
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2017 a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele  Tibirna Gheorghe 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

 
Conducător al proiectului instituţional. Optimizarea tratamentului multimodal al cancerului 

laringian în baza evidențierii particularităților clinicomorfoimunologice. (perioada de 

realizare 2015-2018). 
 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  
Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3  

Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9  

Articole în reviste cu factor de impact 0,1- 0,9  

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09  
Articole în alte reviste editate în străinătate  
Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  
Articole în reviste naţionale, categoria B 3 

Articole în reviste naţionale, categoria C  
Articole în culegeri 9 
Participarea la foruri ştiinţifice 3 
Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obţinute  
Numărul de brevete obţinute 2 
Numărul de brevete implementate  

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 

Pe parcursul anului de studiu au fost trataţi 41 pacienți cu cancer laringean: 14-st.II;  
27- local avansat: 18 - st. IIIa, 5-st.IIIb,  4-IVa;  
Pentru pacienții cu stadiul I-II au fost elaborate intervenții chirurgicale organomenanjante ca:  

Hordectomii; Rezecții de laringe laterală și anterio-laterală. Aceste intervenții chirurgicale au fost 

preconizate de a fi efectuate  cu echipamentul medical de performanță (microscop ORL, seturi de 

instrumentariu specific ORL). Din lipsa aparatajului neinstalat, intervențiile  chirurgicale au fost 

efectuate prin metoda clasică: Traheostomie + Laringofisură cu electroexcizia tumorii. Pentru 

pacienții cu stadiul III-IV a fost efectuat tratament combinat: chirurgical (17- laringectomii tipice 

și 6 - laringectomii extinse cu sau fără evidare ganglionară cervicală.) + radioterapie. 

La 7 pacienți cu cancer laringean au fost apreciat statutul imun. Ca rezultat, la pacienții cu procese 

local-avansate s-a apreciat o diminuare celulară și serică a imunității. La acești pacienți, cu scop de 

fortificare a statutului imun este necesar  de a  administra preparate imunomodulatoare 

(Polioxidoniu). 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  



VI. Activitatea managerială 

 
Pe parcursul anului 2017 am fost: Referent oficial în domeniu, la teza de doctor în medicină: 

“Biopsia și vertebroplastia percutanată imagistic ghidată în diagnosticul, tratamentul chirurgical al 

tumorilor coloanei vertebrale”, doctorand Tatiana Rusu (321.21-Neurochirurgie). 
   Am fost Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat a Tezelor de doctor în medicină: 

Particularități ale chimioterapiei a unor tumori maligne în condiții de ambulator, Monul Victoria și la 

teza cu tema: Particularități imuno-genetice și clinico-morfologice ale cancerului mamar asociat cu 

diabetul zaharat de tip 2, Tcaciuc Diana, la disciplina 321.20. – „Oncologie şi Radioterapie” din 

cadrul Institutului Oncologic.S 
   Sunt conducător ştiinţific al tezei de doctor în medicină: Reabilitarea protetică a pacienților după 

intervențiile chirurgicale a sinusurilor paranazale, doctorand Ureche Viorel 
   Sunt conducător ştiinţific al tezei de doctor în medicină: Particularitățile chirurgicale în cancerul 

glandei tiroide la bărbați, competitor Tarnaruțcaia Rodica 
   Sunt Consultant la teza de doctor în medicină : “Particularitățile imagistice a gradului de 

extindere locoregionale a cancerului de laringe”, a doctorandului Jovmir Dorina. 

      Sunt redactor şef al Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Am fost 

redactor responsabil la editarea a 5 numere a „Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 

Medicale. 
Am dus curs de perfecționare: „Diagnosticul și tratamentul tumorilor sferei ORL” la medici cursanți  
La data de  23-26 noiembrie 2017, am participat la ședințele „Conferințelor Institutului Regional de 

Oncologie Iași”, fiind ales în calitate de moderator la secția: „ Cancere ale capului și gâtului”. 

La data de 7-11 octombrie 2017 am participat cu raport la tema:Management in diagnosis and 

treatment of patients with malignant tumors of head and neck region, la al 4-lea Congres European 

ORL-HNS Spain, Barcelona. 

Am participat la Conferinţa naţională științifico-practică din cadrul Expoziției Internaționale 

Specializate MoldMedizin&MolDent, 2017 cu genericul: Activități integrate în cadrul programului 

național de control al cancerului în Republica Moldova și rolul imunogeneticii în diagnosticul și 

tratamentul maladiilor oncologice. 

Am participat la emisiune televizată (Canal Prime): Factorii de risc în oncologie 
 

 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi 

Semnătura  

 


