FIŞA
raportului de activitate în anul 2017 pentru
membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M.
I. Titlul, numele şi prenumele: membru corespondent AŞM, prof. univer.Victor Ghicavîi
Activitatea ştiinţifică – Farmacologie şi farmacologie clinică
II. Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de
cercetări, proiectelor bilaterale, internaţionale.
III. 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 – 6,1
Articole în alte reviste editate în străinatate
Monografii editate în ţară
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri (teze)
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

-

1

2
1
4
3
-

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (până la 100 cuvinte)
Tema ştiinţifică: „Elaborarea medicamentelor şi metodelor noi de optimizare a
farmacoterapiei afecţiunilor şi stărilor patologice”
S-a continuat studiul farmacodinamiei derivaţilor alchilizotioureici noi.
S-a continuat implementarea uleiurilor vegetale (nucosan, dovisan şi doresan) cu scop de
profilaxie a complicaţiilor postradiante în patologiile oncologice, inclusiv radioterapiei
organelor bazinului mic.
S-au pregătit materialele ştiinţifice a lui Coreţchi Ianoş pentru participarea la concursul
„Tînărul savant al anului”-2017.
S-au pregătit materialele ştiinţifice şi s-a participat la Congresul Naţional din Rusia
„Человек и лекарство” -2 teze.
S-a continuat implementarea serviciului „farmacologie clinică în sistemul de sănătate din
ţară prin organizarea prelegerilor şi meselor rotunde, elaborarea Formularului Naţional
Farmacoterapeutic, perfecţionarea medicilor la modulul „Actualităţi în farmacologia clinică”,
supraveghere şi farmacovigilenţă, automedicaţia şi utilizarea raţională a medicamentelor.
Activitatea didactică:
Numărul cursurilor ţinute – 19
Numărul manualelor, materialelor didactice editate:
1) Indrumar la lucrările de laborator la farmacologie, - 390 p.;
2) Ghid „Farmacoterapia modernă a dereglărilor digestive”, 355 p.;
3) Cum procedăm în .....? 122 p.;
4) Indicaţii metodice – 2;
5) Ghid „Cazuri clinice” – 1 eng.

