
Raport de activitate  
al academicianului Diomid GHERMAN  

pentru anul 2009  

Activitatea ştiinţifică 

Conducător al Proiectului instituţional: 06.420.052F  „Studierea factorilor de 

risc şi etiopatogenia dereglărilor vasculare medulare şi radiculare 
vertebrogene” 
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 
cercetări,  proiectelor bilaterale, internaţionale  

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  2 

Monografii editate în ţara  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C  5 

Articole în culegeri 9 

Participarea la foruri ştiinţifice  5 
Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărâri pozitive obţinute  1 
Numărul de brevete obţinute  
Numărul de brevete implementate  

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

A fost efectuat studiu care a inclus 70 de pacienţi cu cefalee cervicogenă, cu 
vârsta 8-60 de ani, bărbaţi:femei 1:7. Cefalea cervicogenă a fost mai des 

unilaterală, cu debut în regiunea cervico-occipitală, cu iradiere spre regiunea 
temporoparietofrontală, asociată cu sindroamele radiculomusculare, cervicale 
ai ganglionului stelat şi insuficienţă vertebro-basilară ca consecinţa 

dereglărilor degenerative-distrofice ale coloanei cervicale, care implică 
structurilor radiculare şi simpatice, ce participă la inervaţia sistemului 

vascular vertebrobasilar.  

2. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  36 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 
Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

3. Activitatea managerială 

În calitate de preşedinte al Societăţii Neurologilor din Moldova au fost 
organizate 6 şedinţe al societăţii pe actuale probleme ai neurologiei, 2 seminare 

interraionale cu participarea medicilor de familie, am participat la 2 congrese 
internaţionale.  

A fost organizat al 11 Simpozion al Nurologilor şi Neurochirurgilor Iaşi-



Chişinău, unde au fost discutate probleme actuale în patogenia mişcărilor 

involuntare şi chirurgia ictusului cerebral.  
Ca preşedinte al Consiliului Ştiinţific pentru susţinerea tezelor ştiinţifice în 

neurologie, psihiatrie, neurochirurgie 3 şedinţe la care au fost susţinute 3 teze 
de doctor în ştiinţă, 1 neurochirurgicale şi 1 neurologică, 1 neuropediatrică.  

4. Informaţii generale  
Premii, medalii, titluri etc. 

 


