Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2018 a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele: Ţîbîrnă Gheorghe, - academician al AŞM
II. Activitatea ştiinţifică
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor independente
(instituţionale, granturi, de transfer tehnologic, internaţionale)

Conducător al proiectului instituţional. Optimizarea tratamentului multimodal al
cancerului laringian în baza evidențierii particularităților clinicomorfoimunologice.
(perioada de realizare 2015-2018).
III. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3
Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1- 0,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

3
1 (84 pag. Chișinău,
editura ”Universul”)
3
2
3
2
1
1
1

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
Pe parcursul anului de studiu au fost trataţi 31 pacienți cu cancer laringean: 14-st.II;
17- local avansat: 12- st. IIIa, 4-st.IIIb, 1-IVa;
Pentru pacienții cu stadiul I-II au fost elaborate intervenții chirurgicale organomenanjante ca:
Hordectomii; Rezecții de laringe laterală și anterio-laterală. Aceste intervenții chirurgicale au fost
preconizate de a fi efectuate cu echipamentul medical de performanță (microscop ORL, seturi de
instrumentariu specific ORL). Din lipsa aparatajului neinstalat, intervențiile chirurgicale au fost
efectuate prin metoda clasică: Traheostomie + Laringofisură cu electroexcizia tumorii. Pentru
pacienții cu stadiul III-IV a fost efectuat tratament combinat: chirurgical (14- laringectomii tipice
și 3 - laringectomii extinse cu sau fără evidare ganglionară cervicală.) + radioterapie.
La 17 pacienți cu cancer laringean au fost apreciat statutul imun. Ca rezultat, la pacienții cu
procese local-avansate s-a apreciat o diminuare celulară și serică a imunității. La pacienți cu

statutul imun supresat li s-a indicat preparatul Polioxidoniu 6 mg x 2 ori în săptămână,
Lisobact 2 past. x 4 ori/zi, toată perioada postoperatorie până la regenerarea plăgii..
V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

2
3

VI. Activitatea managerială

Conducător Științific al Laboratorului Științific ”Chirurgia Tumorilor Cap și Gît”: tema ”
Optimizarea tratamentului multimodal al cancerului laringian în baza evidențierii
particularităților clinicomorfoimunologice”, (perioada de realizare 2015-2018).
Sunt redactor şef al Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, secţia Ştiinţe Medicale.
Am fost redactor responsabil la editarea a 3 numere a „Buletinului AŞM, secţia de ştiinţe
medicale”. La fel sunt redactor responsabil la Buletinul Societății Oncologilor din Republica
Moldova.
Sunt Președintele Academiei de Științe Medicale din Republica Moldova (organizație nonguvernamentală).
În structura AȘMDM am organizat conferința științifică cu participare internațională: ”Tendințele
fenomenelor demografice din Republica Moldova și păstrarea genofondului țării”

Comitetul organizatoric al conferinței științifico-practice.
VII. Informaţii generale
Pe data de 2 noiembrie am participat la sesiunea a doua a Academiei de Științe Medicale Române.
Raportul ”Evoluția Științei Medicale din Republica Moldova prin prisma CENTENARULUI (1918 2018)”.

Momentul înmînării Titlului de Membru de
Onoare al Academiei de Științe Medicale Române
Domnului academician Gheorghe Țîbîrnă

VIII. Alte activităţi

Momentul înmînării Titlului de Membru Titular
al Academiei de Științe Medicale din R. Moldova
Domnului academician Leon Dănăilă

Am participat cu discursuri şi articole în presă în cadrul „Săptămânii de Combatere a
Cancerului” și emisiuni la RadioMoldova ”Sănătate pentru toți”, cu tematica ”Factorii de risc
și maladiile non-transmisibile”
Am ţinut prelegeri pe parcursul anului la rezidenţii şi studenţii USMF „N.Testemiţanu” în
cadrul ciclului – oncologia.

Semnătura

