
PLANUL CALENDARISTIC LA PROIECTUL „Optimizarea managementului terapeutic precocea pacientului critic prin 

implementarea metodelor angiografice miniinvazive şi de repermeabilizare trombolitică.” pe anul 2015 

 

Denumirea etapelor de 

realizare a proiectului în 

anul curent 

Rezultatele preconizate 

(până la 200 cuvinte/etapă) 

Colaborarea internaţională 

în cadrul tematicii de 

cercetare 

(Lista apelurilor unde vor fi 

înaintate propunerile de proiect 

în perioada desfăşurării 

proiectului şi numărul 

propunerilor de proiect 

preconizate) 

Executorii Termenul 

de realizare 

Volumul finanţării, mii lei 

TOTAL buget cofinanţare 

1 etapă. Studierea 

literaturii naţionale şi 

internaţionale 

contemporane în 

domeniul de cercetare. 

Efectuarea studiului 

epidemiologic al SCA, AVC 

şi UH în populaţia RM. 

Instruirea personalului. 

Iniţierea procurării 

utilajului şi amplasarea în 

teritoriu 

Studierea, analizarea şi 

sistematizarea literaturii 

naţionale şi internaţionale 

contemporane în domeniul de 

cercetare. 

 
Gheorghe 

Ciobanu 

 

Tatiana Bicic  

 

Sergiu 

Moşneguţa  

 

Oleg Nicorici  

 

01.01.2015- 

31.03.2015 
70 58,3 11,7 

2 etapă. Colectarea şi 

sistematizarea 

materialului. Organizarea 

Centrului de telemedicină, 

a metodelor anghiografice 

Determinarea incidenţei şi 

prevalenţei al SCA, AVC şi UH în 

populaţia RM. Publicarea a 10 

lucrări pe rezultatele 

cercetarilor, Prezentare 

 
01.04.2015- 

30.06.2015 
70 58,3 11,7 



miniinvazive şi de 

repermeabilizare 

trombolitică. 

materialelor colectate şi 

analizate la Conferinţa anuala a 

tinerilor specialişti a IMU  

Ala Rabovilă  

 

Natalia 

Scurtov  

 

Natalia 

Catanoi 

 

Lev 

Crivceanschi  

 

Eduard 

Borovic  

 

Igor Mişin 

3 etapă. Aprecierea 

indicilor eficacităţii 

acordării asistenţii de 

urgenţă la pacienţii cu 

SCA, AVC şi UH prin 

utilizarea tehnologiilor 

telemedicale. Colectarea 

si sistematizarea 

materialului 

Elaborarea şi implementarea 

fişelor de triere a pacienţilor la 

etapa de prespital şi DMU,  

UPU-S/UPU pentru SCA şi AVC. 

Implementarea tehnologiilor 

telemedicale în activitatea 

DMU/UPU-S/UPU, în scopul 

asigurării asistenţii consultative 

la distanţă în patologiile SCA, 

AVC şi UH. 

 

01.07.2015- 

30.09.2015 
70 58,3 11,7 

4 etapă. Elaborarea 

conceptului de extindere 

şi implementare a 

sistemului telemedical în 

cadrul întregii republici. 

Implementarea  testelor 

express de determinare a 

biomarkerilor utilizaţi  în 

diagnosticul SCA, AVC şi UH.. 

Implementarea tehnologiilor 

telemedicale în procesul de 

instruire la distanţă a cadrelor 

medicale din Serviciul de 

Asistenţă Medicală Urgentă. 

 
 

 

 

01.10.2015- 

31.12.2015 

 

 

 

70 

 

 

 

58,3 

 

 

 

11,7 

 

 

 


