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DATE PERSONALE
Subsemnatul Comşa Gheorghe Ionel, m-am născut pe 24 Aprilie 1946 în
comuna Cergăul Mare, judeţul Alba.
Şcoala elementară şi liceul le–am absolvit la Sibiu, după care în perioada
1965 – 1971 am urmat cursurile Facultăţii de Medicină Generală din IMF
Bucureşti, pe care am absolvit-o în 1971.
Sunt căsătorit şi am doi copii majori.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
În perioada 1971 – 1976 am funcţionat ca medic de Medicină Generală la
dispensarul comunal Ceamurlia de Jos judeţul Tulcea, unde am asigurat
asistenţa medicală pentru copii şi adulţi.
În 1976 am susţinut la Bucureşti concursul de intrare în oraş mare şi am
ales în urma reuşitei postul de medic Medicină Generală la Dispensarul de
întreprindere Flotă M.C. Constanţa.
În perioada 1979-1981 am funcţionat ca medic coordonator al
Dispensarului Flotă MC Constanţa până în 1981, când în urma concursului de
secundariat pe discipline chirurgicale, susţinut la Bucureşti am ales specialitatea
ORL cu postul la Ambulatoriul Băneasa.
Cursul şi instruirea de specialitate le-am urmat în perioada 1981-1982 la
Clinica C.M.F.A.C.F.O.R.L. Bucureşti
În perioada 1982 – 1984 mi-am continuat instruirea practică în secţia ORL
a Spitalului Judeţean Constanţa, sub îndrumarea medicului primar, Doctor în
ştiinţe medicale Dr. Andrei Valeriu.
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În 1994 am obţinut prin examen titlul de medic specialist ORL.
În perioada 1984 – 1990 am funcţionat ca medic specialist ORL la Spitalul
Medgidia, unde am căutat să abordez întreaga patologie ORL şi rezolvarea
chirurgicală a celor mai diverse cazuri. În acest sens am folosit o zi pe
săptămână de dirijare în Spitalul judeţean, pentru a rezolva cazurile dificile din
teritoriul Medgidiei. Astfel am abordat cu succes chirurgia oncologică, intervenţiile
pe sinusuri şi pe mastoidă, intervenţiile pe regiunea cervico-facială precum şi
intervenţii endoscopice.
În 1990 am susţinut cu succes concursul pentru intrare în oraş mare ca
medic specialist, care a avut loc la Bucureşti. În urma concursului am ales postul
din policlinica Nr. 1 Adulţi din Constanţa.
În 1991 am devenit medic primar ORL prin concurs pe ţară la Bucureşti.
În 1992 în urma unui nou concurs, desfăşurat la Constanţa am ocupat
postul vacant de medic primar ORL în Clinica ORL din Spitalul Clinic Judeţean
Constanţa.
În perioada 1992 – 1998 am fost Medic Director al Dispensarului Policlinic
cu Plată Constanţa.
Din 1997 sunt medic şef secţie ORL la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa,
iar din 1998 – medic şef al Clinicii ORL Constanţa şi şeful disciplinei ORL la
Facultatea de Medicină.
Din 2000 sunt membru al Consiliului profesoral din Facultatea de
Medicină.
Din 2004 sunt şef de catedră şi membru al biroului Consiliului profesoral.
Timp de un an din 2004 am fost administrator şef al Facultăţii de Medicină.
Am făcut parte în calitate de preşedinte de comisii la numeroase
concursuri, pentru ocuparea unor posturi de medic specialist sau medic primar.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
În 1994 am susţinut cu succes examenul de admitere la doctorat la
Facultatea de Medicină şi Farmacie din UMF “Gr. T. Popa” Iaşi. Conducătorul
ştiinţific al cercetării şi tezei de doctorat a fost Dl. Prof. Univ. Dr. Ulmeanu Dan.
Tema a constituit-o Studiul anatomo-chirurgical al laringelui. Bazele morfofuncţionale ale chirurgiei reconstructive laringiene.
În perioada 1994-1999, ca doctorand la UMF “Gr. T. Popa” Iaşi am
desfăşurat o activitate de cercetare fundamentală şi aplicată, care s-a soldat cu
teza de doctorat.
În 1999 în şedinţă publică am susţinut teza şi am obţinut titlul de Doctor în
Medicină specialitatea Anatomie.
Sunt autor şi coautor a 103 lucrări ştiinţifice prezentate la Simpozioane,
Conferinţe şi Congrese naţionale şi internaţionale sau publicate.Din acestea sunt
prim autor la 66 lucrări, coautor la 21 şi colaborator la 16.
46 de lucrări au fost comunicate la diverse manifestări ştiinţifice interne şi
internaţionale.
57 de lucrări ştiinţifice au fost publicate în diverse reviste şi publicaţii
medicale de specialitate din ţară şi străinătate.
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Dintre acestea au fost publicate în rezumat 22 lucrări, iar în extenso 35 lucrări.
La 40 lucrări sunt prim autor, coautor la 7 lucrări şi colaborator la 10
lucrări.
Sunt autor şi coautor a 2 cursuri universitare şi a unui curs postuniversitar.
Sunt prim autor a 3 monografii de specialitate.
Am organizat ca Preşedinte Executiv Conferinţa Naţională ORL şi
Chirurgie Cervico-Facială cu participare internaţională, care a avut loc la
Constanţa în perioada 27-29 Sept. 2000.
Sunt membru al Asociaţiei Medicale Române – Societatea de ORL şi
Chirurgie Cervico-Facială.
Sunt membru asociat al Societăţii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică
Sunt membru al Societăţii Române de Chirurgie endoscopică
Sunt membru al Societăţii Internaţionale de Patologie a Esofagului Los
Angeles (SUA) din 1998.
Dea lungul timpului am urmat cursuri de specializare sau perfecţionare,
precum şi schimburi de experienţă după cum urmează :
1993 – Curs specializare Kingston (Anglia)
1996 – Cursuri specializare în Management sanitar în Lisabona
(Portugalia) şi Bath (Anglia)
1997 – Cursuri specializare Lisabona (Portugalia) şi Bath (Anglia)
1999 – Curs perfecţionare UMF “Gr. T. Popa” Iaşi în cofochirurgie
2000 – Cu ocazia Congresului EUFOS am urmat cursuri de specializare
de scurtă durată şi sesiuni instructive la Berlin (Germania) în domeniile :
 Rinoplastie
 Aplicarea diferitelor sisteme Laser în ORL
 Chirurgie plastică şi reconstructivă
 Laringologie
 Ultrasunete
2000 – Am participat la Simpozionul internaţional “Respiratory 2000” San
Francisco (SUA) 25-31 octombrie 2000, organizat de firma Schering-Plough.
2001 – Am participat la Cursul Internaţional de Patologie Oncologică ORL
organizat în Mai 2001 la Iaşi.
2001 – Am beneficiat de un stagiu de formare profesională în Clinica ORL
Fribourg (Elveţia) în perioada 05 Nov. – 01 Dec. 2001.
2002 – Curs de microchirurgie endoscopică rinosinusală Congres XVII
IFOS Cairo(Egipt) 28 Sep. – 03 Oct. 2002.
2003 – Curs de perfecţionare 15 Feb. – 01 Mar. 2003 Tubingen
(Germania).
2003 – Perfecţionare Conferinţa internaţională asupra vertijului organizată
de firma Solvay Pharmaceuticals 24 Mai 2003 Budapesta (Ungaria).
2004 – Curs internaţional de Chirurgie Endoscopică Rinosinusală Galaţi
7–8 Mai 2004.
2004 – Curs de Rinoplastie închisă Congres V EUFOS 11 – 16
Septembrie 2004 Rodos(Grecia).
2005 – Curs internaţional de Oto-neurochirurgie 10 – 14 Aprilie 2005
Tubingen (Germania).
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2006 – Curs internaţional de Vertij 10 – 13 02 Maastricht Olanda
2007 – Curs internaţional de Congestie şi inflamaţie Februarie Roma –
Italia.
2007 - Am organizat în calitate de Preşedinte Conferinţa Naţională ORL şi
Chirurgie Cervico-Facială cu participare internaţională, care a avut loc la
Constanţa în perioada 29.o4 – 01.05 2007.
2007 – Am participat la Simpozionul internaţional de protezare auditivă
organizat de firma Phonak la Zurich - Elveţia mai 2007.
2007 – Am participat la Simpozionul internţional privind acţiunea
preparatului Neoangin la populaţia neagră. Iunie 2007 Nairobi – Kenia.
2008 - Curs internaţional de Congestie şi inflamaţie 18 – 20 Ianuarie 2008
Barcelona - Spania.
2008 - Curs internaţional de Vertij 9 – 11 Octombrie 2008 Marsilia - Franţa
2008 – Program Leonardo da Vinci Implantul cohlear 1 – 14 Noiembrie
Hanovra - Germania.

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Am desfăşurat şi activitate de cercetare ştiinţifică clinică, după cum
urmează :
În anul 2000 – Progam de cercetare ştiinţifică “BACTRO” 2000 cu contract
într - un colectiv. Program finalizat.
În anul 2001 – Program de cercetare ştiinţifică cu contract în calitate de
investigator în studiul clinic multicentric randomizat al preparatului Myrtol în
sinuzitele acute. Program finalizat.
În anul 2001 - Program de cercetare ştiinţifică cu contract în calitate de
investigator în studiul clinic multicentric al preparatului Voluven în surditatea
brusc instalată. Program finalizat.
În anul 2006 - Program de cercetare ştiinţifică cu contract, în calitate de
investigator în studiul clinic multicentric randomizat al preparatului Betaserc 24
mg. la bolnavii cu vertij. Program finalizat.
În 2007 a apărut în revista de Otologie şi neurologie recunoscută ISI un
articol cu rezultatele studiului asupra acţiunii preparatului Voluven în surditatea
brusc instalată, care menţionează nominal şi grupul de investigatori din care am
făcut parte.
În anul 2007 - Program de cercetare ştiinţifică cu contract, în calitate de
investigator în studiul clinic multicentric randomizat al preparatului Avelox 400
mg. la bolnavii cu Rinosinuzită acută. Program finalizat.
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ACTIVITATEA DIDACTICĂ
În perioada 1992 – 1995 am funcţionat ca Asistent Universitar asociat în
Clinica ORL a Facultăţii de Medicină Constanţa, perioadă în care am asigurat
instruirea practică a unor grupe de studenţi şi am predat cursul în limba Engleză.
În 1995 în urma unui concurs am devenit Şef de Lucrări în Clinica ORL a
Facultăţii de Medicină Constanţa.
Din 1998 sunt Şeful Disciplinei ORL din Facultatea de Medicină
Constanţa.
Din 2001 sunt Conferenţiar universitar prin concurs,
Din 2004 sunt şeful Catedrei de discipline clinice chirurgicale II
Din 2005 sunt Profesor universitar prin concurs.
Sunt coautorul cursului ORL al catedrei, destinat studenţilor.
Sunt coautor al unui curs de manageriat sanitar postuniversitar.
Sunt autor al cursului de Rinologie apărut în 2000.
Sunt autor al cursului de Patologie faringiană şi esofagiană 2005.
Sunt Conducătorul ştiinţific la peste 70 lucrări de diplomă la Facultatea de
Medicină Constanţa în limbile Română şi Engleză.
Am făcut parte din 28 comisii pentru acordarea titlului de Doctor în
Medicină la Bucureşti şi Iaşi.

LIMBI STRĂINE
Franceză
Engleză

