
RAPORTUL  

de activitate în anul 2013 al membrului corespondent al A.Ş.M. 

Ion Corcimaru 

 

1. Membru corespondent al A.Ş.M. ION CORCIUMARU. 

2. Activitatea ştiinţifică 

 

 

I. Conducător al Proiectului Internaţional GIPAP (Glivec International 

Patient Assistance Program) „Opţiuni diagnostice şi curative noi în 

leucemia mieloidă cronică”. 

Proiectul GIPAP s-a început în anul 2007. S-a prelungit acumularea 

materialului. Se studiază eficacitatea preparatului Imatinib (Glivec) în funcţie de 

perioada bolii şi tratamentul precedent. 

Rezultatele obţinute vor fi reflectate în capitolul III al acestei dări de seamă. 

 

  Executor      – doctor în medicină, conf.univ.  V.Musteaţă  

Conducător  – doctor habilitat în medicină,  

   profesor universitar      I.Corcimaru 

 

II. Proiectul internaţional  

„Speranţa copiilor din Republica Moldova” 

 

Proiectul a fost lansat în anul 2010 şi finalizat în anul 2013. În acest an a fost 

dat în expluatare Centrul Educaţional pentru copiii cu tumori maligne din IMSP 

Institutul Oncologic. Acest Centru funcţionează în volum deplin. Sunt pe sfârşit 

lucrările de pregătire a saloanelor aseptice pentru transplantarea celulelor Stem 

hematopoietice.  
 

Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale - 

Monografii în alte ediţii din străinătate - 

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 3 

Rezumate în culegeeri internationale - 

Monografii editate în ţara - 

Articole în reviste naţionale, categoria A - 

Articole în reviste naţionale, categoria B - 

Articole în reviste naţionale, categoria C 3 

Articole în culegeri - 

Participarea la foruri ştiinţifice 1 

 



 

Activitatea inovaţională 

 

Numărul de cereri prezentate  - 

Numărul de hotărîri pozitive obţinute - 

Numărul de brevete obţinute - 

Numărul de brevete implementate - 

3. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte) 

 

Pînă în anul 2013 în Proiectul GIPAP au fost înrolaţi 69 bolnavi. În 

cadrul Proiectului se realizează cercetări ştiinţifice în domeniul diagnosticului 

şi tratamentului leucemiei mieloide cronice. Au fost studiaţi factorii de 

prognostic şi rezultatele diferitor metode de tratament în leucemia mieloidă 

cronică.  

Diagnosticul a fost stabilit în faza cronică tardivă în 90,4±2,32% cazuri. 

Severitatea maladiei şi respectiv, speranţa la viaţă limitată se confirmă prin 

indicii relativ scăzuţi ai supravieţuirii generale a bolnavilor: supravieţuirea 

generală peste 3 ani a constituit 57,5%. Indicii supravieţuirii în sublotul 

investigaţional afiliat de GIPAP peste 3 ani a constituit respectiv 78%, fiind 

net superiori în raport cu sublotul fără tratament cu Glivec (p<0,05). Sexul 

masculin şi scorul EC09-WHO 2-3 după chimioterapie de inducţie pot fi 

considerate ca factori prognostici nefavorabili.  

 

4. Activitatea didactică 

 

Numărul cursurilor ţinute 126 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific 

al tezei de doctorat 
3 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi 

care au susţinut teza  

- 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

 

 



 

 

5. Activitatea managerială 

 

Am activat ca membru al Comisiei de specialitate în domeniul Hematologiei 

şi transfuziologiei. De 2 ori în săptămână am participat în componenţa comisiei 

pentru tratamentul medicamentos costisitor utilizat bolnavilor oncologici şi 

hematologici. 

Împreună cu transfuziologii din Centrul Naţional de transfuzie a sângelui am 

organizat la 11.06.2013 Conferinţa „Actualităţi în asistenţa hemotransfuzională” cu 

participare Internaţională. 

Am participat la Forumul Naţional  pentru Sănătate „Asigurarea accesului 

universal la servicii de sănătate prin acţiuni comune ale Guvernului şi Societăţii”. 

Am pregătit Protocolul Clinic Naţional „Hemofilia la adult”. 

Am organizat evaluarea serviciului transfuzional în Spitalul nr.2 din 

Chişinău şi raioanele Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Cantemir, Taraclia. 

Am calculat necesităţile reale în chimiopreparate pentru tratamentul 

bolnavilor hematologici. 

 

 

 

 

 

 

Membru corespondent  

   al Academiei de Ştiinţe a R.M.      Ion Corcimaru 

 
 


