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AGENDA 

 

14:00 – 14:30 Cuvânt de salut 
Acad. Stanislav GROPPA 
Președintele Consiliului Științific  
Prorector pentru a activitate de cercetare 

14:30 – 14:40 20.80009.8007.05 Explorarea infecțiilor nosocomiale 
în unitățile de terapie intensivă. Elaborarea 
preparatelor antibacteriene noi. 

Prisacari Viorel 
dr. hab. șt., med., prof. univ., m.c. AŞM 

14:40 – 14:50 20.80009.8007.06 Chirurgia modernă personalizată în 
diagnosticul și tratamentul complex al tumorilor la 
Copii 

Țîbîrnă Gheorghe 
dr. hab. șt., med, prof. univ.,  
academician al AȘM 

14:50 – 15:00 20.80009.8007.11 Patologia chirurgicală și trauma la 
gravide și postpartum: optimizarea strategiei 
managementului în diagnostic și tratament 

Mișin Igor 
dr. hab. șt. med., prof. univ. 

15:00 – 15:10 20.80009.8007.13 Elaborarea metodelor inedite de 
diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare în 
baza studiului clinico-imunologic și molecular – 
genetic al pacienților cu suspecție la imunodeficiențe 
primare. 

Andrieş Lucia 
dr. hab. şt. med., prof. univ. 

15:10 – 15:20 20.80009.8007.16 Implementarea unei metode 
chirurgicale în tratamentul glaucomului cu 
implantarea șuntului cu supapă elaborat 

Bendelic Eugeniu 
dr. hab. șt. med., prof. univ. 

15:20 – 15:30 20.80009.8007.19 Fenomenul dopajului juvenil la 
sportivi în abordarea bioetico- medicală 

Jucov Artiom 
dr. șt. med., conf. univ. 

15:30 – 15:40 20.80009.8007.30 Tehnologii noi patogenetic 
argumentate în tratamentul chirurgical complex 
miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular al 
pacienților cu complicații potențial letale ale cirozei 
hapatice 

Anghelici Gheorghe 
dr. hab. șt. med., conf. cerc. 

15:40 – 15:50 20.80009.8007.31 Anomaliile congenitale chirurgicale 
la nou-născut, sugar, adolescent. Chirurgia 
reconstructivă în afecțiunile malformative congenitale 
la copil 0-18 ani 

Gudumac Eva 
dr. hab. șt. med., prof. univ.,  
academician al AȘM 

15:50 – 16:00 20.80009.8007.36 Abordarea interdisciplinară 
bioetico-socio-medicală a contigentului vulnerabil de 
populație cu stare severă de sănătate și posibilitățile 
de reabilitare 

Ojovan Vitalie 
dr. hab. filos., conf. univ. 

16:00 – 16:30 Concluzii 


