
REZUMAT 

 

Teza de abilitare intitulată „Malpraxis între reglementarea generală și specificitatea 

abordării interdisciplinare” include principalele rezultate ale activității științifice și didactice 

obținute în cariera universitară, cu accent preponderent asupra realizărilor obținute de la ultima 

promovare. 

 Lucrarea a fost concepută și structurată pe baza standardele minimale necesare și 

obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare 

aprobate prin ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016. 

Planul de dezvoltare a carierei universitare proprii este descris în contextul impactului 

important al aspectelor etice transpuse în elementele juridice ca influență asupra practicii 

medicale. 

Primul capitol al tezei se referă la activitatea științifică și cuprinde rezultatele originale 

ale activității didactice și de cercetare, prezentând analiza articolelor publicate în reviste cotate 

ISI sau indexate BDI, rezumatelor publicate în reviste ISI, în volume cu ISBN sau ISSN sau în 

volume neindexate, proiectelor de cercetare, educație și formare profesională, și elementelor 

de recunoaștere a activității științifice și de cercetare. Sunt prezentate succint toate datele 

relevante asupra parcursului carierei academice, date ce reprezintă dovada certă a implicării în 

componenta de cercetare, cu sublinierea respectării criteriilor legale privind acordarea calității 

de conducător de doctorat. 

Al doilea capitol al tezei prezintă într-o manieră concisă și concentrată cea mai 

importantă parte a realizărilor personale în contextul stadiului cercetării științifice, cu accent 

pe rezultatele valorificate prin publicare de articole științifice de specialitate. Datele sunt 

prezentate în cinci secțiuni majore, grupate în funcție de direcțiile principale de cercetare:  

 Realizările personale în contextul stadiului cercetării științifice,  

 Malpraxisul în practica ORL,  

 Malpraxisul în obstetrică-ginecologie,  

 Considerente etice în practica oncologică și  

 Alte studii și cercetări. 

Prima secțiune prezintă cercetările personale în contextul stadiului cercetării științifice 

mondiale.  



Cercetarea problematicii răspunderii medicale în contextul malpraxisului medical este 

dificilă și complexă, iar interesul pentru acest domeniu la nivel mondial se poate observa și 

prin volumul de publicații apărute anual. Studiul privind identificarea cadrului legal care 

precizează condițiile și limitele atragerii răspunderii civile a personalului medical în contextul 

acuzațiilor de malpraxis și a mecanismelor de gestiune a riscului plății despăgubirilor acordate 

pacienților prejudiciați reprezintă o direcție de studiul personală de largă importanță. 

Secțiunea a doua prezintă prima direcție importantă de studiu, malpraxisul medical în 

otorinolaringologie, sau prescurtat ORL, o specialitate chirurgicală dificilă, operând într-una 

din cele mai complexe regiuni ale corpului, iar eventualele leziuni care pot fi provocate de o 

eroare medicală pot afecta grav pacientul prin producerea de prejudicii ușor de demonstrat ca 

urmare a gradului de handicap generat. Studiile indică că specialiștii ORL sunt mai expuși 

acestui risc decât majoritatea specialităților chirurgicale. Din acest motiv, cercetarea 

problematicii răspunderii medicale în contextul malpraxisului medical în această ramură 

chirurgicală a reprezentat una din prioritățile cercetărilor personale. Interesul pentru acest 

domeniu vine și din faptul că am absolvit atât Facultatea de Medicină, cât și Facultatea de 

Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București și 

această dublă specializare mi-a permis o abordare mai unitară a unei cazuistici complexe. 

A treia secțiune, în care prezint a doua direcție de cercetare este reprezentată de 

malpraxisul în obstetrică-ginecologie, specialitatea cu cea mai mare creștere a solicitărilor 

privind sumele ce reprezintă plata daunelor. La nivel global se observă o tendință de sporire a 

frecvenței litigiilor în obstetrică și ginecologie și o presiune crescândă, pe care medicii o resimt. 

Teama de problemele juridice, costul mare al asigurărilor de malpraxis și programul de lucru 

sunt considerate principalele cauze pentru încetarea practicii în specialitatea de obstetrică-

ginecologie, cauze de natură să pună în pericol viitorul practicii medicale in această 

specialitate. Aceste particularități fac din specialitatea de obstetrică-ginecologie una din 

prioritățile cercetărilor personale din prisma problematicii răspunderii medicale. Interesul 

pentru acest domeniu s-a concretizat în numeroase studii finalizate prin articole publicate în 

diverse publicații indexate ISI sau prin comunicări la manifestări științifice de specialitate, 

prezentate în această secțiune. 

Secțiunea a patra descrie cercetările personale în tratamentul chirurgical sau 

medicamentos din domeniul oncologic , cercetări care vin în contextul incidenței foarte mari și 

în continuă creștere a acestei maladii și pe fondul existenței unor soluții terapeutice limitate și 

cu eficiență clinică în unele cazuri redusă. Oncologia este specialitatea medicală care suscită 



cele mai mari înterbări de ordin etic, datorită confruntării cu situații foarte complexe, cu înalt 

impact psihologic atât asupra pacientului cât și asupra familiei acestuia. Lipsa 

consimțământului informat înainte de procedurile de diagnostic și tratament, îngrijorarea 

pentru rezultatul tratamentului sunt doar câteva din situațiile ce se pot discuta, ele fiind detaliate 

în studiile la care am participat și care au fost finalizate prin articole prezentate în diverse 

publicații indexate ISI sau prin comunicări la manifestări științifice de specialitate. 

Un obiectiv important al cercetărilor personale l-a constituit colaborarea în cadrul a 

diverse colective de cercetare pentru a rezolva probleme cu un grad ridicat de complexitate, 

colective interdisciplinare constituite prin implicarea unor colaboratori interni, din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” sau externi, în special din cadrul 

spitalelor universitate din București, dar și din țară.  

În secțiunea cinci sunt descrise pe scurt diverse cercetări la realizarea cărora am avut o 

contribuție semnificativă, dar care nu reprezintă direcții de cercetare propriu-zise, fiind 

rezultatul unor colaborări cu variate colective de cercetare. 

Capitolul al treilea prezintă activitatea didactică desfășurată: parcursul profesional și 

responsabilitățile didactice majore, materialele didactice elaborate, participarea la manifestări 

științifice de profil în scopul realizării de contacte cu comunitatea științifică națională și 

europeană, îndrumarea studenților la lucrările de licență și la sesiunile de comunicări științifice 

studențești, organizarea și susținerea de prelegeri la manifestări științifice de educație și 

formare profesională. Tot în acest capitol sunt prezentate activitățile și responsabilitățile 

organizatorice: comisii de examene, comisii de evaluare și apartenența la structuri profesional-

științifice. 

Capitolul patru cuprinde obiectivele de viitor în dezvoltarea activității didactice și 

științifice în contextul misiunii educaționale a Universității de Medicină și Farmacie „Carol 

Davila” București. Sunt prezentate câteva dintre direcțiile noi de cercetare pe care doresc să le 

abordez, planuri de dezvoltare a unor relații de colaborare interdisciplinară, obiectivele și 

măsurile privind desfășurarea activității didactice. Obiectivele planului de dezvoltare a carierei 

universitare au avut ca fundament realizările științifice anterioare și s-au bazat pe experiența 

didactică și de cercetare și au ca scop asigurarea unui învățământ medical performant. 

Pentru o dezvoltare universitară optimă am ținut cont de toate elementele caracteristice 

domeniului medical și am alcătuit un plan managerial armonizând preocupările didactice cu 

cele de cercetare, având în vedere evoluția procesului educațional la nivel național și 

internațional. 



Teza de abilitare se încheie, conform standardelor de redactare științifică, cu 

sumarizarea referințelor bibliografice folosite redactarea acestui material, fiind incluse 

majoritar lucrări la care am contribuit în calitate de autor și care demonstrează realizările 

științifice personale. 

 


