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Teza de abilitare presupune desăvârșirea calităților didactice și a acelor de cercetare în 

arealul profesional - științific. Pentru a ajunge la un asemenea nivel academic este nevoie să 

ai alături o echipa de specialiști, pe care i-ai format de-a lungul anilor, care ți-au împărtășit, 

ți-au implementat și ti-au desăvârșit viziunea. 

Între anii 2005 - 2009 m-am implicat activ în redactarea tezei de doctorat în Medicină, 

sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Nicolae Șirjiţă (UMF „Carol Davila”), 

intitulată „Impactul unor factor de stres asupra personalității fragile în declanșarea și 

întreținerea unor boli somatice cu potențial invalidant”, marcată fiind de impactul 

psihosomatic major al celor circa 2000 de pacienți pe care i-am urmărit din punct de vedere 

clinic, dar și al consilierii psihologice, pe parcursul muncii mele de cercetare în Institutul 

Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (între anii 1995 – 

2002). Teza s-a axat pe patologia psihosomatică (10 categorii diagnostice considerate boli 

psihosomatice în conformitate cu descrierea DSM-IV, la respectivul moment de timp), cu 

utilizarea de instrumente psihodiagnostice, care s-au adresat atât nivelului conștient 

(chestionarul CAQ etalonat anterior), cât și celui inconștient (chestionarul DSQ, care 

evidențiază mecanismele predilecte de apărare ale pacientului și testul proiectiv Szondi). 

Rezultatele tezei sunt valoroase prin referirea la concepte precum: potențial funcțional 

restant, recuperare, utilizarea resurselor compensatorii, reorientare vocațională, 

destigmatizare, elucidarea unor mecanisme de coping mai eficient. 

Această teză de doctorat mi-a permis, de asemenea, utilizarea rezultatelor cercetării 

tezei de doctorat în Psihologie efectuată între anii 1996 - 2002, sub coordonarea prof. univ. 

dr. George Ionescu (UMF „Carol Davila”). Teza a purtat numele „Contribuție metodologică 

la evaluarea tulburărilor de dispoziție în expertiză capacității de muncă; posibilități 

predictive și perspective asupra reintegrării socioprofesionale”, în care, pe mai multe 

entități psihodiagnostice (categorii nosografice psihiatrice), am demonstrat superioritatea 

chestionarului CAQ (Clinical Analysis Questionnaire), comparativ cu MMPI formă 1, 

folosit frecvent la acea perioada, în cazurile psihiatrice litigioase. Menționez că la actualul 

moment de timp, instrumentul etalonat și validat de mine pe populația românească are și o 

formă computerizată de calcul al rezultatelor, este agreat și recunoscut de către Colegiul 

Psihologilor din România și este folosit în peste 200 de lucrări de licență, masterat sau 

doctorat și, cu predilecție, de către mine și echipele formate, în expertize judiciare sau 

extrajudiciare sau în cazurile litigioase internate în spital în baza art. 110 CPP, fie pentru 

INML, fie direct pentru Instanțele de Judecată. 
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Până în momentul prezent am condus 141 lucrări de licență și masterat la Facultatea 

de Medicină UMF „Carol Davila” și la Facultatea de Psihologie a Universității București. 

Dintre lucrările coordonate ale rezidenţilor, amintesc lucrarea dr. Cozac I; Marian R – o 

comparație între evoluția pacienților cu schizofrenie în primele două săptămâni de tratament, 

evoluție urmărită sub trei antipsihotice diferite (The psychotic anxiety management în 

paranoid schizophrenia. Comparative analysis from pharmacology prospective); la cealaltă 

extremă psihodinamică, lucrarea care face referire la interpretări psihodinamice al 

simbolisticii halucinațiilor și ideilor delirante în schizofrenie (Sound – displaying the 

thoughts – a particular phenomenon in the Bipolar Affective Disorder?). Dintre lucrările 

recente valorizate în cogrese sau conferințe internaționle cu implicarea medicilor din actuala 

echipă, amintesc: 1) Popescu A, Trifu  S (2019). The potential risks of cyber suicide 

challenges in a schizophrenic patient. International Conference on Addiction, Psychiatry 

and Mental Health November 11-12, Rome, Italy. 2) Trifu S., Drăgoi AM (2019). Maternity 

and depression. Limitations and risks in exercising the maternal role. (Free Paper SESSIONS 

– 7 minutes presentations). 23 rd World Congress of Social of Social Psychiatry. The Social 

Determiants of Health / Mental Health and Access to Care. 25-28 octomber 2019. World 

Association of Social Psychiatry. 3) Trifu S, Carp EG (2019). Theory of Mind. Aspects 

regarding the illness insight  at schizophrenic patients. Education & Psychology Challenges 

Teachers for the Knowledge Society EPC – TKS 2019, 24 - 25 mai, Ploiești. 4) Trifu S, 

Popescu A(2019). Particularities of Work Memory (WM) and Long Term Memory (LTM). 

Localizations and dysfunctions in pathology. Education & Psychology Challenges Teachers 

for the Knowledge Society EPC – TKS 2019, 24 - 25 mai, Ploiești. 

Dintre lucrările de doctorat de marca în realizarea cărora m-am implicat alături de 

colegele mele, în tot ceea ce înseamnă stabilirea criteriilor de includere, alcătuirea bazei de 

date, organizarea de ipoteze generale, ipoteze de lucru și prelucrări statistice de informații, 

menționez: „Schizofrenia la debut – evaluare diagnostică și prognostică” a dr. Camelia Petcu 

și „Comorbiditatea schizofrenie – alcoolism” a psih. Miruna Drăgoi. 

Am alcătuit echipe de lucru din medici primar, medici specialiști, rezidenți, psihologi, 

activitatea mea fiind cea de planificare și coordonare și, în final, de oferire a viziunii de 

ansamblu, abordând domenii de interes, cu rezultatele cele mai recente ale activității noastre 

prezentate în anul 2019 în Cadrul Congresului Mondial de Psihiatrie: aspecte de teoria minții 

în schizofrenie (Aspects of the theory of mind în the insight into the disease în patients with 

schizophrenia. 19 th WPA World Congres of Psychiatry, august 2019), medicația psihotropă 

și neuroplasticitatea. Studiul literaturii recente de specialitate s-a concretizat prin publicarea 
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de reviewurile în reviste WOS cu factor de impact, cu predilecție pentru genetică în 

schizofrenie, abordarea patologiei psiho-neuro-endocrine, interesul pentru profilul 

receptoral al antipsihoticelor atipice, „reîntoarcerea” la Clozapină, rezultatele redutabile ale 

terapiei electroconvulsivante în cazurile rezistente la tratament. 

Recunoașterea internațională a cercetării științifice și a studiilor teoretice și practice 

privind dezvoltarea psihiatriei și a disciplinelor conexe acesteia s-a materializat inclusiv prin 

publicarea unui număr de 59 de articole și rezumate în reviste indexate ISI (WOS), dintre 

care 16 articole în reviste cu factor de impact (la 13 dintre acestea fiind prim-autor). De 

asemenea, cercetările au fost publicate în multiple reviste indexate BDI – un număr de 28 de 

articole au fost publicate după procedurile de peer review). 

Activitatea științifică a mea și a echipei formate în jurul meu a fost diseminată în cadrul 

multiplelor congrese internaționale și naționale, atât prin prezentările orale în plen sau în 

secțiuni ale conferințelor, cât și prin postere. Astfel, au fost prezentate în plen 94 de lucrări 

dintre care 4 în conferințe internaționale în afară țării (Roma, Barcelona, Kuala Lumpur, Las 

Vegas) și 90 în conferințe naționale, cu participare internațională. 

Multe dintre aceste prezentări au fost publicate integral sau sub formă de rezumat în 

volumele conferințelor. Astfel, 14 articole au fost publicate integral în volume ale 

conferințelor cu ISSN / ISBN din baze de date internaționale (BDI), 58 de articole publicate 

integral în volume ale conferințelor cu ISSN / ISBN din baze de date românești, 17 studii au 

fost publicate în formă de rezumat în reviste ISI Thomson Reuters (cu factor de impact peste 

3), 104 studii publicate în formă de rezumat în reviste / volume ale unor manifestări științifice 

cu ISBN / ISSN. De asemenea, peste 50 de postere și e-postere au fost prezentate în cadrul 

conferințelor internaționale și naționale. 

Dublă mea formare: Facultatea de Medicină a UMF „Carol Davila” – promoția 1998 

(media examenului licență – 9,50) și Facultatea de Psihologie a Universității 

București – promoția 1995 (concurență 66 candidați / un loc, media 10 admitere 

Matematică, absolventă clasă olimpici matematică Liceul „Gh. Lazăr” București; media 

examenului de licență – 9,51) și intrarea în rezidențiatul în psihiatrie prin concurs – 16 

ianuarie 2000 (poziția 282) mi-au permis obținerea unui background important în domeniul 

statisticii, exploatat în lucrările de cercetare ale mele și ale echipelor coordonate. Filonul de 

cercetare mi-a fost insuflat încă de la începutul carierei mele – 1995, în INEMRCM, unde 

am lucrat întâi ca asistent de cercetare, apoi că cercetător științific, realizând lucrări înscrise 

din planul național de cercetare al institutului, pe o secție de 90 de paturi de psihiatrie. 
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Activitatea mea profesională clinică, de peste 27 de ani de psihiatrie, cu un număr de 

circa 35.000 de pacienți abordați în întreaga carieră (cea mai mare parte în spital), mi-a 

permis elaborarea unei biblioteci virtuale de 160 cazuri clinice filmate sau înregistrate cu 

scop didactic (respectând toate normele etice, deontologice și legale în vigoare), de un real 

folos în pregătirea tinerilor viitori specialiști. Am considerat întotdeauna că „piatră de 

încercare” în orice specialitate medicală rămâne prezentarea de caz și desăvârșirea 

competențelor didactice pornește de la particular către general, acel „a face medicină caz cu 

caz” fiind filonul gândirii medicale, pe care se construiește întreg arborele diagnostic. 

Începând cu anul 2009 am organizat workshopuri clinice cu câte 35-40 de participanți, 

bazate pe prezentări de cazuri de pacienți psihiatrici cu patologie majoră, acoperind un vast 

areal diagnostic. 

Am agreat „o psihiatrie cu ușile deschise”, punând în centrul activității noastre 

demnitatea pacientului psihiatric că om, declanșând un număr minim de internări non-

voluntare, cu respectarea cu strictețe a Legii Sănătății Mintale și a Legii Drepturilor 

Pacientului, care presupun că internarea non-voluntară să se declanșează numai după ce au 

fost epuizate toate încercările de convingere a pacientului pentru internare și tratament. 

Din 2017 sunt printre medicii semnificativ implicați în efectuarea de electroșocuri, 

având un număr de peste 30 de cazuri tratate cu succes și fără recădere în acest interval de 

timp. Împreună cu colegii mei, dr. Bogdan Patrichi și dr. Eduard Moțoescu, ne-am implicat 

activ, având cele mai multe cazuri de pacienți abordați prin terapie electroconvulsivantă, 

fiind preocupați inclusiv de noile domenii, al rTMS și al recuperării neurocognitive în 

schizoftrenie. De asemenea, mă număr printre psihiatrii care tratează cazuri grele cu 

combinații farmacologice „eroice”, participarea mea la ultimele congrese și cursuri de 

specialitate determinându-mă să mă întorc la Clozapină (de altfel, și unul din ultimele 

articole publicat și indexat WOS face referire la indicații și contraindicații ale utilizării 

Clozapinei în Covid), cu augmentare de antipsihotice atipice moderne, de tip depozit – 

Abilify Maintena, Xeplion. 

În perioada anilor 2007 - 2013 am fost inclusă în 8 studii clinice. Deși nu am fost 

investigator principal, iar în țară existau peste 100 de site-uri care înrolau pacienți, am fost 

printre medicii curanți cu cel mai mare număr de subiecți înrolați, având abilitatea și tactul 

necesar de a explica pacienților considerați cazuri rezistente la tratament, precum și 

familiilor acestora, că un medicament de faza II b poate aduce rezultate terapeutice de 

excepție în momente nesperate. De asemenea, am participat că membru în multiple echipe 
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multidisciplinare de cercetare științifică în baza abilităților personale de empatie, evaluare, 

diagnostic, consiliere dezvoltate în timp. 

Dintre rezultatele manageriale amintesc perioada de directorat medical ianuarie 2011 

- august 2013 Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alex. Obregia”, unde m-am implicat 

direct în redactarea de protocoale și proceduri, alături de medicii șefi de secție, ulterior 

făcând același lucru și la nivelul Spitalului de Psihiatrie Săpunari, unde am fost director 

medical în perioada februarie 2015 - iunie 2017. Am reușit la nivelul Spitalului Săpunari 

înființarea Staționarului de Zi cu 50 de paturi cu finanțare directă de la Ministerul Sănătății, 

care a avut adresabilitate înalta și a dus la scăderea numărului de internări pe secțiile de 

cronici, reducerea recăderilor și a intensității episoadelor pacienților, alături de creșterea 

complianței și încrederii. 

În activitatea didactică, în afară de clasicul curs, care la momentul prezent este 

reprezentat de baza științifico - teoretică a Catedrei de Psihiatrie a UMF „Carol Davila”, mă 

implic constant în exemplificări personale, prezentări de cazuri față în față sau on-line (în 

noul context), fapt care a ieșit în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor studenților și a 

contribuit la atragerea acestora către disciplina Psihiatrie și prin creșterea mediei obținută la 

examenul de rezidențiat, necesară alegerii specialității Psihiatrie. Astfel, am încurajat și 

îndrumat studenții din anul VI să publice lucrări de tip studiu de caz, după acordarea viziunii 

mele de ansamblu, acestea apărând în reviste indexate în baze de date internaționale și 

deschizându-le tinerilor apetitul redacțional și sentimentul valorizării muncii lor. 

Personal, am publicat 13 cărți de specialitate, dintre care 3 în edituri recunoscute 

internațional (LAP), 21 de capitole în tratate publicate în edituri internaționale, 7 capitole ca 

autor unic în edituri naționale, 25 capitole drept coautor în cărți publicate în edituri naționale. 

Din punct de vedere al proiectelor de cercetare, pentru următorii doi ani, împreună cu 

echipa pe care o conduc mi-am propus: 

-    Îmbunătățirea rezultatelor rTMS și cercetarea aplicabilității acesteia pe noi 

patologii; 

-    Corelații între utilizarea psihotropelor și variația mecanismelor de apărare la 

pacienții psihiatrici; 

-    Funcții psihice cu rol principal având că scop recuperarea neurocognitiva în 

schizofrenie; 

-    Psihometrica tulburărilor de spectru demențial; 

-    Investigarea patologiei tiroidiene și a celei suprarenaliene comorbide bolilor 

psihiatrice; 
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-    Promovarea incluziunii sociale și economice a pacienților cu afecțiuni psihiatrice 

în remisiune; 

-    Comorbiditatea schizofrenie - alcoolism. 

Studii de mai mică amplitudine, care reprezintă lucrări de licență sau dizertație, 

coordonate la momentul prezent implică: 

-    Impactul antecedentelor heredo-colaterale și a factorilor socioculturali asupra 

comorbiditatii adicții - boli psihice; 

-    Aspecte psihopatologice la pacienții cu diabet zaharat; 

-    Analiza atașamentului și distorsiunile cognitive în problematica post-partum; 

-    Variații ale stimei de sine și ale adaptabilității în bolile cardiovasculare; 

-    Rolul autoreglării emoționale în frică și pericolul perceput în pandemia Covid; 

-    Reglarea emoțională că modulator intern în stresul cronic cu preocupări suicidale. 

Din punct de vedere al problematicii reviewurilor de specialitate, cunoscând faptul că 

studierea literaturii de ultimă generație reprezintă primul pas, chiar partea teoretică, uneori, 

în redactarea unei lucrări științifice doctorale de calitate, echipele pe care le coordonez sunt 

implicate actualmente în studiul metaanalizelor recente axate pe următoarele problematici: 

-    Morfopatologia dementelor; 

-    Problematica alcoolismului cu centrare pe comorbidități; 

-    Aspecte receptorale în psihofarmacologie; 

-    Eficacitatea terapiei electroconvulsivante în depresia rezistentă la tratament; 

-    Antidepresivele și neuroplasticitatea; 

-    Sindromul picioarelor neliniștite; 

-    Sindromul Korsakoff; 

-    Studiul aspectelor genetice în bolile psihice majore. 

Abilitarea presupune a avea o viziune amplă, complexă și cât mai exactă a unei 

fenomenologii sau problematici. Dincolo de carieră didactică și de cercetare, înseamnă 

simbolic dreptul de a deveni un formator de opinie în arealul tău profesional și presupune a 

putea aduce ceva inovativ, o perspectiva de mai mică sau mai mare amploare, dar care lasă 

după tine o viziune. 

 

 

 


