FIŞA
raportului de activitate în anul 2017 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele
Eva Gudumac, dr.hab. în medicină, profesor universitar, academician AŞ RM, Om emerit

II. Activitatea ştiinţifică
Conducător al proiectului „Anomalii congenitale bronhopulmonare, reno-urinare, de tract
digestiv (esofag, duoden, intestin subţire), şi a sistemului locomotor la nou-născuţi, copil,
adolescent. Corecţii chirurgicale.
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- 0,1

2

Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţara
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

Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute

1

Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte)
Elaborarea şi utilizarea algoritmului de diagnostic în infecţia chirurgicaă acută la
copiii de vârsta fragedă a permis estimarea continuă a modificărilor clinicoparaclinice, a adus informaţii importante pentru ameliorarea managementului medical
şi a evoluţiei în timp a bolii la copil în vârstă de 0-7 ani, cât şi preîntâmpinarea
complicaţiilor prin optimizarea tacticii medico-chirurgicale, selectarea noilor criterii
de apreciere a eficacităţii tratamentului conservativ postoperator. Includerea în
schema de tratament a preparatelor imunomodulatoare a permis reducerea ratei
complicaţiilor cu 15% şi duratei de tratament în staţionarul chirurgical în mediu cu
20%.

V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute

600 ore

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

1

Numărul manualelor, materialelor didactice editate
VI. Activitatea managerială
 -Şef Catedră Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie Pediatrică a USMF
„Nicolae Testemiţanu”
 Director coordonator al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie
Pediatrică Academician „Natalia Gheorghiu”
 Preşedinte al Asociaţiei Chirurgilor Pediatri Universitari din R Moldova

VII. Informaţii generale
Academician AŞ RM, Om emerit
VIII. Alte activităţi
1. Secreatar al Seminarului de Profil “Chirurgie”
2.

Vicepreşedinte a Comisiei de Atestare a Chirurgilor

3.

Membru al Asociaţiei Chirurgilor Pediatri din România

4.

Membru al Consiliului Ştiinţific USMF “Nicolae Testemiţanu”

5.

Membru al Senatului USMF “Nicolae Testemiţanu”

6.

Chirurg pediatru Principal al MS RMoldova

7.

Membru al Consiliului Suprem de Acreditare şi Atestare a Rmoldova

Semnatura

