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The article presents the brief information 
regarding the human scientifi c potential, the 
results of the scientifi c, editorial and innovati-
on activities of the institutions within the fra-
mework of the Section for Medical Sciences 
in 2007. The results achieved in the domains 
of pharmacology, therapy, surgery, oncology, 
obstetrics and gynecology, hygiene etc. as well 
as the implementation of the new methods and 
modern technologies are refl ected. The article 
is addressed to the medical doctors, scientists 
and students.  

În conformitate cu direcţia strategică pentru anii 
2006-2010 „Biomedicina, farmaceutica, menţinerea 
şi fortifi carea sănătăţii”, colaboratorii sectorului şti-
inţifi c al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării 
în număr de 10 membri de profi l au efectuat inves-
tigaţii ştiinţifi ce în cadrul a 64 de proiecte ştiinţifi ce 
instituţionale, din care 14 fundamentale, 5 proiecte 
în cadrul Programului de stat „Elaborarea şi im-
plementarea noilor preparate farmaceutice în baza 
utilizării materiei prime locale”, 7 proiecte indepen-
dente, 1 proiect de inovare şi transfer tehnologic, 
3 granturi internaţionale şi 2 proiecte de cercetare 
realizate în comun cu Fondul Cercetări Fundamen-
tale din Rusia. 

Pe parcursul anului cei 587 de cercetători ştiin-
ţifi ci, dintre care 80 de doctori habilitaţi şi 229 de 
doctori în ştiinţe, au editat 67 de monografi i, manu-
ale, ghiduri practice şi compendii, 505 de articole 
recenzate, 102 de articole şi 212 de teze în ediţii 
internaţionale. Au fost obţinute 19 substanţe noi, 29 
de brevete, 49 certifi cate de drept de autor, Trofeul 
AGEPI pentru inovare şi creativitate (USMF) şi im-
plementate 19 brevete. Au fost susţinute 18 teze de 
doctor şi 2 de doctor habilitat în ştiinţe medicale. La 
diverse expoziţii, saloane, târguri internaţionale şi 
naţionale exponatele prezentate au fost menţionate 
cu 25 medalii de aur, 18 de argint şi 17 de bronz. În 
practica medicală au fost implementate 99 de meto-
de noi de diagnostic, tratament şi profi laxie a diferi-
telor maladii, ceea ce a dus la ameliorarea vădită a 
indicilor de activitate a instituţiilor medicale.

Colaboratorii instituţiilor au organizat şi au par-

ticipat la numeroase congrese, conferinţe, simpozi-
oane naţionale şi internaţionale. Au fost efectuate 
investigaţii comune şi stabilite relaţii ştiinţifi ce di-
recte cu cercetători din România, Germania, SUA, 
Rusia, Ucraina, Israel, Italia etc.  

Rezultate notabile au obţinut cercetătorii sec-
torului ştiinţifi c al USMF „N. Testemiţanu”. A fost 
demonstrată efi cacitatea tratamentului complex 
chirurgical în combinaţie cu cel conservator în în-
sănătoşirea completă cu restabilirea funcţiei urechii 
medii. Implementarea microchirurgiei endoscopice 
laringiene a redus esenţial frecvenţa recidivelor a 
papilomatozei laringelui în 60% cazuri. În premie-
ră, a fost demonstrată efi cienţa aplicării metodei de 
hemofi ltraţie la pacienţii cu pancreatită acută seve-
ră, ce a permis să se reducă durata de spitalizare, 
letalitatea postoperatorie, reabilitarea şi reintegra-
rea socio-economică completă a pacienţilor. Au fost 
selectaţi markerii homeostazici ce permit evaluarea 
gravităţii sindromului de endotoxicoză şi a modifi -
cărilor clinico-paraclinice, prognozarea evoluţiei şi 
efi cacităţii tratamentului, s-au aplicat noi tehnici de 
tratament medico-chirurgical. S-a implementat în 
practică metoda de monitorizare a emboliilor prin 
metoda Doppler la pacienţii cu disritmii cardiace şi 
AVC ischemic. S-a propus ipoteza nouă a procesu-
lui miodistrofi c în DMP Duchenne. Pentru prima 
dată au fost apreciate obiectiv dereglările funcţiei 
duodenului în malrotaţii duodenale clinic estimate 
în 3 grade. S-a stabilit că implicarea proceselor imu-
ne, autoimune şi autoagresive în evoluţia şi involu-
ţia fenomenului „Aterogenesis” devine decisivă, în 
ansamblul nosologic de sorginte cardiovasculară, cu 
patomorfoza foarte variată. A fost determinat nivelul 
morbidităţii prin infecţiile septico-purulente în po-
pulaţia rurală şi urbană a Republicii Moldova, s-au 
depistat 10 substanţe cu proprietăţi antimicrobiene 
pronunţate. A fost efectuat studiul complex al sorti-
mentului de medicamente incluse în Nomenclatorul 
de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova 
şi propuşi noi producători de medicamente. 

În zilele de 3-6 octombrie la Chişinău a avut loc 
cel de-al X-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor 
„Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova, care 
a întrunit 300 de delegaţi, inclusiv 125 din străină-
tate  (Germania, Austria, Rusia, România, Bieloru-
sia, Ucraina, Kazahstan, Tadjikistan). Conferinţa a 
recomandat extinderea aplicării tehnologiilor mi-
niinvazive contemporane în tratamentul maladiilor 
chirurgicale, îmbunătăţirea continuă a pregătirii 
profesionale a chirurgilor prin stagii internaţionale 
şi naţionale în clinicile specializate, participări la 
foruri ştiinţifi ce şi congrese etc. 
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În cadrul Programului de stat „Elaborarea şi im-
plementarea noilor preparate farmaceutice în baza 
utilizării materiei prime locale” s-au efectuat lucră-
rile pentru obţinerea substanţelor biologic active din 
materia primă autohtonă şi prin sinteză, s-au elabo-
rat 4 tipuri de uleiuri din seminţe de struguri, bostan 
etc., 4 preparate entomologice cu acţiune antiinfl a-
matoare, hepatoprotectoare şi imunomodulatoare, 4 
serii ale cărbunelui activ Medica –E350 şi un com-
pus antibacterian „Izohidrafural”.

S-au studiat reacţiile de adaptare şi menţinere de 
către organism a mediului intern constant şi variabil 
- cele mai importante calităţi ale organismului, care 
asigură desfăşurarea normală a funcţiilor fi ziologi-
ce, supravieţuirea şi păstrarea sănătăţii.

În cadrul Institutului de Cardiologie s-au obţinut 
probe care indică capacitatea unor remedii naturale 
de a infl uenţa benefi c remodelarea funcţională car-
diacă şi vasculară. O premieră a constituit relevarea 
efectelor cardioprotectoare ale statinelor suplimen-
tate în tratamentul cu chimiopreparate în limfomul 
nonhodjkin. S-a constatat că 51% din bolnavii cu 
infarct miocardic acut prezintă tulburări ale metabo-
lismului glucidic, inclusiv diabetul zaharat - 27 % şi 
toleranţă alterată la glucoză - 24%, 30% - evidenţi-
ate pentru prima dată.

Colaboratorii Centrului Chirurgie a Inimii au 
elaborat şi aplică în practică tehnologia pentru de-
celularizarea allogrefelor umane in vitro. Datele 
obţinute confi rmă creşterea homogrefelor odată cu 
creşterea copilului. S-au perfecţionat şi s-au elabo-
rat noi tehnici operatorii reconstructive în depen-
denţă de forma anatomică a viciului cardiac.  

La iniţiativa Biroului Secţiei, în octombrie 2007 
a fost organizată Conferinţa ştiinţifi că de oncologie 
cu participare internaţională sub genericul “Proble-
me de etiopatogenie, diagnostic, tratament şi reabi-
litare a bolnavilor cu tumori în regiunea capului şi 
gâtului”, la care au luat parte peste 250 de delegaţi, 
inclusiv 13 din alte ţări. S-a decis crearea în cadrul 
Institutului Oncologic a Centrului de excelenţă în 
chirurgie oncologică.

În urma cercetărilor efectuate în cadrul ICŞ în 
domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului 
s-a stabilit că implementarea auditului deceselor 
perinatale şi trecerea la conduita standardizată a 
gravidelor, parturientelor şi nou-născuţilor duce la 
micşorarea riscurilor perinatale şi infantile şi oferă 
posibilitatea naşterii sigure. Realizarea proiectului 
internaţional „Modernizarea sistemului perinato-
logic în RM”, susţinut de Biroul de Cooperare al 

Elveţiei la Chişinău, a demonstrat că la prematurii 
cu greutatea la naştere ≤1500 g în urma utilizării 
tehnologiilor moderne şi non-invazive de suport 
respirator s-a redus incidenţa Sindromului detre-
sei respiratorii de 1,4 ori. Au fost stabiliţi factorii 
potenţiali de risc pentru decesul perinatal în cadrul 
proiectului dedicat auditului decesului perinatal la 
copiii cu greutatea ≥2500 g, susţinut de Federaţia 
Internaţională de Obstetrică-Ginecologie.

În cadrul Centrului Naţional de Sănătate a Re-
producerii şi Genetică Medicală s-a implementat 
metoda de inseminaţie intracitoplazmatică a sper-
matozoizilor, asigurând obţinerea sarcinii în 38,3% 
cazuri. S-au identifi cat 4 mutaţii noi, inclusiv 3 mu-
taţii ce n-au fost menţionate anterior în bazele inter-
naţionale de date ale mutaţiilor de hemofi lie A şi B.   

S-au elaborat criterii funcţional-diagnostice şi 
endoscopice de evaluare a procesului distrucriv în 
tuberculoza pulmonară (caz nou), care permit pre-
venirea progresării distracţiei şi contribuie la reduce-
rea cheltuielilor în tratamentul acestui contingent de 
bolnavi. S-au perfecţionat măsurile antiepidemice în 
condiţiile reformei ocrotirii sănătăţii în RM şi imple-
mentării strategiei DOTS şi DOTS PLUS. S-a obţi-
nut un efect economic esenţial datorită implementării 
complexului metodelor limfologiei clinice.  

La Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 
continuă implementarea Sistemului Informaţional 
Medical Integrat „Management Spitalicesc - Hospi-
tal Manager Suite”, formarea bazei de date privind 
pacienţii din Republica Moldova cu afecţiuni neu-
rologice.  

Performanţele şi competitivitatea principalelor 
rezultate obţinute în medicina preventivă s-au sol-
dat cu valorifi carea în sistemul de sănătate publică a 
metodelor noi de profi laxie şi tratament al unor ma-
ladii infecţioase prioritare - metode înalt apreciate la 
expoziţiile din Moldova, România, Elveţia, Ucrai-
na, Belgia, fi ind menţionate cu 10 medalii de aur, 2 
de argint şi 3 de bronz, precum şi Ordinul Chevalier. 
Prin studiu de expertiză a fost identifi cată structura 
activităţilor profi lactice, având ca scop extinderea 
principiului de profi laxie a maladiilor şi de imple-
mentare a Politicii Naţionale de Sănătate.

Au fost elaborate şi aprobate proiectele „Stra-
tegiei de dezvoltare a sistemului de sănătate pe ter-
men mediu 2007-2011” şi a Politicii Naţionale de 
Sănătate, care va asigura integrarea eforturilor tutu-
ror structurilor guvernamentale şi a societăţii civile 
în domeniul protecţiei sănătăţii populaţiei (Centrul 
Ştiinţifi co-Practic Sănătate Publică şi Management 
Sanitar). 
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