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BIOINGINERIA ÎN RECONSTRUCȚIA TISULARĂ COMPLEXĂ 

– EVOLUȚIA DE LA STUDENT LA EDUCATOR – 

REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

Am devenit medic specialist certificat în Chirurgie Plastică și Reparatorie în anul 1999 

(de atunci specialitatea a fost redenumită Chirurgie Plastică, Estetică și Reconstructivă în anul 

2000) și medic primar în 2003. De la începutul pregătirii mele profesionale, în 1994, am 

continuat să fiu preocupat de traumatologie, defecte tisulare și microchirurgie reconstructivă. 

Astfel, m-am instruit și certificat continuu în chirurgia lambourilor tisulare și microchirurgia 

reconstructivă. Domeniul larg a specialității, a devenit o sarcină holistică pentru chirurgul 

plastician, pe drumul sinuos pentru a deveni din novice, un expert. 

Pe măsură ce am dobândit antrenament, educație și îndrumare de la maeștrii noștri, suntem 

acum obligați să le transmitem cunsoștințele acumulate pacienților, studenților și tinerilor 

medici rezidenți. Există în prezent o tendință constantă către practica privată, și mai ales către 

chirurgia estetică, deoarece aceasta poate genera rapid venituri mai ușoare. Acest lucru face ca 

chirurgii reconstructivi să fie puțini ca număr și preocupări, deoarece acest tip de intervenții 

chirurgicale este costisitor și solicitant, consumând mult timp în sala de operație, fără un retur 

financiar imediat. Este cea mai puternică convingere a mea, că medicii rezidenți sunt cea mai 

puternică parte a specialității noastre, deoarece reprezintă viitorul. 

Între 2003 și 2010, am fost student doctorand la Școala de Studii Doctorale a Universității 

de Medicină și Farmacie „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, România, coordonatorul științific al 

tezei de doctorat fiind profesor dr. Aurel Andercou, cu proiectul intitulat „Acoperirea defectelor 

tegumentare și de părți moi la nivelul gambei ". Teza mea a fost puternic legată de un interes 

clinic principal în reconstrucția piciorului după traume, tumori, insuficiență vasculară și alte 

patologii. Teza a fost structurată în 13 capitole. Primele 7 au detaliat stadiul present al 

cunoașterii, fiind raportat la premizele clinice ale cercetării. Partea specială a inclus mai multe 

studii. Primul a comparat două metode chirurgicale, grefele tegumentare și lambourile tisulare 

în acoperirea defectelor la nivelul gambei, cu respectarea indicațiilor și evaluarea eficacității și 

eficacității procedeelor reconstructive. Următorul capitol a fost dedicat unui studiu anatomic 

privind sistemul vascular al nervului sural și implicațiile clinic ale acestuia. Un aspect important 

detaliat în capitolul 10 a fost dedicat examinării 
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doppler, o metodă importantă în chirurgia lambourilor tisulare bazate pe vase perforante. 

Obiectivul principal al studiului doctoral, introducerea lambourilor neurocutanate în 

reconstrucția treimii distale a gambei a fost detaliat în capitolul 11, cu o comparație a trei serii 

de lambouri neurocutane și a deficitului de sensibilitate după recoltarea lambourilor. Concluziile 

studiului au fost integrate în capitolul 12, prin optimizarea și elaborarea unor strategii 

terapeutice și de luare a deciziilor proprii în reconstrucția defectelor pielii și țesuturilor moi la 

nivelul gamebi, implementarea lambourilor neurocutanate și algoritmul decisional propriu. 

Ultimul capitol, integrative, a prezentat concluziile finale generate de teză și cele 257 de 

referințe. Mi-am susșinut public teza în 2010 și am primit confirmarea titlul de doctor în 

medicină în 2011. Limitele studiilor doctorale au fost abordate printr-o proiect de finanțare prin 

concurs, pentru un proiect de studiu postdoctoral. Au fost studiați factorii de risc pentru 

complicațiile prezente în utilizarea clinică a lamboului sural și eficiența examenului 

angiographic 3D prin substracție în evaluarea preoperatorie a lamboului neurocutanat sural. A 

fost efectuat un studiu anatomic al vaselor perforante periferice și al surselor vasculare accesorii 

ale lamboului sural în prezența arteriopatiei la nivelul membrului inferior. În final, au fost 

prezentate considerațiile clinice pentru introducerea angiografiei 3D prin susbtracție pentru 

ameliorarea ratei complicațiilor lamboului sural la pacienții cu arteriopatie periferică. Proiectul 

de cercetare postdoctorală a câștigat Premiul II pentru rezultatele cercetării personale și 

colaborării între specialități. 

Am publicat și comunicat un număr de 101 de articole, 37 în reviste cu recenzare colegială 

(peer-review), indexate în ISI Web of Science, 8 in reviste indexate ISI fără factor de impact și 

56 în reviste cu evaluare colegială indexate BDI în baze de date internaționale, 2 monografii și 

13 capitole de carte în alte monografii și cărți științifice, precum și 66 de prezentări la 

manifestări științifice naționale și internaționale incluse în rezumatele din volumele de abstracte 

indexate ale congreselor precum și un total de 177 de lucrări prezentate în diferite manifestări. 

Majoriattea au fost rezumate și analizate în această teză de abilitare. Structurarea lor s-a făcut 

în funcție de proiectele de cercetare doctorală și postdoctorală prezentate și domeniile principale 

de interes științific ale subsemnatului. Primul domeniu include toate articolele legate de 

reconstrucția gambei. Restul domeniilor de interes științific au prezentat domeniile mele de 

interes în ingineria lambourilor tisulare, tratamentul și reconstrucția cancerului de sân, inovația, 

chirurgia experimentală, cancerul de piele și țesuturi 
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moi și colaborările interspecialități si interinstituționale pe diverse teme (morfologie și 

embriologie, amputări ale piciorului diabetic și membrelor inferioare, chirurgie estetică și 

medicină, anatomie, oncologie, chirurgie a urechii, nasului și gâtului, boli renale cronice și 

diverse). Am participat la mai multe proiecte de cercetare naționale și internaționale, în calitate 

de cercetător principal, membru al echipei de granturi naționale de cercetare și manager de 

proiect pentru proiecte de educație național, după cum am detaliat. O prezentare sintetică a 

activității științifice a fost inclusă în continuare. 

În ceea ce privește realizările mele academice, cuprinse între anii 1999 și 2020, mi-am 

prezentat progresul ca profesor și educator, prin parcurgerea etapelor carierei universitare.  

Realizările profesionale au fost, de asemenea, detaliate, în ceea ce privește primii ani de 

pregătire pentru rezidențiat și apoi medic specialist, medic primar, cariera administrativă și 

difreritele mandate din cadrul societăților profesionale. Activitatea din toată cariera mea a fost 

recompensată de mai multe premii și recunoașteri. 

Am devenit șef al clinicii de chirurgie plastică a Spitalului Clinic de Urgență “prof dr 

Agrippa Ionescu”, București, în 2011, și am început să instruiesc rezidenții din cadrul 

specialității de chirurgie plastică. După ce am trecut examenul EBOPRAS, am devenit un 

puternic susținător al acestei forme cuprinzătoare de testare a cunoștințelor. Am instruit mai 

multe generații de rezidenți, care acționează acum ca și chirurgi independenți. Am încercat să-l 

implementăm acest concept, în cadrul legal prezent. Am introdus cele șase competențe de bază, 

așa cum sunt detaliate de Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) și 

deja incluse în formarea specialiștilor din America. Pe măsură ce acumulăm experiență și 

cunoștințe, care ne sunt transmise de către mentorii noștri, este de datoria noastră să dezvoltăm 

și să extindem abilitățile noastre clinice și chirurgicale și să le transmitem următoarelor generații 

de chirurgi. Începutul colaborării cu American Society of Plastic Surgeons (ASPS) în 2016, 

când am devenit Membru Internațional al acestei asociații, precum și vizita mea prefesională la 

Centrul Medical Texas, Houston, USA mi-au revoluționat paradigma în practica și predarea 

chirurgiei plastice. Am fost expus procesului educațional în patru dintre cele mai bune spitale 

din lume, incluse în Centrul Medical Texas. 

Activitatea mea de cercetare și educație se orbitează în jurul lambourilor bazate pe vase 

perforante, a instrumentelor de diagnosticare și monitorizare, a vindecării țesuturilor, a 

ingineriei țesuturilor și a altor noi tehnologii, cum ar fi imprimarea 3D. 



6 
 

Încerc să dezvolt o strategie treptată pentru a îmbunătăți educația pentru chirurgii 

plasticieni din România și a o armoniza cerințelor internaționale din timpul prezent. 

Introducerea de noi principii educaționale bazate pe tehnici și strategii moderne de predare, 

precum principiile învățării de tip adult, învățarea prin mijloace electronice, simularea și 

educația bazată pe resurse web este benefică atât pentru studenți, cât și pentru medicii rezidenți. 

Chirurgia robotică și inteligența artificială vor juca cu siguranță roluri importante. În ceea ce 

privește procesul de cercetare, cred că este important să se aplice modelul consacrtat de flux al 

afacerilor, în ceea ce privește asamblarea echipei de proiect. De asemenea, cercetarea ar trebui 

să urmărească utilitatea practică, pentru a translaționa rezultatele din laborator sau de pe hârtie 

către îngrijirea zilnică a pacientului. Am detaliat într-un capitol distinct, analiza mea despre 

educația medicală și planul meu de îmbunătățire prin utilizarea mai multor concepte de 

modernizare - standardizare, structură și unificare, metode moderne de predare, afiliere la nivel 

național și internațional, mobilitate și prestigiu, certificare, legislație și instituționalizare. Am 

fost efectuat o comparație între mai multe sisteme de formare în specialitate și acest lucru ne va 

permite să vedem clar care sunt beneficiile și limitele, pentru fiecare propunere. În calitatea de 

Președinte atât a Asociației Române a Chirurgilor Plasticieni cât și a Comisiei de Specialitate 

Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă a Ministerului Sănătății voi 

întreprinde coordonarea tuturor eforturilor către modernizarea precesului de instruire, predare, 

certificare și acreditare a programelor de chirurgie plastică din România. Propunerile mele se 

concentrează pe definirea centrelor pilot, recrutarea personalului academic, fidelizarea și 

implicarea acestuia, implicarea medicului rezident, modernizarea procesului de acreditare și 

certificare, cu implicarea și sprijinul factorilor decisivi și a părților interesate. 

Sunt convins că îndrumarea ar trebui privită prin perspectiva mentorului și a mentoratului, 

în beneficiul reciproc pentru rezidenți și tinerii specialiști. După ce voi putea conduce proiecte 

de studii și cercetare doctorală, îmi voi canaliza cunoștințele și abilitățile către doctorat, proiecte 

postdoctorale și granturi de cercetare. Cursurile ar trebui să fie structurate într-un mod diferit, 

pentru a răspunde cerințelor de dezvolatre de competențe clinic specific și pentru a rezolva 

problemele medicale specifice. Mai multe monografii și cursuri se află în proiect, pentru a 

ameliora manualele disponibile pentru studiu (chirurgie plastică pentru studenți și tineri 

rezidenți, reconstrucție a sânilor, tumori ale pielii). Dezvoltările viitoare 
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propuse se vor concentra în jurul programelor de mentorat, combinând noi tehnologii IT și 

principiile moderne de predare în programele educaționale și colaborările academice și 

profesionale internaționale. 

Analizând definitori pentru termenul de inginerie, este de înțeles de ce am fost întotdeauna 

fascinat de posibilitatea de a manipula țesuturile pacientului, țesuturile sau materialele omogene 

sau alogene pentru a repara, remodela sau reconstrui părțile lipsă sau defecte ale corpului. 

Ingineria, într-un sens mai larg, ar trebui să se refere nu numai la materiale și cu „bio” în ea la 

pacienții noștri, ci și la carierele noastre, viețile, studenții, medicii tineri, ca atare, pentru a trăi 

o viață semnificativă și împlinită și a crede eu, acesta este uimitor. Căutarea mea personală de a 

mă îmbunătăți continuu va fi centrată pe reconstrucția sânului, microchirurgia cu lambouri 

perforatoare, cancerul de piele și țesuturile moi.  

Ce satisfacție mai mare ar putea fi, decât să vezi pe cineva desfigurat sau nefuncțional 

readus la integritate, funcționalitate în mediul său familial, social și profesional? Există o nevoie 

tot mai mare de servicii de chirurgie plastică și reconstructivă la nivel global, din cauza 

patologiei în creștere și a lipsei de chirurgi plasticieni, în special în țările cu venituri mici și 

medii, precum România. Deoarece chirurgia plastică este rentabilă și are un impact pozitiv 

extraordinar asupra societății, această specialitate returnează o mare parte din investiții 

solicitate. Eforturile din partea liderilor noștri de specialitate și a comunității, către factorii de 

decizie politică ar trebui să fie continue, în ceea ce privește alocarea resurselor și recunoașterea 

importanței sociale a specialității de chirurgie plastic și reconstructivă. Eforturile personale de 

a mă prefecționa continuu vor fi centrate pe reconstrucția sânului după afecțiuni oncologice, 

microchirurgia lambourilor bazate pe vase perforante, cancerelor tegumenatre și de părți moi. 

Trebuie să ne echilibrăm viața profesională, ca medici, cadre universitare și oameni de 

știință, cu cea personală, pentru a obține cât mai mult din potențialul nostrum si credeți-mă, 

acesta este uriaș. Creștem, evoluăm, prosperăm, îi educăm pe ceilalți și, în cele din urmă, 

transmitem responsabilitatea și trebuie să fim mândri de ceea ce lăsăm în urma noastră. 

Schimbarea este esența vieții și trebuie să fie bine direcționată. La urma urmei, nu este vorba 

doar despre destinație, ci mai mult despre călătorie și sunt mândru că fac parte din ea. 


