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Raportul de activitate
al membrului corespondent Stanislav Groppa,

doctor habilitat în tiin e medicale, profesor universitar pentru anul 2008
1. Activitatea tiin ific

Conduc tor în cadrul proiectulului institu ional  ,,Sistemogeneza factorilor de risc i
heterogenitatea lor în Accidentul Vascular Cerebral i Epilepsie”
Conducator in cadrul proiectului independent „Particularitatile somnului in cadrul
Epilepsiei nocturne”
Direc ia strategic  : Biomedicina, farmaceutica, men inerea i fortificarea s ii.

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total: 10
inclusiv
Articole în reviste interna ionale 7
Articole în reviste locale 3
Participarea la foruri tiin ifice 7

3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)
Formarea registrului national de Stroke.
Aprofundarea si aprecierea factorilor de risc, inclusiv a Homocisteinei,  heterogenitatii,
interrelatiile si expresia clinica a proceselor integrale a factorilor de risc, determinarea
mecanismelor patofiziologice a ischemiei cerebrale in perioada acuta.
Determinarea strategiilor de aplicare a tratamentului trombolitic, majorarea eficacitatii si
evaluarea efectului terapeutic.
S-au apreciat expresiile clinice ale dereglarilor de constienta, a crizelor epileptice.
S-a initiat procesul de sistemogeneza a crizelor, implicatiile terapeutice si prognozarea
efectului medicamentos..
S-a stabilit abordarea de examinare si evaluare a pacientilor cu catatraumatisme.
S-a initiat un studiu de cercetare si testare a unui preparat inovativ in tratamentul pacientelor
cu scleroza multipla.
S-a fundamentalizat patternul somnului fiziologic i patologic la pacien ii cu epilepsie
nocturn , tipul si particularitatile deregl rilor de somn,  dereglari de somn prevalente în
aceasta grup  studiat .

4. Activitatea didactic
Num rul cursurilor inute 80
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de
doctorat

            4

5. Activitatea managerial
Activeaz  în func ie de Director a Clinicii de Neurologie i Neurochirurgie,  Seful
Laboratorului de Neurobiologie i Genetic  Medical , consultant al Laboratorului de  Genetic
Medical , Decan al FPM.
Organizator a  VIII Conferin ei Na ionale în Epilepsie, a V Conferin  Na ional  în Boli
Vasculare Cerebrale

6. Alte activit i
Membru a organiza iei interna ionale de stroke, a Academiei Europene de Epilepsie.


