Raport de activitate al membrului titular al A. .M. Ion Ababii,
doctor habilitat, profesor universitar, pentru anul 2008
1. Activitatea tiin ific
1. Conduc tor al proiectului institu ional "Patologia inflamatorie recidivant i cronic a
sinusurilor paranazale, nazofaringelui i inelului limfatic faringian la copii"
2. Conduc tor al proiectului independent interna ional “Otita medie la copii” – Clinica
Pediatric ORL USMF “Nicolae Testemi anu” - Clinica Mayo, SUA
3. Conduc tor al proiectului independent interna ional “Depistarea otitelor medii la copii” –
Clinica Pediatric ORL USMF “Nicolae Testemi anu” - APFA Humanitaire, Fran a
2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total:
inclusiv
Articole în reviste interna ionale
Articole în reviste locale
Participarea la foruri tiin ifice
3. Activitatea inova ional
Num rul de brevete implementate

8
2
6
5
3

4. Foruri tiin ifice organizate
Conferin a a YIII-a na ional ORL „Actualit i în otologie i rinologie”,
18-20 septembrie 2008
5. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin ( pân la 100 cuvinte)
Patologia rinosinusal i cronic la copii este determinat de un ir de factori predispozan i,
precum i de factorul anatomic (variante anatomice i anomalii) a foselor nazale. Tratamentul
chirurgical func ional endoscopic completat cu opera iile structurilor endonazale permit o
recuperare mai rapid a sinuzitelor paranazale recidivante i cronice la copii. Elaborarea
criteriilor de prognozare a recidiv rii procesului patologic la copiii dup tratament chirurgical
endoscopic, permite de a efectua selec ia pacien ilor, preg tirea adecvat preoperatorie i
prevenirea recidivelor.
Impactul sinuzitelor paranazale recidivante i cronice la copii precum i tratamentul
chirurgical func ional chirurgical func ional minim invaziv aplicat asupra calit ii vie ii
copilului este semnificativ i permit de a ob ine rezultate pozitive în 87% cazuri, mic orarea
duratei de spitalizare cu 1,2 zi pat.
Investiga ii complexe ale pacien ilor cu otite medii recidivante i exudative în catamnez dup
tratamentul chirurgical i conservator s-a eviden iat îns to irea complet cu restabilirea
func iei urechii medii în 92% cazuri. S-au colectat cazuri noi a copiilor cu amigdalita cronic
trata i prin metoda propus de imunostimulare local cu aplicarea autolimfocitelor activate,
care permite de a mic ora num rul curelor de tratament. Implementarea i aplicarea în practic
a microchirurgiei endoscopice laringiene a redus frecven a recidivelor papilomatozei laringelui
în 60% cazuri.
6. Activitatea didactic
Num rul cursurilor inute
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de
doctorat.

12
1

7. Activitatea managerial
ef catedra ORL
Rector USMF “Nicolae Testemi anu”
1

8. Informa ii generale
Om Emerit al Republicii Moldova
Membru de Onoare al Academiilor de tiin e din Polonia, Finlanda i SUA
Membru al Academiei ORL – BMF din Rusia
Ordinul “
”
Diplom de Onoare a Guvernului Republicii Kazahstan.
Premiant al EREN URSS
Premiant INFOINVENT 2007 Chi in u, Moldova
Premiant Ecoinvent 2007 Ia i, România
Premiant “
«
Ucraina
Premiant Ecoinvent, Ia i, România, 21-24 mai ( 2 medalii de argint) 2008
Premiant (medalie aur) Inventica, Bucure ti, Romania, 04.07.08
Premiant (medalia de aur) “
Sevastopol, Ucraina

»” 2007 Sevastopol,

«

»” 2008

9. Alte activit i
Pre edinte al Asocia iei tiin ifico-practice a medicilor ORL din Republica Moldova

2

