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Programul științific al Conferinței Studenților, Rezidenților și Tinerilor Cercetători  

în Anesteziologie și Terapie Intensivă „In Memoriam, Profesor Valeriu Ghereg”,  

ediția nr. XV, 28-29 februarie, 2020.  

Sala de conferințe, Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg” 

(Clinica Institutului de Medicină Urgentă, blocul IV, etajul 2) 

str. Toma Ciorbă, 1, Chișinău, MD-2004 

 

 

Vineri, 28 Februarie 2020 

Comunicări scurte 

(09:30-12:30), 10 minute (7 min prezentarea, 2 min. discuții, 1 min. rotația) 

9:30-9:45 

(15 min) 

Deschiderea conferinței 

9:45-10:00 

(15 min) 

Stanislav Manastârschii, doctorand anul II   

(Conducător științific – Adrian Belîi, dr. hab. șt. med., prof. univ.) 

Opioid free anesthesia – o nouă tehnică anestezică?  

Prezentarea primului caz, efectuat în Republica Moldova. 

10:00-10:15 

(15 min) 

Grigore Șișcanu, rezident anul III   

(Conducător științific – Serghei Șandru, dr. hab. șt. med., prof. univ.) 

Scorurile de risc anestezic. Cât de actual rămâne a fi scorul ASA? 

10:15-10:30 

(15 min) 

Adriana Căpăstru, rezident anul IV   

(Conducător științific – Adrian Belîi, dr. hab. șt. med., prof. univ.) 

Prezentarea activității coordonatorului de transplant din Institutul de 

Medicină Urgentă. Dificultăți și provocări întâlnite. 

10:30-10:45 

(15 min) 

Mihai Ambroci, doctorand anul II 

(Conducător științific – Adrian Belîi, dr. hab. șt. med., prof. univ.) 

Hemoragia masivă și pragul de hemotransfuzie – pe când un consens? 

10:45-11:00 

(15 min) 

Gherasim Olga, rezident anul IV 

(Conducător științific – Serghei Șandru, dr. hab. șt. med., prof. univ.) 

Evaluarea ecografică preoperatorie a indexului de colapsibilitate a venei 

cave inferioare și a indexului caval-aortic în calitate de predictor pentru 

hipotensiune după inducția rahianesteziei. 

11:00-11:15 

(15 min) 

Raia Kirka, rezident anul I 

(Conducător științific – Dr. Mihail Boiciuc) 

Scoruri și parametri de evaluare a căilor aeriene dificile. 

11:15-11:30 

(15 min) 

Ariadna Cenușa, rezident anul I 

(Conducător științific – Adrian Belîi, dr. hab. șt. med., prof. univ.) 

Durerea neuropată în cadrul sindromului LETM (longitudinal extended 

transverse myelitis): prezentare de caz clinic și revista literaturii. 

11:30-11:45 

(15 min) 

Constantin Vascauțan, rezident anul I 

(Conducător științific – Adrian Belîi, dr. hab. șt. med., prof. univ.) 

Durerea osoasă, indusă de bisfosfonați: prezentare de caz clinic și revista 

literaturii. 

11:45-12:00 
Viorica Popescu , rezident anul I 

(Conducător științific – Natalia Belîi, dr. șt. med., asist. univ.) 
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Evaluarea necesităților pentru hemofiltrarea veno-venoasă continuă în 

Departamentul ATI al Institutului de Medicină Urgentă. Factorii de risc 

pentru leziunea și insuficiența renală acută. 

12:00-12:15 

Ion Grabovschi, doctorand anul I 

(Conducător științific – Ruslan Baltaga, dr. șt. med., conf. univ.) 

Puterea predictivă a scorurilor RTS, ISS și TRISS la pacienții cu 

traumatisme severe din Republica Moldova 

12:15-12:30 
TBA 

(Conducător științific – Oleg Arnaut, dr. șt. med., conf. univ.) 

TBA 

12:30-12:45 Ședința juriului, selectarea celei mai bune lucrări. Anunțarea rezultatelor. 

Vineri, 28 Februarie 2020 

(14:00–17:00) 

Sala de Conferințe a Institutului de Medicină Urgentă, blocul administrativ, et. 2 

Ședința ordinară a Societății Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova 

14:00-14:15 

(15 min) 

Deschiderea ședinței 

14:15-14:45 

(30 min) 
Gabriel Gurman, Israel 

Alcoolul și anestezia 

14:45-15:15 

(30 min) 
Natan Weksler, Israel 

TBA 

15:15-15:45 

(30 min) 
Gabriela Godoroja, România 

Managementul căilor aeriene dificile la pacientul cu obezitate morbidă. 

15:45-16:15 

(30 min) 
Victor Cojocaru, Republica Moldova 

Managementul minim invaziv al hemodinamicii (tehnologia PiCCO) 

16:15-16:30 

(15 min) 

Prezentarea celei mai bune lucrări, selectate de juriu 

16:30-17:00 

(30 min) 

Programul activității Societății de Anesteziologie și Reanimatologie din 

Republica Moldova pentru anul 2020. Raportor: Adrian Belîi, președinte. 

Diverse. 

 

Sâmbătă, 29 Februarie 2020 

Atelier practic. 

Managementul căilor aeriene dificile. 

(8:30-12:00) 

Moderator și instructor: Gabriela Godoroja, România 

(Nr. limitat de participanți). 

 

GG: Principii etice în terapia intensivă (rezervă)  

 


