
PLANUL CALENDARISTIC LA PROIECTUL  

“Optimizarea strategiei şi tacticii medico-chirurgicale de tratament al leziunilor asociate şi fracturilor multiple la pacienţii cu 

traumatism toracic”, pe anul 2015. 
 

 

Denumirea etapelor de 

realizare a proiectului în anul 

curent  

Rezultatele preconizate 

 (până la 200 cuvinte/etapă) 

Colaborarea 

internațională în cadrul 

tematicii de cercetare 

(Lista apelurilor unde vor fi 

înaintate propunerile de proiect 

în perioada desfășurării 

proiectului și numărul 

propunerilor de proiect 

preconizate) 

Executorii Termenul 

de realizare 

Volumul finanţării, mii lei 

TOTAL 

 

 

 

 

209,3 

Buget 

 

 

 

 

174,4 

cofinanțare 

 

 

 

 

34,9 

Studierea literaturii naţionale 

şi internaţionale 

contemporane în domeniul de 

cercetare. Prelucrarea 

materialului primar din arhivă 

al pacienţilor cu traumatismul 

cutiei toracice asociat cu 

trauma abdomenului și 

leziunile aparatului locomotor. 

Analiză rezultatelor de 

tratament si complicaţilor. 

Vor fi studiate materialele 

științifice publicate în care 

sunt elucidate intrebările de 

diagnostic și tratament al 

pacienților cu traumatism 

asociat al cutiei toracice, 

abdomenului si aparatului 

locomotor. Vor fi stabilite 

direcțiile de baza de 

dezvoltare a acestei probleme 

in cercetarea noastră. 

 

 

Societatea chirurgilor din 

România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2015- 

31.03.2015 
66,9 58,2 8,7 

Colectarea materialului clinic. 

Aprecierea indicelor 

hemostazei, nivelului D-

Vor fi analizate retrospectiv 

datele din arhiva IMU unde 

vor fi repartizați pacienți pe 

 

Societatea chirurgilor din 

01.04.2015- 

30.06.2015 
47,5 38,8 8,7 



dimerilor, procalcetoninei si 

citokinelor în sângele 

pacienţilor cu riscul dezvoltării 

complicaţiilor după 

traumatismul cutiei toracice, 

asociat cu leziunile aparatului 

locomotor. 

grupe conform gravității 

traumatismului si metodelor 

de diagnostic folosite. Vor fi 

stabilite cauzele și termenele 

de dezvoltare a complicațiilor 

va fi urmărită dinamica 

schimbărilor clinice și de 

laborator (indicelor 

hemostazei, nivelului D-

dimerilor, procalcitoninei si 

citokinelor) în perioada 

spitalizării. 

România 

AO Trauma 
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Colectarea materialului clinic 

in grupa de control cu scopul 

examenării comporative cu 

lotul pacienţilor cu 

traumatismul cutiei toracice. 

 

Vor fi studiate particularitățile 

clinice și diagnostice a lezării 

diafragmei, fracturile grilajului 

toracic, fracturile bazinului și 

membrului pelvin asociate cu 

traumatism toracic. 

Vor fi determinate cauzele 

traumei, particularitățile 

semnelor clinice, 

diagnosticului și conduitei 

terapeutice în grupa de 

cercetare și de control 

 

 

 

Societatea ortopezilor-

traumatologi din România 

 

01.07.2015- 

30.09.2015 
47,5 38,8 8,7 

Prelucrarea şi sistematizarea 

rezultatelor testelor 

laboratorice. Crearea unui soft 

în baza datelor colectate. 

Vor fi relucrate şi 

sistematizate rezultatele 

testelor laboratorice. Va fi 

creata baza de date ale 

pacienților 

Universitatea de 

Medicina din Odesa 

01.10.2015- 

31.12.2015 
47,5 38,8 8,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


