
nr. 2 (29), iunie 2013 - 171     

Academicianul Diomid GHERMAN 
la 85 de ani

 

(n. la 10 aprilie 1928, în s. Bocşa, r-nul Făleşti)
Medic, domeniul ştiinţifi c: neurologie.
Doctor habilitat în medicină (1972), profesor 

universitar (1973). Membru titular al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (1993).

Studiază la şcoala primară din satul natal şi-şi 
continuă studiile la Liceul Comercial din Bălţi, apoi 
la şcoala nr. 1 din acelaşi oraş, pe care a absolvit-o 
în 1946. Este student la Institutul de Stat de Medici-
nă din Chişinău (1946-1951). 

După absolvire, activează ca medic-
şef al Spitalului de circumscripţie Chirileni, 
raionul Ungheni, şi al celui raional Congaz. Ulterior 
este inspector al Ministerului Sănătăţii, preşedinte 
al Comitetului Central al Crucii Roşii din Moldova 
(1958-1961). 

Concomitent, studiază insistent neurologia. În-
tre anii 1952-1954 se afl ă în secundariatul clinic 
la Catedra Neurologie a ISMC, îndrumat de către 
profesorul de mare autoritate în domeniu Boris Şa-
rapov. În 1962 susţine teza de doctor în medicină, 
iar în 1972 teza de doctor habilitat. În anul 1973 i se 
confi rmă titlul de profesor universitar. Are în palma-
res peste 400 de lucrări ştiinţifi ce publicate, inclusiv 
12 monografi i, trei manuale, 12 lucrări metodice, un 
dicţionar, trei invenţii.

Din anul 1961 activează la Catedra Neurolo-
gie ca asistent, conferenţiar, profesor, şef de cate-
dră (1970-1998). În 1993 a fost ales membru titular 
al AŞM, academician al Academiei din New York, 
academician al Academiei Eurasiatice, membru de 
onoare al Academiei Medicale din România ş.a. În 
anul 1998 s-a învrednicit de Premiul de Stat al Re-
publicii Moldova. În perioada 1974-1998 a deţinut 
funcţia de neurolog principal al Ministerului Sănă-

tăţii, contribuind la organizarea secţiilor de neurolo-
gie în aproape toate spitalele raionale din republică. 
Timp de 28 de ani a fost preşedinte al Comisiei de 
atestare a neurologilor şi neurochirurgilor. 

Este decorat cu mai multe ordine şi medalii, 
fi ind purtătorul titlurilor „Om Emerit”, „Savant 
Emerit”, „Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti”. 
Actualmente activează în cadrul INN şi a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, fi ind membru al Senatului 
la Alma Mater.

Sub nemijlocita îndrumare a acad. Diomid 
Gherman au fost susţinute 27 de teze de doctor în 
medicină, inclusiv 5 teze de doctor habilitat, el con-
tribuind decisiv la formarea unei pleiade de tineri 
specialişti (I. Ilciuc, M. Gavriliuc, G. Zapuhlâh, O. 
Pascal, Marina Sangheli, Svetlana Pleşca etc.), care 
au ridicat virtiginos nivelul serviciului neurologic 
din ţară.  

Academicianul Diomid Gherman este pe bună 
dreptate considerat patriarhul neurologiei din Mol-
dova, creator al şcolii naţionale de neurologie şi 
neurochirurgie. Cercetările sale în domeniul pato-
logiei vasculare medulare sunt recunoscute în toată 
lumea, ele soldându-se cu descrierea aşa numitelor 
„zone critice” de vascularizare medulară. În 2006, 
acad. Gherman lansează lucrarea sa de sinteză  „De-
reglările vasculare medulare vertebrogene”, inclu-
zând date preţioase referitoare la modifi cările clini-
ce, morfologice, imagistice, neurofi ziologice etc., 
care se conturează în cadrul patologiei medulare. El 
a studiat, de asemenea, modifi cările din partea sis-
temului nervos ce se conturează în cadrul osteopo-
rozei. A elaborat noţiunea de spondilopatie hormo-
nală, care a fost merituos acceptată de comunitatea 
medicală.

Prin contribuţia nemijlocită a acad. D. Gherman, 
din 1989 se organizează simpozioanele neurologilor 
şi neurochirurgilor Chişinău-Iaşi, ajunse deja la a 
12-ea ediţie. Cu aportul său, Moldova printre pri-
mele ţări din spaţiul post-sovietic a devenit membru 
al Federaţiei Europene a Societăţilor Neurologice 
(FESN). Acad. Gherman este membrul Consiliului 
Delegaţilor FESN şi este reprezentantul ţării noastre 
pe problemele patologiei spinale şi istoriei neuro-
logiei. În semn de recunoştinţă a activităţii branşei 
din Moldova FESN a organizat deja la Chişinău 
3 cursuri educaţionale regionale cu participarea ne-
urologilor din Moldova, România, Belarus, Ucrai-
na, Federaţia Rusă, Mongolia, Republica Cehă.

Acad. Stanislav Groppa,
academician coordonator al Secţiei Ştiinţe 

medicale, AŞM
Acad. Gheorghe Ţîbîrnă
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