
CURRICULUM VITAE 

 Nume: Iamandescu Ioan Bradu  

Data şi locul naşterii: 11.12.1942, Bucureşti  

Studii: 1967 – Facultatea de medicină U.M.F. Carol Davila Bucureşti 

 1974 – Facultatea de psihologie – Universitatea din Bucureşti  

1980 – Doctor în medicină “Corelaţii psihosomatice în astmul bronşic”  

 

Experienţă profesională: 

-1975  - medic  principa lMedicina Generala  

 – 1979 medic primar medicina internă  

– 1990 medic primar alergologie 

 – 1992 - activitatea didactică: - Fondator al invatamantului  medical  în Psihologia Medicală şi 

Psihosomatică– Universitatea Ecologică din Bucureşti(1990) şi Facultatea de Medicină, Oradea (1992)  

- Profesor, şef al catedrei de Psihologie Medicală  în România la Univeristatea de Medicină şi Farmacie 

“Carol Davila”, Bucureşti, din 1993 până 2011  

- Fondator şi Preşedinte al Societăţii Române de Psihosomatică Aplicată (2005) 

- Profesor universitar-conducator stiintific  pentru doctoranzi –Universitatea de Medicină şi Farmacie 

“Carol Davila”, Bucureşti din 2002-prezent=23 doctori in medicina 

 - Profesor asociat - Psihologie medicală ,Facultatea de Asistente şi Moaşe, Universitatea de medicină 

“Carol Davila”, Bucureşti din 2012- prezent  

- Profesor de psihologie medicală şi psihosomatică- Universitatea de Psihologie “Andrei Saguna”, 

Constanţa 2011-2013 

 

Realizări: 

 1. în domeniul Psihologiei medicale/ Psihologia Sănătăţii şi Psihosomatică: 

 - cercetări teoretice şi clinice în sfera stresului psihologic (inclusiv un test personală de provocare 

experimentatl de stres psihologic) 

 - clasificarea personală a tulburărilor psihosomatice  

- elaborarea unor criterii privind caracteristicile generale ale bolii psihosomatice 



 - studii de psihosomatică aplicate în aleorgolgie, chirurgie, reumatologie, bolile cardiovasculare şi psiho-

neuro-endocrinologic - relaţia dintre muzică şi creier  

- două monografii de interferenta intre psihosomatica si alergologie (ca priorităţi internaţionale) publicate 

în engleză: - prima ediţie: Psychoneuroallergology, autor unic, (Ed. Romcartexin, Bucureşti, 1998) 

 -a doua ediţie redactor , realizată prin contribuţia internaţională ( Ed.Amaltea 2007)  

- Dimensiunile psihologice ale actului chirurgical (Psychological dimensions of the surgical act), în 

colaborare cu C. Dragomirescu şi O. Popa Velea, Infomedica, Bucureşti 2000) –alta prioritate 

internationala 

 

 2. în domeniul alergologiei:  

1) Definirea domeniului de definitie al Psiho-neuro-alergologiei (prima monografie la nivel internaţional, 

accesibila cercetătorilor şi specialiştilor din întreaga lume prin publicarea în limba engleză si difuzarea de 

catre editura Karger ) incluzand  cu contribuţiile personale în “Astmul bronşic cu declanşare psihologică 

”, “Urticaria psihogenă”, “Probleme psihologice datorate alergiilor la medicamente”, “Factori psihologici 

de aderenţă terapeutică în astmul bronsic”(publicate si  in reviste  romanesti si internationale ) 

 - cercetarea unor factori specifici terenului somatic al pacientului alergic  – în special în infecţiile gram 

negative patogenice ale urticariei fizice (în special cele generate de stimului mecanici si stimulare termică 

urticaria la frig si colinergica )) şi urticaria cronică idio patica)nespecifici ,alergici si psihici patică 

 2) studii asupra  spectrului de factori etiologici nespecifici ,alergici si psihici  din  rinită alergică şi 

astmul  bronşic la polen precum si transformarea  evoluţiei specifice sezoniere în evoluţia continuă 

(64% din cazuri cu evoluţie continuă, după 10 ani) 

 - evaluarea condițiilor de variabilitate a testelor cutanate pentru alergeni (spontane, timp de un 

deceniu și sub tratament cu histamina), precum și o codificare personală a testului cu gheaţă (la 

aproximativ 950 de pacienți cu urticarie generată de frig)  

- istorie naturală a urticariei fizice, modalități de debut și a evoluției astmului bronșic alergic la acarieni 

 - dezvoltarea conceptului elaborat  de către E. Seropian cu privire la "testul de provocare naturală", în 

cazul bolilor alergice 

 - rolul infecțiilor focale în cronicizarea urticariei după un atac acut - algoritm perosonal pentru 

interpretarea etiologiei alergiilor bazat pe multitudinea de investigatii ale statului biologic şi psihologic 

care favorizează instalarea alergiei  

- studii originale clinice și terapeutice în urticarie generate de stimului termici reci, astm bronșic (NSAI 

astm indus şi astm cu declanșare psihologică) și de alergii medicamentoase 

 3) Contracte de cercetare pentru Sandoz, Institutul MAPI; recent pentru Uniunea Europeană (toate 

pentru studiile clinice)  



4) Medalia de aur a Crucii Roșii Române în 1987  

5) Premiul Special al Juriului la Concursul Psihosomatica Balint de  la Ascona (Elveția) pentru 

pregătirea candidaților români în anul 2000 

6.Contributii in  cercetare: 250 de lucrări sau rezumate publicate în limba română și reviste 

internaționale. 

 Autor al cărților (singur sau editor): 

1. Psihologie medicală (Medical Psychology) Univ. Ecologică, Bucureşti, 1991 

 2. Stresul psihic şi bolile interne (Psychological stress and internal diseases), Ed. All, Bucureşti, 1993  

3. Manual de psihologie medicală (Manual of medical psychology), Ed. Infomedica, Bucureşti, 1995 

 4. Psihologie medicală (Medical psychology), a doua ediţie, Ed. Infomedica, Bucuresti, 1996  

5. Sindromul urticarian (Urticarian syndrome), Ed. Infomedica, Bucuresti, 1997 

 6. Dimensiunile psihologice ale muzicii. Introducere în muzicoterapie (Psychological dimensions of 

music)- B.Luban-Plozza, IB Iamandescu, Ed. Romcartexim, Bucureşti, 1997 

 7. Psychoneuroallergology (în Englez), Ed. Romcartexim, Bucuresti, 1998 – prima manografie pe plan 

internaţional 

 8. Urticaria şi angioedemul (Urticaria and angioedema) – V. Filip, IB Iamandescu, Ed Medicala, 

Bucureşti, 1998  

9. Elemente de psihosomatică generală şi aplicată (Elements of general and applied psychosomatics) – 

red. IB Iamandescu, Ed. Infomedica, Bucureşti, 1999  

10. Stresul psihic din perspectiva psihologică şi psihosomatică (Psychological stress from psychological 

and psychosomatic perspectives), Ed. Infomedica, Bucureşti, 2002  

11. Dimensiunile psihologice ale actului chirurgical (Psychological dimensions of the surgical act)- IB 

Iamandescu, C. Dragomirescu, O.Popa-Velea, Ed. Infomedica, Bucureşti, 2000 

 12. Dimensiunea psihosocială a practicii medicale (Psychosocial dimensions of medical practice), Ed. 

Infomedica, Bucureşti, 2002 

 13. Muzicoterapia receptivă (Receptive music-therapy), Ed. Infomedica, Bucureşti, 2004 

 14. Psihologie Medicala 1. Psihologia Sanatăţii (Medical Psychology I. Health Psychology) , Ed. 

Infomedica Bucureşti 2005  

15. Psychoneuroallergology 2nd Ed, Amaltea Medical Publishing House, 2007  

16. Psihologie Medicală 2. Psihosomatica generală (Medical Psychology II. General Psychosomatics) , 

Ed. Infomedica Bucureşti 2008  



17. Comportamant şi sanătate.Editura Amaltea ,Bucureşti,2006 

18. Psihologie medicala 2. Psihosomatica aplicata  (Medical psychology II. Applied Psychosomatics) 

 Ed Infomedica, Bucureşti 2009  

19. Comportament si sanatate .Ed. Amaltea ,Bucuresti 2009 

20. Manual de Psihologie Medicală .Ed. Infomedica ,Bucureşti 2010  

21. Muzicoterapia receptivă ed II,revizuită şi adaugită –coordon.cu colab.international(9 autori)Ed. 

Fundatiei Andrei Saguna ,Constanţa 20011  

22. Medicina comportamentală dentară (coautor Gabriela Iorgulescu ),Ed. Medicala, Bucureşti 2014  

23.Psihocardiologie (coautor Crina Julieta Sinescu ).Editura ALL,2015 

24.Dimensiunile psihologice ale muzicii(prim coautor Boris Luban- Plozza) Ed.Romcartexim, 

Bucuresti1998 

Autor de capitole: 

 - E. Seropian – Terapia antialergica nespecifică (Non specific anti-allergic therapy), Ed. Medicala, 

Bucureşti, 1980 (40% din întregul material)  

- I.Gr.Popescu – Alergologie (Allergology), Ed. All, Bucuresti, 1986 (6 capitole) 

 - R. Paun – Tratat de medicină internă (Handbook of internal medicine), vol. Rheumatology, chap. IB 

Iamandescu – Psychosomatic aspects of rheumatological diseases, Ed Medicala, Bucureşti, 2000 

 - N. Ursea – Enciclopedia medicală românească – Secolul XX, chap. IB Iamandescu – Universitatea de 

Psihologia Medicală şi Psihosomatică “Carol Davila”, Editura Universităţii, Fundaţia Română Kidney, 

Bucureşti, 2001  

- R.Hampe, Ph. Martius, D. Rotschl, F. von Speti – Generationen Wechsel: Aspekte der Wandlung und 

Innovation in der kreativen Therapien, chap IB Iamandescu, O. Popa-Velea 

 – Projekt einer psychologischen Methode zur Auswahl der Musikalischen Stuke in der Musik-Therapie, 

Bremen Universitat Verlag, 2002 - Ioan Bradu Iamandescu,  

- Beitrage zum Studium der psychologischen und psychosomatischen Wirkung von Musik auf gesunde 

Personen und psychosomatisch Erkranken-in R. Hampe et al.(eds):Kunstreiz.Neurobiologische Aspekte 

kunstlerischer Therapien.Frank und Timme , Berlin,2009  

Lucrări publicate aproximativ: 250 ( 8 reviste ISI şi 19 Pubmed)  

Afilieri : 

Societatea Psiho-neuro-endocrinologică din România (vice-preşedinte)  



Societatea Româna de Alergologie şi Imunologie Clincăde la fondare si in prezent 

 Societatea Internaţională de Psihopatologie de l’Expression et d’Art-Therapie (S.I.P.E)  

Colegiu International deMedicina  Psihosomatica (ICPM) 

“Dr. Albert Schweitzer” Universitatea internaţională , Geneva (profesor onorific) 

 Universitatea de medicină şi Farmacie , Constanţa (profesor onorific) 

 Societatea Română de Psihosomatică Aplicată şi Medicină Comportamentală -Preşedinte Fondator 2004-

20013, în prezent Preşedinte onorific  

 

Adresă: RO 78171, Str. Banu Manta 35, bl.31, et 8, apt 25, Bucuresti  

Tel/Fax: (+4021)222.89.12 

 Email: iamandb@yahoo.com 

 PRIORITĂŢI 

A. Internaţionale (cercetare)  

Psihoalergologie 

 1.Apariţia şi dezvoltarea psihoneuroalergologiei,ca o noua disciplină (2 monografii în engl.,curs 

precongres la Congresul Mondial de Psihosomatica de la Torino 2008), numeroase articole în reviste 

române şi din străinătate 

 2.Definirea şi caracterizarea urticariei psihogene (articol în Allergy News,2009) 4 

3.Definirea şi caracterizarea astmului cu trigger psihogen( 3 articole –engleză în revist, Pubmed. şi 2 

capitole în cele 2 monografii PNA) 

 4.Evidenţiere profilului psihologic specific al bolnavilor cu alergie medicamentoasă (2 capit- engleză 

monografia PNA,articol Pubmed.) 

 

 

 MUZICOTERAPIE 

 1.Conceptul de muzicodiagnostic ,prezent la congrese internaţionale (Berlin,Heidelberg,Cadiz,Freiburg şi 

public. –ca un capitol- intr-o carte germana redacţia R.Hampe et al) şi în ed. II a monografiei 

Muzicoterapia receptivă  

 



2.Cercetari privind somatizarea mesajului muzical(articole Pubmed.,capitol în Muzicoterapie receptivă, 

capitol carte germană Redacţia R.Hampe et al,conducere teză doctorat Ioana Cioca ) 

 

 

 ALERGOLOGIE  

1.Cercetari cu aspect teoretic şi teraputic în urticaria la frig (articol rev int. ISI) şi urticaria psihogena 

(articol Revista internaţională ISI)  

2. Cercetari în domeniul astmului la AINS( articol revista internaţională ISI) şi algoritm personal de 

selecţie a pacienţilor astmatici pentru hiposensibilizarea specifică (articol revista internaţională ISI) 

 

B. Pe plan naţional 

 1. Pregătirea şi introducerea învaţământului de Psihologie medicală în Romania( teză doctorat 

1980,”Corelaţii psihosomatice în astmul bronşic” (Conducător Stiinţific Prof. Radu Păun), înfiinţarea 

primelor catedre de Psihologie Medicală la Univeristatea Ecologică (1990-1991),Universitatea de 

medicină si farmacie Oradea(1992-1993) şi U.M.F.Carol Davila Bucureşti 1993-1994, şi de Stiinţele 

Comportamentului 2003 şef de disciplină până în 2011) şi elaborarea primelor monografii ,cu atribute 

de manual pentru studenţi(1995 şi 1996, 2 ediţii), 2006-Psihologia sănătăţii,2007 Psihosomatica 

generală ,2009 Psihosomatica aplicată ,Manual de Psihologie Medicală(red.)2010  

2. Introducerea învaţământului de psihosomatică în facultăţile de medicină-UMF Bucureşti (în 

paralel cu Prof. Dr.D.L.Dumitrascu ,la Cluj) şi de Psihologie-particulare T.Maiorescu,Bucureşti,A. 

Saguna,Constanţa şi monografii de psihosomatică . 

 3. Introducerea-în premiera ,pe ţară- şi,deocamdată ,singulară-a specializarii Psihologie Medicală 

,în cadrul doctoratelor de la UMF,C.Davila ,Bucureşti 

 4. Contribuţii la dezvoltarea alergologiei în ţara noastră prin cercetări originale, în domeniul astmului 

psihogen si la AINS, urticariei la frig si psihogene ,anamnezei alergologice ,testelor cutanate ,relaţiei 

dintre alergie şi infecţie ,etc.  

5. Publicarea de monografii şi capitole consacrate inter-relatiilor psihosomaticii cu diferite 

specialităţi medicale:alergologie ,chirurgie ,medicinş dentară (monografii), cardiologie, medicină de 

familie,reumatologie ,dermatologie,endocrinologie (capitol de carte).  

6. Introducerea unor cercetări concentrate asupra aspectelor teoretice şi a efectelor stresului psihic în 

patologie (2 monografii şi numeroase articole ,elaborarea unui test original ,de producere a stresului 

experimental)  

7. Introducerea în ţara noastră a prezentării utilităţii terapeutice a muzicoterapiei  



 (3 monografii) şi cercetări stiintifice a muzicoterapiei (colaboratori universitari şi doctoranzi cooradonaţi, 

cu publicare de articole în reviste B+ sau capitole de carte în străinatate ),cu rezultate originale . 


