conf. univ., Cat. de management
și psihologie).
4. Tihon Tatiana. Principiile de organizare și perspectiva de dezvoltare a
sistemului medical privat din Republica Moldova (cond. șt. – Ludmila
Goma, dr. ec., conf. univ., Cat. de management și psihologie).
5. Ababii Aurelia. Maladiile cardiovasculare ca problemă medicosocială în Republica Moldova (cond. șt. – Mihail Moroșanu, dr. șt.
med., conf. univ., Cat. de management și psihologie).
6. Pupîchina Olga. Alcoolismul ca problemă medico-socială în
Republica Moldova (cond. șt. – Mihail Moroșanu, dr. șt. med., conf.
univ., Cat. de management și psihologie).
7. Maican Doina. Impactul medico-social al globalizării serviciilor de
sănătate (cond. șt. – Tudor Grejdeanu, dr. hab. șt. med., prof. univ.,
Cat. de medicină socială şi management sanitar „Nicolae
Testemiţanu”).
8. Goraș Veronica. Calitatea vieții persoanelor cu maladii cardiovasculare cronice (cond. șt. – Tudor Grejdeanu, dr. hab. șt. med., prof.
univ., Cat. de medicină socială şi management sanitar „Nicolae
Testemiţanu”).
9. Jurjiu Veronica. Regionalizarea serviciilor spitalicești în Republica
Moldova: avantaje și dezavantaje (cond. șt. – Tudor Grejdeanu, dr.
hab. șt. med., prof. univ., Cat. de medicină socială şi management
sanitar „Nicolae Testemiţanu”).
Postere:
1. Gabura Anna. Tehnici de consiliere aplicate în relaționarea medicpacient (cond. șt. – Natalia Daniliuc, dr. psihologie, conf. univ., Cat.
de management și psihologie).
2. Bujac Olesea. Efectele gândirii pozitive asupra psihicului (cond. șt. –
Natalia Daniliuc, dr. psihologie, conf. univ., Cat. de management și
psihologie).
3. Bobescu Nicolae. Impactul asigurărilor obligatorii de sănătate asupra
sănătății populației din Republica Moldova (cond. șt. – Larisa Spinei,
dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de management și psihologie).
4. Doina Rusu. Impactul paraliziei cerebrale infantile asupra sănătății
copiilor în Republica Moldova (cond. șt. – Mihai Ciocanu, dr. hab. șt.
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med., prof. univ., Cat. de medicină socială şi management sanitar
„Nicolae Testemiţanu”).
5. Iana Mazurenco. Particularități medico-sociale și psihologice ale
bărbaților vârstnici (cond. șt. – Tudor Grejdeanu, dr. hab. șt. med.,
prof. univ., Cat. de medicină socială şi management sanitar „Nicolae
Testemiţanu”).
6. Onoi Oxana. Aspecte medico-sociale ale accidentelor vasculare
cerebrale la populația în vârstă aptă de muncă (cond. șt. – Tudor
Grejdeanu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de medicină socială şi
management sanitar „Nicolae Testemiţanu”).
Subsecţia 2. Aspecte igienice ale sănătăţii publice
Catedrele de igienă; igienă generală.
Aula nr. 405, Blocul didactic nr. 6
(str. Nicolae Testemiţanu, nr. 26/2)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

Gr. Friptuleac, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: N. Opopol, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt.
med., profesor universitar
I. Bahnarel, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Gh. Ostrofeţ, dr. hab. şt. med., profesor universitar
S. Cebanu, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

V. Rubanovici, dr. şt. med., asistent universitar
A. Pîcălău, studentă, anul II, Facultatea de Medicină nr. 1

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Bivol Natalia. Impactul fluorozei asupra capacităților intelectuale și
a sănătății psihoemoționale.
2. Cebanu Serghei. Sănătatea sportivilor juniori și factorii determinanți
de risc.
3. Cheptea Dumitru. Factorii de risc în activitatea cadrelor didactice.
4. Cociu Svetlana. Particularitățile traumatismului rutier la adulți în
Republica Moldova.
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5. Deleu Raisa. Particularități ale IMM și problemele actuale de
sănătate publică.
6. Tihon Aliona. Ergonomia locului de muncă în birou.
Postere:
1. Cazacu-Stratu Angela. Road injuries morbidity among children in
Republic of Moldova.
2. Croitoru Cătălina. Proiecţii ale viitoarelor schimbări în evoluţia
unor maladii în diverse scenarii de emisii ale gazelor cu efect de seră.
3. Tafuni Ovidiu. Chisinau night street lighting as risk factors in the
occurrence of sleep disorders.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Bogdan Marina. Profilaxia leziunilor și traumatismelor sportive în
rândul adolescenților (cond. şt. – Serghei Cebanu, dr. şt. med., conf.
univ., Cat. de igienă).
2. Cerempei Diana. Cunoștințele și atitudinile pietonilor privind
siguranța rutieră (cond. şt. – Angela Cazacu-Stratu, dr. şt. med., conf.
univ., Cat. de igienă).
3. Glodeanu Doina. Caracteristica igienică a producerii laptelui la
ferma de vaci ,,Glodul-Alb” din satul Rezina (cond. şt. – Vladislav
Rubanovici, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de igienă).
4. Racu Maria. Cunoștințele și atitudinile conducătorilor auto privind
siguranța rutieră (cond. şt. – Angela Cazacu-Stratu, dr. şt. med., conf.
univ., Cat. de igienă).
5. Zamșa Elena. Evaluarea stării de sănătate a lucrătorilor medicali din
IMSP Institutul de Medicină Urgentă (cond. şt. – Victor Meşina, dr.
şt. med., conf. univ., Cat. de igienă).
6. Andoni Ana. Evaluarea comportamentului alimentar la studenții mediciniști (cond. şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de
igienă generală).
7. Avram Alexandra. Accidente la locul de muncă, măsurile de profilaxie (cond. şt. – Aliona Tihon, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de
igienă generală).
8. Bîrca Rodica, Eremia Rodica. Alimentația sănătoasă (cond. şt. –
Aliona Tihon, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă generală).
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9. Bodrug Maria. Impactul fumatului asupra sănătății (studiu de caz)
(cond. şt. – Aliona Tihon, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă
generală).
10. Bordeianu Maxim. Evaluarea meniului de repartiție la studenții
USMF „Nicolae Testemițanu” care practică sportul neperformant
(cond. şt. – Aliona Tihon, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă
generală).
11. Casco Doina, Munteanu Ana. Nutriţia şi dezechilibrul alimentar
(cond. şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă
generală).
12. Goncearuc Valeriu. Epurarea apei poluate de surse naturale prin
intermediul stratului magneto-fluidizat (cond. şt. – Elena Ciobanu,
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă generală).
13. Lozan Rodica. Caracteristica igienică a apei potabile din Republica
Moldova (cond. şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de
igienă generală).
14. Ostrofeț Ana. Evaluarea igienică a calității apei potabile din surse
decentralizate (cond. şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ.,
Cat. de igienă generală).
15. Pogreban Dorina. Sindromul arderii emoționale în activitatea
pedagogilor (cond. şt. – Cătălina Croitoru, dr. şt. med., conf. univ.,
Cat. de igienă generală).
16. Surdu Aliona, Bour Cristian. Aprecierea statutului nutrițional la
tineri (cond. şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de
igienă generală).
Postere:
1. Zaplitîi Valentina. Oboseala şi profilaxia acesteia (cond. şt. –
Cătălina Croitoru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă generală).
2. Barcaru Dumitriţa. Stresul la studenţi (cond. şt. – Cătălina Croitoru,
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă generală).
3. Zara Radu. Pollution de l’eau (cond. şt. – Elena Ciobanu, dr. şt.
med., conf. univ., Cat. de igienă generală).
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Subsecţia 3. Probleme actuale în patologia infecţioasă şi invazivă
Catedrele de microbiologie şi imunologie; epidemiologie; boli
infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală; boli infecţioase; Laboratorul de infecţii intraspitaliceşti.
Sala nr. 205, Blocul didactic central
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.165)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

T. Holban, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: V. Prisacari, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt.
med., profesor universitar
V. Rudic, academician al AŞM, dr. hab. şt. biol., profesor
universitar
G. Rusu, dr. şt. med., conferenţiar universitar
V. Pântea, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Gh. Plăcintă, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

V. Potîng-Raşcov, asistent universitar
M. Țurcanu, studentă, anul IV, Facultatea de Medicină nr. 1

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Ulinici Mariana. Stewardship-ul antimicrobian: gestionarea rezistenţei la antibiotice.
2. Paraschiv Angela. Rezultatele studiului epidemiologic privind gradul de afectare a populaţiei Republicii Moldova cu virusul hepatic B.
3. Spătaru Diana. Sensibilitatea agenţilor cauzali ai ISPN la antibiotice
în funcţie de achiziţionare şi utilizare.
4. Buga Diana. Incidenţa prin infecţii nosocomiale cu staphylococcus
meticilino-rezistent.
5. Andronachi Nicoleta. Incidenţa prin infecţii nosocomiale cauzate de
Acinetobacter.
6. Russu Irina. Tratamentul Interferon-free în HVC cronică.
7. Bunescu Irina. Particularităţile clinico-evolutive ale septicemiilor în
Republica Moldova.
8. Micşanschi Pavel. Eşecul terapeutic şi eficacitatea TARV de linia II
la pacienţii cu HIV/SIDA.
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9. Avricenco Mariana. Eficacitatea şi siguranţa preparatelor antivirale
cu acţiune directă la pacienţii în ciroză hepatică cu VHC.
10. Plăcintă Gheorghe. Toxocaroza – problemă actuală a serviciului
medical și sanitar public.
Poster:
1. Ulinici Mariana. Infecţii emergente.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Nacu Gabriela. Rolul streptococilor în dezvoltarea endocarditei
bacteriene: metode de diagnostic (cond. şt. – Elena Zariciuc, asist.
univ., Cat. de microbiologie şi imunologie).
2. Scai Ion. Sensibilitatea tulpinilor de micobacterii la antituberculoase
(cond. şt. – Greta Balan, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de microbiologie şi imunologie).
3. Russu Mariana. Rolul lui Ilia Mecinikov în dezvoltarea imunologiei
și epidemiologiei (cond. şt. – Viorel Prisacari, dr. hab. şt. med., prof.
univ., Cat. de epidemiologie).
4. Onilov Tatiana. Aspecte epidemiologice ale morbidității prin ciroze
hepatice în Republica Moldova (cond. şt. – Angela Paraschiv, dr. şt.
med., conf. univ., Cat. de epidemiologie).
5. Maxim Veronica. Particularitățile epidemiologice ale tusei convulsive la etapa contemporană (cond. şt. – Diana Spătaru, asist. univ., Cat.
de epidemiologie).
6. Chiveli Veronica. Evaluarea realizării Calendarului Național de
vaccinări în Republica Moldova (cond. şt. – Adrian Cotelea, dr. şt.
med., conf. univ., Cat. de epidemiologie).
7. Negară Silvia. Impactul asupra stării de sănătate și efectul socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (cond.
şt. – Vasile Sofronie, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de epidemiologie).
8. Bîtlan Silvia. Impactul măsurilor de promovare a sănătății și educației
pentru sănătate organizate de instituțiile medicale asupra morbiddității
prin maladii ale sistemului respirator în Republica Moldova (cond. şt. –
Vasile Sofronie, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de epidemiologie).
9. Botnari Diana. Complicațiile specifice și nespecifice ale varicelei
(cond. șt. – Ludmila Serbenco, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de boli
infecțioase).
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10. Pocnea Corina. Boala cu virusul Zika (cond. șt. – Gheorghe
Plăcintă, dr. șt. med., conf. univ. , Cat. de boli infecțioase).
Poster:
1. Gîrboveţchii Cristina. Infecţia meningococică la pacienţii trataţi în
IMSP SCBI „Toma Ciorbă” (cond. şt. – Irina Bunescu, asist. univ.,
Cat. de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală).
SECŢIA nr. 3
PROBLEME ACTUALE ALE MEDICINEI INTERNE

Subsecţia 1
Departamentul Medicină Internă (Disciplinele de sinteze clinice;
pneumologie şi alergologie; gastroenterologie; boli ocupaţionale; reumatologie şi nefrologie; medicină internă; medicină internă-semiologie;
hematologie); Laboratoarele de gastroenterologie; genetică; gerontologie.
Aula „Nikolai Starostenko”, Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
(str. Alecu Russo, nr. 11)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

S. Matcovschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: I. Corcimaru, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt.
med., profesor universitar
V.-T. Dumbrava, dr. hab. şt. med., profesor universitar
L. Groppa, dr. hab. şt. med., profesor universitar
V. Istrati, dr. hab. şt. med., profesor universitar
I. Ţîbîrnă, dr. hab. şt. med., profesor universitar
V. Botnaru, dr. hab. şt. med., profesor universitar
M. Mazur, dr. hab. şt. med., profesor universitar
N. Bodrug, dr. hab. şt. med., profesor universitar
E. Tcaciuc, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
M. Robu, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

E. Ţerna, dr. şt. med., conferenţiar universitar
A-M. Buliga, studentă, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1
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Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Botezatu Adriana. Actualități în gastrita atrofică ca leziune precanceroasă gastrică.
2. Loghin-Oprea Natalia. Consecințele precoce ale miopatiilor inflamatorii idiopatice.
3. Popa Ana. Eozinofilia serică la pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică în exacerbare asociată cu comorbidități cardiovasculare.
4. Dogot Marta. Dubla terapie antiplachetară în evoluția clinică la
pacienții cu angină pectorală instabilă.
5. Gudima Diana. Complicațiile cirozei hepatice de etiologie virală delta.
6. Garabajiu Maria. Patern-ul LES precoce.
7. Musteaţă Vasile. Reușite contemporane în diagnosticul şi tratamentul neoplaziilor mieloproliferative cronice.
8. Bujor Oxana. Aprecierea impactului asupra calității vieții al tratamentului biologic anti IL6 versus monoterapia metotrexat și combinația metotrexat cu sulfosalazina la bolnavii cu artrită reumatoidă:
studiu prospectiv, randomizat.
9. Arapan Ilie. Aspecte evolutive imagistice la pacienții cu pneumonii
comunitare.
10. Ghelimici Tatiana. Stresul oxidativ și peroxidarea lipidelor în mucoasa gastrică la bolnavii H.pylori pozitivi cu patologie hepatică
concomitentă.
11. Bivol Elena. Sindromul cardiorenal – o provocare clinică.
Postere:
1. Tofan Elena. Eficienţa clinică a losartanului, a lisinoprilului şi
asocierii acestora în tratamentul insuficienței cardiace cronice.
2. Sadovici-Bobeică Victoria. Hidroxiclorochina în LES comparativ cu
doza cumulativă de GCS.
3. Radu Iuliana. Estimarea calității vieții la pacienții cu afectări ale
aparatului locomotor cu hipotiroidia primară.
4. Nistor Alesea. Diagnosticul precoce al artritei reumatoide seronegative.
5. Grossu Maia. Alterarea aparatului locomotor în infecții parazitare.
6. Dutca Lucia. Afectările renale în artropatia psoriazică.
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7. Harea Gheorghe. Dereglările metabolismului glucidic în hepatita
cronică virală C la adulți.
8. Chirvas Elena, Taran Natalia, Lupașco Iulianna, Dumbrava
Vlada-Tatiana, Harea Gheorghe, Ghelimici Tatiana. Indicatorii
funcției pulmonare la bolnavii cu ciroză hepatică de etiologie virală
HBV, HDV.
9. Gribiniuc Anatolie, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupașco Iulianna.
Modificările psiho-vegetative la bolnavii cu patologia sistemului
digestiv comorbidă urticariei cronice.
10. Berezovscaia Elena. Metabolismul aminoacizilor la pacienții cu
patologie hepatică cronică de etiologie virală HBV, HCV.
11. Lupașco Iulianna, Vengher Inna, Ghelmici Tatiana, Gribiniuc
Anatolie, Berezovscaia Elena, Chirvas Elena, Taran Natalia,
Harea Gheorghe. Modificarea secreției gastrinei la bolnavii cu
hepatite cronice de etiologie virală HBV, HCV.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Ardeleanu Denis. Biomarcherii inflamatori la pacienții cu ciroză
hepatică și infecții bacteriene (cond. șt. – Eugen Tcaciuc, dr. hab. șt.
med., conf. univ., Disciplina de gastroenterologie).
2. Tenchiu Marta. Rezultatele evaluării calității vieții a pacienților
vârstnici cu sindroame geriatrice (cond. șt. – Anatolie Negară, dr. șt.
med., conf. univ., Lab. de gerontologie).
3. Volosciuc Irina. Particularitățile funcției pulmonare la pacienții cu
bronșiectazie non-fibroză chistică (cond. șt. – Victor Botnaru, dr.
hab. șt. med., prof. univ., Disciplina de pneumologie și alergologie).
4. Spînu Ana. Atitudini contemporane în managementul patologiilor
joncțiunii esofagogastrice (cond. șt. – Nicolae Bodrug, dr. hab. șt.
med., prof. univ., Disciplina de boli ocupaționale).
5. Feghiu Veronica. Limfoamele non-Hodgkin cu afectarea primară a
ganglionilor limfatici abdominali în funcție de vârstă (cond. șt. –
Maria Robu, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de hematologie).
6. Chicu Cristina. Afectările cutaneomucoase în Lupus eritematos de
sistem și Sclerodermie de sistem (cond. şt. – Liliana Groppa, dr. hab.
șt. med., prof. univ., Disciplina de reumatologie și nefrologie).
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Postere:
1. Râmbu Mariana. Nuanță clinico-evolutivă a esofagului Barrett
tratat cu IPP pe termen lung (cond. șt. – Adela Țurcanu, dr. șt. med.,
conf. univ., Disciplina de gastroenterologie).
2. Pitel Ecaterina. Povara hepatitei virale cronice la pacienții cu
carcinom hepatocelular (cond. șt. – Adela Țurcanu, dr. șt. med., conf.
univ., Disciplina de gastroenterologie).
3. Tomacinschii Victor. Dificultăți de stadializare la pacienții cu
sarcoidoză și limfom non-Hodgkin coexistente: prezentare de caz și
revista literaturii (cond. șt. – Vasile Musteață, dr. şt. med., conf.
univ., Disciplina de hematologie).
4. Stoicova Irina. Sindromul de cădere. Cauze și consecințe (cond. șt. –
Gabriela Șoric, dr. șt. med., asist. univ., Lab. de gerontologie).
5. Covbasa Xenia Sindromul de fragilitate și autonomia pacienților
vârstnici (cond. șt. – Anatolie Negară, dr. șt. med., conf. univ., Lab.
de gerontologie).
6. Moroșan Ana. Perfuzia miocardică și hemodinamica intracardiacă la
bolnavii cu cardiomiopatie dilatativă (cond. şt. – Tudor Braniște, dr.
hab. şt. med., prof. univ., Disciplina de medicină internă-semiologie).
7. Chiriac Ana-Maria. Implicațiile apoptozei în evoluția cardiopatiei
ischemice (cond. şt. – Tudor Braniște, dr. hab. şt. med., prof. univ.,
Disciplina de medicină internă-semiologie).
8. Buga Nelea. Particularitățile clinice și paraclinice ale pneumoniei
comunitare la pacienții cu astm bronșic cortico-dependent (cond. şt. –
Maria Feghiu, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de medicină
internă-semiologie).
9. Gliga Mirela. Factorii de risc ai osteoporozei la pacienții cu patologie cardiovasculară (cond. şt. – Elena Deseatnicova, dr. şt. med.,
conf. univ., Disciplina de reumatologie și nefrologie).
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Subsecţia 2
Catedrele de dermatovenerologie; pneumoftiziologie; radiologie şi
imagistică; Laboratorul de alergologie şi imunologie clinică; Cursul de
sonografie.
Aula Centrului Republican de Diagnosticare Medicală
(str. Constantin Vîrnav, nr. 13)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

C. Iavorschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: L. Andrieș, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Gh. Muşet, dr. hab. şt. med., profesor universitar
A. Ustian, dr. şt. med., conferenţiar universitar
N. Rotaru, dr. hab. şt. med., profesor universitar
I. Codreanu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
M. Beţiu, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

A. Niguleanu, dr. şt. med., asistent universitar
S. Calancea, student, anul IV, Facultatea de Medicină nr.1

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Nedelciuc Boris. Aspecte medicale, juridice şi de management ale
serviciilor de medicină estetică în Republica Moldova.
2. Gorgos Eugen. Tratamentul vasoactiv în rozacee – actualităţi şi
perspective.
3. Popa Vasile, Ustian Aurelia. Particularitățile tanatogenezei prin
tuberculoză.
4. Guțu-Grecu Mariana, Lesnic Evelina. Aspectele recidivei tuberculozei pulmonare în contextul epidemiologic actual.
5. Lesnic Evelina, Iavorschi Constantin, Malic Alina, Niguleanu
Adriana. Analiza grupurilor de risc sporit de îmbolnăvire de tuberculoză în municipiul Chișinău.
6. Crivceanscaia Evghenia, Vacarencu Ana. Modificări radioimagistice pulmonare în fibroza chistică la copii.
7. Iarmaliuc Olga. Actualităţi şi perspective de diagnostic al imunodeficiențelor primare în instituţiile medicale ale Republicii Moldova.
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Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Sanduţa Felicia. Nevii cutanaţi, revista literaturii (cond. şt. – Boris
Nedelciuc, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de dermatovenerologie).
2. Hachi Vasile. Dermatita herpetiformă Duhring-Brocq – sinteze
etiopatogenice, clinice şi terapeutice (cond. şt. – Gheorghe Muşet, dr.
hab. şt. med., prof. univ., Cat. de dermatovenerologie).
3. Bejenari Irina. Caracteristica complicațiilor tuberculozei pulmonare
la adulți (cond. şt. – Adriana Niguleanu, dr. şt. med., asist. univ., Cat.
de pneumoftiziologie).
4. Sîli Oxana. Particularitățile tuberculozei la gravide (cond. şt. –
Valentina Vilc, asist. univ., Cat. de pneumoftiziologie).
5. Leu Ecaterina. Importanța educației pentru sănătate în controlul
tuberculozei (cond. şt. – Valentina Vilc, asist. univ., Cat. de pneumoftiziologie).
6. Roibu Alexei. Tratamentul tuberculozei în condițiile de ambulator la
etapa actuală (cond. șt. – Serghei Pisarenco, dr. hab. șt. med., prof.
cercetător, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”).
Postere:
1. Brînza Olesea, Clipa Tatiana. Corpi străini intraorbitali în traumatismul facial (cond. şt. – Elena Cepoida, dr. şt. med., conf. univ., Cat.
de radiologie şi imagistică).
2. Clipa Tatiana, Brînza Olesea. Tabloul radiologic în sindromul
tromboembolic pulmonar (cond. şt. – Elena Cepoida, dr. şt. med.,
conf. univ., Cat. de radiologie şi imagistică).
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Subsecţia 3
Catedrele de endocrinologie; medicină de familie; urgenţe medicale;
Laboratorul de endocrinologie.
Aula din Blocul Somatic (Sala de şedinţe nr.2)
al Spitalului Clinic Municipal nr. 1
(str. Melestiu, nr. 20)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

Gh. Curocichin, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: Gh. Ciobanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Gr. Bivol, dr. şt. med., profesor universitar
L. Vudu, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

A. Jucov, dr. şt. med., conferenţiar universitar
S. Gavriliuc, student, anul V, Facultatea de Medicină nr.1

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Lupu Lilia. Evoluția stării de sănătate a studenților medici în aspect
multidimensional (fizic, mintal, social).
2. Buta Galina. Rolul factorului uman pentru îngrijirea pacienților în
condiții de deplină securitate.
3. Ignat Rodica. Factorii convenționali de risc cardiovascular la
studenții medici.
4. Tudose Tamara. Disfuncția congenitală suprarenală depistată tardiv.
5. Piterschi Carolina. Metabolismul glucidic la femeile obeze de
vârstă fertilă.
6. Munteanu Diana. Evaluarea nivelului vitaminei D la copiii cu
obezitate primară.
7. Melnicov Victoria. Sistemul telemedical aplicat pentru diagnosticul
sindromului coronarian acut în asistența medicală de urgență.
8. Moșneguțu Sergiu. Departamentul Medicina de Urgență – o verigă
importantă în acordarea asistenței medicale urgente populației din
Republica Moldova.
Postere:
1. Malacinschi-Codreanu Tatiana. Laparoscopia în abordarea abdomenului acut.
2. Cătănoi Natalia. Actualitatea AVC la nivel mondial și în Republica
Moldova.
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3. Rabovila Ala. Eficacitatea instrumentelor de evaluare a sindromului
coronarian acut la etapa de prespital.
4. Scurtov Natalia. Utilizarea scorurilor de evaluare a severității
traumei în managementul traumatismelor cranio-cerebrale.
5. Curocichin Ghenadie, Zatîc Tatiana, Anisei Angela, Ciobanu
Anela, Șalaru Virginia, Iușan Liliana, Serbulenco Aliona. Implementarea graduală a managementului integrat al diabetului zaharat,
hipertensiunii arteriale și factorilor de risc cardiovascular la nivel de
asistență medicală primară în Republica Moldova.
6. Comendant Rodica, Șalaru Virginia, Sîrbu Ludmila, Sagaidac
Irina. Sănătatea și drepturile sexual-reproductive ale femeilor cu
dizabilități locomotorii din Republica Moldova.
7. Țurcanu Tamara, Buta Galina, Clișcovschi Tatiana. Siguranța
pacientului – ce este de făcut în Republica Moldova?
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Horoșih Ludmila. Abordarea urgenței hipertensive critice la etapa
de prespital (cond. șt. – Gheorghe Ciobanu, dr. hab. șt. med., prof.
univ., Cat. de urgențe medicale).
2. Morari Maria. Abordarea hemoragiei digestive superioare (cond. șt.
– Gheorghe Ciobanu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de urgențe
medicale).
3. Morari Victoria. Managementul traumatismelor pediatrice la etapa
de prespital (cond. șt. – Larisa Rezneac, dr. șt. med., conf. univ., Cat.
de urgențe medicale).
4. Croitoru Mihaela. Intoxicațiile cu monoxid de carbon în Republica
Moldova (cond. șt. – Larisa Rezneac, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de
urgențe medicale).
5. Ștefaniuc Iulian. Hipertensiunea arterială în diabetul zaharat tip 2
(cond. şt. – Tamara Tudose, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de endocrinologie).
6. Galatonov Diana. Diabetul zaharat – impactul medico-social (cond.
şt. – Zinaida Alexa, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de endocrinologie).
7. Efremov Andrei. Neuropatia autonomă cardiacă la pacienții cu
diabet zaharat (cond. şt. – Larisa Zota, dr. şt. med., conf. univ., Cat.
de endocrinologie).
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8. Barad Ian. Comorbiditatea hipetensiunii arteriale și BPOC la pacientul ambulatoriu (IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Botanica)
(cond. şt. – Alexandru Babin, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de medicină de familie).
9. Lipcanu Doina. Managementul conflictelor în practica medicului de
familie (cond. şt. – Artiom Jucov, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de
medicină de familie).
10. Grosu Cristina. Evaluarea practicilor de alimentare a sugarilor în
municipiul Chișinău (cond. şt. – Lora Gîțu, asist. univ., Cat. de
medicină de familie).
11. Stavilă Maria. Managementul colaborativ al echipei medicului de
familie cu serviciile publice (cond. şt. – Artiom Jucov, dr. şt. med.,
conf. univ., Cat. de medicină de familie).
SECŢIA nr. 4
PROBLEME ACTUALE ALE CHIRURGIEI

Subsecţia 1
Catedrele de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”; chirurgie nr. 2;
chirurgie generală-semiologie nr. 3; chirurgie nr. 4; chirurgie nr. 5;
anesteziologie şi reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”; anesteziologie
și reanimatologie nr. 2; oncologie; urologie şi nefrologie chirurgicală;
anatomie topografică şi chirurgie operatorie; Laboratoarele de chirurgie
reconstructivă a tractului digestiv; chirurgie hepato-pancreato-biliară;
hepatochirurgie; inginerie tisulară şi culturi celulare.
Aula Institutului de Medicină Urgentă
(str. Toma Ciorbă, nr. 1)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

Gh. Ghidirim, academician al AŞM, dr. hab. şt. med.,
profesor universitar
Vicepreşedinte: E. Guţu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Coordonatori: V. Hotineanu, academician al AŞM, dr. hab. şt. med.,
profesor universitar
Gh. Rojnoveanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
A. Tănase, dr. hab. şt. med., profesor universitar
N. Gladun, dr. hab. şt. med., profesor universitar
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B. Topor, dr. hab. şt. med., profesor universitar
N. Ghidirim, dr. hab. şt. med., profesor universitar
A. Belîi, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
V. Cojocaru, dr. hab. şt. med., profesor universitar
A. Bour, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Gh. Anghelici, dr. hab. şt. med., conferenţiar cercetător
V. Nacu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
I. Mişin, dr. hab. şt. med., profesor cercetător
S. Ungureanu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
S. Șandru, dr. șt. med., conferențiar universitar
Secretari:

F. Bzovîi, asistent universitar
P. Dodiță, student, anul IV, Facultatea de Medicină nr. 1

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Strelţov Liuba, Revencu Sergiu, Beschieru Eugeniu, Balan
Sergiu. Hernia Amiand – o varietate rară a herniei inghinale. Caz
clinic.
2. Ghidirim Gheorghe, Mișin Igor, Istrate Viorel. Criterii endoscopice în aprecierea gradului și tipului herniei hiatale.
3. Sofroni Dumitru. Rolul screening-ului în cancerul organelor reproductive la femei.
4. Ghidirim Nicolae. Etapele dezvoltării metodelor de diagnostic și
tratament al cancerului gastric.
5. Țîbîrnă Andrei. Cancerul glandei tiroide și sarcina.
6. Corobcean Nadejda. Operațiile paliative în cancerul cefalopancreatic.
7. Bacalîm Lilia. Rolul subtipurilor luminale A și B în evoluția cancerului glandei mamare.
8. Cucieru Cristina. Particularități de diagnostic și tratament al
cancerului mamar multicentric și multifocal.
9. Vîrlan Mariana. Tratamentul chirurgical conservator al pacientelor
cu tumori ovariene borderline în perioada reproductivă.
10. Moghîldea Ivan, Stegărescu Ion, Cobzac Vitalie, Jian Mariana,
Nacu Viorel. Tehnici de recelularizare a matricei extracelulare a
ficatului.
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11. Bradu Andrei. Optimizarea indicațiilor tratamentului prin litotriție
extracorporeală cu unde șoc în creșterea ratei de „stone-free” pentru
calculii ureterali.
12. Banov Pavel. Importanța biopsiei ecoghidate în diagnosticul cancerului de prostată.
Postere:
1. Pleșco Elena, Gheorghița Vasile. Fibromul intestinului subțire.
2. Vasilev Vasile, Zaharia Sergiu, Mișin Igor, Mișina Anna, FuiorBulhac Liliana. Caracteristicile imagistice ale endometriozei cicatricei postoperatorii.
3. Ghidirim Gheorghe, Suman Ala, Spătaru Vasile, Suman Sergiu.
Indicații și tehnici de drenaj biliar pentru colangita acută conform
ghidului de la Tokyo, 2018.
4. Ghidirim Gheorghe, Pleșco Elena, Mișin Igor. Evaluarea adezivelor sintetice în protejarea anastomozei pe colon.
5. Ghidirim Gheorghe, Mișin Igor, Ungureanu Sergiu, Istrate
Viorel. Aprecierea endoscopică a structurii și funcționalității montajului chirurgical după fundoplicație în herniile hiatale.
6. Kusturov Vladimir, Kusturova Anna. Managementul complex al
leziunilor inelului pelvian şi coloanei vertebrale la pacienţii cu
politraumatisme.
7. Ghidirim Gheorghe, Mișin Igor, Rojnoveanu Gheorghe, Vozian
Marin, Guțu Eugen, Mișina Anna, Cuțitari Irina. Imagistica în
diagnosticarea mucocelului apendicular.
8. Ghidirim Gheorghe, Mişin Igor, Ignatenco Sergiu, Şor Elina.
Chistul mezocolonului descendent.
9. Cigoreanu Ion. Toracoscopia în controlul hemoragiei active în
traumatismele toracice.
10. Șveț Veronica. Sindromul Burnout ca factor predispozant în maladiile oncologice la cadrele medicale.
11. Dumbrăveanu Ion, Arian Iurii. Rolul terapiei antioxidante în tratamentul complex al disfuncţiilor sexuale şi reproductive masculine.
12. Bour Alin, Gugava Vahtang. Tratamentul chirurgical miniinvaziv
al hemoroizilor.
13. Bour Alin, Cojocaru Cristina. Criterii de malignitate a nodulilor
tiroidieni.
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14. Vișnevschi Sergiu. Stabilirea efectului ligaturării arterei femurale
asupra dezvoltării colateralelor pe model experimental.
15. Coșciug Stanislav. Demineralizarea grefelor osoase prin electroliză.
16. Coșciug Stanislav. Metodă de obținere a prafului osos demineralizat.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Ursu Alexandr, Scerbatiuc Corina. Particularitățile tratamentului
chirurgical în cancerul colorectal (cond. şt. – Gheorghe Rojnoveanu,
dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie nr. 1 „Nicolae
Anestiadi”).
2. Rotaru Mihai, Scerbatiuc Corina. Managementul chirurgical diferențiat în plăgile abdominale cu eviscerație (cond. şt. – Radu
Gurghiș, dr. şt. med, conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 1 „Nicolae
Anestiadi”).
3. Șchiopu Victor. Diagnosticul și tratamentul tumorilor retroperitoneale limfoganglionare și din țesutul conjunctiv (cond. şt. – Nicolae
Ghidirim, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de oncologie).
4. Cheptea Laura. Diagnosticul și tratamentul ulcerului peptic al
gastroenteroanastomozei (cond. șt. – Vasile Tiron, dr. șt. med., conf.
univ., Cat. de chirurgie nr. 2).
5. Denisova Mariana. Icterul mecanic în pancreatita cronică. Diagnostic și tratament (cond. șt. – Anatol Cazac, dr. șt. med., conf. univ.,
Cat. de chirurgie nr. 2).
6. Moldovan Cristian. Intervențiile chirurgicale minim-invazive în
pancreatitele cronice (cond. șt. – Anatol Cazac, dr. șt. med., conf.
univ., Cat. de chirurgie nr. 2).
7. Palitu Constanța. Pancreatita cronică, diagnostic și tratament
contemporan (cond. șt. – Anatol Cazac, dr. șt. med., conf. univ., Cat.
de chirurgie nr. 2).
8. Arian Iurii. Rolul infecţiei uro-genitale în inducerea infertilităţii
masculine prin denaturarea ADN-lui spermal (cond. şt. – Ion
Dumbrăveanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de urologie și nefrologie
chirurgicală).
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9. Romanenco Richarda. Ulcerul Cameron – complicație rară a
herniilor hiatale gigante (cond. şt. – Sergiu Ungureanu, dr. hab. şt.
med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 4).
10. Ștefaneț Anatolie, Cemîrtan Ruslan. Tratamentul endovascular al
stenozelor carotidiene extracerebrale: experiența secției Chirurgie
vasculară, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
(cond. şt. – Sergiu Ungureanu, dr. hab. şt. med., conf. univ., Cat. de
chirurgie nr. 4).
11. Guțu Angelica. Boala de reflux gastro-esofagian la pacienții cu
obezitate morbidă (cond. şt. – Sergiu Ungureanu, dr. hab. şt. med.,
conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 4).
Postere:
1. Naghita Varvara. Rolul ileostomiei în chirurgia de urgență (cond. şt.
– Gheorghe Rojnoveanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”).
2. Borș Pavel. Procedee de aloplastie în cura herniilor ventrale (cond.
şt. – Gheorghe Rojnoveanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de
chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”).
3. Broască Daniela. Abcesul hepatic – strategie, diagnostic și tratament
chirurgical (cond. șt. – Alexandru Iliadi, dr. șt. med., conf. univ., Cat.
de chirurgie nr. 2).
4. Cudrea Nicolae. Transplantul hepatic. Indicații, tratament (cond. șt.
– Andrian Hotineanu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie
nr. 2).
5. Cravțova Alisa. Megacolon. Forme clinice, complicații, diagnostic
și tratament (cond. șt. – Valentin Bendelic, dr. șt. med., conf. univ.,
Cat. de chirurgie nr. 2).
6. Palamari Ana. Aspecte contemporane în diagnosticul și tratamentul
eventrațiilor postoperatorii (cond. șt. – Alexandru Iliadi, dr. șt. med.,
conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2).
7. Popa Daniela. Diverticuloza colonului. Aspecte de diagnostic și
tratament (cond. șt. – Valentin Bendelic, dr. șt. med., conf. univ., Cat.
de chirurgie nr. 2).
8. Suveico Elena. Viziuni contemporane asupra pseudochistului pancreatic (cond. șt. – Anatol Cazac, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2).
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Subsecţia 2
Catedrele de otorinolaringologie; oftalmologie; oftalmologie-optometrie.
Aula nr. 12, Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobîleanschi”
(str. Nicolae Testemiţanu, nr. 27)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

E. Bendelic, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: A. Sandul, dr. hab. şt. med., profesor universitar
V. Popa, dr. hab. şt. med., profesor consultant
M. Maniuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar
V. Cuşnir, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Secretari:

I. Jeru, dr. şt. med., conferenţiar universitar
C. Calistru, studentă, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Maniuc Mihail. Chirurgia endoscopică a sinusurilor paranazale la
copii: metoda minim-invazivă vs metoda standard.
2. Didencu Alexandru. Tratamentul chirurgical endoscopic al sfenoiditei cronice. Prezentare de caz.
3. Diacova Svetlana. Managementul otitelor medii la copii.
4. Ababii Polina. Managementul patologiei rinosinuzale la copii.
5. Cojocari Lucia. Schimbările histomorfologice ale mucoasei sinusale
maxilare la pacienții cu fungus ball.
6. Enachi Victor. Sindromul obstructiv de apnee în somn. Aspecte histomorfologice.
7. Buracovschi Marin. Principii de diagnostic și tratament în neurinomul de acustic.
8. Didencu Alexandru. Rolul terapiei celulare în optimizarea tratamentului rinosinuzitelor recidivante și cronice la copii.
9. Chiaburu Doina. Rolul screening-ului neonatal în evaluarea funcției
auditive la copii.
10. Jeru Ion. Particularități patogenice ale cataractei legate de vârstă.
11. Andronic Serghei, Cușnir Valeriu, Cușnir Vitalie, Șaptefrați
Iuliana. Tratamentul laser în hemoragiile preretiniene.
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Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Romanat Dorin. Primele cazuri de implant cohlear în Republica
Moldova (cond. șt. – Andrei Antohi, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de
otorinolaringologie).
2. Ojog Marina. Abordarea polipului antrocoanal la copii (cond. șt. –
Polina Ababii, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de otorinolaringologie).
3. Furculița Daniel. Rinomanometria în rinitele cronice hipertrofice
(cond. șt. – Mihail Maniuc, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de
otorinolaringologie).
4. Luca Victoria. Particularitățile florei microbiene a amigdalelor
palatine la copiii cu patologie acută și cronică orofaringiană în
Republica Moldova (cond. șt. – Lucian Danilov, dr. hab. șt. med.,
conf. univ., Cat. de otorinolaringologie).
5. Levcenco Ana. Principii de diagnostic și tratament al chisturilor
cervicale recidivante la copii. Caz clinic (cond. șt. – Nicolae
Buracovschi, dr. șt. med., Secţia otorinolaringologie, IMSP Spitalului
Clinic Republican „Timofei Moșneaga”).
6. Bocan Alexandru. Chirurgia reconstructivă după evidare timpanomastoidiană totală la copii (cond. șt. – Sergiu Vetricean, dr. șt. med.,
conf. univ., Cat. de otorinolaringologie).
7. Șumilo Alexandra. Rinomanometria acustică în rinitele cronice
hipertrofice (cond. șt. – Mihail Maniuc, dr. hab. șt. med., prof. univ.,
Cat. de otorinolaringologie).
8. Balan Natalia. Microchirurgia laringelui cu anestezie generală tip jet
ventilație cu frecvență înaltă (cond. șt. – Victor Osman, dr. șt. med.,
Secţia otorinolaringologie, IMSP Spitalului Clinic Republican
„Timofei Moșneaga”).
9. Chetrari Irina. Drenajul „Glautex” în chirurgia glaucomului refractiv (cond. șt. – Aglaia Lobcenco, dr. șt. med., Secția oftalmologie,
IMSP Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”).
10. Ungureanu-Chirvas Elena. Glaucomul cu unghi închis: simptomatologie, diagnostic, tratament (cond. șt. – Eugeniu Bendelic, dr. hab.
șt. med., prof. univ., Cat. de oftalmologie).
11. Cazacu Ana. Traumatismul ocular la copii (cond. șt. – Angela
Corduneanu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de oftalmologie).
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12. Luncaru Liliana. Eficacitatea tratamentului chirurgical al glaucomului primar și secundar (cond. șt. – Gheorghe Ivanov, dr. șt. med.,
conf. univ., Cat. de oftalmologie).
13. Gotișan Veronica, Iorga Irina. Aspecte ale diagnosticului și tratamentului sindromului de ochi uscat (cond. șt. – Valeriu Cușnir, dr.
hab. șt. med., prof. univ., Cat. de oftalmologie-optometrie).
14. Cosula Cristina. Particularități de corecție optică cu lentile de
contact sclerale (cond. șt. – Lilia Dumbraveanu, dr. șt. med., conf.
univ., Cat. de oftalmologie-optometrie).
15. Brânza Alina. Tratamentul patogenetic al edemului macular posttrombotic (cond. șt. – Angela Corduneanu, dr. șt. med., conf. univ.,
Cat. de oftalmologie).
16. Bucinscaia Larisa. Managementul chirurgical al disfuncției mușchiului oblic inferior în strabismul adultului (cond. șt. – Ala Paduca,
dr. șt. med., conf. univ., Cat. de oftalmologie).
SECŢIA nr. 5
PROBLEME ACTUALE ALE ORTOPEDIEI ŞI TRAUMATOLOGIEI

Catedra de ortopedie şi traumatologie.
Sala de festivităţi din Spitalul Clinic Republican
de Traumatologie şi Ortopedie
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 190)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

N. Caproş, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: Gh. Croitor, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Gr. Verega, dr. hab. şt. med., profesor universitar
O. Pulbere, dr. şt. med., conferenţiar universitar
M. Darciuc, dr. şt. med., conferenţiar universitar
A. Bețișor, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

N. Erhan, dr. şt. med., conferenţiar universitar
C. Lungu, studentă, anul IV, Facultatea de Medicină nr.1
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Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Cirimpei Octavian. Terapia cu presiune negativă (V.A.C.® Therapy)
în tratamentul arsurilor profunde.
2. Furtuna Constantin. Tratamentul arsurilor cu țesuturi umane conservate.
3. Cimil Ana. Managementul asistenței de recuperare în maladiile locomotorului.
4. Stupac Ion. Aspecte moderne ale tacticii de tratament chirurgicalreabilitare a pacienților cu consecințe vertebro-medulare posttraumatice grave.
5. Cobzac Vitalie. Grefe tridimesionale în restabilirea cartilajului
articular.
6. Madan Vadim. Tratamentul chirurgical al fracturilor de platou tibial.
7. Guzun Aliona. Tratamentul și diagnosticul sacroileitelor nespecifice.
Poster:
1. Iacubițchii Vitalie. Maladia Kienbock: simptomatologie, diagnostic, tratament.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Coblas Vadim. Luxații recidivante de humerus proximal (cond. șt. –
Mihail Darciuc, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
2. Guzun Andrei. Aspecte particulare în diagnosticul și tratamentul
fracturilor de pilon tibial (cond. șt. – Gheorghe Croitor, dr. hab. șt.
med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
3. Moșneaga Roman. Fracturi periprotetice. Caz clinic (cond. șt. –
Alexandru Bețișor, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi
traumatologie).
4. Stepan Nicolae. Fracturi diafizare de humerus: osteosinteza cu placă
versus osteosinteza cu tijă centromedulară (cond. șt. – Gheorghe
Croitor, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
5. Catărău Olesea. Multidisciplinary approach of tissues defects due to
gunshot injury (cond. șt. – Grigore Verega, dr. hab. șt. med., prof.
univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
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6. Cucoș Natalia. Leziunea traumatică a nervilor periferici la nivelul
brațului: aspecte de etiologie și complexitate lezională (cond. șt. –
Grigore Verega, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi
traumatologie).
7. Fortună Elvira. Chirurgia reconstructivă a tendoanelor mâinii (cond.
șt. – Grigore Verega, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie
şi traumatologie).
8. Sadovschi Roman. Artroplastia primară în deformități severe ale
genunchiului (cond. șt. – Viorel Vetrilă, dr. şt. med., conf. univ., Cat.
de ortopedie şi traumatologie).
9. Stratan Vladimir. Particularitățile managementului în relansarea
falangei distale police (cond. șt. – Grigore Verega, dr. hab. șt. med.,
prof. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
10. Țapeș Victoria. Substituienți biologici ai pielii în tratamentul
arsurilor (cond. șt. – Octavian Cirimpei, dr. şt. med., asist. univ., Cat.
de ortopedie şi traumatologie).
11. Vescauțan Constantin. Tratamentul chirurgical al fracturilor de femur proximal (cond. șt. – Andrei Olaru, asist. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
12. Ghiumișli Iulia. Herniile discale cervicale (cond. șt. – Oleg Pulbere,
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
13. Moisei Vlad. Aplicarea membranei amniotice în arsuri (cond. șt. –
Anatolie Taran, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi
traumatologie).
14. Serbul Angelica. Tratamentul cu alogrefe tegumentare al pacienților
cu combustii (cond. şt. – Anatolie Taran, dr. hab şt. med., prof.
univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
Postere:
1. Catărău Olesea. The therapeutic challenges of degloving soft-tissues
injuries (cond. șt. – Grigore Verega, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat.
de ortopedie şi traumatologie).
2. Ostahi Ștefan. Complicațiile septice în protezările totale de șold
(cond. șt. – Nicolae Erhan, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie
şi traumatologie).
3. Cebotari Alexei. Tratamentul chirurgical al defectelor tisulare la
pacientii cu diabet zaharat (cond. şt. – Leonid Feghiu, dr. şt. med.,
asist. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
38

4. Cazacu Andrei. Osteotomia înaltă de corecție a tibiei în tratamentul
gonartrozei (cond. şt. – Viorel Vetrilă, dr. şt. med., conf. univ., Cat.
de ortopedie şi traumatologie).
5. Lisnic Rodica. Aplicarea membranei amniotice în tratamentul combustiilor intermediare (cond. şt. – Anatolie Taran, dr. hab şt. med.,
prof. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
6. Sîrghi Grigore. Tratamentul fracturilor instabile de bazin Tyle tip C:
experiența clinicii (cond. şt. – Victor Ungureanu, asist. univ., Cat. de
ortopedie şi traumatologie).
7. Ticu Ion. Fracturile oaselor antebrațului (cond. șt. – Alina Glavan,
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
8. Tcaci Alexandru. Traumatismele sportive ale genunchiului (cond. șt.
– Alexandru Bețișor, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi
traumatologie).
9. Medinschi Ion. Luxațiile acromio-claviculare (cond. șt. – Alexandru
Bețișor, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
10. Catărău Olesea. Head and Neck Reconstructions (cond. șt. –
Grigore Verega, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi
traumatologie).
11. Barajin Viorel. Instabilitatea anterioară de umăr. Tratament
artroscopic (cond. șt. – Nicolae Erhan, dr. şt. med., conf. univ., Cat.
de ortopedie şi traumatologie).
12. Zaharia Marina. Fractura supracondiliană de femur (cond. șt. –
Alina Glavan, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
13. Cojocari Nicolae. Fracturile paletei humerale (cond. şt. – Ion
Vacarciuc, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
14. Cojocari Ștefan. Tratamentul chirurgical al instabilităților articulației radio-ulnare distale (cond. şt. – Anatolie Taran, dr. hab şt. med.,
prof. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
15. Moise Vlad. Aplicarea membranei amniotice în tratamentul combustiilor profunde (cond. şt. – Anatolie Taran, dr. hab şt. med., prof.
univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).
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SECŢIA nr. 6
PROBLEME ACTUALE ALE PEDIATRIEI ŞI CHIRURGIEI
PEDIATRICE

Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică; Departamentul Pediatrie; Laboratorul de infecţii chirurgicale la copii.
Aula „Victor Gheţeul”, Institutul Mamei şi Copilului
(str. Burebista, nr. 93)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

E. Gudumac, academician al AŞM, dr. hab. şt. med.,
profesor universitar

Coordonatori: N. Revenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar
P. Moroz, dr. hab. şt. med., profesor universitar
V. Ţurea, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
I. Iliciuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Sv. Hadjiu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
G. Boian, dr. hab. şt. med., conferenţiar cercetător
S. Şciuca, dr. hab. şt. med., profesor universitar
J. Bernic, dr. hab. şt. med., profesor universitar
St. Babuci, dr. hab. şt. med., profesor cercetător
A. Holban, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:
V. Roller, cercetător ştiinţific
V. Filimon, student, anul V, Facultatea de Medicină nr.1
Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Sprîncean Mariana, Hadjiu Svetlana. Accidentul vascular cerebral
la copii: aspecte etiopatogenetice.
2. Feghiu Ludmila, Hadjiu Svetlana. Epilepsiile farmacorezistente la
copii.
3. Nicu Olesea, Stasii Ecaterina. Relevanța factorilor psiho-emoționali
în evoluția astmului bronșic la copii.
4. Eremciuc Rodica, Revenco Ninel. Dereglările de pubertate la copiii
cu artrită juvenilă idiopatică.
5. Lupușor Nadejda, Hadjiu Svetlana. Accidentul vascular cerebral la
copii: aspecte medico-sociale.
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6. Grîu Corina, Hadjiu Svetlana. Tumorile cerebelare: aspecte clinice
în perioada postoperatorie la distanță.
7. Foca Silvia, Revenco Ninel. Rolul markerilor metabolismului osos
în artrita juvenilă idiopatică.
8. Iacomi Vladimir, Revenco Ninel. Importanța polimorfismului genetic al MTHFR în anticiparea răspunsului la metotrexat în artrita
juvenilă idiopatică.
9. Eșanu Veronica, Palii Ina. Scorul de severitate al sindromului metabolic la copii: intervale și asociații cu factori de risc cardiovascular.
10. Gavriliuc Natalia, Palii Ina. Pattern-ul diametrelor aortice la copiii
cu aortopatii congenitale.
11. Cotoman Aliona, Ivanov Diana, Șciuca Svetlana. Tomografia
computerizată în displazia bronhopulmonară la copii.
Poster:
1. Martalog Petru, Grecu Mariana. Anemia fierodeficitară la copii.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Trusevici-Cojocari Ana. Boala celiacă la copii (cond. şt. – Ludmila
Bologa, dr. şt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie).
2. Burlac-Pasat Cristina. Encefalomielita acută diseminată: considerații în baza unui caz clinic (cond. șt. - Svetlana Hadjiu, dr. hab. șt.
med., prof. univ.; Cornelia Călcîi, dr. șt. med., asist. univ., Departamentul Pediatrie).
3. Andreev Anastasia. Encefalitele autoimune: considerații în baza
unor cazuri clinice (cond. șt. - Svetlana Hadjiu, dr. hab. șt. med.,
prof. univ.; Cornelia Călcîi, dr. șt. med., asist. univ., Departamentul
Pediatrie).
4. Dvornic Ana-Patricia. Malrotația duodenală la copil (cond. șt. – Eva
Gudumac, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și
anesteziologie pediatrică).
5. Cuținari Alina. Malformațiile bronhopulmonare la copil (cond. șt. –
Lidia Grosu, asist. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică).
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6. Sîromeatnicov Mihaela. Tibia vara la copil (cond. șt. – Lev Stati, dr.
șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică).
7. Țîcu Daniela. Fracturile de claviculă la copii (cond. șt. – Lev Stati,
dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și anesteziologie
pediatrică).
8. Para Irina. Новые методы лечения термической травмы у детей
(cond. șt. – Olesea Prisăcaru, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică).
Postere:
1. Costru Doina. Particularităţi ale echilibrului acido-bazic în infecţii
respiratorii acute la copii (cond. şt. – Ala Holban, dr. şt. med., conf.
univ., Departamentul Pediatrie).
2. Necula Anastasia. Afecţiuni somatice asociate maladiei Down la
copii (cond. şt. – Ala Holban, dr. şt. med., conf. univ., Departamentul
Pediatrie).
3. Gheorghișenco Tatiana. Particularități clinico-paraclinice la copiii
de vârstă fragedă cu malformații congenitale (cond. şt. – Galina
Gorbunov, dr. şt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie).
4. Bujor Dina. Factori trigger în eritemul multiform la copii (cond. şt. –
Ecaterina Stasii, dr. hab. şt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie).
5. Neamțu Irina, Plahotniuc Ana, Cernacovschi Arsenii. Statusul
nutrițional și funcția respiratorie la copiii cu fibroză chistică (cond. şt.
– Rodica Selevestru, dr. şt. med., asist. univ., Departamentul
Pediatrie).
6. Drăgănel Andrei. Corelația complicațiilor postoperatorii tardive la
copiii cu maladia Hirschsprung și specificul anatomotopografic al
segmentului afectat (cond. șt. – Veaceslav Boian, asist. univ., Cat. de
chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică).
7. Princu Iulia. Rectotonometria în aprecierea rezultatelor funcționale
postoperatorii la copiii tratați pentru maladia Hirschsprung (cond. șt.
– Veaceslav Boian, asist. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică).
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SECŢIA nr.7
PROBLEME ACTUALE ALE OBSTETRICII ŞI GINECOLOGIEI

Catedrele de obstetrică şi ginecologie nr. 1; obstetrică şi ginecologie
nr. 2.
Aula Centrului Perinatologic, Spitalul Clinic Municipal nr. 1
(str. Melestiu, nr. 20)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

O. Cerneţchi, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: Gh. Paladi, academician al AŞM, dr. hab. şt. med.,
profesor universitar
V. Friptu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
A. Serbenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar
M. Rotaru, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Secretari:

A. Marian-Pavlenco, dr. şt. med., conferenţiar universitar
D. Țâmbală, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Cotelea Veronica. Relevanța proteinelor imunomodulatorii în nașterea prematură.
2. Alsatou Alina. Circulare de cordon ombilical: factori de risc prenatal.
3. Burac Mihaela. Particularitățile clinico-anamnestice la pacientele cu
infertilitate primară.
4. Catrinici Rodica. Incompetența istmico-cervicală: criterii ultrasonografice de diagnostic.
5. Mitriuc Diana. Pierderea recurentă de sarcină și trombofilia ereditară la femei în Republica Moldova.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Crăciun Alina. Macrosomia pelvină – evoluția nașterii și a perioadei
post-partum (cond. şt. – Victor Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat.
de obstetrică şi ginecologie nr. 2).
2. Cojocari Victoria. Managementul nașterii la pacientele cu
preeclampsie (cond. şt. – Zinaida Sârbu, dr. şt. med., conf. univ., Cat.
de obstetrică şi ginecologie nr. 2).
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3. Cemortan Maria. Hemoragiile post-partum (cond. şt. – Constantin
Ostrofeţ, dr. şt. med., conf. univ., Irina Sagaidac, dr. şt. med., asist.
univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 2).
4. Demcenco Denis. Contribuţii privind factorii de predicţie pentru o
naştere vaginală după operaţie cezariană (cond. şt. – Angela
Pavlenco, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie
nr. 1).
5. Gurău Valentina. Managementul sindromului HELLP (cond. şt. –
Zinaida Sârbu, dr. şt. med., conf. univ.; Corina Iliadi-Tulbure, dr. şt.
med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 2).
6. Murșiev Cristina. Sindromul dolor în obstetrică (cond. şt. – Zinaida
Sârbu, dr. şt. med., conf. univ.; Corina Iliadi-Tulbure, dr. şt. med.,
conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 2).
7. Rotari Cristina. Particularitățile nașterii la gravidele cu făt macrosom (cond. şt. – Olga Popușoi, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 1).
8. Staci Veronica. Hemoragia în operația cezariană (cond. şt. – Zinaida
Sârbu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 2).
9. Toncoglaz Alina. Rolul vaginozei bacteriene în ruperea prematură a
pungii amniotice (cond. şt. – Zinaida Sârbu, dr. şt. med., conf. univ.,
Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 2).
10. Țaulean Cristina. Conduita sarcinii și nașterii survenite în urma
utilizării fertilizării în vitro (cond. şt. – Uliana Tabuica, dr. şt. med.,
conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 2).
Postere:
1. Codreanu Cristina. Particularități de diagnostic și tactica de tratament al placentei invazive (cond. şt. – Victor Ciobanu, dr. şt. med.,
conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 2).
2. Ghiderman Victoria. Structura mortalității perinatale în Centrul
Perinatologic de nivel III pe anul 2017 (cond. şt. – Victor Ciobanu,
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 2).
3. Murșiev Cristina. Profilul sănătății reproductive a femeilor cu
spondiloartropatii seronegative (cond. şt. – Zinaida Sârbu, dr. şt.
med., conf. univ.; Corina Iliadi-Tulbure, dr. şt. med., conf. univ., Cat.
de obstetrică şi ginecologie nr. 2.; Eugeniu Russu, dr. şt. med., conf.
univ., Disciplina de reumatologie și nefrologie, Departamentul Medicină Internă).
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SECŢIA nr. 8
PROBLEME ACTUALE ALE NEUROLOGIEI
ŞI NEUROCHIRURGIEI

Catedrele de neurologie nr. 1; neurologie nr. 2; neurochirurgie; medicină alternativă şi complementară; reabilitare medicală, medicină
fizică şi terapie manuală; Laboratorul de neurobiologie şi genetică
medicală.
Aula Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie
(str. Vladimir Korolenko, nr. 2)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

St. Groppa, academician al AŞM, dr. hab. şt. med.,
profesor universitar

Coordonatori: M. Gavriliuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Gr. Zapuhlîh, dr. hab. şt. med., profesor universitar
I. Moldovanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar
V. Lisnic, dr. hab. şt. med., profesor universitar
O. Pascal, dr. hab. şt. med., profesor universitar
A. Bodiu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
V. Timirgaz, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

A. Gasnaş, cercetător ştiinţific, asistent universitar
D. Catereniuc, rezident, anul III

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Gavriliuc Mihail. Tulburări vasculare medulare ischemice: clasificare şi tratament.
2. Gasnaș Alexandru. Rolul polimorfismului Val66Met al genei BDNF
în recuperarea funcțională a pacienților după accident vascular
cerebral.
3. Costru-Taşnic Elena. Evaluarea riscurilor de tromboză şi sîngerare
la pacienţii cu accidente vasculare cerebrale şi fibrilaţie atrială.
4. Ciobanu Natalia. Factorii de predicție în evoluția accidentului
vascular cerebral ischemic.
5. Şimon Victoria. Impactul global și povara bolilor cerebrovasculare
centrate pe fenomenul mortalității. Aspecte ale decesului prematur
cauzat de maladii cerebrovasculare în populaţia Republicii Moldova
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pentru perioada anilor 2008-2017.
6. Gavriliuc Pavel. Lipsa impactului dimensiunilor trombului determinat angiografic asupra rezultatelor trombectomiei.
7. Plescan Tatiana. Not Time is brain, but Penumbra is brain.
8. Ciolac Dumitru. Remodelarea arhitecturală a conectomului neuronal
în scleroza multiplă și epilepsie.
9. Efremova Daniela. Accidentul vascular cerebral la tinerii din cadrul
IMSP Institutul de Medicină Urgentă: etiologie și spectrul factorilor
de risc.
10. Leahu Pavel. Stimularea magnetică transcraniană în migrenă.
11. Vataman Anatolie. Aspecte clinico-neurofiziologice în epilepsia cu
crize mioclonice.
12. Melnic Adrian. Reabilitarea pacienților cu AVC în relație cu comorbiditățile și complicațiile medicale.
Postere:
1. Ciolac Dumitru. Repertoriul imuno-molecular în scleroza multiplă:
impactul asupra integrității corticale.
2. Condratiuc Elena. Factorii psihotraumatizanți la copiii și adolescenții cu epilepsie și crize psihogene non-epileptice.
3. Matei Alexandru. Boala activării mastocitelor: o cauză subapreciată
a simptomelor neurologice și psihiatrice, revista literaturii.
4. Aftene Daniela. Video-EEG în diagnosticul morții cerebrale.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Catereniuc Daniela. Caracteristici imagistice în statusul epileptic
(cond. şt. – Stanislav Groppa, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de
neurologie nr. 2).
2. Anton Doina-Cezara. Dereglările oculomotorii în Myasthenia
Gravis (cond. șt. – Mihail Gavriliuc, dr. hab. şt. med., prof. univ.,
Cat. de neurologie nr. 1).
3. Caliga Gheorghe. Mirror therapy (terapia prin intermediul oglinzii)
la pacienții cu deficit neurologic motor. Studiu clinic (cond. șt. – Ion
Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1).
4. Damian Cristina. Condiții patologice care mimează AVC-ul.
Prezentare de caz clinic (cond. şt. – Stanislav Groppa, dr. hab. şt.
med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 2).
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5. Filipp Cristina. Abordări contemporane ale fiziopatologiei bolii
Parkinson (cond. șt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ.,
Cat. de neurologie nr. 1).
6. Lupaşcu Marcela. Strategii de confruntare a durerii lombare cronice
(cond. șt. – Marina Sangheli, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de neurologie nr. 1).
7. Olari Maria. Eficacitatea tratamentului de reabilitare a pacienților cu
gonartroză (cond. șt. – Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală).
8. Vasilieva Maria. Rolul stării modificate de conștiință în posibilitatea
tratamentului de neuro-stimulare în durerea cronică (cond. șt. – Ion
Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1).
Postere:
1. Banari Inga. Ischemia arterei Percheron (cond. şt. – Stanislav
Groppa, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 2).
2. Chistruga Valentina. Rolul atmosferei de familie din perioada
precoce de dezvoltare în apariția ulterioară a tulburărilor psihovegetative la vârsta adultă (cond. șt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt.
med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1).
3. Glavan Danu. Utilitatea EEG de densitate înaltă în evaluarea preoperatorie a pacienților cu epilepsie farmacorezistentă (cond. şt. – Stanislav
Groppa, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 2).
4. Dilion Vasile. Relația durere cronică – tulburări de personalitate.
Specificul manifestărilor clinice, diagnosticul diferențial și tratamentul în funcție de variantele clinice (cond. șt. – Ion Moldovanu, dr.
hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1).
5. Efremov Mihaela. Manifestări de debut și evolutive în scleroza
laterală amiotrofică (cond. șt. – Marina Sangheli, dr. şt. med., conf.
univ., Cat. de neurologie nr. 1).
6. Gorgan Ecaterina. Evaluarea funcțională a mâinii la pacienții cu
artrită reumatoidă (cond. șt. – Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de
reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală).
7. Leşanu Rodica. Factorii de risc psihosocial și rolul lor în durerea
lombară (cond. șt. – Marina Sangheli, dr. şt. med., conf. univ., Cat.
de neurologie nr.1).
8. Lisa Mihaela. Modelul biopsihosocial în durerea cronică (cond. șt. –
Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1).
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9. Mîndrilă Cristina. Conceptul de „neuroni oglindă” și importanța lor
în domeniul neuro-științelor moderne (cond. șt. – Ion Moldovanu, dr.
hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1).
10. Oglindă Doina. Neuromielita optică: particularități clinico-imunologice și imagistice (cond. șt. – Marina Sangheli, dr. şt. med., conf.
univ., Cat. de neurologie nr. 1).
11. Ropot Doina. Tulburări de conversie la pacienții cu scleroză multiplă (cond. șt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de
neurologie nr. 1).
12. Șatula Victoria. Cazuri de tromboză a vaselor intracerebrale întâlnite la IMSP Institutul de Medicină Urgentă (cond. şt. – Stanislav
Groppa, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 2).
13. Tarnovschi Eugeniu. Meningita în structura morbidității pacienților
cu infecții neurologice (cond. șt. – Elena Manole, dr. şt. med., conf.
univ., Cat. de neurologie nr. 1).
14. Voinovan Violeta. Mirror therapy (terapia prin intermediul oglinzii)
la pacienții cu dureri fantome și alte tipuri de durere (cond. șt. – Ion
Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1).

SECŢIA nr. 9
PROBLEME ACTUALE ALE PSIHIATRIEI ŞI NARCOLOGIEI

Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală; Laboratorul de narcologie.
Aula Spitalului Clinic de Psihiatrie (str. Costiujeni, nr. 3)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

An. Nacu, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: M. Revenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar
O. Cobîleanschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar
I. Nastas, dr. şt. med., conferenţiar universitar
J. Chihai, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

Gh. Cărăuşu, dr. şt. med., conferenţiar universitar
E. Lungu, studentă, anul IV, Facultatea de Medicină nr. 1
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Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Grosu Stanislav, Nacu Anatol, Coșciug Ion, Revenco Mircea.
Catinonele sintetice – droguri psihostimulante noi.
2. Garaz Grigore, Revenco Mircea, Condratiuc Svetlana. Ignoranța
și consumul de alcool.
3. Chihai Jana. Evaluarea satisfacției și calității vieții pacienților cu
tulburări mintale severe din diverse servicii de sănătate mintală din
Republica Moldova.
4. Eșanu Andrei. Determinarea caracteristicilor clinico-epidemiologice
ale depresiei și evaluarea stigmatizării depresiei.
5. Rotaru Maria. Aspecte clinico-evolutive ale persoanelor codependente în familiile bolnavilor cu alcoolism cronic.
6. Hâncu Irina. Particularități etiopatogenetice, clinice și de tratament
în tulburările de conversie.
Poster:
1. Condratiuc Svetlana, Revenco Mircea, Coșciug Ion, Deliv Inga,
Garaz Grigore. Factorii de risc ce contribuie la inițierea consumului
substanțelor psihoactive de către tinerii din instituțiile medii şi superioare de învățământ.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Bobea Alexandru. Tulburare mentală și de comportament datorată
consumului de substanțe opiacee (cond. şt. – Inga Deliv, dr. şt. med.,
conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).
2. Negru Alexandra. Aspecte epidemiologice ale alcoolismului și psihozelor alcoolice în Republica Moldova (cond. şt. – Inga Deliv, dr. şt.
med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).
3. Mironov Olga. Particularitățile mediului familial la persoanele afectate de schizofrenie (cond. şt. – Inga Deliv, dr. şt. med., conf. univ.,
Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).
4. Panfilov Alexei. Aspecte epigenetice în schizofrenie (cond. şt. –
Inga Deliv, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi
psihologie medicală).
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5. Ojog Ecaterina. Evaluarea coeficientului inteligenței la bolnavii de
schizofrenie în perioada psihotică și postpsihotică (cond. şt. –
Valentin Oprea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie
şi psihologie medicală).
6. Bejenaru Lilian. Particularități clinico-evolutive la bolnavii cu
psihoze alcoolice primare și recidivante (cond. şt. – Valentin Oprea,
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie
medicală).
7. Pascal-Ulianovschi Ludmila. Substanțele psihotrope și sarcina
(cond. şt. – Lucia Carp, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de psihiatrie,
narcologie şi psihologie medicală).
8. Pîcălău Elena. Sindromul dismorfofobic (cond. şt. – Igor Nastas, dr.
şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).
9. Pleșca Dina. Terapia tulburărilor somatoforme (cond. şt. – Anatol
Nacu, dr. hab. şt. med, prof. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi
psihologie medicală).
10. Strateliuc Diana. Depresiile la vârstnici (cond. şt. – Lucia Carp, dr.
şt. med., asist. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).
11. Zloi Carolina. Aspecte anamnestico-epidemiologice în tulburările
de identitate de gen (cond. şt. – Cezar Babin, asist. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).
SECŢIA nr. 10
PROBLEME ACTUALE ALE STOMATOLOGIEI

Catedrele de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și
ortodonție; chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie
Guțan”; odontologie, paradontologie și patologie orală; propedeutică
stomatologică „Pavel Godoroja”; stomatologie ortopedică „Ilarion
Postolachi”; stomatologie terapeutică.
Aula Clinicii Stomatologice Universitare nr. 1
(str. Toma Ciorbă, nr. 42)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

S. Ciobanu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
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Coordonatori: Gh. Nicolau, dr. hab. şt. med., profesor universitar
D. Şcerbatiuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar
V. Topalo, dr. hab. şt. med., profesor universitar
V. Burlacu, dr. şt. med., profesor universitar
D. Uncuţa, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
V. Fala, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
N. Chele, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
O. Solomon, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Secretari:

S. Calfa, asistent universitar
M. Dandara, studentă, anul V, Facultatea de Stomatologie
M. Paladi, studentă, anul V, Facultatea de Stomatologie
E. Totomir, studentă, anul V, Facultatea de Stomatologie

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Railean Silvia, Porosencov Egor, Ciupac Sergiu, Lupan Roman,
Crihan Anatol. Abordare de tratament al pacienților cu asimetrii
faciale.
2. Mighic Alexandr, Sîrbu Dumitru. Diagnosticul și tratamentul sinusitei fungice maxilare.
3. Ghețiu Alexandru, Sîrbu Dumitru. Aspecte chirurgicale în reabilitarea pacienților edentați în regiunea frontală a maxilarului superior.
4. Dabija Ion, Chele Nicolae. Utilizarea sistemelor speciale de fixare a
implantelor în zonele laterale ale maxilarului superior cu atrofii
severe.
5. Zgîrcea Adrian, Chele Nicolae. Evaluarea rezorbției periimplantare
în încărcarea imediată.
6. Cucu Ghenadie, Topalo Valentin. Abordul palatinal în tratamentul
chirurgical al pacienților cu chisturi odontogene ale maxilarului
superior.
7. Topalo Elvira, Nicolau Gheorghe. Gingivita/ mucozita periimplanttară în perioada de osteointegrare a implanturilor instalate subgingival.
8. Cucu Dragoș, Ciobanu Sergiu. Particularitățile morfo-radiografice
ale osului alveolar în parodontitele marginale cronice.
9. Cheptanaru Olga, Bajurea Nicolae, Uncuța Diana, Melnic
Svetlana, Poștaru Cristina, Ivasiuc Irina, Chele Nicolae. Protezele
parțiale fixe și sistemul implanto-protetic în tratamentul edentației
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unidentare.
10. Porosencov Tatiana, Uncuța Diana. Percepții și atitudini față de
sănătatea orală în rândul studenților Facultății de Stomatologie.
11. Guțuțui Daniel. Digitalizarea construcțiilor implanto-protetice.
12. Rusu Vasile. Planificarea construcțiilor protetice în zona estetică.
13. Oineagra Vadim. Influența deformărilor arcadelor dentare asupra
ATM.
14. Ceban Mariana. Valoarea clinico-funcțională a mobilizării directe
cu ajutorul aței aramid în tratamentul complex al parodontitelor
cronice.
15. Bolun Radu, Luchianiuc Andrei, Fala Valeriu. Utilizarea Perisolv
în tratamentul non-chirurgical al afecțiunilor periimplantare.
Postere:
1. Trifan Daniela, Trifan Valentina, Stepco Elena. The medicalsocial impact of dental-maxillary anomalies on oral health and the
quality of life.
2. Motelica Gabriela, Chele Nicolae. Utilizarea PRP-lui în regenerarea
plăgii postextracționale a molarului 3 inferior.
3. Musteață Olesea. Metode de diagnostic și tratament al gingivitelor
hipertrofice.
4. Melnic Svetlana, Uncuța Diana, Bajurea Nicolae, Cheptanaru
Olga, Poștaru Cristina, Ivasiuc Irina, Chele Nicolae. Încărcarea
implantelor dentare.
5. Ivasiuc Irina, Cheptanaru Olga, Melnic Svetlana, Uncuța Diana.
Biopsia în afecțiunile mucoasei bucale.
6. Postolachi Alexandru. Анатомо-морфологические, топографические и биомеханические особенности межзубных контактных
поверхностей постоянных зубов.
7. Bolun Radu, Luchianiuc Andrei, Fala Valeriu. Tratamentul mucozitei periimplantare cu ajutorul LABRIDA BioClean.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Sultan Olga. Aspecte clinice ale dezvoltării ocluziei în limitele fiziologice (cond. șt. – Sabina Calfa, asist. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție).
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2. Craciun Daniela. Vârsta optimă de tratament în funcție de forma
clinică a anomaliilor dento-maxilare (cond. șt. – Sabina Calfa, asist.
univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și
ortodonție).
3. Voloc Chiril. Analiza comparativă a rezultatelor tratamentului
implanto-protetic la bărbați și femei cu osteoporoza presupusă (cond.
șt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”).
4. Bădărău Adrian. Anatomia radiologică a mandibulei edentate
(cond. șt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie
oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”).
5. Levco Lucia. Influența și importanța tehnicilor de suturare în
regenerarea plăgilor (cond. șt. – Andrei Mostovei, dr. șt. med., conf.
univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală
„Arsenie Guţan”).
6. Onoi Irina. Tratamentul cariei profunde prin tehnici moderne (cond.
șt. – Viorica Chetruș, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de odontologie,
parodontologie și patologie orală).
7. Petco Radu. Tehnici și metode de preparare ale cavităților aproximale și restabilirea punctului de contact (cond. șt. – Lidia Eni, dr. șt.
med., conf. univ., Cat. de odontologie, parodontologie și patologie
orală).
8. Spijavca Elvira. Particularițile remodelării țesuturilor moi periimplantare prin mijloace protetice (cond. șt. – Mihail Mostovei, asist.
univ., Cat de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”).
Postere:
1. Țurcanu Irina. Actualități de diagnostic și tratament în incluzia
dentară (cond. șt. – Valentina Trifan, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de
chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție).
2. Untila Cătălina. Îngustare de maxilar. Abordare interdisciplinară
(cond. șt. – Sabina Calfa, asist. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilofacială pediatrică, pedodonție și ortodonție).
3. Strîșca Stanislav. Analiza colorimetrică a ofertei osoase augmentate
(cond. șt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie
oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”).
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4. Fanea Andrei. Managementul țesuturilor moi periimplantare (cond.
șt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”).
5. Vacula-Furtuna Zinovia. Influența preparatelor Aceпта Parodontal
asupra structurilor parodontale la pacienții cu diabet zaharat (cond. șt.
– Diana Marcu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de odontologie, parodontologie și patologie orală).
SECŢIA nr. 11
PROBLEMELE ACTUALE ALE FARMACIEI

Catedrele de farmacognozie şi botanică farmaceutică; chimie farmaceutică şi toxicologică; farmacie socială „Vasile Procopişin”; tehnologie a medicamentelor; farmacologie şi farmacie clinică; chimie generală; Centrul Ştiinţific al Medicamentului, Centrul Ştiinţific de Cultivare a Plantelor Medicinale.
Aula nr. 4, Blocul didactic nr. 2 (str. Malina Mică, nr. 66)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

N. Ciobanu, dr. şt. farm., conferenţiar universitar

Coordonatori: E. Diug, dr. hab. şt. farm., profesor universitar
V. Valica, dr. hab. şt. farm., profesor universitar
V. Gonciar, dr. hab. şt. med., profesor universitar
A. Nistreanu, dr. şt. farm., profesor universitar
T. Calalb, dr. hab. şt. biol., conferenţiar universitar
M. Brumărel, dr. şt. farm., conferenţiar universitar
C. Cheptănaru, dr. şt. chim., conferenţiar universitar
Secretari:
S. Melnic, dr. şt. chim., conferenţiar universitar
C. Ermurache, studentă, anul IV, Facultatea de Farmacie
Conferință în plen
Dr. Andrei Mocan. UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România.
Aplicații biomedicale ale unor produși naturali din plante medicinale și
ciuperci în farmacie și nutriție.
Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
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1. Uncu Andrei. Evaluarea toxicității subacute a propiltiohinotiadiazolului.
Postere:
1. Ștefaneț Tatiana, Valica Vladimir, Macaev Fliur. Studiu farmaceutic al unui produs nou din grupul izatinei.
2. Nicolai Eugeniu. Studii de stabilitate la etapa de preformulare a
picăturilor auriculare combinate cu ciprofloxacină, loratadină, dexametazonă și ulei volatil de busuioc.
3. Dogotari Liliana. Medicamente originale vs medicamente generice:
diferenţe şi beneficii.
4. Peschin Anatolie. Farmacoterapia pacienţilor vârstnici cu multimorbiditate.
5. Chițan Elena, Brumărel Mihail. Managementul riscurilor în asigurarea calităţii produselor farmaceutice.
6. Şcetinina Svetlana. Unele aspecte ale prescrierii off-label a medicamentelor pentru copii în condiţii de ambulator.
7. Zgîrcu Elena, Adauji Stela. Îngrijiri paliative pentru pacienții cu
boli rare.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Renchez Petru. Contribuții la studiul formelor clinice și a farmacoterapiei cefaleei (cond. şt. – Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ.,
Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
2. Demineț Eugeniu. Managementul și prevenția infecțiilor sexual
transmisibile în practica ginecologică (cond. şt. – Corina Scutari, dr.
șt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
3. Balmuș Iuliana. Incursiuni în farmacoterapia infertilității (cond. şt. –
Elena Bodrug, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie și
farmacie clinică).
4. Șumila Aliona. Asistența farmaceutică în sindromul ovarelor
polichistice (cond. șt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab. șt. med., prof.
univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
5. Sitari Virginia. Metode de analiză a potasiului în forme farmaceutice combinate (cond. şt. – Ecaterina Mazur, asist. univ., Cat. de
chimie farmaceutică și toxicologică).
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6. Baț Angelica. Selectarea excipienților pentru formularea capsulelor
combinate cu aplicare în surditate neurosensorială (cond. şt. – Livia
Uncu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică).
7. Zelinschi Cristina. Reglementarea prețurilor și rambursării
medicamentelor: provocări și oportunități (cond. şt. – Elena Chițan,
asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
8. Bunazoi Valeria. Evaluarea echității accesului la medicamente al
populației din Republica Moldova (cond. şt. – Elena Chițan, asist.
univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
9. Racoviță Irina. Rolul fibrelor alimentare în prevenirea cancerului de
colon (cond. şt. – Tatiana Calalb, dr. hab. șt. biol., conf. univ., Cat.
de farmacognozie și botanică farmaceutică).
10. Munteanu Alexandrina. Specia Escherichia coli – producent
biotehnologic în industria farmaceutică (cond. şt. – Tatiana Calalb,
dr. hab. șt. biol., conf. univ., Cat. de farmacognozie și botanică farmaceutică).
11. Popînin Mihaela. Evaluarea citotoxicității și viabilității extractelor
obținute din produse vegetale de turiță și cicoare (cond. șt. – Maria
Cojocaru-Toma, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de farmacognozie și
botanică farmaceutică).
12. Chilari Valeria. Studii chimice asupra plantelor ornamentale cu
potențial terapeutic (cond. șt. – Maria Cojocaru-Toma, dr. șt. farm.,
conf. univ., Cat. de farmacognozie și botanică farmaceutică).
13. Musteață Ana. Compoziția chimică a polenului apicol (cond. șt. –
Anna Benea, asist. univ., Cat. de farmacognozie și botanică farmaceutică).
14. Damaschin Luca-Ion. Dozarea spectrofotometrică a amestecului de
metranidazol și nitrat de miconazol (cond. șt. – Constantin
Cheptănaru, dr. șt. chim., conf. univ., Cat. de chimie generală).
15. Basoc Ecaterina. Formularea și tehnologia preparatelor mucobioadezive solide orale (cond. şt. – Eugen Diug, dr. hab. şt. farm.,
prof. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor).
16. Viscun-Munteanu Ana. Studiul preparatelor medicamentoase folosite în afecțiunile pancreatice la copii (cond. şt. – Diana Guranda, dr.
şt. farm., conf. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor).
17. Pașa Vadim. Substanțe active, preparate și forme medicamentoase
cu statut farmaceutic, medical și juridic special în Republica
56

Moldova (cond. şt. – Alexandru Znagovan, dr. şt. farm., conf. univ.,
Cat. de tehnologie a medicamentelor).
18. Cibruciu Dorin. Forme farmaceutice industriale utilizate în medicina calamităților din Republica Moldova (cond. şt. – Alexandru
Znagovan, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor).
19. Muntean Irina. Forme farmaceutice industriale utilizate în practica
andrologică din Republica Moldova (cond. şt. – Alexandru
Znagovan, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor).
Postere:
1. Bulan Eugeniu. Cercetarea toxicității la produse autohtone de
origine vegetală (cond. şt. – Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ.,
Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
2. Ionașco Nicoleta. Managementul și profilaxia infecțiilor respiratorii
acute la copii (cond. şt. – Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ.,
Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
3. Babova Victoria. Principiile tratamentului complex al hipertireozei
(cond. şt. – Rodica Peredelcu, asist. univ., Cat. de farmacologie și
farmacie clinică).
4. Manoli Cristina. Monitorizarea reacțiilor adverse la antibiotice
(cond. şt. – Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
5. Pleșco Mihai. Asistența farmacoterapeutică în traume craniocerebrale la copii (cond. şt. – Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ.,
Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
6. Chiriac Mariana. Considerații generale și aspecte farmacoterapeutice ale infarctului de miocard acut (cond. şt. – Rodica Peredelcu,
asist. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
7. Graur Alina. Concepții generale despre etiopatogenia și tratamentul
complex al litiazei urinare (cond. şt. – Rodica Peredelcu, asist. univ.,
Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
8. Oprea Magdalena. Particularitățile farmacoterapiei miomului uterin
(cond. şt. – Elena Bodrug, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
9. Tcacenco Tatiana. Principiile farmacoterapeutice ale anemiilor
(cond. şt. – Rodica Peredelcu, asist. univ., Cat. de farmacologie și
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farmacie clinică).
10. Straistă Doina. Tratamentul contemporan al cancerului de col uterin
(cond. şt. – Elena Bodrug, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
11. Țurcan Alexei. Studiul tratamentului complex al insuficienței
circulatorii la bolnavii cu bronșită cronică obstructivă (cond. şt –
Veaceslav Gonciar, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică).
12. Giza Cristina. Elaborarea metodelor de determinare cantitativă a
ferului (III) în forme farmaceutice lichide (cond. şt. – Vladimir
Valica, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. de chimie farmaceutică și
toxicologică).
13. Guțu Mariana. Studiul compatibilității fizico-chimice a izohidrafuralului, fluocinolonului acetonid și unor excipienți prin metoda
spectrofotometrică în infraroșu (cond. șt. – Elena Donici, asist. univ.,
Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică).
14. Aparatu Ionela. Caracteristica chimico-farmacologică a substanţelor medicamentoase din rândul antidiabeticelor orale (cond. şt. –
Tatiana Treapițîna, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică).
15. Bebea Alexandra. Caracteristica chimico-farmacologică a substanţelor medicamentoase din rândul diureticelor (cond. șt. – Tatiana
Ștefaneț, asist. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică).
16. Cojocaru Daniela. Picături auriculare combinate utilizate în
Republica Moldova (cond. şt. – Livia Uncu, dr. şt. farm., conf. univ.,
Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică).
17. Goncear Tamara. Evaluarea compoziției principiilor active și a
activității antibacteriene a uleiului volatil de busuioc individual și în
produse farmaceutice combinate (cond. şt. – Livia Uncu, dr. şt.
farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică).
18. Golban Tamara. Validarea metodei HPLC de dozare a propiltiohinotiadiazolului (cond. şt. – Livia Uncu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat.
de chimie farmaceutică și toxicologică).
19. Roșca Ana. Determinarea linearității în procesul de validare a fenoxitiazolcloralului (cond. şt. – Ana Podgornîi, asist. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică).
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20. Dlujanschii Silvia. Aspecte analitice și de marketing ale preparatelor antituberculoase utilizate în Republica Moldova (cond. şt. –
Ana Podgornîi, asist. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică).
21. Uncu Radu. Evaluarea conținutului de isoflavone în produse
dermatocosmetice (cond. șt. – Elena Donici, asist. univ., Cat. de
chimie farmaceutică și toxicologică).
22. Rotaru Laurenţia. Analiza metoclopramidei în lichidele biologice
(cond. şt. – Tamara Cotelea, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie
farmaceutică şi toxicologică).
23. Bunduchi Virginia. Caracterul polimorf al manifestărilor toxice în
hipotireoidism (cond. şt. – Tamara Cotelea, dr. şt. farm., conf. univ.,
Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică).
24. Onu Mihaela. Investigaţii chimico-toxicologice asupra vinpocetinei
(cond. şt. – Vladimir Valica, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. de
Chimie farmaceutică și toxicologică).
25. Salagub Alexandrin. Caracterul intoxicaţiilor produse de indometacină (cond. şt. – Tamara Cotelea, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de
chimie farmaceutică şi toxicologică).
26. Sîngerean Dana. Analiza chimico-toxicologică a nifedipinei (cond.
şt. – Tamara Cotelea, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică).
27. Zorilă Cristina. Calitatea asistenței cu medicamente în farmaciile
comunitare prin prisma prevederilor legale (cond. şt. – Mihail
Brumărel, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile
Procopișin”).
28. Muntean Cătălina. Asistența cu medicamente prin internet – riscuri
și beneficii (cond. şt. – Mihail Brumărel, dr. șt. farm., conf. univ.,
Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
29. Vataman Ala. Standarde în evaluarea farmaciei conform cerințelor
Regulilor de bună practică de farmacie (Good Pharmaceutical
Practice) (cond. şt. – Stela Adauji, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de
farmacie socială „Vasile Procopișin”).
30. Șchiopu Diana. Corectitudinea prescripțiilor medicale în condiții de
ambulatoriu (cond. şt. – Stela Adauji, dr. șt. farm., conf. univ., Cat.
de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
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31. Ambroci Nicolae. Repere legislative ale controlului farmaceutic
intern (cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab. șt. farm., prof. univ., Cat.
de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
32. Manastîrli Elena. Intermedierea în procesul de aprovizionare
farmaceutică: aspecte teoretice și legislative (cond. şt. – Vladimir
Safta, dr. hab. șt. farm., prof. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile
Procopișin”).
33. Corcodel Svetlana. Magazine farmaceutice și rolul acestora în diverse țări (cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab. șt. farm., prof. univ.,
Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
34. Putere Doina. Analiza de marketing a medicamentelor eliberate
fără prescripţie medicală (Over the Counter) (cond. şt. – Liliana
Dogotari, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile
Procopișin”).
35. Cazacu Mihaela. Analiza comparativă a cerințelor internaționale în
stabilirea echivalenței medicamentelor generice (cond. şt. – Anatolie
Peschin, asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
36. Noviţcaia Emilia. Asistența cu medicamente a bolnavilor de tuberculoză în Republica Moldova (cond. şt. – Anatolie Peschin, asist.
univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
37. Faina Elena. Evoluția structurii corporative a industriei farmaceutice mondiale (cond. şt. – Anatolie Peschin, asist. univ., Cat. de
farmacie socială „Vasile Procopișin”).
38. Rencheci Iana. Accesul la medicamente prin intermediul acoperirii
universale cu servicii de sănătate (cond. şt. – Elena Chițan, asist.
univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
39. Armanov Mariana. Asistența farmaceutică a pacienților cu
HIV/SIDA în Republica Moldova (cond. şt. – Elena Chițan, asist.
univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
40. Parpalac Lia. Metodologia determinării necesarului de medicamente pediatrice (cond. şt. – Lucia Sîbii, asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
41. Șarpe Aurelia. Siguranța în prescrierea medicamentelor copiilor
(cond. şt. – Lucia Sîbii, asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile
Procopișin”).
42. Gonța Olga. Evaluarea nivelului de încredere al vârstnicilor în
informația oferită de farmacist (cond. şt. – Tatiana Șchiopu, asist.
univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
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43. Russu Elena. Rolul farmacistului în realizarea politicii utilizării
raționale a medicamentelor (cond. şt. – Svetlana Șcetinina, asist.
univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
44. Cogut Raisa. Studiul comparativ al activității farmaceutice în unele
țări ale lumii (cond. şt. – Svetlana Șcetinina, asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”).
45. Mironiuc Irina. Abordări teoretice în producerea de medicamente
pe plan mondial (cond. şt. – Elena Zgîrcu, asist. univ., Cat. de
farmacie socială „Vasile Procopișin”).
46. Guleac Cristina. Evaluarea produselor vegetale și fitopreparatelor
cu conținut de substanțe amare (cond. șt. – Maria Cojocaru-Toma,
dr. șt. farm., conf. univ. Cat. de farmacognozie și botanică farmaceutică).
47. Florea Nadejda. Studiul morfo-anatomic al speciei Solidago
virgaurea L. din flora Republicii Moldova (cond. șt. – Cornelia Fursenco, asist. univ., Cat. de farmacognozie și botanică farmaceutică).
48. Croitor Veronica. Analiza calitativă a speciei Passiflora incarnata
L. (cond. șt. – Anna Benea, asist. univ. Cat. de farmacognozie și botanică farmaceutică).
49. Tăbăcaru Adriana. Plante cu acţiune antihelmintică (cond. șt. –
Anna Benea, asist. univ. Cat. de farmacognozie și botanică farmaceutică).
50. Enache Cecilia. Formularea și tehnologia sistemelor cu retenție
gastrică prelungită (cond. şt. – Eugen Diug, dr. hab. şt. farm., prof.
univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor).
51. Mandraburca Cristina. Formularea și tehnologia sistemelor cu
eliberare controlată pentru administrare oculară (cond. şt. – Eugen
Diug, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor).
52. Spoiala Alexandru. Studiul disponibilității farmaceutice a unor sortimente de paracetamol (cond. şt. – Eugen Diug, dr. hab. şt. farm.,
prof. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor).
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SECŢIA nr. 12
ACTUALITĂŢI ÎN ŞTIINŢELE UMANISTICE

Subsecţia 1. Filosofie şi bioetică
Catedra de filosofie şi bioetică.
Aula nr. 3, Blocul didactic nr. 4
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194B)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

V. Ojovanu, dr. hab. filos., conferenţiar universitar

Coordonatori: T. Ţîrdea, dr. hab. filos., profesor universitar
D. Nistreanu, dr. filos., conferenţiar universitar
A. Eşanu, dr. filos., conferenţiar universitar
Secretari:

D. Rusnac, lector universitar
D. Zagnat, student, anul III, Facultatea de Stomatologie

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Ojovanu Vitalie. Răspândirea cunoștințelor de bioetică medicală în
Republica Moldova: o analiză la zi a performanțelor și carențelor.
2. Eşanu Anatolie. Conflicte locale și regionale din perspectiva bioeticii globale.
3. Banari Ion. Managementul decizional în actul medical autohton:
abordare bioetică.
4. Rubanovici Ludmila. Aspectul bioetic al calității vieții.
Postere:
1. Dorosevici Alexandr. Subiectul vulnerabilității pacienților cu maladii psihice: analiză curentă și configurări ale problemelor de perspectivă.
2. Bezu Liviu. Aspecte bioetice ale corelării asistenței medicale și farmaceutice în terapia maladiilor cronice.
3. Andoni Viorel. Actualitatea exigențelor etico-medicale în medicina
de familie.
4. Rusnac Daniela. Etica cercetării și aplicarea principiilor bioetice în
contextul expertizei umanitare.
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5. Federiuc Victoria. Sistemul farmaceutic în raport cu sistemul sănătății: perspective bioetice ale medicinei personalizate.
6. Șargu Elena. Asistența medicală și aplicarea principiilor bioetice în
contextul medicalizării societății.
7. Cojocaru Viorel. Specificul aplicării reperelor bioetice în serviciul
medical din penitenciare.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Harabari Ștefan. Violența în familiile persoanelor cu dizabilități
mintale drept subiect de abordare al bioeticii sociale (cond. șt. ‒
Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și
bioetică).
2. Chelmenciuc Leonida. Gândirea pozitivă în tratamentul patologiilor
somatice severe (cond. șt. ‒ Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf.
univ., Cat. de filosofie și bioetică).
3. Florea Adriana. Comportamentul față de medicament – problemă
multiaspectuală a bioeticii de azi (cond. șt. ‒ Vitalie Ojovanu, dr.
hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
4. Burghelea Alexandrina-Elena. Aspecte etice ale conflictului în
colectivul medical (cond. șt. ‒ Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf.
univ., Cat. de filosofie și bioetică).
5. Cebotari Mihaela. Efectul Placebo la diverse categorii de pacienți
(cond. șt. ‒ Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
6. Ojovan Vitalina. Medicația afecțiunilor endocrine cu morbiditate
înaltă în optica medicală (cond. șt. ‒ Didina Nistreanu, dr. filos.,
conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
7. Pușcaș Mihaela. Repere dialectice în teoria și practica medicală
(cond. șt. ‒ Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
8. Ostap Felicia, Iurcu Victoria. Teorii etice în activitatea medicală
(cond. șt. ‒ Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
9. Colţa Victoria. Problema fericirii în filosofie (cond. șt. ‒ Anatolie
Eșanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
10. Hâncu Cristina. Agresivitatea umană (cond. șt. ‒ Anatolie Eșanu,
dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
11. Abdulraghimova Ainura. Psihanaliza (cond. șt. ‒ Anatolie Eșanu,
dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
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12. Zagnat Dan. Aspectul bioetic al suicidului (cond. șt. ‒ Ludmila
Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
13. Zubco Veronica. Rolul analizei tranzacționale în comunicarea
eficientă medic-pacient (cond. șt. ‒ Ludmila Rubanovici, dr. filos.,
lect. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
14. Burduniuc Sorina. Condiția umană în creația lui Octavian Paler
(cond. șt. ‒ Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
15. Chetreanu Cristina. Importanța comunicării non-verbale în relația
medic-pacient (cond. șt. ‒ Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ.,
Cat. de filosofie și bioetică).
16. Țviatcova Carina. Сущность личности и способность понимать
себя (cond. șt. ‒ Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de
filosofie și bioetică).
17. Tomulescu Cătălina. Aspectul bioetic al relației medic-copilpărinte în pediatrie (cond. șt. ‒ Daniela Rusnac, asist. univ., Cat. de
filosofie și bioetică).
18. Ciobanu Doina. Problema implicării copiilor în studiile clinice:
aspecte medico-bioetice (cond. șt. ‒ Daniela Rusnac, asist. univ.,
Cat. de filosofie și bioetică).
19. Mărgineanu Doina. Luarea deciziilor în practica pediatrică: principii generale (cond. șt. ‒ Daniela Rusnac, asist. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
20. Filippov Iana. Specificul acordului informat în pediatrie: aspecte
medico-bioetice (cond. șt. ‒ Daniela Rusnac, asist. univ., Cat. de
filosofie și bioetică).
21. Buga Natalia. Aspecte ale transplantologiei autohtone în câmpul
socio-bioetic (cond. șt. ‒ Daniela Rusnac, asist. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
Postere:
1. Burlacu Natalia. Rolul sentimentelor în comunicare (cond. șt. ‒
Anatolie Eșanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
2. Medvedeva Ecaterina. Медицинская антропология. История
развития в США (cond. șt. ‒ Anatolie Eșanu, dr. filos., conf. univ.,
Cat. de filosofie și bioetică).
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3. Bargan Svetlana. Медицинская антропология: понятие и направления (cond. șt. ‒ Anatolie Eșanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
4. Orlioglo Janna. Existențialismul în opera lui Dostoievski (cond. șt. ‒
Anatolie Eșanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
5. Mogîldea Maria. Fenomenul terorism: aspecte socio-filosofice
(cond. șt. ‒ Anatolie Eșanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și
bioetică).
6. Popov Gabriel. Problema patologiei informaționale (cond. șt. ‒
Anatolie Eșanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
7. Lupu Corina, Moisei Ana-Maria. Obiectivitate și subiectivitate în
medicină (cond. șt. ‒ Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie și
bioetică).
8. Stamati Ion. Valoarea și necesitatea argumentării în actul medical
(cond. șt. ‒ Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie și bioetică).
Subsecţia 2. Limbi moderne
Catedra de limbi moderne.
Preşedinte:

D. Eşanu-Dumnazev, dr. pedagogie, lector universitar

LIMBA FRANCEZĂ
Aula nr. 6, Blocul didactic nr. 3 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194B)
18 octombrie, ora 8:30
Coordonatori: A. David, asistent universitar
R. Scutelnic, asistent universitar
Secretari:

V. Voloşciuc, asistent universitar
C. Basoc, studentă, anul II, Facultatea de Farmacie

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. David Ala. Probleme actuale ale cercetării textului medical.
2. Voloșciuc Veronica. Elemente de mitologie în terminologia medicoframaceutică în limba franceză.
3. Scutelnic Raisa. Necesitatea predării gramaticii la orele de limba
franceză.
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Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Basoc Carmelia. Thé vert – des bienfaits pour la santé (Ceaiul verde
– beneficii pentru sănătate) (cond. şt. – Livia Uncu, dr. şt. farm.,
conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică; cond. lingv.
– Veronica Voloşciuc, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
2. Bardiucov Nadejda. Le bicarbonate de soude et ses bienfais
(Bicarbonatul de sodiu şi beneficiile acestuia) (cond. şt. – Anatolie
Nistreanu, dr. şt. farm., prof. univ., Cat. de farmacognozie şi botanică
farmaceutică; cond. lingv. – Veronica Voloşciuc, asist. univ., Cat. de
limbi moderne).
3. Ciocan Erica. Le miel – un super médicament naturel (Mierea – un
super medicament natural) (cond. şt. – Maria Cojocaru-Toma, dr. şt.
farm., conf. univ., Cat. de farmacognozie şi botanică farmaceutică;
cond. lingv. – Veronica Voloşciuc, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
4. Scutari Adrian. Dénutrition: diagnostic et prise en charge (Denutriţia: diagnostic şi îngrijire) (cond. şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. med.,
conf. univ., Cat. de igienă generală; cond. lingv. – Ala David, asist.
univ., Cat. de limbi moderne).
5. Arapu Gabriel. Allergies alimentaires (Alergii alimentare) (cond. şt.
– Elena Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă generală;
cond. lingv. – Ala David, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
6. Şişianu Daniela. Obésité chez les enfants et les ados (Obezitatea la
copii şi adolescenţi) (cond. şt. – Gheorghe Caradja, dr. şt. med.,
conf. univ., Cat. de endocrinologie; cond. lingv. – Raisa Scutelnic,
asist. univ., Cat. de limbi moderne).
7. Iacob Mirela. Autisme: informations et traitements (Autism:
informaţii şi tratamente) (cond. şt. – Ion Coşciug, dr. şt. med., conf.
univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală; cond.
lingv. – Raisa Scutelnic, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
8. Ganea Patricia. Mythes et réalités sur le cancer (Mit și realitate despre
cancer) (cond. șt. – Zinovia Zorina, asist. univ., Cat. de anatomie a
omului; cond. lingv. – Ala David, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
9. Socolon Dan. L’hôpital dans l’histoire de la médecine (Spitalul în
istoria medicinei) (cond. șt – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect.
univ., Cat. de filosofie și bioetică; cond. lingv. – Ala David, asist.
univ., Cat. de limbi moderne).
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10. Brănza Gabriela. L’influence des médias sur les troubles alimentaires (Influența mass-media asupra tulburărilor de alimentație)
(cond. șt. – Gheorghe Caradja, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de endocrinologie; cond. lingv. – Daniela Eșanu-Dumnazev, dr. pedagogie,
lect. univ., Cat. de limbi moderne).
11. Agapii Mihaela. Lutte contre l'abus de l'alcool (Lupta împotriva
abuzului de alcool) (cond. șt – Anatol Nacu, dr. hab. șt. med., prof.
univ., Cat. de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală; cond.
lingv. – Daniela Eșanu-Dumnazev, dr. pedagogie, lect. univ., Cat. de
limbi moderne).
LIMBA ENGLEZĂ
Aula nr. 7, Blocul didactic nr. 3 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194B)
18 octombrie, ora 8:30
Coordonatori: O. Tumuruc, asistent universitar
L. Panciuc, asistent universitar
Secretari:

N. Doronin, asistent universitar
M. Tucan, studentă, anul II, Facultatea de Farmacie

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Şimanschi Marcela. Valorificarea corelativă a stereotipurilor mitologice centrată pe modelarea limbajului profesional medical.
2. Doronin Natalia. Rolul metacogniției și reflecției în învățământul
universitar.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Plugaru Dan. Ebola virus particularities (Particularitățile virusului
Ebola) (cond. șt. – Diana Pașa, asist. univ., Cat. de anatomie a omului; cond. lingv. – Viorica Cazac, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
2. Voicu Irina. Miracle of birth (Miracolul nașterii) (cond. şt. –
Gheorghe Paladi, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de obstetrică și
ginecologie nr. 2; cond. lingv. – Marcela Șimanschi, asist. univ., Cat.
de limbi moderne).
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3. Popozoglo Marina. Transplantation (Transplantul) (cond. şt. –
Ghenadie Conțu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 1
„Nicolae Anestiadi”; cond. lingv. – Marcela Șimanschi, asist. univ.,
Cat. de limbi moderne).
4. Dumitraș Mariana. Skin – the field of infection in esthetic therapy
(Pielea – câmp de infecție în terapia estetică) (cond. șt. – Elina Pelin,
dr. șt. med., conf. univ., Cat. de histologie , citologie şi embriologie;
cond. lingv. – Liliana Panciuc, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
5. Suman Lidia. History of doctor’s white coat (Istoria halatului alb)
(cond. șt. – Serghei Suman, dr. hab. șt. med., conf. univ., Cat. de anatomie topografica şi chirurgie operatorie; cond. lingv. – Liliana
Panciuc, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
6. Vieru Odri. Stress management (Managementul stresului) (cond. șt.
– Ion Coșciug, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie
și psihologie medicală; cond. lingv. – Liuba Maxian, asist. univ., Cat.
de limbi moderne).
7. Spatari Anastasia. Innovative tools for cancer surgery (Tehnologii
inovative în chirurgia oncologică) (cond. șt. – Irina Cepoida, asist.
univ., Cat. de radiologie și imagistică; cond. lingv. – Liuba Maxian,
asist. univ., Cat. de limbi moderne).
8. Stratu Otilia, Buleico Diana. Ketogenic diet (Dieta ketogenică)
(cond. șt. – Svetlana Capcelea, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de biologie moleculara și genetică umană, cond. lingv. – Liuba Maxian, asist.
univ., Cat. de limbi moderne).
9. Cernîi Roman. The invention of artificial heart valves by Russian
surgeon Uglov (Invenția supapelor artificiale cardiace de către
chirurgul rus Uglov) (cond. șt. – Zinovia Zorina, asist. univ., Cat.de
anatomie a omului; cond. lingv. – Felicia Șvedov, asist. univ., Cat. de
limbi moderne).
10. Berechelea Natalia. The discovery of teixobactin (Descoperirea
teixobactinei) (cond. şt. – Livia Uncu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat.
de chimie farmaceutică şi toxicologică; cond. lingv. – Natalia
Doronin, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
11. Suveica Anastasia. Liver and its function (Ficatul și funcția acestuia) (cond. șt. – Angela Ciuntu, dr. hab. șt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie; cond. lingv. – Olga Tumuruc, asist. univ., Cat. de
limbi moderne).
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12. Sarivan Ciprian. Fluoridation and painless restoration of the teeth
(Fluorizarea și restaurarea fără durere a dinților) (cond. șt. – Valeriu
Burlacu, dr. șt. med., prof. univ., Cat. de stomatologie terapeutică;
cond. lingv. – Olga Tumuruc, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
13. Bivol Dumitrița. Sleep deprivation: insomnia in teenagers (Privarea
de somn: insomnia la adolescenți) (cond. șt. – Elina Pelin, dr. șt.
med., conf. univ., Cat. de histologie, citologie şi embriologie; cond.
lingv. – Liliana Panciuc, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
14. Bragari Dan. Robotic surgery. Beyond limits (Chirurgia robotică.
Dincolo de limite) (cond. şt. – Ghenadie Conțu, dr. şt. med., conf.
univ., Cat. de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”; cond. lingv. –
Viorica Cazac, lect. univ., Cat. de limbi moderne).
Postere:
1. Morcov Cristiana. Migraine – friend or enemy? (Migrena – prieten
sau dușman?) (cond. șt. – Victor Vovc, dr. hab. șt. med., prof. univ.,
Cat. de fiziologie a omului și biofizică; cond. lingv. – Liliana
Panciuc, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
2. Postu Valeria. Bad habits that affect dental health (Obiceiuri proaste
care afectează sănătatea dentară) (cond. șt. – Valeriu Burlacu, dr. șt.
med., prof. univ., Cat. de stomatologie terapeutică; cond. lingv. –
Natalia Doronin, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
3. Vetrilă Cătălina. Non-dental medical issues the dentist might
discover (Probleme medicale non-stomatologice pe care un dentist lear putea descoperi) (cond. șt. – Valeriu Burlacu, dr. șt. med., prof.
univ., Cat. de stomatologie terapeutică; cond. lingv. – Natalia
Doronin, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
4. Groza Natalia. Dental caries in children: causes, treatament and
prevention (Carii dentare la copii: cauze, tratament și prevenire)
(cond. șt. – Dumitru Sârbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie
oro-maxilo-facială și implantologie orală ,,Arsenie Guțan’’; cond.
lingv. – Liuba Maxian, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
5. Andrieș Elena, Teleucă Milena. Free radicals and antioxidants
(Radicalii liberi și antioxidanții) (cond. șt. – Rodica Peredelcu, asist.
univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică; cond. lingv. – Liuba
Maxian, asist. univ., Cat. de limbi moderne).
6. Procopi Adelina. Medical scientific discoveries in the Republic of
Moldova (Descoperiri științifice medicale în Republica Moldova)
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(cond. șt – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie
și bioetică; cond. lingv. – Felicia Șvedov, asist. univ., Cat. de limbi
moderne).
7. Zaharco Daniela, Zaharco Diana. Acupuncture – a method of
healing in modern medicine (Acupunctura – o metodă de tratament în
medicina modernă) (cond. șt. – Diana Pașa, asist. univ., Cat. de anatomie a omului; cond. lingv. – Felicia Șvedov, asist. univ., Cat. de
limbi moderne).
Subsecţia 3. Limba română şi terminologie medicală
Catedra de limba română şi terminologie medicală.
Aula S, Blocul didactic nr. 3
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194B)
18 octombrie, ora 8:30
Preşedinte:

A. Chiriac, dr. pedagogie, conferenţiar universitar

Coordonatori: A. Busuioc, asistent universitar
A. Lopatiuc, asistent universitar
S. Cravcenco, asistent universitar
Secretari:

G. Ciubotaru, asistent universitar
E. Medvedeva, studentă, anul II, Facultatea de Medicină nr. 1

Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Ciubotaru Galina. Contribuția lui Ion Druță la dezvoltarea limbii
române literare.
2. Melnic Olga. Tehnici de predare – învățare – evaluare a limbii române pentru studenții străini.
Studenţi, rezidenţi
Manifestare literar-istorică
Participă studenții Facultății de Medicină nr. 1.
Centenarul Marii Uniri – moment istoric al românilor de pretutindeni
(cond. şt. – Eleonora Ștefârță, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală).
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Comunicări:
1. Medvedeva Ecaterina, Jaber Mohamad. Limba, istoria, cultura și
neamul – pilonii pe care se sprijină o națiune (cond. şt. – Argentina
Chiriac, dr. pedagogie, conf. univ.; Tatiana Trebeș, asist. univ., Cat.
de limba română şi terminologie medicală).
2. Besan Sebastian, Bergman Alina. Etica și deontologia în medicină
(cond. şt. – Argentina Chiriac, dr. pedagogie, conf. univ., Cat. de
limba română şi terminologie medicală).
3. Vicol Adrian. Importanța vaccinării și maladiile stopate (cond. şt. –
Svetlana Cravcenco, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală).
4. Pietraru Ecaterina. Din folclorul romanic și latin (cond. şt. –
Svetlana Cravcenco, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală).
5. El Assam Yousef. Educație și sănătate – componente ale dezvoltării
umane (cond. şt. – Ina Driga, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală).
6. Belov Ana Maria. Obezitatea, boala secolului XXI – o problemă
majoră de sănătate (In Memoriam – Vasile Botnarciuc, dr. hab. filol.,
prof. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală).
7. Abu Ahmed Bashar. Confidențialitatea în relația medic-pacient
(cond. şt. – Olga Melnic, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală).
8. Choi Richard Jeongwoo Won. Introducere în terminologia stomatologică (cond. şt. – Victoria Vîntu, dr. filol., lect. univ., Cat. de limba
română şi terminologie medicală).
9. Eremeiev Nikita. Tumorile cerebrale: diagnosticare și pronostic
(cond. şt. – Maria Pruteanu, dr. pedagogie, conf. univ., Cat. de
limba română şi terminologie medicală).
10. Șeremet Xenia. O lună fără țigări (experiment) (cond. şt. – Galina
Ciubotaru, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală).
11. Abu Kishik Amna. Cum ne afectează stresul? (cond. şt. – Aliona
Busuioc, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală).
12. Zamostina Valentina, Calghina Alina, Bargan Svetlana. Elemente esențiale de comunicare a diagnosticului grav (cond. şt. –
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Silvia Nastasiu, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie
medicală).
13. Macari Valeria. Părți ale corpului uman folosite în zicătorile și
proverbele românești (cond. şt. – Nadejda Bâlici, asist. univ., Cat. de
limba română şi terminologie medicală).
Postere:
1. Massarwi Jana Ahmad. Gestionarea conflictelor și a agresivității
în relațiile sociale și relația medic-pacient (cond. şt. – Alina
Lopatiuc, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie
medicală).
2. Bandalac Cătălina, Dascaliuc Constanța. Despre zodia Cancerului (cond. şt. – Svetlana Cravcenco, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală).
3. Chiruțac Virginia. Din mitologia greco-romană (cond. şt. –
Svetlana Cravcenco, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală).
4. Lesnaia Magdalena. E mai ușor să previi decât să tratezi o maladie
(cond. şt. – Nadejda Bâlici, asist. univ., Cat. de limba română şi
terminologie medicală).
5. Iasabaș Olga. Calitățile sufletești ale viitorului medic (cond. şt. –
Nadejda Bâlici, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie
medicală).
Subsecţia 4. Pregătire preuniversitară
Centrul de instruire preuniversitară.
Sala Multimedia, Centrul de instruire preuniversitară
(str. Nicolae Testemiţanu, nr. 23/2)
18 octombrie, ora 13:30
Preşedinte:

V. Gonciar, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Coordonatori: D. Corobcean, asistent universitar
V. Costin, asistent universitar
Secretari:

S. Căzănescu, asistent universitar
Yousef Abu Eltaif, student, anul I, Facultatea de
Stomatologie
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Cadre ştiinţifico-didactice
Comunicări:
1. Costin Viorica, Ceoban Didina. Publicistul Mihai Eminescu – spirit
justițiar, fire vizionară, românul patriot absolut.
2. Corobcean Doina. Abordarea pragmalingvistică a numelor proprii
de persoană.
3. Cojocaru Nina. Din istoria limbii române.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Dodiya Patrh. Notorietăți din domeniul medicinei în India (cond. şt.
– Doina Corobcean, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară).
2. Fayaz Zubair. File din istoria Indiei (cond. şt. – Doina Corobcean,
asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară).
3. Azhivathkal Abhilash, Ruksana, Mele Kuzhiyil Aswathy. Efecte
ale poluării mediului în Kerala (cond. şt. – Doina Corobcean, asist.
univ., Centrul de instruire preuniversitară).
4. Mohan Monisha. Meloterapia – tratamentul prin muzică (cond. şt. –
Viorica Costin, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară).
5. Ahmed Abdirahman Abdirisak. Bucătăria somaleză: tradiții și
modernitate (cond. şt. – Viorica Costin, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară).
6. Abu Eltaif Yousef. Utilizarea uleiurilor esențiale în scop terapeutic
(cond. şt. – Svetlana Căzănescu, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară).
7. Abu Yeheya Omar. Alimentația raw vegană – ideală pentru întărirea
imunității (cond. şt. – Svetlana Căzănescu, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară).
8. James Jefin. Tratamentul naturist în India (cond. şt. – Didina
Ceoban, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară).
9. Raveendran Vishal, Ebin John Thomas. Artele marțiale – un
adevărat spectacol al forței (cond. şt. – Didina Ceoban, asist. univ.,
Centrul de instruire preuniversitară).
10. Sanal Kumar Abhinand. Dansul indian – o veritabilă feerie (cond.
şt. – Didina Ceoban, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară).
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11. Valiyapeediyekal Febitha, Sreelakshmi Sunil Kumar. Bucătăria
tradițională indiană (cond. şt. – Nina Cojocaru, asist. univ., Centrul
de instruire preuniversitară).
Postere:
1. Dinesh Nishya, Kariadath Nandha Krishnan. Luptătorii pentru
identitate (cond. şt. – Doina Corobcean, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară).
2. Prakash Anugraha, Surendran Aswathi. Arta de a fi medic (cond.
şt. – Doina Corobcean, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară).
3. Abu Abed Suleiman, Abu Ganem Ahmad. Remedii naturale în
lupta contra cancerului (cond. şt. – Svetlana Căzănescu, asist. univ.,
Centrul de instruire preuniversitară).
4. Abu Rjela Mohammad. Proprietățile medicinale ale uleiului de ricin
(cond. şt. – Svetlana Căzănescu, asist. univ., Centrul de instruire
preuniversitară).
5. Malamol Kandungolath Das Krishna, Merin Aiswarya,
Pokkalath Muhamadali Riya. Turismul în India (cond. şt. – Nina
Cojocaru, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară).
SECŢIA nr. 13
DEZVOLTAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE MEDICALE:
TENDINŢE, PROBLEME, SOLUŢII

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a IP USMF Nicolae Testemiţanu.
Centrul de Informare INFOMEDICA nr.3,
Spitalul Clinic Republican (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 29)
18 octombrie, ora 10:00
Preşedinte:

L. Karnaeva, director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Coordonator: S. Ciubrei, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică Medicală
Secretar:

E. Vedean, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică Medicală
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Comunicări:
1. Karnaeva Liubovi. Calitatea serviciilor educaționale din perspectiva
bibliotecii: cazul BȘM, USMF „Nicolae Testemițanu”.
2. Zavtur Galina, Boldescu Valentina. Valori bibliofile din colecția
„Depozit universitar” a Bibliotecii Științifice Medicale a USMF
„Nicolae Testemițanu”.
3. Kalgușkina Tatiana, Varlacova Elena, Covalschi Ludmila, Rusu
Ana, Bot Natalia. Particularitățile elaborării lucrărilor bibliografice
în contextul cerințelor actuale.
4. Șoroc Nona. Politici de prezervare a colecțiilor de documente.
5. Gologan Larisa. Bibliotecile medicale din Republica Moldova prin
prisma Standardului moldovenesc SM ISO 11620:2016 „Informare şi
Documentare”.
6. Barov Tamilla, Carpovici Elena. Dezvoltarea Repozitoriului instituţional în ştiinţe medicale al USMF „Nicolae Testemiţanu”. Probleme. Soluții. Perspective.
7. Gheorghiu Elena, Mamaliga-Pascal Tatiana. Utilizarea edițiilor
periodice de profil farmaceutic: studiu de caz.
8. Ciobanu Silvia, Otgon Aliona, Racu Mariana, Bolocan Galina.
Dezvoltarea colecțiilor și promovarea instituiției prin schimb de
publicații: studiu de caz.
9. Levandovschi-Litvinenco Irina. Specificul servirii informaționale a
utilizatorilor-rezidenți în serviciul „Împrumut Publicații Științifice”.
10. Vedean Elizaveta. Activitatea Centrului de Informare Europeană al
BȘM, USMF „Nicolae Testemițanu”.
11. Ciubrei Silvia. Cultura informației a studenților-doctoranzi: cazul
Școlii doctorale în domeniul știinţelor medicale.
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