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Cu privire la rezultatele activităţii 

ştiinţifice, inovaţionale, organizatorice şi 

financiare a Institutului de Medicină 

Urgentă în anul 2015  

 

Adunarea Anuală a Secţiei Ştiinţe Medicale a AŞM în urma examinării Raportului privind 

rezultatele activităţii ştiinţifice, inovaţionale, organizatorice şi financiare a Institutului de Medicină 

Urgentă în anul 2015, prezentat de directorul, profesor Mihail Ciocanu, şi a concluziei Comisiei create 

conform Hotărârii Secţiei Ştiinţei Medicale a AŞM nr. 07 din 18 noiembrie 2015 în componenţa: 

Prisacari Viorel, dr. hab. în şt. med., membru corespondent al AŞM, prof. univ. (preşedinte); Chișlaru 

Leonid, dr. în şt. med., secretar științific al Secţiei Ştiinţe Medicale a AŞM; Mişin Igor, vicedirector pe 

ştiinţă IMU, dr. hab. în şt.  med., prof.; Borovic Eduard, secretar ştiinţific IMU, dr. în şt. med., conf.,; 

Batog Alexandra contabil-şef IMU, constată că în anul de referinţă au fost efectuate cercetări ştiinţifice 

la 3 proiecte instituţionale și 1 proiect din cadrul Programului  de stat.  

Potenţialul uman încadrat în efectuarea cercetărilor: 42 cercetători, inclusiv 8 dr. hab. în şt. 

med. și 7 dr. în şt. med.  

Finanţarea cercetărilor ştiinţifice s-a efectuat în anul 2015 conform contractelor de finanţare 

încheiate cu Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

Obiectivele principale ale activităţii IMU au fost îndeplinite la un nivel adecvat, în volumul şi 

termenii stabiliţi, ce se confirmă prin rezultatele obţinute. 

A fost efectuat studiul particularităţilor acordării asistenţei medicale de urgenţă la etapa de 

prespital în urgenţele cardiovasculare şi cerebrovasculare prin utilizarea tehnologiilor telemedicale 

Este efectuată analiză retrospectivă a influenţei traumatismului organelor abdominale şi 

fracturilor aparatului locomotor asupra rezultatelor tratamentului leziunilor cutiei toracice.  

A fost efectuată studierea polimorfismului clinic al AVC în dependenţă de factorii de risc 

influenţabili şi noninfluenţabili şi asocierea acestora pentru elaborarea grupelor de incluziune a 

pacientilor cu AVC. 



În anul 2015 au fost publicate 190 de lucrări ştiinţifice: ghid instructiv-metodic – 1; 

recomandări metodice – 2; articole în reviste de circulaţie internaţională – 33; articole în reviste cu 

Impact Factor – 3; articole în reviste naţionale recenzate – 54; teze la congrese internaţionale – 41; teze 

la congrese naţionale –43. 

Au fost obţinute certificate de drept de autor – 6, brevete de invenţie – 5, hotărâri de acordare 

a brevetului de invenţie  2, Grand Prize la expoziţii internaţionale – 1, medalii de aur la expoziţii 

internaţionale – 13, medalii de argint – 1, medalii de bronz – 3. 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A SECŢIEI ŞTIINŢE MEDICALE A AŞM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A considera îndepliniţi integral indicii de bază a activităţii Institutului de Medicină Urgentă în 

anul 2015. 

2. A aproba Darea de seamă a Institutului de Medicină Urgentă privind activitatea ştiinţifică, 

inovaţională, organizatorică şi financiarăîn anul 2015. 

3. A elaborarea un protocol de folosire a stimulării magnetice transcraniene și un protocol de 

kinetoterapie la pacienţii cu AVC ischemic in perioada acuta. 

4. A elaborarea un protocol național în domeniul chirurgiei ictusului ischemic și a tratamentului 

chirurgical la pacienții în perioada acută a AVC ischemic. 
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Științe Medicale, dr. șt. med.      Leonid CHIȘLARU  

 

 


