Anexa 3. PREZENTAREA COMITETULUI DE ORGANIZARE


Organizator: dr. Cristian BĂICUŞ este Conferenţiar la UMF Carol Davila Bucureşti (Cv, listă lucrări
ataşate); predă medicină internă şi metodologia cercetării medicale (nivel universitar) şi epidemiologie
clinică şi biostatistică şi medicină bazată pe dovezi (şcoli doctorale şi cursuri postuniversitare); este
şeful Unităţii de Epidemiologie clinică din Bucureşti (membră a RECIF şi INCLEN); are numeroase
publicaţii internaţionale de cercetare clinică sau epidemiologie clinică, inclusiv în periodice de medicină
bazată pe dovezi (Evidence Based Medicine şi American College of Physicians Journal Club); este
autorul primelor cărţi în domeniu din România, şi autorul unui capitol dintr-o carte internaţională de
epidemiologie clinică ce va apărea în acest an.



Co-organizator: Dr. Björn Erik von Elm (CV, listă lucrări ataşate) lucrează la Institutul de Medicină
Preventivă şi Socială din cadrul Universităţii Lausanne – Centrul de epidemiologie clinică (şi acesta,
membru RECIF), şi este co-director al Centrului Cochrane Elveţia. Autor al numeroase publicaţii (2411
citări, indice Hirsch 22) care reflectă calitatea de metodolog şi autor de numeroase studii clinice şi
epidemiologice, ca şi de sinteze sistematice (systematic reviews). Dintre toate, dorim să subliniem că
este principalul autor al articolelor privind criteriile STROBE de raportare a studiilor observaţionale,
preluate şi publicate de cele mai importante reviste medicale (Lancet, Annals of Internal Medicine,
British Medical Journal, PLoS Medicine etc.).



Prof. Dr. Gheorghe Andrei Dan, EC, FESC, FAHA, profesor de medicină internă şi cardiologie la
UMF Carol Davila Bucureşti, este şeful Clinicii de Medicină Internă şi şeful Secţiei de Cardiologie şi
Proceduri Cradiovasculare şi al Unităţii de Aritmologie – Spitalul Colentina şi Preşedintele ales al
International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy (ISCP); de asemenea, acesta este preşedintele
Fundaţiei de Medicină Internă „N Gh Lupu”, şi Editorul şef al „Romanian Journal of Internal
Medicine”.



Prof. Dr. Dana Galieta Mincă este şefa Disciplinei de Sănătate Publică din cadrul UMF Carol Davila
Bucureşti şi membră a RECIF Bucureşti.



dr. Cătălin Mihai Popescu este Conferenţiar la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila
Bucureşti, Disciplina Dermatologie – Spitalul Colentina. În cadrul publicaţiilor sale dorim să
menţionăm o sinteză sistematică Cochrane (Garner SE, Eady EA, Popescu C, Newton J, Li Wan Po A.
Minocycline for acne vulgaris: efficacy and safety. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD002086.
Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2003;(1):CD002086), care este in curs de aducere la
zi din nou, în 2012. În plus, este editor asistent al secţiunii Evidence-Based Dermatology a Archives of
Dermatology, şi membru al Unităţii de Epidemiologie Clinică RECIF Bucureşti.



Dr. Paul Bălănescu este medic rezident medicină de laborator, implicat în teme de cercetare ce
necesită o nevoie acută de sinteze sistematice (descoperirea de biomarkeri în patologiile autoimune,
depresia în asistenţa primară, lupus eritematos sistemic), cu training în metode high-throughput detecţie
proteine/gene (microarray) şi real-time PCR, tehnici necesare descoperirii şi validării de biomarkeri.
Este, de asemenea, autor al unui articol cu 11 citări (Tanasescu C, Balanescu E, Balanescu P, Olteanu
R, Badea C, Grancea C, Vagu C, Bleotu C, Ardeleanu C, Georgescu A. IL-17 in cutaneous lupus
erythematosus. Eur J Intern Med. 2010:202-7).

