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Anexa A  

S T R U C T U R A  
raportului de activitate în anul 2010 pentru membrii titulari şi membrii corespondenŃi ai A.Ş.M. 

I.  Titlul, numele şi prenumele:  łîbîrnă Gheorghe,  - academician al AŞM 
 
II.   Activitatea ştiin Ńifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor 
independente (instituŃionale, granturi, de transfer tehnologic, internaŃionale) 
Conducător al programului instituŃional. Profilaxia complicaŃiilor postoperatorii după 
laringectomii în cancerul laringean.  (perioada de realizare 2006-2010). În anul de 
referinŃă lucrarea se finisează. 

III.   Rezultatele ştiin Ńifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale  
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  
Articole în reviste cu factor de impact 0,1 – 1,0  
Articole în reviste cu factor de impact 0,01 – 0,1  
Articole în alte reviste editate în străinătate 5 
Monografii editate în Ńară 1 
Articole în reviste naŃionale, categoria A  
Articole în reviste naŃionale, categoria B  
Articole în reviste naŃionale, categoria C 3 
Articole în culegeri 19 
Participarea la foruri ştiinŃifice 2 
 

Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate  1 
Numărul de hotărâri pozitive obŃinute 1 
Numărul de brevete obŃinute 1 
Numărul de brevete implementate 1 
Denumirea seminarelor ştiinŃifice organizate: 
„Actualit ăŃi în diagnosticul şi tratamentul cancerului mucoasei cavităŃii bucale” – 
octombrie-noiembrie 2009. 

IV.   Rezultatele ştiin Ńifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 
Pe parcursul anului 2010 au fost trataŃi 25 bolnavi cu Cr laringian.  
Au fost efectuate următoarele variante de operaŃii: 

laringectomie tipică – 18 
laringectomie extinsă superioară – 2 
laringectomie extinsă inferioară – 2 
laringectomie extinsă laterală -1 
laringectomie extinsă anterioară – 1 
laringectomie extinsă posterioară – 1. 

A fost aplicată metoda mecanică de suturare a defectului postoperator la 17 bolnavi. La 4 
bolnavi a fost efectuată şi etapa de plastie a defectului postoperator cu lambou DP.  
Au fost examinate detaliat preparate postoperatorii: laringe înlăturat, laringe înlăturat în 
bloc cu ganglioni limfatici cervicali. 
 

 A fost elaborat Algoritmul m ăsurilor profilactice dup ă laringectomii: 
�   Sanarea cavităŃii bucale. 
�   Aprecierea florei bacteriene a cavităŃii bucale şi căilor respiratorii superioare. 
�   Aprecierea sensibilităŃii florei bacteriene la antibiotice. 
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�   Aplicarea suturii mecanice în suturaea defectului postoperator a faringelui şi 
esofagului cervical. 

�   Aplicarea fibrolaringoscopiei şi bronhoscopiei de sanaŃie în perioada pre- şi 
postoperatorie după laringectomie. 

V.   Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute 5 
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător 
ştiinŃific al tezei de doctorat 

3 

Numărul persoanelor la care aŃi fost conducătorul 
ştiinŃific şi care au susŃinut teza 

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

 

VI.    Activitatea managerială 

Vice-Director pe ştiinŃă: În anul de referinŃă sectorul ştiinŃific a fost acreditat de către 
comisia CNAA, fiind conferit calificativul „InstituŃie ştiinŃifică de talie internaŃională”. Am 
coordonat activitatea de implementare a elaborărilor ştiinŃifice în activitatea clinică a 
Institutului Oncologic din R.Moldova. 

Am fost Vice-Preşedinte al comitetului organizatoric al Congresului III NaŃional de 
Oncologie cu participare internaŃională.  

Sunt redactor responsabil la editarea Buletinului Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, secŃia 
ŞtiinŃe Medicale. Am fost redactor responsabil la editarea a 4 numere a „Buletinului AŞM, 
secŃia de ştiinŃe medicale”. 

Sunt Preşedinte al Consiliului ŞtiinŃific de SusŃinere a Tezelor pe disciplina 14.00.14. – 
„oncologie şi radioterapie” din cadrul Institutului Oncologic. 
 

VII.   InformaŃii generale. 
Premii, titluri etc. 

Lucrarea „New technologies in cancer treatment” Gh.łîbîrnă, V.Cernat, A.łîbîrnă, 
A.Doruc, V.Darii, A.Clipca; a fost apreciată cu Medalia de Argint la ExpoziŃia 
InternaŃională „The Belgian and InterneŃional trade fair for technological innovation”, 
Brussels, 20 noiembrie 2010. 
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1. Alte activităŃi. 
Am fost Vice-Preşedinte la Congresul III NaŃional de Oncologie cu participare 

internaŃională 
 
SecvenŃe din cadrul Congresului: 
 

    
 

      
 
VIII.  Alte activităŃi.  
Am participat cu discursuri şi articole în presă în cadrul „Săptămânii de Combatere a 

Cancerului”. 
Am Ńinut prelegeri pe parcursul anului la rezidenŃii şi studenŃii USMF „N.TestemiŃanu” în 

cadrul ciclului – oncologia. 
 
 
 
29.12.2010        /Acad. Gh.łîbîrnă/ 


