Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2013 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M.
I. Titlul, numele şi prenumele: HOTINEANU VLADIMIR - Şef LCŞ „Chirurgie reconstructivă a
tractului digestiv”, dr..hab. în med., Profesor Universitar, Om Emerit, Laureat al premiului de Stat,
Membru Corespondent al AŞ din RM
II. Activitatea ştiinţifică
Conducător al, proiectului de cercetări
11.817.09.13A Malrotaţia duodenală asociată cu duodenostaza şi impactul ei asupra CBP şi
pancreasului
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
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
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

1
8
9
5
6
2
1
1
1

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

Studiul efectuat a elucidat aspectele fiziopatologice, morfopatologice, clinice,
medico–sociale ale bolnavilor cu complicaţii postoperatorii, apărute după intervenţiile
chirurgicale efectuate asupra organele zonei HBP survenite la pacienţii cu MD asociată cu
duodenostază.
Elucidarea complicaţiilor postoperatorii
prin aplicarea pre/intraoperator a
metodelor contemporane de diagnostic realizată cu mijloace tehnice performante şi
implicarea inovaţiilor chirurgicale
a permis reducerea frecvenţei complicaţiilor
intra/postoperatorii, necesităţilor de corecţii medicamentoase, numărului de zile de
spitalizare, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii, mixorarea invalidităţii bolnavilor şi
permite o reintegrare socio-profesională mai rapidă a acestor pacienţi prin prisma calităţii
vieţii la distanţă, cu impact socio-economic eficace asupra economiei Republicii
Moldova.
V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
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
VI. Activitatea managerială

45
2
2
1

Membru al Colegiului de redacţie a revistei Management şi Sănătatea publica
VII. Informaţii generale Meritul Civic, 1995; Om Emerit, 2000; Laureat al Premiului Naţional în

domeniul ştiinţei şi tehnicii al Republicii Moldova, 2004; Medalie Nicolae Testemiţanu, 2005;
VIII. Alte activităţi
Preşedinte al Consiliului Metodic Central Postuniversitar; Preşedinte al Seminarului de profil
chirurgical USMF “N.Testemiţanu”; Preşedinte al Comisiei de Profil Chirugie a Ministerului
Sănătăţii RM;
Redactor-şef al Enciclopediei medicale AŞ RM, Chişinău, Redactor şef – revista „Arta Medica”
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Şeful Comisiei Parlamentare „Protecţie socială,
sănătate şi familie”
Şef laborator „Chirurgia reconstructivă a tractului digestiv”
Profesor univ., Dr. habilitat în şt. med., Om Emerit
Membru corespondent al AŞ din RM
Vladimir HOTINEANU
_________________________________
(semnătura)

