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FIŞA
raportului de activitate în anul 2018 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 „Medicamente noi autohtone în optimizarea
tratamentului respectiv” a. 2018-2021. Executor în proiectele „Compatibilitatea derivaţilor
izotioureici cu diverse preparate cardio-vasculare” (2018-2019) şi „Proprietăţile
antiinflamatoare şi antioxidante ale uleiurile vegetale şi preparatelor de origine
entomologică ”(2018-2019).
Conducător al programului de cercetări ştiinţifice internaţionale „Фармакологические
аспекты совершенствования персонализированной фармакотерапии основанной на
принципе доказательной медицины” (2016-2020 гг).
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

-
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4
4
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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 şi compatibilităţile
acestora cu diverse medicamente cardio-vasculare.
S-au iniţiat studiile asupra proprietăţilor imunomodulatoare, antiinflamatoare şi antioxidante
ale preparatelor entomologice.
S-au pregătit materialele ştiinţifice şi s-a participat la Congresul Naţional din Rusia „Человек
и лекарство” – 4 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 – 16
Numărul de proiecte inaintate - 2:
 Proiect transfer tehnologic – 1
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Un proiect al tinerilor savanţi – 1

VI. Activitatea managerială
Şef catedră
VII. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.
VII. Alte activităţi:
S-a organizat şi petrecut conferinţa ştiinţifico-practică în cadrul expoziţiei desfăşurate la
C.I.E. „Moldexpo” S.A. Expoziţia Internaţională Specializată MoldMEDZIN & MoldDENT, ed.
a XXIV-a. „Farmacologia clinică a medicamentelor utilizate în patologia sistemului endocrin şi a
dereglărilor metabolice”.
S-au elaborat mai multe avize la teze de doctor şi doctor habilitat şi autoreferatele respective
din Moldova, Cîrgîstan, Ucraina.
S-a participat la şedinţele biroului secţiei „Ştiinţe medicale” a AŞ. Simpozioane şi congrese
ştiinţifice: cardiologie, stomatologie.
S-a expertizat protocoale clinice şi standarde de tratament - 14.
S-a publicat articol în mas – media: „Необходима господдержка” – экономическое
обозрение, февраль, 2018, Nr 03.

