RAPORTUL
de activitate în anul 2016 al membrului corespondent al A.Ş.M.
Ion Corcimaru
1. Membru corespondent al A.Ş.M. Ion Corcimaru.
2. Activitatea ştiinţifică
I. Conducător al Proiectului Internaţional GIPAP (Glivec International
Patient Assistance Program) „Opţiuni diagnostice şi curative noi în
leucemia mieloidă cronică”.
Proiectul GIPAP s-a început în anul 2007. S-a prelungit acumularea
materialului. Se studiază eficacitatea preparatului Imatinib (Glivec) în funcţie de
perioada bolii şi tratamentul precedent.
Rezultatele obţinute vor fi reflectate în capitolul 2 al acestei dări de seamă.
Executor
– doctor în medicină, conf.univ.
Conducător – doctor habilitat în medicină,
profesor universitar

V.Musteaţă
I.Corcimaru

Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1
Articole în alte reviste editate în străinătate
Rezumate în culegeri internationale
Monografii editate în ţara (Ghid)
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

2
1

Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate

-

Numărul de hotărîri pozitive obţinute

-

Numărul de brevete obţinute

-

Numărul de brevete implementate

-

3. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă
S-a prelungit acumularea materialului nu numai la utilizarea preparatului
Glivec în tratamentul leucemiei mieloide cronice, dar şi în tratamentul
leucemiei acute Ph-pozitive. Materialul acumulat se sistematizează pentru
teza de doctor habilitat în medicină (autor V.Musteaţă) „Opţiuni
contemporane clinico-diagnostice, manageriale şi de tratament ale leucemiei
mieloide cronice”. A fost pregătită şi prezentată adnotarea în sectorul
ştiinţific şi aprobată la comisia de profil cu hotărîre pozitivă. Au fost
elaborate opţiuni pentru optimizarea managmentului pacienţilor cu leucemia
mieloidă cronică.
4.

Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute

288

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific
al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi
care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

Membru corespondent
al Academiei de Ştiinţe a R.M.

1
1
1

Ion Corcimaru

