




Denumirea comercială a medicamentului Taltz 80 mg soluție injectabilă în stilou injector preumplut. Compoziția 
calitativă și cantitativă Fiecare stilou injector preumplut conține ixekizumab 80 mg în 1 ml de soluție. Ixekizumab este 
produs în celulele OHC prin tehnologia ADN recombinant. Forma farmaceutică Soluție injectabilă în stilou injector 
preumplut. Soluția este limpede și incoloră până la o culoare ușor gălbuie. Indicații terapeutice Psoriazis în plăci Taltz 
este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt eligibili pentru terapie 
sistemică. Psoriazis în plăci la copii şi adolescenţi Taltz este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci moderat până 
la sever la copii începând cu vârsta de 6 ani şi cu greutate corporală de minim 25 kg şi la adolescenţi care sunt eligibili 
pentru terapie sistemică. Artrita psoriazică Taltz, administrat singur sau împreună cu metotrexat, este indicat în 
tratamentul artritei psoriazice active la pacienți adulți la care răspunsul terapeutic a fost inadecvat sau au demonstrat 
intoleranță după administrarea unuia sau mai multor medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (DMARD). 
Spondiloartrită axială Taltz este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu spondilită anchilozantă activă care au 
răspuns inadecvat la terapia convenţională. Taltz este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu spondiloartrită 
axială activă non-radiografică, cu semne obiective de inflamaţie indicate de concentraţiile crescute de proteină C 
reactivă (PCR) şi/sau de examenul imagistic prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN), al căror răspuns la tratamentul cu 
medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) a fost inadecvat. Doze și mod de administrare Acest medicament 
este destinat utilizării la recomandarea și sub supravegherea unui medic cu experiență în diagnosticarea și tratarea 
afecțiunilor pentru care este indicat. Doze Psoriazis în plăci la adulți Doza recomandată este de 160 mg prin injectare 
subcutanată (două injecții de 80 mg) în Săptămâna 0, urmată de 80 mg (o injecție) în Săptămânile 2, 4, 6, 8, 10 și 12, apoi 
doza de întreținere de 80 mg (o injecție) la intervale de 4 săptămâni (Q4W). Psoriazis în plăci la copii şi adolescenţi 
(vârsta de 6 ani şi peste) Nu sunt disponibile date privind eficacitatea şi siguranţa la copii cu vârsta sub 6 ani. Populații 
speciale Există informații limitate la pacienții cu vârsta ≥ 75 de ani. Mod de administrare Administrare subcutanată. 
Contraindicații Hipersensibilitate gravă la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Infecții active semnificative 
clinic (de exemplu, tuberculoză activă). Atenționări și precauții speciale pentru utilizare Trasabilitatea Pentru a 
îmbunătăți trasabilitatea medicamentelor biologice, denumirea și numărul lotului medicamentului administrat trebuie 
înregistrate cu exactitate. Infecții Tratamentul cu Taltz este asociat cu o rată mare a infecțiilor, cum sunt infecția tractului 
respirator superior, candidoza orală, conjunctivită, și infecțiile de tip tinea. HipersensibilitatE, Boală inflamatorie 
intestinală (inclusiv boala Crohn și colita ulcerativă) Imunizări Taltz nu trebuie să fie utilizat cu vaccinuri vii. Interacțiuni cu 
alte medicamente și alte forme de interacțiune Complexul enzimatic Citocrom P450 Fertilitatea, sarcina și alăptarea 
Femeile cu potențial fertil trebuie să utilizeze o metodă eficientă de contracepție în timpul tratamentului și timp de cel 
puțin 10 săptămâni după tratament. Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea Taltz în timpul 
sarcinii. Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje Taltz nu are nicio influență sau o influență 
neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Reacţii adverse Cel mai frecvent raportate reacții 
adverse) au fost reacțiile la locul de injectare (15,5%) și infecțiile tractului respirator superior (16,4%) (cel mai frecvent 
rinofaringită). Cele mai frecvente reacții la locul injectării observate au fost eritem și durere. Raportarea reacțiilor 
adverse suspectate Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest 
lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii 
sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare: Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti 
011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. Supradozaj În caz de supradozaj, se 
recomandă ca pacientul să fie monitorizat pentru orice semne sau simptome de reacții adverse și trebuie instituit 
imediat tratament simptomatic adecvat. Lista excipienților Citrat de sodiu Acid citric anhidru Clorură de sodiu Polisorbat 
80 Apă pentru preparate injectabile Incompatibilități Nu este cazul. Perioada de valabilitate 2 ani. Precauții speciale 
pentru păstrare A se păstra în frigider (2 ºC până la 8 ºC). A nu se congela. Taltz poate fi păstrat la temperatura camerei 
până la 5 zile, cu condiția ca temperatura să nu depășească 30 ºC. Natura și conținutul ambalajului 1 ml soluție în 
seringă de sticlă de tip I incoloră. Seringa este încastrată într-un stilou injector de doză unică și de unică folosință. 
Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare Instrucțiunile de utilizare a stiloului 
injector, incluse în prospect, trebuie respectate cu grijă. Taltz care a fost congelat nu trebuie utilizat. Data primei 
autorizări: 25 Aprilie 2016 Data ultimei reînnoiri a autorizației: decembrie 2020. Informații detaliate privind acest 
medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu 

Taltz, Rezumatul caracteristicilor produsului, august 2021. 
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Distinși colegi, 
Dragi prieteni ai 
Primăverii 
Dermatologice 
Ieșene, 

După mai bine de doi ani grei de 
pandemie COVID-19, în care aproape 
tot ceea ce ştiam despre realitatea 
înconjurătoare a suferit dramatice 
remodelări, vă invităm din nou alături 
de noi la Iaşi, la o nouă editie, cea de-a 
11-a, a Primăverii Dermatologice 
Ieșene.  

Nici unul dintre noi nu mai este 
același cu cel de acum doi ani. Suntem 
mai puternici, mai înțelepți, mai 
generoși şi mai experimentați.  

De aceea şi ediția din acest an a 
PDI va fi altfel.  

Am păstrat standardele științifice înalte ale edițiilor anterioare şi bucuria, 
amplificată de cei doi ani de izolare fizică, a întâlnirilor “face to face” din sălile de 
conferință şi din spaţiile expoziționale.  

Continuăm prelegerile, cursurile şi workshop-urile derulate în cei 10 ani 
precedenți, completând informațiile cu noile descoperiri științifice şi cu 
experiențele practice acumulate. Am păstrat şi formatul inovator, avangardist şi 
vizionar al acestei manifestări științifice interdisciplinare. Pacientul, cu 

particularitățile lui medicale, se află mereu în centrul preocupărilor noastre.  

Am adăugat însă şi ceea ce am învățat în această perioadă pandemică 
despre mijloacele alternative de comunicare online, despre fragilitatea vieţii şi 
despre nevoia de a rămâne uniţi în faţa provocărilor.  

De aceea vă aşteptăm în număr cât mai mare la Iaşi, la Hotel „Internaţional”, 
să dialogăm pe teme dermatologice de interes major pentru pacienţi. Experienţa 
dumneavoastră şi a lectorilor invitaţi este extrem de importantă pentru progresul 
medical şi pentru binele pacienţilor noştri. Dacă totuşi nu reuşiţi, din motive 
întemeiate să ajungeţi la Iaşi, vă oferim posibilitatea de a vă înscrie şi a vă loga 
online, după încheierea ediţiei a 11-a a PDI, pentru a viziona toate materialele 

 

Prof. Dr.  
Daciana Elena BRĂNIŞTEANU 

Co-Preşedinte PDI 
Preşedinte ADEM 

Șef Clinică Dermatologie 
Spitalul Clinic Universitar CF Iași 
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conferinței înregistrate pentru dvs. Pandemia ne-a învățat să rămânem în contact 
unii cu alţii cu orice preţ! 

Va promitem o conferință în care tot ceea ce este cu adevărat important în 
dermatologia de interfaţă cu alte specialităţi să fie prezentat la un nivel cu 
adevărat academic şi european. Graţie cărţii de vizită excepţionale a lectorilor 
noştri naţionali şi internaţionali invitaţi, acest lucru este perfect realizabil. 
Partenerii noştri din industria farmaceutică vă vor regala cu informaţii medicale 
de ultimă oră legate de noi opţiuni terapeutice dermatologice, moderne şi foarte 
performante. 

Comitetul de organizare se străduieşte să transforme participarea dvs. la 
această manifestare ştiinţifică într-o experienţă de neuitat! 

Vă invităm să fiţi parte importantă a reluării în format fizic a Primăverii 
Dermatologice Ieşene între 3 - 7 mai 2022! Cu toţii visăm de mai bine de 2 ani 
acest moment! 

 

Cu prietenie şi deosebită consideraţie,  

Prof. dr Daciana Elena Brănişteanu 
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Organizatorii PDI 2022 doresc să mulţumească următoarelor companii farmaceutice 
pentru sprijinul acordat:  
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Denumirea comercială a medicamentului Taltz 80 mg soluție injectabilă în stilou injector preumplut. Compoziția 
calitativă și cantitativă Fiecare stilou injector preumplut conține ixekizumab 80 mg în 1 ml de soluție. Ixekizumab este 
produs în celulele OHC prin tehnologia ADN recombinant. Forma farmaceutică Soluție injectabilă în stilou injector 
preumplut. Soluția este limpede și incoloră până la o culoare ușor gălbuie. Indicații terapeutice Psoriazis în plăci Taltz 
este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt eligibili pentru terapie 
sistemică. Psoriazis în plăci la copii şi adolescenţi Taltz este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci moderat până 
la sever la copii începând cu vârsta de 6 ani şi cu greutate corporală de minim 25 kg şi la adolescenţi care sunt eligibili 
pentru terapie sistemică. Artrita psoriazică Taltz, administrat singur sau împreună cu metotrexat, este indicat în 
tratamentul artritei psoriazice active la pacienți adulți la care răspunsul terapeutic a fost inadecvat sau au demonstrat 
intoleranță după administrarea unuia sau mai multor medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (DMARD). 
Spondiloartrită axială Taltz este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu spondilită anchilozantă activă care au 
răspuns inadecvat la terapia convenţională. Taltz este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu spondiloartrită 
axială activă non-radiografică, cu semne obiective de inflamaţie indicate de concentraţiile crescute de proteină C 
reactivă (PCR) şi/sau de examenul imagistic prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN), al căror răspuns la tratamentul cu 
medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) a fost inadecvat. Doze și mod de administrare Acest medicament 
este destinat utilizării la recomandarea și sub supravegherea unui medic cu experiență în diagnosticarea și tratarea 
afecțiunilor pentru care este indicat. Doze Psoriazis în plăci la adulți Doza recomandată este de 160 mg prin injectare 
subcutanată (două injecții de 80 mg) în Săptămâna 0, urmată de 80 mg (o injecție) în Săptămânile 2, 4, 6, 8, 10 și 12, apoi 
doza de întreținere de 80 mg (o injecție) la intervale de 4 săptămâni (Q4W). Psoriazis în plăci la copii şi adolescenţi 
(vârsta de 6 ani şi peste) Nu sunt disponibile date privind eficacitatea şi siguranţa la copii cu vârsta sub 6 ani. Populații 
speciale Există informații limitate la pacienții cu vârsta ≥ 75 de ani. Mod de administrare Administrare subcutanată. 
Contraindicații Hipersensibilitate gravă la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Infecții active semnificative 
clinic (de exemplu, tuberculoză activă). Atenționări și precauții speciale pentru utilizare Trasabilitatea Pentru a 
îmbunătăți trasabilitatea medicamentelor biologice, denumirea și numărul lotului medicamentului administrat trebuie 
înregistrate cu exactitate. Infecții Tratamentul cu Taltz este asociat cu o rată mare a infecțiilor, cum sunt infecția tractului 
respirator superior, candidoza orală, conjunctivită, și infecțiile de tip tinea. HipersensibilitatE, Boală inflamatorie 
intestinală (inclusiv boala Crohn și colita ulcerativă) Imunizări Taltz nu trebuie să fie utilizat cu vaccinuri vii. Interacțiuni cu 
alte medicamente și alte forme de interacțiune Complexul enzimatic Citocrom P450 Fertilitatea, sarcina și alăptarea 
Femeile cu potențial fertil trebuie să utilizeze o metodă eficientă de contracepție în timpul tratamentului și timp de cel 
puțin 10 săptămâni după tratament. Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea Taltz în timpul 
sarcinii. Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje Taltz nu are nicio influență sau o influență 
neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Reacţii adverse Cel mai frecvent raportate reacții 
adverse) au fost reacțiile la locul de injectare (15,5%) și infecțiile tractului respirator superior (16,4%) (cel mai frecvent 
rinofaringită). Cele mai frecvente reacții la locul injectării observate au fost eritem și durere. Raportarea reacțiilor 
adverse suspectate Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest 
lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii 
sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare: Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti 
011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. Supradozaj În caz de supradozaj, se 
recomandă ca pacientul să fie monitorizat pentru orice semne sau simptome de reacții adverse și trebuie instituit 
imediat tratament simptomatic adecvat. Lista excipienților Citrat de sodiu Acid citric anhidru Clorură de sodiu Polisorbat 
80 Apă pentru preparate injectabile Incompatibilități Nu este cazul. Perioada de valabilitate 2 ani. Precauții speciale 
pentru păstrare A se păstra în frigider (2 ºC până la 8 ºC). A nu se congela. Taltz poate fi păstrat la temperatura camerei 
până la 5 zile, cu condiția ca temperatura să nu depășească 30 ºC. Natura și conținutul ambalajului 1 ml soluție în 
seringă de sticlă de tip I incoloră. Seringa este încastrată într-un stilou injector de doză unică și de unică folosință. 
Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare Instrucțiunile de utilizare a stiloului 
injector, incluse în prospect, trebuie respectate cu grijă. Taltz care a fost congelat nu trebuie utilizat. Data primei 
autorizări: 25 Aprilie 2016 Data ultimei reînnoiri a autorizației: decembrie 2020. Informații detaliate privind acest 
medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu 

Taltz, Rezumatul caracteristicilor produsului, august 2021. 
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Dr. Ștefana Bucur 

Dr. Anca Cerbu 

Dr. Mirela Cherciu 

Dr. Daniel Costache 

Dr. Adriana Diaconeasa 

Dr. Andreea Dimitriu 

Dr. Razvan Adrian Ionescu 

Dr. Nicolae Iordache Iordache 

Dr. Dana Jianu 

Dr. Ștefan Jianu 

Dr. Liliana Mihailov 

Dr. Georgiana Mihăilă 

Dr. Andreea Molodoi 

Dr. Irinel Nedelcu 

Dr. Alin Nicolescu 

Dr. Marcela Poenaru 

Dr. Petru Plămădeală 

Dr. Daniela Vasiluț 

Dr. Mihaela Vidan Popa 

Dr. Gina Iuliana Țicală 

Dr. Gabriela Ungureanu 

Dr. Loredana Ungureanu 

Psih. Liliana Luca 

  



 
 
 
 
 
 

21 

 

Informații generale 
 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Hotel Internaţional, Iaşi 
Str. Palat 5A, Iasi 700032 

SITE-UL OFICIAL AL PDI 2022 

www.pdi.ro 

LIMBILE OFICIALE ALE PDI 2022 

Limba română şi limba engleză 

 

ORGANIZATORI 
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MANAGEMENT EVENIMENT 

 

Str. Anastasie Panu nr. 13,  Iaşi, România 
Tel: +40.332.40.88.05;      
Web:  www.eventernet.ro 

 
 

SECRETARIATUL PDI 2022 

Secretariatul PDI 2022 va funcţiona pe toată durata evenimentului şi va fi amplasat 
la parterul Hotelului Internaţional. 

 
Programul secretariatului 

Marţi, 3 mai  07.30 – 18.00 

Miercuri, 4 mai:  07.30 – 18.00 

Joi, 5 mai:   07.30 – 18.00 

Vineri, 6 mai:  07.30 – 18.00 

Sâmbătă, 7 mai: 07.30 – 18.00 

 

VALIDAREA PARTICIPĂRII. ÎNSCRIEREA PE LOC A PARTICIPANŢILOR 

Validarea participării şi înscrierea pe loc a participanţilor se vor face la secretariatul 
evenimentului, începând cu data de 3 mai, ora 07:30.  

 

ECUSOANELE 

Se eliberează pentru toţi participanţii înscrişi la eveniment. Accesul în sălile de lucrări, 
în expoziţia medicală şi în orice zonă conexă manifestării se va face strict pe baza 
ecusonului eliberat la secretariat. 

 

SECRETARIATUL ŞTIINŢIFIC 

Secretariatul Ştiinţific va funcţiona începând de marţi, 3 mai, ora 07:30, în cadrul 
secretariatului evenimentului. Aici se predau şi se verifică toate prezentările din cadrul 
conferinţei pentru a asigura buna desfăşurare a lucrărilor. 

  

http://www.eventernet.ro/
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SALA DE CONFERINŢE 

Prezentările orale PDI 2022 se vor desfăşura în sala 
Magnum de la nivelul -2 al Hotelului Internaţional. 

 

CURSURILE ŞI WORKSHOP-URILE PDI 2022 

Dermatoze profesionale 
Marţi, 2 mai, ora 1400 | Sala „Belvedere”, Hotel „Internaţional” 

Terapii combinate de peeling, microneedling și terapie LED în sezonul cald 
Marţi, 2 mai, ora 1600 | Sala „Belvedere”, Hotel „Internaţional” 

Excizia unei formațiuni tumorale mici, superficiale și rezolvarea defectului de 
părți moi rezultat cu grefă de piele toată grosimea sau lambou local 
Sâmbătă, 7 mai, ora 0900- 1100 – nivel mediu-avansat | 1130- 1300- nivel începător 
Sala „Abilităţi Chirurgicale”, clădirea „Nicolae Leon”, U.M.F. „Grigore T. Popa” Iaşi 

Ecografia cutanată de înaltă frecvență: o incursiune non-invazivă în profunzimile 
pielii 
Duminică, 8 mai, ora 0900 | Amfiteatrul „Alexandru Ţupa”, clădirea „Nicolae Leon”, 
U.M.F. „Grigore T. Popa” Iaşi 

 

PREZENTĂRILE ORALE 

Materialele pentru prezentările orale trebuie predate la Secretariatul Ştiinţific al 
evenimentului cu o zi înainte de prezentare (în cazul prezentărilor ce au loc în 
dimineaţa zilei următoare) sau cu cel puţin 2 ore înainte de prezentare. Organizatorii 
nu îşi asumă răspunderea pentru materialele neverificate şi nedepuse la Secretariatul 
Ştiinţific.  

 

SESIUNI DE e-POSTERE 

Afişarea e-posterelor se va face în holul de la nivelul -1 al Hotelului Internațional, 
începând cu data de 3 mai, ora 08:00 şi vor putea fi vizualizate pe toată durata 
evenimentului. Câştigătorii concursurilor de e-postere pentru medici rezidenţi şi 
studenţi vor fi anunţaţi după încheierea evenimentului.  

 

CREDITARE & CERTIFICATE DE PARTICIPARE 

Conferinţa Primăvara Dermatologică Ieşeană este creditată de Colegiul Medicilor din 
România, Colegiul Farmaciştilor din România şi de Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  

Certificatele de participare vor fi trimise post eveniment pe adresa de e-mail furnizată 
la înregistrare. 
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Studenţii vor primi certificatele de participare doar dacă sunt prezenţi la cel puţin 
două sesiuni pe zi şi semnează lista de prezenţă la Secretariatul evenimentului. 

 

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE ŞI COCKTAIL-UL DE BUN-VENIT 

Festivitatea de deschidere va avea loc miercuri, 4 mai, la ora 17:30, în Sala „Magnum” a 
Hotelului „Internaţional” şi va fi urmată de cocktail-ul de bun-venit. 

Accesul la cocktail-ul de bun venit se va face 
pe baza invitaţiei primite la Secretariatul 
evenimentului.  

 

GALA PREMIILOR DE EXCELENȚĂ 

Gala de Premiilor de Excelenţă va avea loc 
vineri, 6 mai, în Sala „Magnum” a Hotelului 
„Internaţional”, începând cu ora 19:00. În 
cadrul Galei va avea loc lansarea cărţii 
“Interferențe în dermatologie”, sub redacţia 
Prof. Univ. Dr. Daciana Elena Branişteanu, 
publicată la Editura “Gr.T. Popa” Iași. 

 

MESE DE PRÂNZ 

Accesul la mesele de prânz oferite de 
organizatori se va face pe baza Bonului de 
Prânz primit la Secretariatul evenimentului, în 
intervalul 8 - 12, din ziua respectivă.  

 

PAUZELE DE CAFEA 

Pauzele de cafea se vor desfăşura în spaţiile de la nivelul -2 al Hotelului „Internaţional”. 

 

EXPOZIŢIA MEDICALĂ 

Expoziţia medicală va fi deschisă în spaţiile de la nivelul -2 al Hotelului „Internaţional”, 
pe toată durata evenimentului. 

 

MODIFICĂRI ÎN PROGRAM 

Organizatorul evenimentului nu îşi asumă responsabilitatea pentru modificările din 
program datorate unor circumstanţe externe sau neprevăzute. 
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ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR 

Orice cheltuieli angajate la restaurantele hotelurilor sau la mini barul din cameră vor fi 
suportate integral de către participanţi. 

 

PDI 2019 – un EcoEvent 

Vă invităm să vă alăturați efortului 
nostru de a contribui la protejarea 
naturii, printr-un gest simplu: returnați 
la Secretariat, la finalul evenimentului, 
suportul de plastic al ecusonului de 
participant. În acest fel, vă asigurați că 
badge-ul de plastic va fi reciclat, în loc 
să fie o povară în plus pentru natură în 
următorii 400 de ani. Este o practică 
des întâlnită la evenimentele din 
străinătate pe care ne-am asumat să o 
promovam și în România. 
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DESPRE IAŞI 
Municipiul Iași este reședința județului Iași și 

principalul centru urban din nord-estul României. Iași 
a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una 
dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 
1859 și 1862 și capitala României între 1916-1918.  

Orașul Iași a fost menționat pentru prima oară într-
un privilegiu comercial emis în 1408 de domnitorul 
Moldovei, Alexandru cel Bun. 

Conform celor mai recente date statistice, 
municipiul Iași numără aproape 400.000 de locuitori. 
Iașul, atât judeţul (965.634 locuitori) cat şi oraşul 
(387.103 locuitori), ocupă locul doi, ca număr de 
locuitori, după București şi este centrul cultural, 
economic și academic al Moldovei.  

Peste 60.000 de studenți trec pragul 
universităților din oraș. Aici a fost fondată și 
funcționează prima universitate din România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, astăzi 
una dintre cele mai prestigioase instituții academice din țară, precum și alte patru 
universități publice și șapte particulare. 
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PALATUL CULTURII DIN IAŞI 

 

Palatul Culturii din Iaşi a fost inaugurat, în 1926, de către Ferdinand de Hohenzollern. 
Realizat după planurile arhitectului I.D. Berindei, construcţia Palatului a durat două 

decenii. Monumentul a fost ridicat pe ruinele vechii curţi domneşti (1434), reconstruită în 
stil neoclasic de prinţul Alexandru Moruzi (1806-1812). Stilul palatului e neogotic 
flamboyant, cu detalii ornamentale, cu elemente heraldice în exterior. Elementele de 
interes turistic sunt: Sala gotică, unde se poate admira mozaicul ce reprezintă un 
"bestiarum" medieval (grifoni, acvile bicefale, lei); Sala "Voievozilor" care se află la etaj şi 
conţine, în medalioane, portretele domnilor Moldovei şi ale regilor României. Tot la etajul I 
se află sala "Henri Coandă", ale cărei lambriuri au fost executate după un proiect al marelui 
savant. Orologiul cu carillon, instalat în turnul central, este format dintr-un ansamblu de 
opt clopote care reproduc, din oră în oră, "Hora Unirii". 

Astăzi Palatul Culturii din Iaşi este sediul Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi 
şi cuprinde: Muzeul de Istorie al Moldovei, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul de Artă, 

Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”.  
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PALATUL ROZNOVANU  

 

Palatul Roznovanu, reşedinţa familiei Rosetti-Roznovanu, a fost construit la dorinţa lui 
Iordache Neculai Roznovanu. Inaugurată cu mare fast, la 23 aprilie 1832, clădirea era cea 
mai frumoasă clădire din oraş. Stăpânul palatului a avut 3 soţii, iar ultima dintre ele, Maria, 
a deschis larg porţile palatului pentru muzicieni şi oameni de litere. Aici au concertat 
George Enescu şi Haricleea Darcle; tot aici şi-a citit poeziile Mihai Eminescu, iar balurile 
date de cucoana Marghioliţa erau renumite în regiune. În anul 1891, Vasile Pogor a 
cumpărat palatul de la familia Roznovanu, clădirea devenind sediul Primăriei. Între 1893 - 
1894 construcţia a fost modificată (s-a adăugat un etaj, dar s-a desfiinţat capela), 
constituind pentru scurt timp reşedinţa familiei regale (Principele Ferdinand şi Pricipesa 
Maria). 

În timpul Primului Război Mondial, între 1916 - 1918, Palatul Roznovanu a devenit sediul 
ministerelor şi al conducerii politice, refugiate de la Bucureşti. În 1918, în actuala sală de 
şedinţe a Consiliului Local, s-a întrunit Consiliul de Război al României.  
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TEATRUL NAŢIONAL “VASILE ALECSANDRI”  

 

Construită în Iaşi, pe locul vechii primării, între anii 1894 şi 1896, clădirea Teatrului 

Naţional este considerată a fi cel mai vechi şi cel mai frumos lăcaş de acest gen din ţară. 
Planurile clădirii aparţin celebrilor arhitecţi vienezi Fellner şi Helmer, care au proiectat 
construcţii similare în Viena, Praga, Odessa, Zurich. Inaugurată odată cu teatrul, uzina 
electrică a acestuia a marcat începutul iluminatului electric la Iaşi. În anul 1956, cu ocazia 
aniversării a 140 de ani de la primul spectacol în limba română, teatrul ieşean a primit 
numele marelui poet, dramaturg şi om de cultură, Vasile Alecsandri (1821 - 1890). Veritabila 
bijuterie arhitectonică, în interior clădirea Teatrului Naţional oferă publicului remarcabile 
capodopere decorative: cortina, pictată în 1896 de meşterul vienez M. Lenz şi finalizată de 
unul din discipoli; cortina de fier, pictată de Al. Goltz, cu motive ornamentale dispuse 
simetric; plafonul, pictat de Al. Goltz; candelabrul din cristal de Veneţia, cu 109 becuri. 

În prezent, această clădire găzduieşte şi Opera Română. 
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UNIVERSITATEA “AL.I. CUZA“ 

 

Prima universitate din ţară a fost înfiinţată în anul 1860 la Iaşi, la iniţiativa domnitorului 
Al. I. Cuza, cu sprijinul lui Mihail Kogălniceanu. Sediul actual a fost inaugurat la 21 octombrie 
1897, în prezenţa Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta. Clădirea este o îmbinare a stilurilor 
clasic şi baroc, cu o intrare monumentală spre "Sala Paşilor Pierduţi", decorată cu picturi 
ample, în stil suprarealist, cu profunde semnificaţii spirituale, semnate de către Sabin 
Bălaşa. 

Înfiinţarea, la Iaşi, a primei Universităţi româneşti nu trebuie apreciată drept un simplu 
act reparatoriu pentru sacrificiul făcut de capitala Moldovei pe altarul Unirii. Hotărârea de 
a transforma Iaşul în "scaun al ştiinţei, în focar al inteligenţei româneşti" (M. Kogălniceanu) 
se încadra în strategia generală a construcţiei culturale şi politice. Disponibilităţile 
ştiinţifice şi culturale ale Iaşului, organizate şi fructificate în cadrul structurilor moderne 
universitare, au avut drept misiune promovarea obiectivelor noului stat, constituind 

nucleul în jurul căruia au gravitat, nu numai speranţele, dar şi energiile româneşti ale 
epocii.  
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  
“GRIGORE T. POPA” 

  

 

Actul de naștere al Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” a fost semnat 

în anul 1879, odată cu fondarea Facultății de Medicină. Înfiinţată odată cu Universitatea din 
Iaşi, activitatea Facultăţii de Medicină debutează la 1 decembrie 1879, datorită susținerii de 
care a beneficiat în Guvernul vremii prin vocile lui M. Kogălniceanu şi N. Kretzulescu, 
precum şi ca efect al penuriei de cadre medicale după Războiul de independenţă din 1877. 
În 1935, Facultatea de Medicină devine asociată cu Facultatea de Farmacie şi Facultatea 
de Medicină Dentară, completând astfel aria pregătirii medicale.  

În anul 1991 i se conferă statutul de universitate, primind numele celebrului 
reprezentant al Şcolii de Anatomie, Grigore T. Popa. Ulterior, în 1994, este înfiinţată şi 
Facultatea de Bioinginerie.  
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CATEDRALA MITROPOLITANĂ 

 

Ideea înălţării unei biserici mai mari, monumentale, la Iaşi, aparţine Mitropolitului 
Veniamin Costachi. Hrisovul domnesc din 8 august 1826, privind lucrările de proiectare şi 

construire a noii biserici, este actul de naştere al Catedralei mitropolitane. S-a lucrat mai 
întâi între anii 1833 şi 1839, după planurile arhitecţilor Freywald şi Bucher, însă datorită 
căderii bolţii centrale, biserica rămâne în ruină până în anul 1880.  

Arhitectul Alexandru Orăscu, rectorul Universităţii Bucureşti, va reface proiectul 
măreţei biserici, renunţând la imensa cupolă centrală, iar pictura va fi realizată de maestrul 
Gheorghe Tătărăscu. Sfinţirea Catedralei, la 23 aprilie 1887, a fost un eveniment naţional, la 
ceremonie luând parte şi regele Carol I.  

În Catedrala Mitropolitană se găseşte racla cu moaştele Sfintei Cuvioasei Paraschiva.  
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PRIMA DATĂ, LA IAŞI... 
1508 – Prima tipăritură de pe un teritoriu românesc - un Liturghier tipărit de 

ieromonahul sârb Macarie (în prezent expus la Casa Dosoftei).  

1600 – Mihai Viteazul a consfinţit la Iaşi Unirea Principatelor Române. 

1638 – Este instalat de către Vasile Lupu în turnul de la Trei Ierarhi primul orologiu din 
ţările române. 

1646 – Este publicată în tipografia de la „Sf. Trei Ierarhi” prima carte de legi în limba 
română, intitulată „Carte românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte 
giudeţe". 

1671 – Este înfiinţată Sinagoga Mare, prima casă evreiască de rugăciune din România 

1698 – Este publicată prima lucrare filosofică românescă scrisă de Dimitrie Cantemir, 
„Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul”. 

1714 – Dimitrie Cantemir este primul român ales membru al unei academii europene, 
Academia din Berlin. 

1816 – Are loc prima reprezentaţie de teatru în limba româna , “Mirtil şi Hloe”, jucată în 
casa hatmanului Constantin Ghica. 

1833 – Prima societate ştiinţifică românească - Societatea de Medici şi Naturalişti, a fost 
înfiinţată la 18 martie 1833, la Iaşi, cu sediul în clădirea unde în 1834 a fost inaugurat Muzeul 
de Istorie Naturală.  

1834 – Este construit primul monument din România: Obeliscul cu lei din parcul 
Copou, monumentul Regulamentului Organic (prima constituţie a Moldovei). 

1834 – Ia fiinţă primul muzeu din România: Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi. 

1839 – Este organizată prima expoziţie românească: "Expoziţia plantelor şi florilor 
exotice". 

1848 – Are loc reprezentaţia primei operete româneşti, “Baba Hârca” de Alexandru 
Flechtenmacher. 

1848 – Iaşul este iniţiatorul Revoluţiei de la 1848, care s-a extins ulterior pe întreg 
teritoriul românesc. 

1856 – Este inaugurată prima Grădina Botanică din România. 

1857 – Este înfiinţată Banca Nulandt, prima bancă de credit ipotecar din România. 
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1857 – Sunt introduse în circulaţie primele timbre poştale, celebrele “Cap de bour”. 

1859 – Prima şcoală medicală cu caracter universitar, din România, Şcoala de chirurgie 
- a fost înfiinţată la Iaşi, de Nicolae Negura şi inaugurată la 30 noiembrie 1859, cu sprijinul 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

1860 – Are loc inaugurarea Universităţii din Iaşi, prima universitate din România, în 
clădirea actualei Universităţi de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”. 

1862 – Este tipărită prima lucrare românească de geologie: “Calcarul de la Repedea” de 
Grigore Cobălcescu. 

1868 – Se naşte la Iaşi Emil Racoviţa, primul savant român participant la o expediţie 
ştiinţifică internaţională. 

1876 – Este inaugurat primul Teatru Evreiesc din lume, înfiinţat de Avram Goldfaden. 

1887 – Este tipărită prima publicaţie medicală din România: Revista Medico-
Chirurgicală. 

1893 – Eduard Gruber (1861-1896) este primul cercetător din România în domeniul 
psihologiei artei; a fost primul român care a obţinut titlul ştiinţific de doctor în psihologie, 

la Leipzig; la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a înfiinţat primul laborator de 
psihologie experimentală din România. 

1896 – Este inaugurat Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”, primul teatru naţional din 
România. 

1910 – Primul laborator de electricitate din România - înfiinţat la Facultatea de Ştiinţe 
(transformată în 1913 în Institutul Electrotehnic), a fost organizat de Dragomir Hurmuzescu 
(1865-1954), membru al unor societăţi ştiinţifice europene (Germania, Franţa), membru al 
Academiei Române (1916) şi membru fondator al Academiei de Ştiinţe din România. 

1912 – Se naşte la Iaşi George Emil Palade, singurul român laureat al premiului Nobel 
(Fiziologie şi Medicină, 1974). 

1918 – Este inaugurată prima casă memorială din România: Bojdeuca lui Ion Creangă. 

1920 – Prima femeie profesor universitar din România – Elena Puşcariu-Densuşianu 
(1875-1966), a organizat şi a condus, în calitate de medic, prima Clinică de Oftalmologie 
(Iaşi, 1920), fiind totodată, la nivel mondial, prima femeie profesor universitar la o clinică 
oftalmologică.   

1921 - 1929 – Primul tratat de chimie fizică din România - publicat la Iaşi, în patru 
volume, 1921-1929; autorul tratatului, Petru Bogdan, a fost profesor la Universitatea 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, membru al Academiei Române, întemeietorul şcolii de 
chimie-fizică din România (1913). 
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1976 – Este inaugurat Muzeul Teatrului, singurul de acest gen din ţară, în casa 
vornicului Alecsandri, fost director al teatrului ce îi poartă numele. 

Prima femeie medic chirurg din România – Marta Trancu-Rainer a absolvit 
Facultatea de Medicină din Iaşi; a efectuat intervenţii chirurgicale în timpul Primului 
Război Mondial, salvând sute de vieţi; a devenit membră a Academiei de Medicină din 
România (1935) şi membră de onoare a Societăţii de Biologie din Bucureşti.  

Prima femeie avocat din România – Ella Negruzzi – a absolvit Facultatea de Drept la 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1913); a fost prima femeie avocat admisă în 
barou; a activat pentru acordarea drepturilor social-politice ale femeilor, implicându-se, 
alături de intelectuali români, în combaterea fascismului şi războiului, pledând pentru 
libertate şi independenţă naţională. 
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Marţi 
3 mai 2022 

08:00 
10:45 

SESIUNE I: DERMATOLOGIA ÎN MEDICINA INTERNĂ 
 

Moderatori: Prof. Dr. Diana Cimpoeşu, Prof. Dr. Cristina Preda 

Interval  Prezentare Lector 

08:00 
08:15 

Pruritul uremic - o provocare pentru clinician Şef. Lucr. Dr.  
Laura Florea 

08:15 
08:30 

Alopecia areată la copii Dr. Claudia Artenie 

08:30 
08:45 

Similitudini și diferențe între lupusul cu debut la 
copii și la adult 

Dr. Andreea Dimitriu 

08:45 
09:00 Leziuni cutanate în hiperparatiroidismului renal Şef. Lucr. Dr. Mihai Glod 

09:00 
09:15 Anafilaxia în ghidurile de resuscitare europene Prof. Dr. Diana Cimpoeșu 

09:15 
09:30 

Tiroidita cronică autoimună concomitentă cu 
lupus eritematos: simplă asociere sau 
poliendocrinopatie autoimună? 

Prof. Dr. Cristina Preda 

 
09:30 
10:00 

Simpozion URIAGE 
Inovația uriage bariésun 100: ultra protecție 
pentru prevenirea deteriorării celulare și 
fotoîmbătrânirii induse de razele uv și lumina 
albastră 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 

 
10:00 
10:30 

Simpozion GENESIS Pharma 
Apremilast – PDE 4, the unique innovative 
molecule, available orally in psoriasis 
 
APREMILAST – A New Approach in Psoriasis 
APREMILAST -  Efficacy and safety in psoriasis 

Moderator:  
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
Lector: 
Conf. Dr. Gabriela 
Stoleriu 
Şef. Lucr. Dr. Elena 
Porumb-Andrese 

10:30 
10:45 Q & A  
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Marţi 
3 mai 2022 

10:45 
13:15 

SESIUNE II: Rolul IL-17 şi IL-23 în psoriasis – între cercetare 
ştiinţifică şi practica dermatologică  

 
Moderatori: Prof. Dr. Daciana Elena Brănişteanu, Dr. Alin Nicolescu 

Interval  Prezentare Lector 

10:45 
11:15 

Simpozion THEA 
Soluții terapeutice moderne pentru 
Demodecidoza pleoapelor. Igiena pleoapelor 
sensibile în doi pași 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 

 
 
 
 
11:15 
12:15 

SIMPOZION TERAPIA 
„Vreme trece, vreme vine | Toate-s vechi și 
nouă toate" – Care sunt noutățile inhibitorilor 
IL-23 în terapia personalizată a pacientului cu 
PsO? 
"Ce e rău și ce e bine | Tu te-ntreabă și socoate" 
Imunosupresie versus imunomodulare – care 
sunt avantajele inhibitorilor IL-23? 
Toți inhibitorii IL-23 sunt la fel?! Implicațiile 
tildrakizumab în terapia personalizată a 
pacientului cu PsO 

Dr. Alin Nicolescu 
Prof. Dr. Călin 
Giurcăneanu 

 
 
12:15 
13:15 

Sesiune ştiinţifică organizată cu susţinerea 
companiei LILLY 
Taltz în psoriazis: eficacitate superioară din cap 
până-n picioare 

Moderator:  
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
Lectori: 
Asist. Univ. Dr. Cristina 
Tutunaru  
Dr. Andreea Molodoi 
Şef. Lucr. Dr. Elena 
Porumb-Andrese 

13:15 – 14:00 – Pauză de prânz 
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Marţi 
3 mai 2022 

14:00 
19:05 

SESIUNE III: Puzzle al dermatozelor inflamatorii - impact 
terapeutic 

 
Moderatori: Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu,  
Prof. Dr. Simona Ianoşi, Şef. Lucr. Dr. Elena Porumb-Andrese 

Interval  Prezentare Lector 

14:00 
14:30 

SIMPOZION LEOPharma 
Enstilum® - combinația potrivită pentru 
managementul psoriazisului pe termen lung 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 

14:30 
15:30 

Sesiune ştiinţifică organizată cu susţinerea 
companiei JANSSEN 
Cum influențează comoborbiditățile alegerea 
tratamentului în psoriazisul în plăci moderat-
sever? 

Moderator:  
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
Lectori: 
Asist. Univ. Dr. Cristina 
Tutunaru 
Dr. Andreea Molodoi 

15:30 
16:30 

Sesiune ştiinţifică organizată cu susţinerea 
companiei NOVARTIS 
Xolair - Game Changer în Urticaria Cronică 
Spontană 

Moderator:  
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
Lectori: 
Prof. Dr. Călin Giurcăneanu 
Dr. Alin Nicolescu 

16:30 
17:30 

Sesiune ştiinţifică organizată cu susţinerea 
companiei TERAPIA 
 

Ilumetri și terapia personalizată a 
pacientului român cu PsO – de la teorie la 
practică 
Care sunt nevoile pacientului român acoperite 
de tratamentul cu Ilumetri? 
Ilumetri – eficiență și siguranță de la studiile 
clinice la Real World Evidence 

Moderator:  
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
Lectori: 
Şef. Lucr. Dr. Elena 
Porumb-Andrese 
Prof. Dr. Simona Ianoși 

17:30 
18:30 

Sesiune ştiinţifică organizată cu susţinerea 
companiei SANOFI 
Dupixent – prezentare cazuri clinice la diferite 
segmente de vârstă 

Moderator:  
Prof. Dr. Călin Giurcăneanu 
Lectori: 
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
Dr. Alin Nicolescu 
Prof. Dr. Călin Giurcăneanu 
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Marţi 
3 mai 2022 

Interval  Prezentare Lector 

18:30 
18:50 

SIMPOZION CERAVE 
Disfuncția barierei cutanate - una dintre cauzele 
principale ale atopiei 

Dr. Andreea Dimitriu 

18:50 
19:05 

CSIESA: un nou scor pentru evaluarea 
îmbătrânirii cutanate intrinseci și extrinseci 
bazat pe microscopie confocală de reflectanță in 
vivo 

Șef lucr. Dr. Vlad 
Voiculescu 
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garda miercuri  
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Miercuri 
4 mai 2022 

08:00 
13:15 

SESIUNE IV: Noi orizonturi interdisciplinare în dermatita 
atopică. Implementarea cercetării ştiinţifice în practica 
dermatologică curentă  
Moderatori: Prof. Dr. Călin Giurcăneanu,  
Prof. Dr. Carmen Panaitescu, Conf. Dr. Magda Constantin 

Interval  Prezentare Lector 

08:00 
08:15 

Dermatita atopică – Review, tehnici noi de 
diagnosticare și monitorizare a pacienților 

Dr. Dalia Bratu 

08:15 
08:30 

Angioedemul ereditar – o serie de 6 cazuri 
clinice 

Asist. Univ. Dr. Cristina 
Tutunaru 

08:30 
09:00 

Urticaria cronică spontană – focus pe 
mecanismul patogenic 

Prof. Dr. Carmen 
Panaitescu 

09:00 
10:00 

Sesiune ştiinţifică organizată cu susţinerea 
companiei ABBVIE 
Rethink atopic dermatitis 

Moderator: 
Dr. Alin Nicolescu 
Lectori: 
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
Prof. Dr. Carmen 
Panaitescu  
Prof. Dr. Călin Giurcăneanu 

10:00 
11:00 

SIMPOZION SANOFI 
Terapia cu Dupixent pentru gestionarea 
dermatitei atopice la copii și adolescenți 

Moderator:  
Dr. Alin Nicolescu 
Lectori: 
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
Prof. Dr. Carmen 
Panaitescu 
Dr. Alin Nicolescu 

11:00 
11:15 Q & A  

11:15 
12:15 

Sesiune ştiinţifică organizată cu susţinerea 
companiei JANSSEN 

Moderator: 
Conf. Dr.  Magda 
Constantin 
Lectori: 
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Care sunt provocările atunci când alegem 
tratamentul în psoriazisul în plăci moderat-
sever 

Dr. Ștefana Bucur 
Dr. Marcela Poenaru 

12:15 
13:15 

Sesiune ştiinţifică organizată cu susţinerea 
companiei TERAPIA 
23 nu este doar un număr. Ilumetri nu este 
doar un alt inhibitor.   
Numele meu este Ilumetri și aceasta este 
cartea mea de vizită. 
Ilumetri nu este doar un alt inhibitor – 
eficiență și siguranță demonstrate în studiile 
clinice reSURFACE 1&2 

Conf. Dr. Magda 
Constantin 
Dr. Marcela Poenaru 

 

13:15 - 14:00 - Pauză de prânz 
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Miercuri 
4 mai 2022 

14:00 
17:30 

SESIUNE V: Noi repere terapeutice în dermatologie 

Moderatori: Dr. Alin Nicolescu, Prof. Dr. Cătălin Codreanu

Interval Prezentare Lector 

14:00 
15:00 

SIMPOZION LILLY 
Baricitinib: o evoluție în tratamentul 
dermatitei atopice 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănişteanu 
Prof. Dr. Cătălin Codreanu 

15:00 
16:00 

SIMPOZION NOVARTIS 
Cosentyx-Aiming beyond the skin.The 
complete treatment of psoriatic disease. 

Moderator: 
Dr. Alin Nicolescu 
Lectori: 
Prof. Dr. Călin Giurcăneanu 
Conf. Dr. Magda 
Constantin 

16:00 
17:00 

SIMPOZION ABBVIE 
To be or not to be… CLEAR. Reshape the 
standards of care in psoriasis 
CLEAR steps for the new management of 
psoriasis 
Skyrizi® – CLEAR evidence for the long-term 
management of psoriasis  
Skyrizi® promise – A CLEAR skin in different 
patient types 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu  
Conf. Dr. Magda 
Constantin 
Dr. Alin Nicolescu 

17:00 
17:30 C0s Patients and Hypotonic Phlebopathy Prof. Dr. Andrew Nicolaides

Keynote Speaker 

17:30  DESCHIDEREA OFICIALĂ A PDI 2022 
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Garda joi  
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Joi 
5 mai 2022 

08:00 
10:30 

SESIUNE VI: Pacientul post-Covid – o provocare actuală a 
lumii medicale 

Moderatori: Conf. Dr. Daniel Brănişteanu, 
Şef. Lucr. Dr. Daniel Costache 

Interval Prezentare Lector 

08:00 
08:15 

Interrelația dintre vitamina D, sistemul imun și 
infecția cu SARS-CoV-2 Conf. Dr. Aida Mărănducă 

08:15 
08:30 

Consideratii noi privind leziunile cutanate 
veziculoase din infectia cu sars-cov2 si 
fenomenul koebner 

Prof. Dr. Alin Tatu 

08:30 
08:45 

Actualități în manifestările oculare ale 
COVID-19 

Conf. Dr. Daniel 
Brănișteanu, Şef. Lucr. Dr. 
Alexa Anisia Iuliana 

08:45 
09:00 

Dinamica imunoglobulinelor specifice IgG și 
IgA după rapelul cu vaccinul BNT162B2 Prof. Dr. Monica Neagu 

09:00 
09:15 

Nanomedicina în vaccinarea ANTI-SARS-COV-2 Dr. Carolina Constantin 

09:15 
09:30 

Infliximab therapies targeting TNF- may be 
beneficial of CD4+ T cell dysfunction in severe 
COVID-19 

Prof. Dr. Iulia Popescu
Keynote Speaker 

09:30 
10:00 

Manifestari dermatologice in patologia 
cardiovasculara 

Conf. Dr. Viviana Onofrei 

10:00 
10:15 

Manifestări cutanate în patologia hepatică 
virală 

Şef. Lucr. Dr. Daniel 
Costache 

10:15 
10:30 

Q & A 
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Joi 
5 mai 2022 

10:30 
13:15 

SESIUNE VII: Ţinte terapeutice ale performanţei în 
dermatologie 

 
Moderatori: Conf. Dr. Alina Vîlcea, Şef. Lucr. Dr. Răzvan Ionescu 

Interval  Prezentare Lector 

10:30 
11:00 

SIMPOZION BIODERMA 
Optimizarea managementului dermatitei 
atopice - ATODERM 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
 

11:00 
11:45 

SIMPOZION UCB 
Să ne gândim la viitor atunci când alegem 
tratamentul de astăzi al femeilor care sunt 
afectate de psoriazis și artropatie psoriazică 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
Prof. Dr. Cătălin Codreanu 

11:45 
12:00 

SIMPOZION VICHY 
DERCOS DS – expertiza microbiomului în 
îngrijirea părului și scalpului 

Dr. Mirela Cherciu 

12:00 
13:00 

Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei LILLY 
Managementul psoriazisului și artritei 
psoriazice: abordarea integrată reuma & 
derma 

Prof. Dr. Mihai Bojincă 
Şef. Lucr. Dr. Razvan Ionescu 
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 

13:00 
13:15 

Corelații clinice, histopatologice și 
imunohistochimice în keratozele actinice și 
keratoacantom 

Conf. Dr. Alina Vilcea  

 

13:15 - 14:00 - Pauză de prânz  
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Joi 
5 mai 2022 

14:00 
15:50 

SESIUNE VIII: Echipe interdisciplinare în monitorizarea 
pacienţilor dermatologici (I) 

Moderatori: Prof. Dr. Diana Deleanu, Prof. Dr. Mihai Bojincă 

Interval Prezentare Lector 

14:00 
15:00 

SIMPOZION JANSSEN 
Pacientul cu boala psoriazică la granița dintre 
două specialități 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
Prof. Dr. Mihai Bojincă 

15:00 
15:20 Alergia alimentară în dermatita atopică Prof. Dr. Diana Deleanu 

15:20 
15:50 

SIMPOZION EAU THERMALE AVENE 
Sun and HEV Blue Light 
The new generation of organic sunfilter 
TriAsorB 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănişteanu 

15:50 
17:30 

SESIUNE IX: Echipe interdisciplinare în monitorizarea 
pacienţilor dermatologici (II) 

Moderatori: Prof. Dr. Sabina Zurac, Prof. Dr. Florentin Vreju 

Interval Prezentare Lector 

15:50 
16:20 

Publishing in biomedical sciences 
Prof. Dr. Demetrios 
Spandidos - Keynote Speaker 

16:20 
16:40 

Inteligența artificială în histopatologie: 
Experiența Spitalului Clinic Colentina și Zaya 
Artificial Intelligence 

Prof. Dr. Sabina Zurac 

16:40 
17:25 

Vasculitele - patologii interdisciplinare 

Prof. Dr. Mihai Bojincă 
Prof. Dr. Florentin Vreju 
Şef. Lucru. Dr. Răzvan 
Adrian Ionescu 

17:25 
17:30 

Q & A 
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Joi 
5 mai 2022 

17:30 
19:30 

SESIUNE X: Focus asupra bolii venoase cronice 

Moderatori: Şef. Lucr. Dr. Camelia Tamaș, 
Asist. Univ. Dr. Cristina Strobescu-Ciobanu 

Interval Prezentare Lector 

17:30 
17:50 Varicose veins – the rationale of treatment 

Prof. Dr. Heim Dominik
Keynote Speaker 

17:50 
18:20 

SIMPOZION SERVIER 
“Recenzii” în boala venoasă cronică: când 
“viața bate filmul”! 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănişteanu 
Asist. Univ. Dr. Cristina 
Strobescu-Ciobanu 

18:20 
18:40 

How to perform chemical ablation in the 
lower extremity – step-by-step approach 

Prof. Dr.  Niazi Khusrow
Keynote Speaker 

18:40 
19:00 

Pregătirea patului plăgii și cicatrizarea 
cutanată - protocoale și cazuri clinice 

Şef. Lucr. Dr. Camelia 
Tamaș 

19:00 
19:30 

Q & A 
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Garda vineri  
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Vineri 
6 mai 2022 

08:00 
11:00 

SESIUNE XI: Orizonturi interdisciplinare în dermatologie 
 

Moderatori: Prof. Dr. Costin Căruntu, Dr. Dana Jianu 

Interval  Prezentare Lector 

08:00 
08:15 

Aspecte dermatologice în hipervitaminoze Asist. Univ. Dr. Gloria Suciu 

08:15 
08:30 

Manifestări cutanate specifice la pacienții cu 
boală cronică de rinichi în stadiile predializă și 
dializă 

Prof. Dr. Liliana Ana Tuță 

08:30 
08:45 

Manifestări cutanate asociate infecțiilor 
transmise de animalele de companie 

Prof. Dr. Egidia Miftode 

08:45 
09:00 

Mecanisme fiziopatologice implicate în 
interrelaţia psoriazis – inflamaţie – disfuncţia 
sistemului imun 

Prof. Dr. Manuela Ciocoiu 

09:00 
09:30 

SIMPOZION SANDOZ 
Soluții inovatoare în tratamentul infecțiilor 
fungice ale unghiilor 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănişteanu 

09:30 
09:45 

SIMPOZION LA ROCHE-POSAY 
Rolul Lipikar în echilibrarea microbiomului – 
ecosistemul invizibil al pielii sănătoase 

Conf. Dr. Gabriela Stoleriu 

09:45 
10:00 

Implantul de păr în viziunea dermatologului Dr. Irinel Nedelcu 

10:00 
10:15 

Îmbătrânirea facială - o problemă complexă 
cu abordarea chirurgicală complexă. Strategii 
de tratament curativ și preventiv 

Dr. Dana Jianu 

10:15 
10:30 

Efectele stilului de viață asupra dermatitei 
atopice - O perspectivă psihodermatologică Prof. Dr. Costin Căruntu 

10:30 
11:00 

SIMPOZION ISDIN 
Algoritmul terapeutic în keratoza actinică și 
rolul fotoprotecției isdin în prevenția 
cancerului de piele non-melanom 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănişteanu 
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Vineri 
6 mai 2022 

11:00 
13:35 

SESIUNE XII: Repere terapeutice moderne în psoriazis şi în 
dermatita atopică 

 
Moderatori: Prof. Dr. Codrina Ancuţa, Conf. Dr. Laura Endres 

Interval  Prezentare Lector 

11:00 
12:00 

Sesiune ştiinţifică organizată cu susţinerea 
companiei SANOFI 
Dupixent – De la cercetare clinică la cazuri din 
viața reală 

Moderator: 
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănişteanu 
Lectori: 
Conf. Dr. Laura Endres 
Conf. Dr. Daniel Boda 

12:00 
13:00 

Sesiune ştiinţifică organizată cu susţinerea 
companiei NOVARTIS 
All about the patient. Complete Management 
of psoriatic patients with Cosentyx 

Moderator: 
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănişteanu  
Lectori:  
Dr. Georgiana Mihăilă 
Prof. Dr. Codrina Ancuța 

13:00 
13:20 

SIMPOZION LEOPHARMA 
Dermatita atopică – opțiuni de tratament 
activ și proactiv pentru rezultate pe termen 
lung 

Dr. Andreea Molodoi 

13:20 
13:35 Ținte terapeutice în dermatita atopică la copii Prof. Dr. Evelina Moraru 

13:35 - 14:30 - Pauză de prânz 
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Vineri 
6 mai 2022 

14:10 
15:20 

SESIUNE XIII: Interferenţe dermatologice internaţionale – 
what’s new? 

Moderatori: Assoc. Prof. Dr. Razvigor Darlenski, Prof. Dr. Torello Lotti 

Interval Prezentare Lector 

14:10 
14:30 

Shave, honey and compression – the 
Nespresso effect 

Prof. Dr. Dominik Heim
Keynote Speaker 

14:30 
14:50 

Dermatologic adverse effect to targeted and 
immunotherapy of cancer 

Assoc. Prof. Dr. Razvigor 
Darlenski - Keynote Speaker

14:50 
15:20 

Our contribution in Understanding an 
treating Covid-19 Skin Disorders 

Prof. Dr. Torello Lotti
Keynote Speaker 

15:20 
17:00 

SESIUNE XIV: Punţi interdisciplinare între specialităţi 
medicale. Focus pe boala venoasă cronică 

Moderatori: Prof. Dr. Niazi Khusrow, Dr. Ștefan Adrian Jianu 

Interval Prezentare Lector 

15:20 
15:50 

SIMPOZION MEDITRINA SOLARTIUM 
Un topic de elecție pentru prevenția și 
tratamentul hiperpigmentărilor specifice 
pacienților cu boala venoasă cronică – 
KELAPHER! 

Dr. Ștefan Adrian Jianu 

15:50 
16:10 

Vascular causes of lower extremity wounds – 
clinical features, diagnostic tests and 
treatment 

Prof. Dr. Niazi Khusrow 
Keynote Speaker

16:10 
16:40 

SIMPOZION ALFASIGMA 
Rolul sulodexid în afecțiunile vasculare! 

Prof. Dr. Antoniu O. Petriș 
Conf. Dr. Daniel 
Brănișteanu 

16:40 
17:00 

Q & A 
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Vineri 
6 mai 2022 

17:00 
19:00 

SESIUNE XV: Provocări în practica dermatologică 
 

Moderatori: Dr. Andreea Molodoi, Dr. Daniela Vasiluț 

Interval  Prezentare Lector 

17:00 
18:00 

Sesiune ştiinţifică organizată cu susţinerea 
companiei ABBVIE 
Managementul pacientului cu psoriazis – 
provocări în practica clinică 

Moderator: 
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănişteanu  
Lectori:  
Dr. Andreea Molodoi 
Dr. Daniela Vasiluț 
Dr. Gina Țicală 
Conf. Dr. Gabriela Stoleriu 

18:00 
18:30 

Anafilaxia Cercet. Şt. Gr. I Vasile Benea 
Prof. Dr. Simona Georgescu 

18:30 
19:00 

Vremea compasiunii în medicină Dr. Nicolae Iordache 
Iordache 

 
   

19:00 GALA PREMIILOR DE EXCELENȚĂ 
 
LANSARE CARTE - “Interferențe în dermatologie”, sub redacţia Prof. Univ. Dr. 
Daciana Elena Branişteanu, publicată la Editura “Gr.T. Popa” Iași 
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Garda sambata  
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Sâmbătă 
7 mai 2022 

08:15 
10:40 

SESIUNE XVI: Bolile dermatologice – un puzzle la graniţa 
cu alte specialităţi medicale 

 
Moderatori: Prof. Dr. Doina Drăgănescu, Prof. Dr. Mihail Alecu,  
Prof. Dr. Robert Ancuceanu 

Interval  Prezentare Lector 

08:15 
08:35 

Ghid de tratament în rozacee Dr. Mihaela Vidan Popa 

08:35 
08:50 

Nevusul sebaceu al lui Jadassohn – 
experiența noastră de 20 de ani 

Dr. Petru Plămădeală 

08:50 
09:05 

Dermatoscopia în carcinomul spinocelular Conf. Dr. Loredana 
Ungureanu 

09:05 
09:20 

Criterii dermatoscopice pentru diagnosticul 
melanomului 

Dr. Mirela Cherciu 

09:20 
09:40 

Utilizarea produselor emoliente la nou-
născuți și sugari: beneficii și riscuri 

Prof. Dr. Robert Ancuceanu 

09:40 
10:00 

Formularea medicamentelor de uz topic – 
principiile esențiale pentru a fi cât mai 
aproape de a se obține ”Produsul care 
vindecă” 

Prof. Dr. Doina Drăgănescu 

10:00 
10:20 

MicroARN în patogenia dermitei atopice și a 
psoriazisului 

Prof. Dr. Mihail Alecu 

10:20 
10:40 

Dermatita atopică - mecanisme moleculare și 
terapii biologice 

Şef. Lucr. Dr. Irena Pintea 
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Sâmbătă 
7 mai 2022 

10:40 
13:25 

SESIUNE XVII: Arta diagnosticului în dermatologie – dialog 
între generaţii 

Moderatori: Prof. Dr. Claudia Gherman, Conf. Dr. Daniel Boda 

Interval Prezentare Lector 

10:40 
11:10 Prezentări cazuri clinice Conf. Dr. Daniel Boda 

11:10 
11:40 

Future of Dermatology and Applied 
Cosmetology 

Prof. Dr. Torello Lotti
Keynote Speaker 

11:40 
12:10 

Recent Advances in the  Management of 
Vitiligo 

Prof. Dr. Davinder Parsad
Keynote Speaker 

12:10 
12:40 

Capcane în diagnosticul dermatologic 
performant 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănişteanu 

12:40 
12:55 

Eritrodisestezia palmo-plantară - efect advers 
al unor agenți chimioterapici 

Dr. Anca Cerbu 

12:55 
13:10 

Ameliorarea vindecării plăgilor și prevenirea 
infecțiilor în chirurgia generală și vasculară 

Prof. Dr. Claudia Gherman 

13:10 
13:25 

Ulcere venoase  studiu personal 
Şef. Lucr. Dr. Nicuța 
Manolache 

13:25 - 14:00 - Pauză de prânz 
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Sâmbătă 
7 mai 2022 

14:00 
16:45 

SESIUNE XVIII: Caleidoscop dermatologic (I) 
 

Moderatori: Conf. Dr. Liviu Oprea, Şef. Lucr. Dr. Aida Bădescu 

Interval  Prezentare Lector 

14:00 
14:20 Angioedemul ereditar prezentare de caz Dr. Gabriela Ungureanu 

14:20 
14:40 

Aspecte etice ale consultațiilor colaborative 
multidisciplinare Conf. Dr. Liviu Oprea 

14:40 
15:00 

Stimularea neuronală în ambliopie 
Prof. Dr. Camelia Bogdănici 
Dr. Irina Niagu 

15:00 
15:15 

Psoriazis pustulos palmo-plantar și alopecie 
universalis după tratamentul cu infliximab 

Dr. Georgiana Mihăilă 

15:15 
15:30 

Actualități în diagnosticul și tratamentul 
cervico-vaginitelor și uretritelor nespecifice 

Şef. Lucr. Dr. Aida Bădescu 

15:30 
15:45 

Surpriză etiologică și tratament neobișnuit 
într-un caz de prurigo rebel 

Conf. Dr. Patricia Cristodor 

15:45 
16:00 

Tatuajele - de la simbolistică la modă Psih. Liliana Luca 

16:00 
16:15 

Istoria frumuseții Prof. Dr. Anamaria Ciubară 

16:15 
16:30 

Rolul canabinoizilor în dermatologie Conf. Dr. Gabriela Stoleriu 

16:30 
16:45 

Leziuni cutanate și afecțiuni interne - 
Experiența noastră în anii de pandemie 

Şef. Lucr. Dr. Florina Filip 
Ciubotaru 
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Sâmbătă 
7 mai 2022 

16:45 
20:15 

SESIUNE XIX: Caleidoscop dermatologic (II) 

Moderatori: Conf. Dr. Gabriela Stoleriu, Conf. Dr. Patricia Cristodor 

Interval Prezentare Lector 

16:45 
17:05 

Phlebology: what challenges does the 
pandemic bring? 

Assoc. Prof. Stanislava 
Tzaneva - Keynote Speaker 

17:05 
17:25 

Melanoma uncommon variants of melanoma: 
dermoscopic-histopathologic correlations Dr. Riccardo Pampena

Keynote speaker 

17:25 
17:40 

Managementul pacientului cu afecțiuni 
dermatologice în cabinetul medicului de 
familie 

Dr. Liliana Mihailov 

17:40 
17:55 

Când și cum schimbăm un agent biologic în 
terapia psoriazisului? 

Şef. Lucr. Ilarie Brihan 

17:55 
18:10 

Provocări legate de tratament în psoriazis la 
sugari și copiii mici 

Dr. Adriana Diaconeasa 

18:10 
18:25 

Implicarea nutriției și a obiceiurilor 
alimentare în bolile dermatologice cronice 

Conf. Dr. Anca Docea 

18:25 
18:40 

Influențele pandemiei COVID-19 asupra 
afecțiunilor venoase ale membrelor inferioare 

Prof. Dr. Daniela Radu 

18:40 
18:55 

Suplimentele alimentare și social media Prof. Dr. Monica Hăncianu 
Dr. Oana Cioancă 

18:55 
19:10 

Fenomenul Köbner şi Renbök, răspunsul 
izotopic Wolf 

Prof. Dr. Alexandru Oanță 

19:10 
19:25 

Tricoscopia – o evaluare necesară în 
diagnosticul diferențial al alopeciilor 

Asist. Univ. Dr. Mihaela 
Panduru 
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19:25 
19:45 

Leziuni dermatologice în asociere cu infecția 
HIV 

Conf. Dr. Carmen Manciuc 

19:45 
20:00 

French “Choosing Wisely” Occlusive 
treatment of saphenous veins and 
recurrences 

Dr. Luc Moraglia
Keynote Speaker 

20:00 
20:15 

Enigma „Long-COVID-19” - De la afectare 
cutanată la disfuncție de organ Prof. Dr. Cătălina Luca 
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Laura 
FLOREA  
 
Şef lucr. Dr.  
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 
 

Pruritul uremic – o provocare pentru clinician 

 
Laura Florea, Cristiana-Elena Vlad 
U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: prurit uremic, boală cronică de rinichi, terapie 

Pruritul uremic sau pruritul asociat bolii cronice de rinichi este un simptom deranjant 
ce conduce la scăderea calității vieții pacienților dializați. Pacienții pot avea discomfort 
sporadic sau  permanent în timpul zilei și nopții. Pielea este uscată. Obișnuit nu se observă 
leziuni primare. Datorită scărpinatului excesiv pacienții pot prezenta excoriații cu sau fără 
impetigo, cruste lineare, papule keratozice, ulcerații, prurigo nodular, lichen simplu, 
hiperkeratoză foliculară. 

Patogenia pruritului uremic rămâne obscură, dar sunt discutate câteva teorii. Ipoteza 
imună presupune că pruritul uremic este rezultatul inflamației sistemice. Ipoteza opioidă 
ia în discuție dezechilibrul între expresia agoniștilor mu-receptori (beta-endorfine) și 

agoniști kappa receptori (dinorfina-A). Alți factori implicați sunt: eliberarea de histamină, 
sărurile de calciu și magneziu, agenții xenobiotici, toxinele uremice, xerosis, factorii 
psihologici, dializa inadecvată, hiperparatiroidismul, creșterea produsului fosfo-calcic, 
creșterea magneziemiei. Pruritul poate fi extrem de dificil de controlat. Terapia inițială 
include dializa adecvată, tratamentul optim al hiperparatiroidismului, hiperfosfatemiei și 
hipermagneziemiei, utilizarea regulată de emoliente și/sau analgezice topice. În cazul 
pruritului rezistent pacienții pot fi tratați cu antihistaminice orale, iar în caz de lipsă de 
eficiență după 1-2 săptămâni cu gabapentin sau pregabalin. Fototerapia cu raze ultraviolet 
B este o opțiune pentru pacienții cu prurit refractor. Alte soluții care au fost luate în 
discuție sunt cromoglicatul de sodiu, montelukast, sertralina, acizi grași omega 6 și 3, 
turmericul, agoniștii și antagoniștii specifici opioizi, agenții topici (acid gamma linolenic, 
cremă cu sericină, endocabinoizi, vitamin D local). Transplantul de rinichi este soluția 

ideală pentru terapia pruritului uremic. 
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Uremic pruritus – a challenge for the clinician 

Laura Florea, Cristiana-Elena Vlad 
U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” Iasi 

Keywords: uremic pruritus, CKD, therapy 

Uremic pruritus or chronic kidney disease-associated pruritus (CKD-aP) is a 
bothersome symptom that contributes to low quality of life in dialysis patients. The degree 
of CKD-aP may range from sporadic discomfort to complete restlessness during day and 
night-time. 

The skin of affected is dry and scaly. Usually primary skin lesions are not observed. Due 
to intense scratching activity the patients can present excoriations with and without 
impetigo, linear crusts, keratotic papules, ulcerations, prurigo nodularis, lichen simplex, 
follicular kyperkeratosis. 

The pathophysiology of uremic pruritus remains obscure even though there are some 

theories discussed. The immunohypothesis suppose that uremic pruritus is the result of 
systemic inflammation rather than a local skin disorder. The opioid hypothesis takes into 
consideration the imbalance in the expression of mu-receptor agonist (beta-endorphin) 
and kappa receptor agonist (dynorphin - A). A lot of others factors have been involved: 
histamine release from mast cells, calcium and magnesium salts, xenobiotic agents and 
uremia toxins, xerosis, psychological factors, inadequate dialysis, hyperparathyroidism, 
elevated calcium x phosphorus product, elevated serum magnesium. 

Pruritus may be extremely difficult to control. The initial therapy includes optimal 
dialysis, optimal treatment of hyperparathyroidism, hyperphosphatemia and 
hypermagnesemia, the regular use of emollients and/or topical analgesics. In case of 
resistant pruritus patients may be treated with an oral antihistamine and, if that is 

ineffective after a one- to two-week trial, gabapentin or pregabalin. For patients with 
refractory pruritus ultraviolet B (UVB) phototherapy is a therapeutic option. Other 
solutions: cromolyn sodium, montelukast, sertraline, omega-6/3 fatty acid, turmeric, 
specific opioid agonists and antagonists, topical agents (gamma linolenic acid, sericin 
cream, endocannabinoids, topical vitamin D). Kidney transplantation is definitive therapy 
for uremic pruritus. 
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Scurt CV 

Este medic primar medicină internă şi nefrologie, şef de lucrări la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, doctor în ştiinţe medicale şi are competenţă în 
ecografie generală. Este coordonator al Compartimentului de Medicină Internă, Spital “Dr. 
C.I. Parhon” și al Centrului de Dializă DMD. 

A lucrat ca Chef de Clinique la Universitatea Paris VII Denis Diderot. 

A obţinut Attestation de Formation Specialisee de Nephrologie în Franţa (Faculte de 
Medicine Amiens) şi Formation Investigateurs aux Essais Cliniques (Universite Paris VII 
Denis Diderot). 

Este autor şi coautor a numeroase cărţi, capitole de carte şi articole apărute în reviste 
naţionale şi internaţionale. 

Este membru al Societăţii Române de Nefrologie, Societăţii Române de Medicină 
Internă şi al Societăţii Europene de Dializă şi Transplant Renal (ERA-EDTA). 

Domenii de interes: bolile autoimune, patologia cardio-vasculară în populația generală 
și în boala cronică de rinichi, nutriția pacientului cu boală cronică renală, hemodializa, 
dializa peritoneală. 

Îşi desfăşoară activitatea în Clinica de Medicină Internă – Nefrologie a Spitalului “Dr. C.I. 
Parhon”/U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași.  
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Claudia Adelina 
ARTENIE 
 
Prolife Iași 
Centrul de dermatologie și estetică 
medicală Arcadia Hospital 

 
 

Alopecia areata la copii 

Claudia Artenie1, Luciana Niţoi2, Irina Ciomaga3,4 
1Arcadia Hospital, Pro Life Clinics Iași  
2Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Medicină și Farmacie, 
Departament Clinic Medical  
3Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 
4Spitalul ”Sf. Maria” Iași, Secția Pediatrie 
 

Alopecia areata este o afecțiune autoimună noncicatriceală a firului de păr, destul de 
des întâlnită în ultimul timp. Afecțiunea se caracterizează prin prezența de plăci alopecice 
bine delimitate, rotunjite izolate sau confluate fără scuame și fără păr rupt la niveluri 
diferite. Pot fi prezente cel mai adesea pe scalp, dar și pe alte zone - bărbie, sprâncene, 
gene, trunchi etc.. De foarte multe ori se asociază cu afecțiuni tiroidiene, dermatita atopică, 
alte boli autoimune. Tricoscopia, examenul micologic, analizele de laborator și chiar 
biopsia sunt uneori necesare pentru un diagnostic de certitudine. Diagnosticul diferențial 
se face cu: infecțiile fungice, tricotilomania, alopecia de tracțiune, effluvium telogen, 
alopecii  cicatriceale (lupus eritematos, lichen planopilar etc). În alopecia areată 

tratamentul poate fi inițiat cu: corticosteroid topic sau injectabil, minoxidil, anthralin. 
Consultul dermatologic trebuie completat adesea prin consult endocrinologic și 
psihologic. Voi prezenta cazul unui băiat de 9 ani diagnosticat cu alopecie areată în urmă 
cu 1 an, care în urma unui consult intredisciplinar endocrinologic, pediatric și psihologic și 
tratament local timp de 1 an, a prezentat o evoluție favorabilă.  
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Alopecia areata in children 

Claudia Artenie1, Luciana Niţoi2, Irina Ciomaga3,4 
1Arcadia Hospital, Pro Life Clinics Iasi  
2“Dunărea de Jos” University of Galati, Faculty of Medicine and Pharmacy, Medical 
Clinical Department  
3 “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi 
4“St. Maria” Iasi, Pediatrics Department 
 

Alopecia areata is a non-scarring autoimmune disease of the hair follicle, very often 
seen lately in children. It is characterized by the sudden appearance of round or oval 
patches of hair loss, without scaling or broken hairs. The patches are usually seen on the 
head, but also on the face, eyebrows, eyelashes, the body etc. Alopecia areata has been 
associated with atopy, nail changes, endocrinological disorders, autoimmune disease . 
Trycoscopy, blood tests, mycologic exam and even biopsy are needed for a proper 
diagnosis. Differential diagnosis is made with: tinea capitis, trichotillomania, telogen 
effluvium, traction alopecia, scarring alopecia (lupus, lichen planopilaris etc). Children with 
chronic hair loss may need psychological support. There is no cure for alopecia areata, but 
some treatments can help regrow hair: corticosteroid topical or intralesional, topical 

minoxidil, anthralin. I ‘ll present the case of a 9 year old boy diagnosis with alopecia areata 
from 1 year. 

 

Scurt CV 

Experiența profesională:  

2012-prezent - Prolife Iași, Centrul de dermatologie și estetică medicală Arcadia 
Hospital  

2007-2012 medic dermatovenerolog - Roderma Iași 

Afilieri profesionale:  

Asociația Dermatologilor din Moldova 

Societatea Română de Dermatologie 

Societatea Română de Dermatooncologie 

European Academy of Dermatovenerology 

International Dermoscopy Society 

European Society for Pediatric Dermatology 
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Activitate științifică: 

Prim autor și coautor a unor articole și postere prezentate la congrese naționale și 
internaționale:  

WCD Milan 2019, ESPD Dubrovnik 2019, EADV Geneva 2018, ESPD Mallorca 2017, EADV 
Viena 2016, ESPD Paris 2016, EADV Copenhagen 2015, ISA Munchen 2015, Iași 2014, EADV 
Amsterdam 2014, EADV Istanbul 2013, EADV Praga 2012, Iași 2012, EADV Lisabona 2011, 
București 2010, EADV Gotheborg 2010, Iași 2010, EADV Berlin 2009,  Sinaia 2007, București 
2006, Iași 2002, EADV Barcelona 2003, EADV Praga 2002 
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Andreea  
DIMITRIU 
 
Arcadia Spitale și Centre Medicale 
Iași, România 

 
 

Similitudini și diferențe între lupusul cu debut la copii 
și la adult 

Andreea Dimitriu 
Departamentul de Dermatologie, Arcadia Spitale și Centre Medicale, Iași, România 

Cuvinte cheie: lupus, lupus pediatric, adult, autoimun 

Lupus eritematos sistemic (LES) este una din cele mai comune boli autoimune, 
afectând un număr mare de pacienți de gen feminin de vârstă fertilă. Cu toate acestea, un 
total de 15-20% dintre cazurile de LES este diagnosticat la copii, cu vârsta mai mică de 16 
ani (lupus pediatric). 

Studiile au arătat că populația pediatrică prezintă o evoluție mai agresivă a bolii. Copiii 
se prezintă cu forme acute și au mai frecvent afectare renală, hematologică și a sistemului 
nervos central, pe când afectarea pulmonară, fenomenul Raynaud și fotosensibilitatea 
sunt, semnificativ mai mari la populația adultă. De asemenea, au fost descrise diferențe 
ale profilului serologic și al autoanticorpilor. Lupusul cu debut în copilărie este caracterizat 
prin valori crescute ale anticorpilor anti-ADNdc și ale anticorpilor anticardiolipidici, și mai 
puțin prin prezența factorului reumatoid. Comparativ cu LES cu debut la adult, s-a 
observat o activitate mai intensă a afecțiunii la populația pediatrică. Aproape toți copiii 
necesită tratament cu corticosteroizi în evoluția bolii, și mulți sunt tratați cu terapii 
imunosupresoare. În ciuda lipsei comorbidităților, rata mortalității pacienților cu LES este 
mai mare în populația pediatrică comparativ cu cea adultă. Afecțiunea poate avea un 
impact important asupra dezvoltării psihosociale și fizice a pacienților cu LES cu debut în 
copilărie. 

LES pediatric și cu debut la adult diferă prin multe aspecte și este important să 
recunoaștem aceste diferențe pentru un management terapeutic optim și bun 
prognostic al acestor pacienți. 
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Similarities and differences between childhood - and 
adult-onset lupus 

Andreea Dimitriu 
Department of Dermatology, Arcadia Hospital and Medical Centers, Iasi, Romania 

Keywords: lupus, childhood-onset, adult-onset, autoimmune 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is one of the common autoimmune disorders 
affecting a large number of female patients of childbearing age.  However, a total of 15-
20% of systemic lupus erythematosus is diagnosed in children younger than 16years-old 
(childhood-onset lupus). Studies have suggested that pediatric lupus patients have a 
more aggressive disease course. Children present with more acute illness and have more 
frequent renal, hematologic and central nervous system involvement at the time of 
diagnosis, whereas pulmonary involvement, Raynaud phenomenon, and photosensitivity 
were significantly higher with adult-onset SLE. Also, differences in the serological and 
autoantibodies profiles of children and adults have been described. Childhood-onset SLE 
is described by increased anti-dsDNA and anticardiolipin antibody, less rheumatoid factor, 
and more disease activity than adult-onset SLE. Almost all children require corticosteroids 

during the course of their disease, and many are treated with immunosuppressive drugs. 
Despite of a general lack of co-morbid conditions, mortality rates remain higher with 
pediatric SLE compared to adult-SLE. Childhood-onset SLE patients may experience a 
serious negative impact of their psychosocial and physical development.  

Pediatric and adult-onset SLE differ in multiple aspects, and it is important to 
recognize these differences for optimal treatment and prognosis of these patients. 

 

Scurt CV 

Educație și formare profesională: 

• Diplomă medic specialist dermato-venerolog (pe baza examenului susținut în 
sesiunea noiembrie 2017); 

• Medic rezident pe specialitatea dermato-venerologie (2012-2017)- Spitalul Clinic 
Județean de Urgență “Sf. Spiridon”, Iași, Clinica de Dermatovenerologie; 

• Diplomă doctor-medic (2010)- Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. 
Popa”, Iași- Facultatea de Medicină; 

• Diplomă de bacalaureat (2004)- Colegiul Național, Iași. 
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Multiple cursuri de pregătire profesională continuă atât naţionale, cât şi 
internaţionale:  

• EADV Resident Course – Dermoscopy; Dermapen’s Training Program – Advanced 
Class; “Bazele anatomice pentru injectarea de acid hialuronic la nivelul feţei. 
Rezultatele tratamentelor cu acid hialuronic”;  

• EADV Resident Course – “Paediatric Dermatology”; “Terapii bazate pe lumina 

inteligentă”; “Injectare de plasma autologă PRP”;  

• Specialist EADV Course- „Botulinum Toxin”,  

• Curs de Criochirurgie,  

• Specialist EADV Course - ”Hair&Scalp”;  

• Dermatofocus in psoriasis;  

• Dermatofocus in dermatita atopica etc. 

 

Activitatea ştiinţifică: 

Autor a 3 capitole de carte, coautor in 9 lucrări în extenso publicate în reviste cotate ISI 
Web of Science, 6 lucrări publicate în rezumat în jurnale indexate ISI, 6 lucrări în extenso 
în revista indexata ISI şi BDI, autor principal şi coautor de postere la manifestări naţionale 
şi internaţionale, autor principal si coautor de comunicări orale 

 

Membru al unor societăți științifice: 

European Academy of Dermatology and Venereology 

Societatea Română de Dermatologie 

Asociația Dermatologilor din Moldova 

International Dermoscopy Society 
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Mihai GLOD 
 
Șef lucr. Dr.  
Manager Spitalul Clinic Căi Ferate 
Iași, România 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 

 
 

Leziuni cutanate în hiperparatiroidismului renal 
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Diana 
CIMPOEȘU  
 
Prof. Univ. Habil. Dr.   
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef UPU-SMURD, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” 
Iași, România 

 
 

Anafilaxia în ghidurile de resuscitare europene  

Diana Cimpoeșu1,2, Mihaela Corlade-Andrei1,2  
1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România 
2Spitalul de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași, România 

Cuvinte cheie: anafilaxie, resuscitare, ghid 

Anafilaxia este o reacție alergică sistemică gravă, cu debut rapid și care poate duce la 
deces. La nivelul întregii lumi, incidența anafilaxiei este în creștere, în timp ce rata 
mortalității se menține la același nivel, cu un risc general de deces al populației de 
aproximativ 0,51 per milion. Ghidul Consiliului European de Resuscitare privind anafilaxia 
are la bază cele mai recente studii ale World Allergy Organisation Anaphylaxis Committee, 
European Academy of Allergy and Clinical Immunology, North American Practice 
Parameter, Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy. Recunoașterea 
principalelor semne și simptome este foarte importantă. Anafilaxia poate pune viața în 
pericol prin obstrucția căilor respiratorii (edem glotic, buze și limbă umflate), modificări la 
nivel respirator (dispnee, bronhospasm, stridor, whezzing, hipoxemie) și circulator 

(hipotensiune, stop cardiac) cu sau fără modificări la nivelul tegumentelor sau mucoaselor 
(urticarie generalizată, eritem sau prurit) ca parte a unei alergii reacţie. Modificările la nivel  
cutanat și ale mucoaselor nu sunt întotdeauna prezente sau evidente pentru salvator, iar 
bronhospasmul sever, hipotensiunea sau stopul cardiac instalate brusc pot fi primele 
caracteristici. Cunoașterea istoricului alergic al pacientului și a factorilor declanșatori 
poate ajuta în stabilirea  diagnosticului, însă acest lucru nu va fi întotdeauna la îndemână. 
Adrenalina este cel mai important medicament pentru tratamentul anafilaxia și este 
indicația de primă linie conform tuturor ghidurilor. Acest lucru se datorează efectului pe 
receptorii alfa-adrenergici (vasoconstrictor) şi beta adrenergici (bronhodilatator, inotrop, 
de stabilizare a mastocitelor). Recunoașterea precoce a semnelor și simptomelor specifice 
anafilaxiei, precum și inițierea promptă a tratamentului specific, vor duce la creșterea 
șanselor de supraviețuire 
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Anaphylaxis in european resuscitation guidelines 

Diana Cimpoeșu1,2, Mihaela Corlade-Andrei1,2  
1University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Iasi, Romania 
2Emergency "St. Spiridon" Hospital, Iasi, Romania 

Keywords: anaphylaxis, resuscitation, guidelines 

Anaphylaxis is a serious systemic allergic reaction that is rapid in onset and may cause 
death. The incidence of anaphylaxis is increasing globally, whereas the case fatality rate 
has remained stable, with an overall population risk of death of about 0.51 per million. This 
anaphylaxis guidance is based on the most recent guidelines and updates from the World 
Allergy 

Organisation Anaphylaxis Committee, European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology, North American Practice Parameter, Australasian Society of Clinical 
Immunology and Allergy. Recognizing the main signs and symptoms is very important. 
Anaphylaxis causes life threatening airway (glottic edema, swollen lips, tongue), breathing 
(dyspnoea, bronchospasm, stridor, wheeze, hypoxaemia) and circulation problems 
(hypotension, cardiac arrest) with or without skin or mucosal changes (generalised 
urticaria, flushing or itching) as part of an allergic reaction. Skin and mucosal changes are 
not always present or obvious to the rescuer and severe bronchospasm, hypotension, or 
sudden cardiac arrest can be the first features. Knowledge of the patient's allergy history 
and triggers can help make the diagnosis, but this will not always be known. Adrenaline is 
the most important drug for the treatment of anaphylaxis and is the first line treatment 
according to all current guidelines for anaphylaxis based on both its alpha 
(vasoconstrictor) and beta (bronchodilator, inotropic, mast cell stabilisation) agonist 
properties. Early recognition of signs and symptoms of anaphylaxis as well as prompt 
initiation of specific treatment, will increase the chances of survival. 

 

Scurt CV 

• Prof. Univ. Dr. (Habilitat), Medic primar Medicină de Urgență, Medic Primar 
Medicină Internă  

• Conducator doctorat în specialitatea Medicina de Urgență  

• Coordonator direcție de curs în specialitatea Medicină de Urgenţă, Abilități în 
manopere medicale, Medicină de Dezastre, Pedagogie Medicală și Prim ajutor 
calificat 

• Director Program Rezidențiat Medicină de Urgență 

• Membru în Consiliul Departamentului Chirurgie II – U.M.F. ”Gr.T. Popa” Iași 
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• Președinte al Comisiei de Medicină de Urgență și Dezastre a Ministerului Sănătății 

• Președinte al Comisiei de Medicină de Urgență a Colegiului Medicilor din România 

• Co-Președinte al Secțiunii Prespital a Societății Europene de Medicină de Urgență 
(EUSEM)  

• Trezorier al UEMS - Medicină de Urgență 

• Vicepreședinte Consiliul Național Român de Resuscitare 

• Secretar General al Societății Române de Medicină de Urgență și Catastrofă 

• Fellow  European Resuscitation Council (FERC), European Society of Emergency 
Medicine (FESEM), College of Chest Physicians (FCCP) 

• Medic coordonator SMURD Regiunea Nord-Est 

• 14 cărți, 50 capitole de carte  

• 88 articole in extenso (35 în reviste ISI, 37 în reviste BDI sau ISI proceedings, 6 
altele)  

• 67 lucrări în rezumat (39 ISI, 28 BDI si CNCSIS- B).  

• 132 conferințe ca invited speaker internațional (40) și național (87)  

• 143 lucrări prezentate - orale și poster, internațional și național 
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Cristina PREDA  
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Şef Clinică Endocrinologie a 
Spitalului Universitar ”Sf. Spiridon” 
Iași, România 

 
 

Tiroidita cronică autoimună concomitentă cu lupus 
eritematos: simplă asociere sau poliendocrinopatie 
autoimună? 

Cristina Preda, Letiția Leuștean, Maria Christina Ungureanu,  
Ștefana Bîlha, Laura Teodoriu, Al. Florescu 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România, Disciplina de 
Endocrinologie 

Cuvinte cheie: tiroidita autoimună, lupus, poliendocrinopatie autoimună 

Introducere: Asocierea dintre lupusul eritematos (LE) și alte boli autoimmune cum ar 
fi: sindromul anti-fosfolipidic, sindromul Sjogren sau tiroidita autoimună a fost descrisă în 
literatură. Totuși, sunt extrem de puține date referitor la multitudinea de afecțiuni 
autoimmune care pot complica lupusul. De asemenea, asocierea tiroiditei autoimune cu 
alte boli autoimune endocrine se regăsește în cadrul poliendocrinopatiei multiple de tip 
III.  

Pacienți și metodă: Prezentare de caz și punere la punct a literaturii.  

Rezultate: Prezentăm cazul unei tinere de 20 de ani cu febră, cefalee, grețuri, mărirea 
de volum a tiroidei și eritem polimorf la nivelul feței și brațelor. Ultrasonografia tiroidiană, 
titrul anticorpilor anti-tiroidieni și valoarea TSH și fT4 relevă o tiroidită autoimună cu 
hipotiroidie severă. Examenul dermatologic coroborat cu titrurile crescute de anticorpi 
anti nucleari (ANA) și aDNAds stabilește diagnosticul de lupus eritematos. În aceste 
condiții tratamentul concomitent cu Levotiroxină și Medrol a fost inițiat.  

Rezultate: Tratamentul substitutiv cu hormoni tiroidieni a normalizat valorile TSH și 
fT4 după 6 săptămâni iar corticoterapia a dus la ameliorarea leziunilor cutanate.  
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Concluzii: Poliendocrinopatiile multiple reprezintă un grup heterogen de afecțiuni 
rare, definit prin co-existența a cel puțin două afecțiuni autoimmune endocrine. În prezent 
sunt descrise câteva tipuri. Cele de tip III reprezintă co-existența tiroiditei autoimmune cu 
o altă afecțiune autoimună fie ea endocrină sau nu. Cazul nostru întrunește condițiile de 
ploiendocrinopatie autoimună de tip III dar nu putem exclude cu certitudine și o simplă 
concomitență. 

 

Autoimmune thyroiditis and lupus erythematosus: 
simple association or autoimmune polyendocrine 
syndrome? 

Cristina Preda, Letitia Leuștean, Maria Christina Ungureanu,  

Ștefana Bilha, Laura Teodoriu, Al. Florescu 
University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” Iasi, Romania, Department of 
Endocrinology 

Keywords: autoimmune thyroiditis, lupus erythematosus, autoimmune polyendocrine syndrome 

Introduction: The association between systemic lupus erythematosus (SLE) and other 

autoimmune diseases such as antiphospholipid syndrome, Sjogren’s syndrome or 
autoimmune thyroiditis have been described. However, there is a paucity of studies 
looking comprehensively at the wider range of other autoimmune disorders that 
complicate lupus. Furthermore, autoimmune thyroiditis in association with other 
autoimmune diseases is known as type 3 polyendocrine autoimmune syndrome (PAS).  

Patient and method: Case report with a review of the literature.  

Results: We present the case of a 20 years old female with concomitant fever, 
headache, nausea, swelling of thyroid gland and polymorphic erythema on arms and face. 
The thyroid ultrasound, the titer of anti-thyroid antibodies and level of TSH and fT4 
revealed an autoimmune thyroiditis with severe hypothyroidism. The dermatological 
examination and the elevated titers of antinuclear (ANA) and anti-double stranded DNA 
antibodies (aDNAds) established the diagnosis of lupus erythematosus. The concomitant 
treatment with levothyroxine and medrol was started. Results. The substitutive treatment 
with thyroid hormones normalized the level of TSH and fT4 in six weeks also the 
corticotherapy improved the skin lesions.  

Conclusions: PAS represent a heterogeneous group of rare conditions, defined by the 
coexistence of at least two endocrine autoimmune disorders. Currently several types are 
described. PAS type III is defined as the coexistence of autoimmune thyroid disorder with 
other endocrine or non-endocrine autoimmune condition. Our case meets the criteria for 
PAS type III but we can’t rule out a mere coincidence. 
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Scurt CV 

Dr. Cristina Preda is currently Professor of Endocrinology, Head of the Department of 
Endocrinology of the University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” and Head of 
the Endocrinology Clinic of the University Hospital “St. Spiridon”, Iasi, Romania. She 
received her medical degree and her PhD from “Grigore T. Popa” University of Medicine 
and Pharmacy. Her research interest covers area as: PCOS, thyroid pathology, GH 

disorders. Author and co-author of 22 books and 60 articles in national and international 
peer-reviewed journals. She is member of the Board of Romanian Society of 
Endocrinology since 2014 and Vice-President since 2017. 
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Simpozion 
URIAGE 
 
 

 

 

Inovația Uriage Bariésun 100: ultra protecție pentru 
prevenirea deteriorării celulare și fotoîmbătrânirii 
induse de razele UV și lumina albastră 

Daciana Elena Brănișteanu 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România  
Spitalul Clinic Universitar CF Iași, România 

Cuvinte cheie: fotoprotecție, lumina albastră, piele intolerantă, protecție a ADN-ului celular 

Tenul deschis și foarte deschis, pacienții cu piele intolerantă, keratoze și fotodermatoze 
actinice sau cu diverse patologii care pot fi agravate de soare precum cuperoza, vitiligo, 
herpes, melasma au nevoie de produse speciale de protecție solară. 

Aici intervine conceptul Bariésun 100, un produs Ultra Fotoprotector ideal pentru toți 
pacienții cu fototipuri deschise și foarte deschise, cu intoleranță la soare și fotodermatoze, 
dermatoze agravate sau risc de sensibilizare la soare prin diferite tratamente. 

Bariésun 100 garantează ultra-protecție pe trei direcții. În primul rând, datorită acțiunii 
brevetului Bariésun, care limitează pierderea de apă transepidermică. Complexul de filtre 
organice UV oferă protecție anti-UVA și anti-UVB (raze scurte și lungi) în timp ce 
complexul patentat PVP + polyquaternium limitează penetrarea în epidermă a filtrelor 

optimizând astfel fotoprotecția. 

Această triplă protecție include și proprietățile antioxidante și de protecție a ADN-ului 
a apei termale Uriage combinate cu vitaminele C și E, care limitează formarea de radicali 
liberi generați de expunerea la soare. În cele din urmă, inovația majoră a acestei game, 
brevetul Telomeres Protect previne deteriorarea celulară și fotoîmbătrânirea datorită unui 
extract patentat de arthrospira platensis (spirulină) care limitează formarea telomerilor 
scurți prin calea mTOR, iar aquasponginele oferă protecție anti-deshidratare. 

Brevetul Telomeres Protect va reduce daunele celulare și va preveni fotoîmbătrânirea 
prin trei acțiuni. O reducere a activării complexului mTOR1, implicat în mecanismele 
carcinogenezei, o reducere a producției de progerină, o proteină toxică produsă în timpul 
îmbătrânirii și, în final, o reducere a procentului de telomeri scurți. 
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Uriage Bariésun 100 innovation: ultra protection to 
prevent cell damage and photo-aging from UV and 
blue light 

Daciana Elena Brănișteanu 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania 
CF Iasi University Clinical Hospital, Romania 

Keywords: photo protection, blue light, intolerant skin, cellular DNA protection 

Fair and very fair skin, patients with actinic keratoses and photo-dermatoses or with 
pathologies and intolerant skin that can be aggravated by the sun such as couperose, 
vitiligo, herpes, melasma need special sun protection products.  

Hence the launch of BARIESUN 100, an ULTRA PHOTOPROTECTIVE product ideal for 
all your patients with light and very light phototypes, intolerant to the sun and all cases of 
photodermatoses, aggravated dermatoses or risk of sensitization to the sun by the various 
treatments. 

Bariésun 100 guarantees ultra-protection, triple protection. First of all, thanks to the 
action of the Bariésun patent, which limits the transepidermal water loss. The complex of 
organic UV filters provides long and short anti-UVA and anti-UVB protection while the 
patented PVP + polyquaternium association limits the epidermal penetration of the filters 
thus optimizing photoprotection. This triple protection also includes the antioxidant and 
DNA-protecting properties of Uriage Thermal Water combined with vitamins C and E, 
which limit the formation of free radicals generated by sun exposure. 

Finally, the major innovation of this range, the Telomeres Protect patent, which 
prevents cellular damages and photoaging thanks to a patented extract of arthrospira 
platensis (spirulina) that limits the formation of short telomeres via the mTOR pathway. 

Not to mention the aquaspongins providing anti-dehydration protection. 

The Telomeres Protect patent will reduce cellular damage and prevent photoaging 
through three actions. A reduction in the activation of the mTOR1 complex, involved in the 
mechanisms of carcinogenesis, a reduction in the production of progerin, a toxic protein 
produced during aging and finally a reduction in the percentage of short telomeres. 
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Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 

dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 

Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 
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• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 

postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 
științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Simpozion  
GENESIS PHARMA 
 
Apremilast – PDE 4, the 
unique innovative molecule, 
available orally in psoriasis 

 
 

 

 

APREMILAST - O nouă abordare în psoriazis 
APREMILAST -  Efficacy and safety in psoriasis  

Gabriela Stoleriu1, Elena Porumb-Andrese2 
1Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Medicină și Farmacie, 
Departamentul Științe Farmaceutice 
2Spital Clinic CF, Iaşi 
 

Psoriazisul este o afecțiune cronică, inflamatorie, care se manifestă pe piele, dar care 
are de multe ori cauze și manifestări sistemice. Psoriazisul este caracterizat de apariția pe 
piele a unor pete roșiatice, proeminente, bine definite, acoperite de scuame (coji) alb 
sidefii. 

Există numeroase tipuri de psoriazis și acestea se disting adesea, după localizarea sau 
aspectul leziunilor. Persoanele cu această afecțiune prezintă sau pot dezvolta 
comorbidități (afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni oculare, afecțiuni articulare, diabet, 
obezitate, boala Crohn) care o transformă într-o boală cu răsunet sistemic. 

Apremilast este un inhibitor inovator de fosfodiesterază 4 (PDE4), disponibil pe cale 
orală, cu o moleculă mică, care modulează o rețea de proinflamatori (de exemplu TNF-α, 
IL-23, IL-17) și antiinflamatori (de exemplu IL-10) implicați în psoriazis, artrită psoriazică, 
boală Behçet- stabilind un nou echilibru între ele. 

Mai mult, inhibă selectiv PDE4, fără efecte semnificative asupra altor PDE, kinaze, 
enzime sau receptori. 

Prin modul său unic de acțiune și, având în vedere că citokinele diferite sunt asociate 
cu simptome specifice ale bolii, Apremilast exercită un efect larg, pozitiv asupra 
multiplelor manifestări care constituie boala psoriazică. 
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APREMILAST - A new approach in psoriasis 
APREMILAST -  Efficacy and safety in psoriasis 

Gabriela Stoleriu1, Elena Porumb-Andrese2 
1"Dunărea de Jos" University of Galați, Faculty of Medicine and Pharmacy, 
Department of Pharmaceutical Sciences 
2CF Clinical Hospital Iaşi 
 

Psoriasis is a chronic, inflammatory condition that manifests itself on the skin, but that 
often has systemic causes and manifestations. Psoriasis is characterized by the 
appearance on the skin of reddish, protruding, well-defined spots on the skin, covered by 
white pearly scabs (shells). 

There are many types of psoriasis, and they are often distinguished, by the location or 
appearance of the lesions. People with this condition have or may develop comorbidities 
(cardiovascular diseases, eye diseases, joint diseases, diabetes, obesity, Crohn's disease) 
that turn it into a disease with systemic resonance. 

Apremilast is an innovative inhibitor of phosphodiesterase 4 (PDE4), available orally, 
with a small molecule, which modulates a network of pro-inflammatories (e.g. TNF-α, IL-
23, IL-17) and anti-inflammatory (e.g. IL-10) involved in psoriasis, psoriatic arthritis, Behçet's 
disease- establishing a new balance between them. 

Furthermore, it selectively inhibits PDE4, with no significant effects on other PDE, 
kinases, enzymes or receptors. 

By its unique mode of action and given that different cytokines are associated with 
specific symptoms of the disease, Apremilast exerts a wide, positive effect on the multiple 
manifestations that constitute the psoriatic disease. 
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Gabriela STOLERIU 
 
Conf. Univ. Dr. 
Facultatea de Medicină şi 
Farmacie, Universitatea ”Dunărea 
de Jos” Galaţi, România 

 
 

Scurt CV 

• Medic primar dermatovenerologie 

• Doctor în medicină 

• Atestat în dermato-cosmetologie 

• Formator în dermato-cosmetologie (Lector) 

 

Colaborări: 

• Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași; 

• Derma Clinique, Iași. 

 

Afiliere profesională: 

• Societatea Română de Dermatologie (SRD); 

• Societatea de Medici și Naturaliști – Iaşi (SMN); 

• Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM); 

• Societatea Română de Dermato-Oncologie (SRDO); 

• Asociația Română de Imuno-Dermatologie (ARID); 

• European Academy of Dermato-Venerology (EADV); 

• International Dermoscopy Society (IDS); 

• World Academy of Medical Sciences (WAMS); 

• American Academy of Dermatology (AAD). 

 

Autoare şi coautoare a numeroase articole şi studii in extenso publicate în reviste din 
fluxul științific internațional şi naţional, autoare şi colaboratoare la elaborarea unor cărți de 
specialitate în domeniul medical. Domeniile de interes includ şi dermato-pediatria, 

psihodermatologia, dermato-oncologia, diagnosticul precoce al tumorilor cutanate. 
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Elena  
PORUMB-
ANDRESE 
 
Șef lucr. Dr.  
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, 
România 
Spitalul Clinic “CF” Iaşi,  Romania 

 
 

Scurt CV 

Experienţa profesională: 

• 2018 - prezent - Medic specialist Dermato-Venerologie - Spitalul Clinic “CF” Iaşi 

• 2021 - prezent - Sef lucrari Disciplina Dermatologie - Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

• 2011 - 2015 - Medic rezident - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi 

 

Educaţie şi formare: 

• 2016 - Diploma de Doctor/ Doctor in Medicină - Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

• 2002 - 2008 - Diploma de Licenta - Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore 
T. Popa” Iaşi 

 

Membru: 

• Academia Europeană de Dermatologie şi Venerologie 

• Societatea Română de Dermatologie 

• Societatea de Medici Naturalişti 

• Uniunea Dermatologilor Ieşeni 
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Simpozion THEA 
 
Soluții terapeutice moderne 
pentru Demodecidoza 
pleoapelor. Igiena pleoapelor 
sensibile în doi pași 

 
 

 

 

Soluții terapeutice moderne pentru Demodecidoza 
pleoapelor. Igiena pleoapelor sensibile în doi pași 

Daciana Elena Brănișteanu 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 
 

Afecțiunile palpebrale sunt frecvent întâlnite în practica dermatologică, nu doar 
oftalmologică. Pe lângă afecțiuni frecvente precum orjeletul, chalazionul și blefarita, în 
practica dermatologică pacienții se pot prezenta și cu afecțiuni precum blefarita 
determinată de Demodex. Pentru toate afecțiunile care necesită o igienă locală riguroasă, 
fără conservanți, compania Thea a dezvoltat 3 produse:  

Blephademodex – conține ulei Terpinin – 4, extractul activ din uleiul de arbore de ceai. 
Produsul se prezintă sub formă de servețele sterile. Blephademodex conține 30 bucăți 
servețele care se pot utiliza 1 dată sau de două ori pe zi, în funcție de severitatea patologiei.  

Blephaclean – servețele sterile – pot fi utilizate de la vârsta de 3 luni. Poate fi utilizat 
pentru igiena locală zilnică, regenerează și hidratează tegumentul delicat din jurul ochilor. 

Blephagel – gel steril fără conservanți, pentru igiena zilnică a pleoapelor. Nu conține 
parfum, nu necesită clătire și poate fi utilizat și de către purtătorii de lentile de contact. 

Procesele infecțioase ale pleoapei nu sunt de neglijat. Simptomatologia oculară se 
agravează în timp și pot să apară complicații multiple.  
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 

dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 

Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 
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• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 

postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 
științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Simpozion 
TERAPIA 
 
„Vreme trece, vreme vine | 
Toate-s vechi și nouă toate" – 
Care sunt noutățile 
inhibitorilor IL-23 în terapia 
personalizată a pacientului cu 
PsO? 
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Alin 
NICOLESCU 
 
Dr.  
Secretar General al al Societății 
Române de Dermatologie 
Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului 
Sănătății 
Centrul Medical de Diagnostic și 
Tratament  “S.R.I.” București  
 

Dr. Alin Nicolescu este medic primar dermatovenerolog și Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului Sănătății. A urmat numeroase cursuri de specializare 
în ţară şi străinătate pentru Laser Nd-Yag, dermatoscopie, ecografie cutanată, printre care: 

• curs de Ecografie cutanată – „Cortex Technologz” (1996); 

• curs de Ecografie cutanată la Viena (1996); 

• curs de Dermatoscopie la LKH Gratz (1996); 

• curs Pulsed Dye Laser în Viena (1996); 

• curs de lasere (CO2, PDL, Nd Yag, Dioda) la Tel Aviv, Israel (1997); 

• curs de lasere, CO2, Scanner în Israel, Haifa (1997); 

• curs Pulsed Dye Laser, Nd-Yag, Compania Coherent (2008); 

• programul de Lasere în Medicină SPIRALMED (2010). 

Autor al peste 200 de lucrări publicate şi comunicate din ţară şi străinătate. Colaborator 

la redactarea manualului “Dermato-venerologie 2000”. Consultant de specialitate pentru 
diverse afecţiuni (dermatita atopică, psoriazis, etc.) în cadrul cursurilor organizate de 
diverse companii farmaceutice.  
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Călin 
GIURCĂNEANU 
 
Acad. Prof. Univ. Dr.  
Preşedinte Societatea Română de 
Dermatologie 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef clinică Dermato-alergologie și 
oncologie Spitalul Universitar de 
Urgență Elias București, România 
 

 

 

• Medic primar dermatologie și venerologie 

• Șef clinică Dermato – alergologie și oncologie SUUB Elias 

• Membru al Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie 

• Președinte Comisie Terapii biologice în psoriazis CNAS 

• Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 

 

Un adevărat reper al dermatologiei românești, Prof. Dr. Calin Giurcaneanu, asigura 
experiență și înaltă calificare în domeniul dermatovenerologiei și oferă constant soluții 
eficiente în diagnosticul și tratamentul afecțiuniilor cutanate dar și a bolilor dermatologice 
rare. 
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei LILLY 

Taltz în psoriazis: eficacitate 
superioară din cap până-n 
picioare  

 

Taltz în psoriazis: eficacitate superioară din cap  
până-n picioare 

Daciana Elena Brănișteanu1, Cristina Tutunaru2, Adreea Molodoi3,  
Elena Porumb-Andrese1 
1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, România 
3Spitalul Municipal Roman, România 

Cuvinte cheie: psoriazis, Taltz, Ixekizumab, IL-17, piele complet curată 

De-a lungul celor aproape 30 de ani de activitate în România, Lilly a pus la dispoziția 
medicilor și pacienților peste 30 de medicamente inovatoare în domenii precum diabetul 
zaharat, oncologia, dermatologia, endocrinologia, reumatologia, neurologia, urologia. 
Anual, peste 100.000 de pacienți români beneficiază de terapiile moderne ale companiei 
Lilly. 

Misiunea noastră în imunologie este aceea de a îmbunătăți viața pacienților și 
considerăm că medicamentele noastre pot redefini opțiunile terapeutice în psoriazis, 
dermatita atopică, artrita psoriazică, artrita reumatoidă, spondiloartritele axiale, bolile 
inflamatorii intestinale, acest lucru însemnând ridicarea continuă a ștachetei în acest 

domeniu.  

Ținând cont de natura inflamatorie cronică a psoriazisului și de multiplele 
comorbidități asociate, este nevoie de o gestionare pe termen lung a acestei afecțiuni, de 
cele mai multe ori pe toată durata vieții. 

Taltz, anticorp monoclonal cu afinitate ridicată și specificitate pentru interleukina 17A, 
și-a demonstrat eficacitatea și siguranța la 5 ani de tratament, dovedind că este un 
tratament complet pentru pacienții cu psoriazis care își doresc un răspuns rapid și 
menținut pe termen lung. Totodată, având un profil de siguranță bine definit, Taltz a atins 
în studiile clinice niveluri superioare de răspuns inclusiv la nivel palmo-plantar, unghial, 
genital și la nivelulul scalpului, fiind eficient nu numai la nivel cutanat ci și la nivel articular. 
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Taltz in psoriasis: superior efficacy from head to toe 

Daciana Elena Brănișteanu1, Cristina Tutunaru2, Adreea Molodoi3,  
Elena Porumb-Andrese1 
1U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” Iasi, Romania 
2U.M.Ph. Craiova, Romania 
3Roman Municipal Hospital, Romania 

Keywords: psoriasis, Taltz, Ixekizumab, IL-17, completely clear skin 

During its almost 30 years of activity in Romania, Lilly has made over 30 innovative 
medicines available to physicians and patients from therapeutic areas such as diabetes, 
oncology, dermatology, endocrinology, rheumatology, neurology, urology. Every year, over 
100,000 Romanian patients benefit from Lilly's modern therapies. 

Our mission in immunology is to improve the lives of patients and we believe that our 
drugs can redefine the therapeutic options in psoriasis, atopic dermatitis, psoriatic 
arthritis, rheumatoid arthritis, axial spondylarthritis, inflammatory bowel disease, which 

means continuously raising the bar. 

Given the chronic inflammatory nature of psoriasis and the multiple associated 
comorbidities, long-term management of this condition, most often throughout life, is 
required.  

Taltz, a monoclonal antibody with high affinity and specificity for IL-17A, demonstrated 
efficacy and safety at 5 years, proving that it is a complete treatment for psoriasis patients 
who want a fast and long-term response. At the same time, with a well-defined safety 
profile, Taltz has achieved higher levels of response in clinical trials, including at the palm-
plantar, nail, genital, and scalp levels, being effective not only on the skin but also on the 
joints. 
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Cristina 
TUTUNARU 
 
Asist. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie Craiova, România 
Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, România 

 
 

Experiența profesională: 

• 03/03/2018 – prezent – asistent universitar - Universitatea de Medicină și Farmacie 
Craiova 

• 01/01/2015-prezent – medic specialist – Spitalul Județean de Urgență Slatina 

• 07/2020-prezent – medic primar - Spitalul Județean de Urgență Slatina 

 

Educație și formare profesională: 

• 2011-2014 – doctor în științ€ medicale - Universitatea de Medicină și Farmacie 
Craiova 

• 2010-2014 – medic reident - Spitalul Județean de Urgență Slatina 

• 2010-2012 – diplomă master – Managementul unităților sanitare - Universitatea de 

Medicină și Farmacie Craiova 

• 2003-2009 – medic doctor - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova 
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Andreea MOLODOI 
 
Dr.  
Spitalul Municipal Roman, 
România 

 
 

• Medic primar dermato-venerologie. 

• Spitalul Municipal de Urgență Roman (angajată din 2008). 

• Atestat de studii complementare în dermato-cosmetologie (din 2012). 

• Membru al Societății Române de Dermatologie. 

• Membru fondator al Asociației Dermatologilor din Moldova.  
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Elena  
PORUMB-
ANDRESE 
 
Șef lucr. Dr.  
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, 
România 
Spitalul Clinic “CF” Iaşi,  Romania 

 
 

Scurt CV 

Experienţa profesională: 

• 2018 - prezent - Medic specialist Dermato-Venerologie - Spitalul Clinic “CF” Iaşi 

• 2021 - prezent - Sef lucrari Disciplina Dermatologie - Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

• 2011 - 2015 - Medic rezident - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi 

 

Educaţie şi formare: 

• 2016 - Diploma de Doctor/ Doctor in Medicină - Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

• 2002 - 2008 - Diploma de Licenta - Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore 
T. Popa” Iaşi 

 

Membru: 

• Academia Europeană de Dermatologie şi Venerologie 

• Societatea Română de Dermatologie 

• Societatea de Medici Naturalişti 

• Uniunea Dermatologilor Ieşeni 
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Simpozion 
LEOPharma 
 
Enstilum® - combinația 
potrivită pentru 
managementul psoriazisului 
pe termen lung 

 
 

 

 

Enstilum® - combinația potrivită pentru 
managementul psoriazisului pe termen lung 

Daciana Brănișteanu 
 

Psoriazis: Este recunoscut deja ca alegerea tratamentului pentru psoriazis trebuie sa 
aibă în vedere aspectul de afecțiune cronică.  Implică nevoia unui tratament care să 
calmeze simptomele acute dar, care sa aibă în vedere și siguranța pe termen lung. 

Enstilum® spumă pulverizabila – îmbină efectul celor două substanțe active într-o 
formulă suprasaturată, ce sporește eficiența produsului prin biodisponibilitatea locală 
crescută. 

Enstilum® este aprobat pentru tratamentul topic al plăcilor de psoriazis vulgar ușor-
mediu-sever la adulți – în ambele faze:  1) inițială (tratament reactiv) – cu aplicare o dată pe 
zi, timp de 4 săptămâni; 2) de întreținere (tratament proactiv) – cu aplicare o dată pe zi, de 
2 ori pe săptămâna în zile neconsecutive. 

Enstilum® este singurul produs topic, potrivit pentru cele 2 roluri -  reactiv și proactiv. 
Recomandarea vine în urma rezultatelor studiului clinic (PSO Long) care demonstrează 
beneficiile utilizării produsului pentru pacienții cu psoriazis. 
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Enstilum® - the right combination for long-term 
psoriasis management 

Daciana Brănișteanu 
 

Psoriasis: It is already recognized that the choice of treatment for psoriasis must take 
into account the aspect of chronic disease. It involves the need for a treatment that 
soothes acute symptoms but also has long-term safety in mind. 

Enstilum® spray foam - combines the effect of the two active substances, in a 
supersaturated formula, which increases the efficiency of the product through the 
increased local bioavailability. 

Enstilum® is approved for the topical treatment of mild-to-moderate-severe plaque 
psoriasis in adults - in both phases: 1)initial phase (active treatment) - with one application 
per day, for 4 weeks; 2) maintenance phase (proactive treatment) - with one application 
per day, twice per week on non-consecutive days. 

Enstilum® is the only topical product, suitable for both roles - active and proactive. The 
recommendation follows the results of the clinical trial (PSO Long) which demonstrates 
the benefits of using the product for patients with psoriasis.  
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 

dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 

Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 
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• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 

postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 
științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei JANSSEN 

Cum influențează 
comoborbiditățile alegerea 
tratamentului în psoriazisul în 
plăci moderat-sever? 
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Cristina 
TUTUNARU 
 
Asist. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie Craiova, România 
Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, România 

 
 

Experiența profesională: 

• 03/03/2018 – prezent – asistent universitar - Universitatea de Medicină și Farmacie 
Craiova 

• 01/01/2015-prezent – medic specialist – Spitalul Județean de Urgență Slatina 

• 07/2020-prezent – medic primar - Spitalul Județean de Urgență Slatina 

 

Educație și formare profesională: 

• 2011-2014 – doctor în științ€ medicale - Universitatea de Medicină și Farmacie 
Craiova 

• 2010-2014 – medic reident - Spitalul Județean de Urgență Slatina 

• 2010-2012 – diplomă master – Managementul unităților sanitare - Universitatea de 

Medicină și Farmacie Craiova 

• 2003-2009 – medic doctor - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova 
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Andreea MOLODOI 
 
Dr.  
Spitalul Municipal Roman, 
România 

 
 

• Medic primar dermato-venerologie. 

• Spitalul Municipal de Urgență Roman (angajată din 2008). 

• Atestat de studii complementare în dermato-cosmetologie (din 2012). 

• Membru al Societății Române de Dermatologie. 

• Membru fondator al Asociației Dermatologilor din Moldova. 
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei NOVARTIS 

Xolair - Game Changer în 
Urticaria Cronică Spontană 

 

 

Xolair - Game changer în urticaria cronică spontană 

Daciana Elena Brănișteanu1, Călin Giurcăneanu2, Alin Nicolescu3  
1Clinica de Dermatologie, Spitalul Clinic CF Iași 
2Spitalul Universitar de Urgență ”Elias” București 
3Centrul Med. de Diagnostic și Tratament  “S.R.I.” București 

Cuvinte cheie: omalizumab, urticarie cronică spontană, papule, angioedem 

Urticaria Cronică Spontană este o afecțiune cronică intermitentă, caracterizată prin 
apariția spontană a papulelor sau/și a angioedemului, în fiecare zi sau aproape în toate 
zilele, pentru cel puțin 6 săptămâni, fără un stimul extern evident. Urticaria cronică 
spontană are un impact major asupra calității vieții și activităților zilnice ale pacienților 
afectând multiple aspecte precum pierderea productivității, absența de la locul de muncă 
sau afectarea emoțională și psihologică. Papulele și angioedemul sunt raportate în 
procente de 33% până la 67% la pacienții cu UCS, angioedemul singur fiind prezent doar 
la 1%−13% din pacienți. Terapia simptomatică cu antihistaminice H1 este singura terapie de 
primă intenție în UCS, dar însă efectul terapeutic este dovedit la mai puțin de 50% dintre 
pacienții cu urticarie cronică spontană, simptomele și RA ale tratamentului determinând 
pierderea energiei și afectarea somnului. Scopul tratamentului în urticaria cronică 
spontană este obținerea controlului complet al bolii cu absenţa semnelor şi simptomelor, 
precum şi îmbunătățirea calităţii vieţii. Acest lucru poate fi măsurat prin utilizarea în 
practica clinică a chestionarelor: UAS7- scorul de activitate al urticariei şi DLQI- indicele 
dermatologic de calitate a vieţii, care ajută în evaluarea rapidă a severității UCS și în 
stabilirea algoritmului potrivit de tratament. Omalizumab este indicat ca tratament 
adjuvant al UCS la pacienţi adulţi şi adolescenţi (12 ani și peste) cu răspuns neadecvat la 
tratamentul cu antihistaminice H1. Doza recomandată este de 300 mg, subcutanat, la 
intervale de 4 săptămâni.  

În studiile de fază III (Asteria I, Asteria II, Glacial) omalizumab administrat în doză de 
300 mg a demonstrat în mod constant îmbunătățiri semnificative ale simptomelor UCS în 
comparație cu placebo. 

Terapia biologică, omalizumab a demonstrat că obține controlul rapid și complet al 
urticariei cronice spontane, având un profil de siguranță dovedit atât de studiile clinice de 

fază III cât și de evidențele real world. 
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Călin 
GIURCĂNEANU 
 
Acad. Prof. Univ. Dr.  
Preşedinte Societatea Română de 
Dermatologie 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef clinică Dermato-alergologie și 
oncologie Spitalul Universitar de 
Urgență Elias București, România 
 

 

 

• Medic primar dermatologie și venerologie 

• Șef clinică Dermato – alergologie și oncologie SUUB Elias 

• Membru al Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie 

• Președinte Comisie Terapii biologice în psoriazis CNAS 

• Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 

 

Un adevărat reper al dermatologiei românești, Prof. Dr. Calin Giurcaneanu, asigura 
experiență și înaltă calificare în domeniul dermatovenerologiei și oferă constant soluții 
eficiente în diagnosticul și tratamentul afecțiuniilor cutanate dar și a bolilor dermatologice 
rare. 
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Alin NICOLESCU 
 
Dr.  
Secretar General al al Societății 
Române de Dermatologie 
Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului 
Sănătății 
Centrul Medical de Diagnostic și 
Tratament  “S.R.I.” București 

 
 

Dr. Alin Nicolescu este medic primar dermatovenerolog și Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului Sănătății. A urmat numeroase cursuri de specializare 
în ţară şi străinătate pentru Laser Nd-Yag, dermatoscopie, ecografie cutanată, printre care: 

• curs de Ecografie cutanată – „Cortex Technologz” (1996); 

• curs de Ecografie cutanată la Viena (1996); 

• curs de Dermatoscopie la LKH Gratz (1996); 

• curs Pulsed Dye Laser în Viena (1996); 

• curs de lasere (CO2, PDL, Nd Yag, Dioda) la Tel Aviv, Israel (1997); 

• curs de lasere, CO2, Scanner în Israel, Haifa (1997); 

• curs Pulsed Dye Laser, Nd-Yag, Compania Coherent (2008); 

• programul de Lasere în Medicină SPIRALMED (2010). 

Autor al peste 200 de lucrări publicate şi comunicate din ţară şi străinătate. Colaborator 

la redactarea manualului “Dermato-venerologie 2000”. Consultant de specialitate pentru 
diverse afecţiuni (dermatita atopică, psoriazis, etc.) în cadrul cursurilor organizate de 
diverse companii farmaceutice.  
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei TERAPIA 

Ilumetri și terapia 
personalizată a pacientului 
român cu PsO – de la teorie la 
practică 
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Elena  
PORUMB-
ANDRESE 
 
Șef lucr. Dr.  
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, 
România 
Spitalul Clinic “CF” Iaşi,  Romania 

 
 

Scurt CV 

Experienţa profesională: 

• 2018 - prezent - Medic specialist Dermato-Venerologie - Spitalul Clinic “CF” Iaşi 

• 2021 - prezent - Sef lucrari Disciplina Dermatologie - Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

• 2011 - 2015 - Medic rezident - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi 

 

Educaţie şi formare: 

• 2016 - Diploma de Doctor/ Doctor in Medicină - Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

• 2002 - 2008 - Diploma de Licenta - Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore 
T. Popa” Iaşi 

 

Membru: 

• Academia Europeană de Dermatologie şi Venerologie 

• Societatea Română de Dermatologie 

• Societatea de Medici Naturalişti 

• Uniunea Dermatologilor Ieşeni 
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Simona Laura 
IANOȘI 
 
Prof. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie din Craiova, România 

 
 

Scurt CV 

Pregătirea profesională medicală: 

• medic rezident neurologie pediatrică din 1995-1997; 

• medic rezident dermato-venerologie din 1997-2002; 

• medic specialist dermato-venerolog în urma examenului susţinut în martie 2002 
(nota 9,69); 

• medic primar dermatovenerolog în urma examenului național susţinut în 
septembrie 2008 (media 9,88) (locul I național); 

• medic șef Clinica de dermatologie, Spitalul Clinic Județean nr 1 Craiova, 2020.  

 

Activitatea didactică: 

• preparator prin concurs la disciplina Dermato-venerologie an VI, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie din Craiova, 01.10.1997; 

• asistent universitar la disciplina dermato-venerologie an VI, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Craiova din 2001; 

• șef lucrări la disciplina dermato-venerologie din 2009 – 2015; 

• conferențiar universitar 2015-2020; 

• profesor universitar din 2021; 
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Doctorat și masterat: 

• teza doctorat finalizată în 2005, U.M.F. ”Carol Davila”, titlul ”Considerații 
etiopatogenice și terapeutice privind sindromul seboreic”, conducător științific 
Prof. Univ. Dr. Dan Forsea; 

• masterat în Managementul Unităților Sanitare, U.M.F. din Craiova, 2007-2009; 

• conducător de doctorat din dec. 2019. 

 

Apartenența la societăți științifice sau profesionale de prestigiu din țară și 
străinătate: 

• Societatea Română de Dermatologie din 1997; 

• Societatea Română de Dermatologie Filiala Oltenia din 2001; 

• Membră a ”European Academy of Dermato-Venereology” cu numărul O 6924, din 
2005; 

• Societatea Română de Dermato-oncologie – membru fondator; 

• Societatea Română de Imuno-dermatologie - membru fondator. 

 

Lista cu studii si articole: 

• articole in extenso in reviste indexate ISI si BDI –44 

• articole in extenso in reviste cu ISBN  - 33 

• articole publicate in rezumat in vol. unor manifestari stiintifice in tara – 222 

• articole publicate in rezumat in vol. unor manifestari stiintifice in strainatate – 129  
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei SANOFI 

Dupixent – prezentare cazuri 
clinice la diferite segmente de 
vârstă 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 

dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 

Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 
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• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 

postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 
științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Alin NICOLESCU 
 
Dr.  
Secretar General al al Societății 
Române de Dermatologie 
Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului 
Sănătății 
Centrul Medical de Diagnostic și 
Tratament  “S.R.I.” București 

 
 

Dr. Alin Nicolescu este medic primar dermatovenerolog și Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului Sănătății. A urmat numeroase cursuri de specializare 
în ţară şi străinătate pentru Laser Nd-Yag, dermatoscopie, ecografie cutanată, printre care: 

• curs de Ecografie cutanată – „Cortex Technologz” (1996); 

• curs de Ecografie cutanată la Viena (1996); 

• curs de Dermatoscopie la LKH Gratz (1996); 

• curs Pulsed Dye Laser în Viena (1996); 

• curs de lasere (CO2, PDL, Nd Yag, Dioda) la Tel Aviv, Israel (1997); 

• curs de lasere, CO2, Scanner în Israel, Haifa (1997); 

• curs Pulsed Dye Laser, Nd-Yag, Compania Coherent (2008); 

• programul de Lasere în Medicină SPIRALMED (2010). 

Autor al peste 200 de lucrări publicate şi comunicate din ţară şi străinătate. Colaborator 

la redactarea manualului “Dermato-venerologie 2000”. Consultant de specialitate pentru 
diverse afecţiuni (dermatita atopică, psoriazis, etc.) în cadrul cursurilor organizate de 
diverse companii farmaceutice.  
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Călin 
GIURCĂNEANU 
 
Acad. Prof. Univ. Dr.  
Preşedinte Societatea Română de 
Dermatologie 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef clinică Dermato-alergologie și 
oncologie Spitalul Universitar de 
Urgență Elias București, România 
 

 

 

• Medic primar dermatologie și venerologie 

• Șef clinică Dermato – alergologie și oncologie SUUB Elias 

• Membru al Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie 

• Președinte Comisie Terapii biologice în psoriazis CNAS 

• Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 

 

Un adevărat reper al dermatologiei românești, Prof. Dr. Calin Giurcaneanu, asigura 
experiență și înaltă calificare în domeniul dermatovenerologiei și oferă constant soluții 
eficiente în diagnosticul și tratamentul afecțiuniilor cutanate dar și a bolilor dermatologice 
rare. 
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Simpozion 
CERAVE 
 
Disfuncția barierei cutanate - 
una dintre cauzele principale 
ale atopiei 

 
 

 

 

Disfuncția barierei cutanate - una dintre cauzele 
principale ale atopiei 

Andreea Dimitriu  
Medic Specialist Dermato-venerologie 

Cuvinte cheie: ceramide, atopie, bariera cutanată, MVE, CeraVe 

Integritatea barierei cutanate este menținută prin intermediul unui număr de funcții 
integrate și dinamice ale epidermei, printre care permeabilitatea selectivă, activitatea 
antimicrobiană, răspunsurile imune, activitatea antioxidantă și fotoprotecția.  

Un număr tot mai mare de dovezi evidențiază importanța atât a cantității totale, cât și 
a compoziției relative a ceramidelor în funcționarea normală a barierei stratului cornos și 
în diferite afecțiuni ale pielii uscate și/sau inflamatorii (de exemplu, dermatită atopică, 
acnee, psoriazis). Scăderea nivelului de ceramide este asociată cu multe afecțiuni ale pielii, 
potențial cauzate de inhibarea sintezei lipidelor sau alterarea metabolismului lipidelor. 
Totodata s-au observat o serie de alte anomalii precum pH-ul crescut al pielii. Chiar și 

persoanele care își apreciază pielea ca fiind sensibilă pot prezenta niveluri scăzute de 
ceramide. 

Date clinice recente demonstrează că aplicarea locală a produselor CeraVe, prin 
combinarea celor 3 tipuri de ceramide identice pielii cu Tehnologia MVE, ajută la 
reducerea simptomelor cutanate, atât în monoterapie, cât și ca terapie adjuvantă. 

Într-un studiu clinic de 6 săptămâni, utilizarea de două ori pe zi a gelului de spălare 
hidratant și a cremei hidratante a dus la o îmbunătățire semnificativă a simptomelor cheie 
ale dermatitei atopice, inclusiv prurit și uscăciune. 

Misiunea CeraVe este aceea de a oferi pacienților o formulă care să ajute la refacerea 
barierei cutanate, constituindu-se astfel într-o soluție optimă pentru multiple patologii. 
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Skin barrier dysfunction - one of the main causes of 
atopy 

Andreea Dimitriu  
Specialist Dermatology 
 

The intact skin barrier is maintained through several integrated and dynamic 
functions of the epidermis, including selective permeability, antimicrobial activity, 
immune responses, antioxidant activity and photoprotection. 

An increasing body of evidence highlights the importance of both the total amount 
and relative composition of ceramides in the normal functioning of the stratum corneum 
barrier and in various dry and/or inflammatory skin diseases (e.g. atopic dermatitis, acne, 
psoriasis). Ceramide depletion is associated with many skin disorders, potentially caused 
by inhibition of lipid synthesis or altered lipid metabolism and associated with other 
anomalies such as increased skin pH. Even individuals with self-reported sensitive skin 
may show decreased ceramide levels. 

Recent clinical data demonstrate that topical application of CeraVe products with 
ceramides and MVE Technology helps reduce dermatologic symptoms in both 
monotherapy and adjunctive therapy.  

In a 6-week clinical study, the twice-daily use of the Hydrating Cleanser and 
Moisturising Cream resulted in significant improvement in key symptoms of atopic 
dermatitis, including itchiness and dryness. 

CeraVe's mission is to provide patients with a formula that helps restore the skin 
barrier, being an optimal solution for multiple pathologies. 
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Andreea  
DIMITRIU 
 
Arcadia Spitale și Centre Medicale 
Iași, România 

 
 

Educație și formare profesională: 

• Diplomă medic specialist dermato-venerolog (pe baza examenului susținut în 
sesiunea noiembrie 2017); 

• Medic rezident pe specialitatea dermato-venerologie (2012-2017)- Spitalul Clinic 
Județean de Urgență “Sf. Spiridon”, Iași, Clinica de Dermatovenerologie; 

• Diplomă doctor-medic (2010)- Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. 
Popa”, Iași- Facultatea de Medicină; 

• Diplomă de bacalaureat (2004)- Colegiul Național, Iași. 

 

Multiple cursuri de pregătire profesională continuă atât naţionale, cât şi 
internaţionale:  

• EADV Resident Course – Dermoscopy; Dermapen’s Training Program – Advanced 
Class; “Bazele anatomice pentru injectarea de acid hialuronic la nivelul feţei. 

Rezultatele tratamentelor cu acid hialuronic”;  

• EADV Resident Course – “Paediatric Dermatology”; “Terapii bazate pe lumina 
inteligentă”; “Injectare de plasma autologă PRP”;  

• Specialist EADV Course- „Botulinum Toxin”,  

• Curs de Criochirurgie,  

• Specialist EADV Course - ”Hair&Scalp”;  

• Dermatofocus in psoriasis;  

• Dermatofocus in dermatita atopica etc. 
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Activitatea ştiinţifică: 

Autor a 3 capitole de carte, coautor in 9 lucrări în extenso publicate în reviste cotate ISI 
Web of Science, 6 lucrări publicate în rezumat în jurnale indexate ISI, 6 lucrări în extenso 
în revista indexata ISI şi BDI, autor principal şi coautor de postere la manifestări naţionale 
şi internaţionale, autor principal si coautor de comunicări orale 

 

Membru al unor societăți științifice: 

European Academy of Dermatology and Venereology 

Societatea Română de Dermatologie 

Asociația Dermatologilor din Moldova 

International Dermoscopy Society 
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Vlad-Mihai 
VOICULESCU 
 
Șef lucr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Carol Davila” București, 
România 
Spitalul Universitar de Urgență 
Elias București, România 

 
 

CSIESA: un nou scor pentru evaluarea îmbătrânirii 
cutanate intrinseci și extrinseci bazat pe microscopie 
confocală de reflectanță in vivo 

V.M. Voiculescu1,2, A.M. Malciu2, L. Banciu2, E.C. Dobrică2, M. Lupu1,3 
1Catedra de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 
București, România 
2Clinica de Dermatologie Oncologică și Imunologie Clinică, Spitalul Universitar de 
Urgență Elias București, România 
3Departamentul de Dermatologie, Centrul Medical Med-As, București, România 

Cuvinte cheie: microscopie confocală de reflectanță, îmbătrânire cutanată, scor confocal 

Îmbătrânirea cutanată este un proces fiziologic complex guvernat de factori intrinseci 
și extrinseci. Creșterea speranței de viață a transformat îmbătrânirea cutanată într-un 
subiect de interes pentru populația generală. Examenul clinic nu descrie pe deplin acest 
proces. Deși datele histologice sunt limitate, modificările microscopice care apar în 
procesul de îmbătrânire al pielii pot fi acum observate și cuantificate direct prin tehnici 

non-invazive, cum ar fi microscopia confocală de reflectanță in vivo (MCR). Am conceput 
un studiu prospectiv observațional cu scopul de a dezvolta un scor confocal ușor de utilizat 
pentru cuantificarea semnelor îmbătrânirii cutanate (CSIESA). Datele au fost colectate 
la”Centrul Medical Panduri” din București, în perioada 07-28.03.2022. Datorită naturii 
pivotale a studiului, am decis să înscriem 30 de subiecți. Lotul a fost împărțit în 5 grupe de 
vârstă: <35; 36–45; 46–55; 56–65 și >65 de ani. Semnele clinice au fost cuantificate folosind 
scorul ”SCINEXA”. Au fost evaluate variabilele confocale cunoscute ale îmbătrânirii 
cutanate. Am calculat trei scoruri semi-cantitative diferite: scorul dezorganizării 
epidermice (EDS), scorul hiperplaziei epidermice (EHS) și scorul dermal (DS). EDS a arătat 
o tendință stabilă până la vârsta de 65 de ani și o creștere dramatică la subiecții >65 ani. 
EHS a fost caracterizat de o tendință ascendentă de la subiecții mai tineri la cei de vârstă 
mijlocie. DS a crescut liniar cu vârsta, cu o proporție diferită a tipurilor de colagen. Scorul 
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confocal CSIESA s-a corelat bine cu scorul clinic SCINEXA. MCR  este o tehnică non-invazivă 
aplicabilă pentru cuantificarea microscopică a semnelor de îmbătrânire cutanată. 

 

The CSIESA: A novel score for the assessment of 
intrinsic and extrinsic skin aging based on reflectance 
confocal microscopy imaging 

V.M. Voiculescu1,2, A.M. Malciu2, L. Banciu2, E.C. Dobrică2, M. Lupu1,3 
1Department of Dermatology, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy 
Bucharest, Romania 
2Clinic of Oncological Dermatology and Clinical Immunology, Elias University 
Emergency Hospital Bucharest, Romania 
3Department of Dermatology, Med-As Medical Center, Bucharest, Romania 

Keywords: reflectance confocal microscopy, skin aging, confocal score 

Skin ageing is an intricate physiologic process that is governed by intrinsic 
(chronoageing) and extrinsic factors. Increasing life expectancy have turned skin aging 
into a topic of growing concern for the general population. Clinical examination of the skin 
does not fully describe the skin ageing process. Although histological data is limited, the 
microscopic changes occurring during skin ageing can now be directly observed and 
quantified through non-invasive techniques, such as in vivo reflectance confocal 
microscopy (RCM). An observational prospective study was designed with the aim of 
developing an easy to use confocal score to quantify skin ageing related signs (“CSIESA”). 
Data were collected at “Centrul Medical Panduri” Clinic in Bucharest between 07- 
28.03.2022. Due to the pivotal nature of the study, we decided to empirically enroll 30 
subjects. The study population was split into 5 age groups: <35; 36–45; 46–55; 56–65 and 
>65 years old. Clinical signs were quantified using the “SCINEXA” score. Known confocal 
variables of skin ageing were evaluated. Three different semi-quantitative scores were 
calculated: epidermal disarrangement score (EDS), epidermal hyperplasia score (EHS), 
and dermal score (DS). The EDS showed a stable trend up to the age of 65 and a dramatic 
increase in older subjects. EHS was characterized by an ascending trend from younger 
subjects to middle aged ones. The DS was progressive with age with a different proportion 
of distinct collagen type. The confocal “CSIESA” score correlated well with the SCINEXA 
score. RCM is a powerful, non-invasive technique for microscopically quantifying the 
ageing signs. 

  



 
 
 
 
 
 

137 

 

 

Scurt CV  

Experienţa profesională: 

• 2018-prezent - Șef de lucrări - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 

București 

• 2018-prezent - Medic formator 

 

Educaţie şi formare: 

• 2013 – present - Medic primar dermato-venerolog - Spitalul Universitar de Urgenţă 
”Elias”, Bucureşti 

• 2014 – present - Doctor in stiinte medicale - Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Carol Davila” București 

• 2012 - Curs de Dermatopatologie partea a II-a, Graz, Austria – EADV 

• 2011 - Curs de Dermatopatologie partea a I-a, Graz, Austria – EADV 

• 2008-2012 - Rezident în dermatolo-venerologie - Spitalul Universitar de Urgenţă 
”Elias”, Bucureşti 

• 2001-2007 - Doctor medic - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 

București 

 

Membru: 

• 2015 - prezent: membru al Consiliului director al SRD (Romanian Society of 

Dermatology)  

• 2013 - prezent: membru al European Academy of Dermatology and Venerology 
(EADV) Alumi Club 

• 2011 - prezent: membru al International Dermoscopy Society (IDS) 

• 2010 - prezent: membru al EADV (European Academy of Dermatology and 
Venerology) 

• 2008 - prezent: membru al Societăţii Romane de Dermatologie 

• 2008 - prezent: membru în Colegiul Medicilor din Bucureşti  
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Dalia BRATU 
 
Dr.  
Spitalul Clinic Colentina București, 
România 

 
 

Dermatita atopică – Review, tehnici noi de 
diagnosticare și monitorizare a pacienților 

Dalia Bratu1,2, D. Boda2,3,4, Andreea Matei1,2, C. Căruntu2,4, Ana Căruntu5,6 
1Departamentul de Dermatologie, Spitalul Clinic Colentina, București 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București 
3Departamentul de Dermatologie, Spitalul Academic Ponderas, București 
4Departamentul de Dermatologie, Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli 
Metabolice “Prof. Dr. N. Paulescu”, București 
5Departamentul de Chirurgie Orală și Maxilofacială, Spitalul Clinic de Urgență Militar 
Central “Carol Davila”, București 
6Departamentul de Chirurgie Orală și Maxilofacială, Universitatea ”Titu Maiorescu”, 
Facultatea de Medicină Dentară, București 

Cuvinte cheie: dermatita atopică, microscopie confocală, tewametru 

Dermatita atopică este o patologie de mare interes deoarece are o incidentă și o 
prevalență în creștere în ultimele decade, fiind asociată cu multiple alergii în cadrul 
marșului atopic. Este una dintre principalele manifestări ale alergiei/intoleranței la 

structuri proteice, în special la proteina laptelui de vacă. Scade calitatea vieții prin leziunile 
recurente și pruritul asociat. Marșul atopic include eczema (dermatita atopică), alergiile 
alimentare, rinita alergică, astmul și esofagita cu eozinofile, fenotipul atopic fiind recesiv 
sau poligenic. În trecut, el descria evoluția de la dermatită atopică la astmul bronșic. 
Studiile ulterioare au schimbat această teorie, subliniind că puțini pacienți dezvoltă 
progresiv toate bolile din marșul alergic. Pacienții au stres psihologic crescut, stimă de sine 
scăzută, depresie, tulburări de somn, anxietate, risc crescut de suicid. Există studii care 
demonstrează o calitate a vieții mai scăzută în comparație cu pacienții care au boli cronice 
frecvente cum ar fi diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, boala renală cronică. În 
prezent este foarte important să utilizăm tehnici non-invazive pentru managementul și 
urmărirea pacienților cu o boală care poate avea impact semnificativ asupra acestora. 
Studii suplimentare sunt necesare pentru corelații clinice, această lucrare sumarizând 

caracteristicile cheie ale dermatitei atopice și subliniind importanța utilizării tehnicilor 
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neinvazive in vivo, ca microscopul confocal de reflectanță ce permite vizualizarea 
epidermului și a dermului superficial și TEWAmetrul (transepidermal water loss device) ce 
măsoară pierderea transcutanată de apă, în vederea diagnosticării precoce și inițierii 
tratamentului corespunzător.  

 

Atopic dermatitis – Review, new methods of diagnose 
and follow-up of the patients 

Dalia Bratu1,2, D. Boda2,3,4, Andreea Matei1,2, C. Căruntu2,4, Ana Căruntu5,6 
1Department of Dermatology, “Colentina” Clinical Hospital, Bucharest 
2Department of Dermatology, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest 
3Department of Dermatology, “Ponderas” Academic Hospital, Bucharest 
4Department of Dermatology, National Institute of Diabetus mellitus, Nutrition and 
Metabolic Diseases “Prof. Dr. N. Păulescu”, Bucharest 
5Department of Oral and Maxillofacial Surgery, "Carol Davila" Central Military 
Emergency Hospital, Bucharest 
6Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine "Titu 
Maiorescu" University, Bucharest 

Keywords: atopic dermatitis, reflectance confocal microscopy, tewameter 

Atopic dermatitis is a pathology of great interest because it has an increasing 
incidence and prevalence in the last decades, being associated with other allergies in the 
atopic march. It is one of the main manifestations of allergy/intolerance to protein 
structures, especially cow’s milk protein. It decreases the quality of life due to recurrent 
lesions and pruritus. The atopic march includes eczema (atopic dermatitis), alimentary 
allergies, allergic rhinitis (hay fever), asthma and eosinophilic esophagitis, the atopic 
phenotype being recessive or polygenic. In the past, it was describing the evolution from 
atopic dermatitis to asthma. The ulterior studies have changed this theory, emphasizing 
that few people progressively develop all the diseases of the atopic march. The patients 
have high psychological stress, low self-esteem, depression, sleep disturbances, anxiety, 
high suicidal risk. There are studies demonstrating that the quality of life is lower 
comparing with patients having frequent chronic diseases such as diabetes mellitus, 
hypertension, chronic renal disease. Nowadays it is very important to use non-invasive 
techniques to manage and follow-up the patients with a chronic disease that can have a 
high impact on them. Additional studies are necessary for clinical correlations, this study 
summarizing the main characteristics of atopic dermatitis and also highlighting the 
importance of in vivo non-invasive new techniques as reflectance confocal microscopy for 
epidermis and superior dermis visualization and TEWAmeter (transepidermal water loss 
device) for transepidermal waterloss measuring, both of them leading to an early 
diagnosis and a proper treatment initialization.  
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Scurt CV 

Experiența profesională: 

• Iunie 2020 - Iunie 2021 - doctor rezident - dermatovenerologie - Columna Esthetic 

- București, România 

• Septembrie 2019 – prezent – doctor rezident – dermatovenerologie – Clinica Yiara 
- Otopeni, România 

• Ianuarie 2019 – prezent – doctor rezident – dermatovenerologie – Spitalul Clinic 
Colentina, București România 
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Cristina 
TUTUNARU 
 
Asist. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie Craiova, România 
Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, România 

 
 

Angioedem ereditar (HAE) - o serie de 6 cazuri  

Cristina Tutunaru 
Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, România 
Spitalul Județean de Urgență Slatina, România 
 

Introducere & Obiective: Angioedemul ereditar este o boală genetică foarte rară și 
potențial amenințătoare de viață caracterizată prin nivel scăzut de C1-INHibitor esterază, 
care implică atacuri recurente de angioedem nonpruritic ce nu lasă godeu, localizat 
subcutanat sau la nivelul mucoaselor. Poate apare în diferite zone ale corpului precum 
mâini, picioare, zona genitală, stomac și\ sau față. Vom prezenta 6 cazuri de angioedem 
ereditar tip I la pacienți cu vârsta cuprinsă între 3-60 de ani, membrii ai aceleiași familii.   

Materiale & Metode: Diagnosticul a fost pus la vârste diferite pe baza 
simptomatologiei - angioedem cu localizări diferite precum și date de laborator precum 
nivel C1-INH antigenic, C1-INH activitate/funcțional și nivelul C4.   

Rezultate: Simptomele nu răspund la corticosteroizi, adrenalină și antihistaminice. 

Pentru simptomele periferice, respiratorii și abdominale, se poate administra concentrat 
de C1-INH recombinant (Berinert P) sau Icatibantum. În caz de indisponibiliate a 
medicamentelor se poate administra plasmă proaspăt congelată (2 U cu vaccinare 
antihepatitică prealabilă obligatorie). Edemul glotic sau edemul facial care se complică în 
30% din cazuri cu edem glotic necesită internarea în secție ATI cu aprecierea oportunității 
intubării orotraheale sau a traheostomiei chiar dacă este tratată medicamentos. 
Mortalitatea prin edem glotic este de 35%! Atacurile abdominale pot beneficia de 
tratament cu spamolitice iv, analgezice puternice, rehidratare cu ser fiziologic 2-3l. 

Concluzii: Angioedemul ereditar este o boală genetică foarte rară, cu transmitere 
autozomal dominantă care necesită screening familial obligatoriu chiar în absența 
simptomatologiei caracteristice. Este extrem de importantă stabilirea unui diagnostic cât 

mai precoce deoarece în lipsa tratamentului, mortalitatea este de 20-30%. 
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Hereditary angioedema (HAE) - a series of 6 cases  

Cristina Tutunaru 
University of Medicine and Pharmacy Craiova, Romania 
Slatina County Emergency Hospital, Romania 
 

Introduction: Hereditary angioedema (HAE) is a rare disease possibly life threatening 
condition caused by deficiency of C1 esterase inhibitor (C1-INH).  HAE is typically 
characterized by recurrent episodes of nonpruritic, nonpitting, subcutaneous, or 
submucosal edema of the arms, legs, hands, feet, trunk, bowels, genitalia, face. We will 
present a 6 case series with HAE in patients ranging from 3 to 60 years old, members of 
the same family. 

Materials and methods: The diagnosis was made based on the signs and symptoms- 
angioedema with different  localisation and also based on laboratory tests such as C4 level,  
antigenic C1-INH levels and functional C1-INH levels. 

Results: All the patients were confirmed with hereditary angioedema with the onset 
at different age, the earliest symptoms being before the age of 2 and the latest at the age 
of 17. The laboratory data is consistent with HAE type I with low antigenic C1-INH levels and 
low functional C1-INH levels. Furthermore, all 6 cases had positive family history. The acute 
attacks were located mainly on the extremities and intra-abdominal (gastrointestinal 
tract) and sometimes they had prodromal symptoms like erythema marginatum.  

HAE typically do not respond to administration of antihistamines, glucocorticoids, or 
epinephrine or adrenaline.  For acute attacks of the extremities, respiratory airway and 
gastrointestinal tract, plasma-derived C1-INH (Berinert) and icatibantum are effective. 
Fresh frozen plasma (FFP 2U) should be used only if other therapies are not available. 

Intubation and ventilator support may be necessary for episodes associated with 

severe respiratory tract compromise from laryngeal edema. The mortality rate is 
approximatively 35%.  In some cases of abdominal attacks use of narcotics, iv hydration 
and spasmolitics can be helpful. 

Discussion: Hereditary angioedema is a very rare genetic disease transmitted in an 
autosomal dominant pattern that requires mandatory familial screening even before the 
onset of the clinical manifestations. Earlier diagnosis and treatment of hereditary 
angioedema can prevent HAE-associated mortality. 
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Scurt CV 

Experiența profesională: 

• 03/03/2018 – prezent – asistent universitar - Universitatea de Medicină și Farmacie 

Craiova 

• 01/01/2015-prezent – medic specialist – Spitalul Județean de Urgență Slatina 

• 07/2020-prezent – medic primar - Spitalul Județean de Urgență Slatina 

 

Educație și formare profesională: 

• 2011-2014 – doctor în științ€ medicale - Universitatea de Medicină și Farmacie 
Craiova 

• 2010-2014 – medic reident - Spitalul Județean de Urgență Slatina 

• 2010-2012 – diplomă master – Managementul unităților sanitare - Universitatea de 
Medicină și Farmacie Craiova 

• 2003-2009 – medic doctor - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova 
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Carmen 
PANAITESCU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Președinte Societatea Română de 
Alergologie și Imunologie Clinică 
Vicepreședinte al International 
Network of Medical Universities in 
the field of Molecular Allergology 
and Immunology 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, 
România 
Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Timișoara, România 
 

 

 

Urticaria cronică spontană – focus pe mecanismul 
patogenic  

Carmen Panaitescu1,2, Laura Haidar1 
1Departamentul III Științe Funcționale, Disciplina de Fiziologie, Centrul de 
Imunofiziologie și Biotehnologii (CIFBIOTEH), Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Victor Babeș" Timișoara, România 
2Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului OncoGen – Spitalul 
Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, România 
 

Urticaria este o afecțiune caracterizată prin dezvoltarea de papule, angioedem sau 
ambele, fiind clasificată în funcție de durata ei ca acută sau cronică, și în funcție de rolul 
factorilor declanșatori ca spontană sau inductibilă. Urticaria cronică spontană (UCS) este 

cea mai frecventă formă de urticarie cronică. Principalele celule implicate în patogeneza 
urticariei sunt mastocitele, care eliberează histamină și alți mediatori chimici atunci când 
sunt activate, iar aceste citokine duc la activarea nervilor senzoriali, vasodilatație și 
extravazarea plasmei, precum și recrutarea celulelor pentru leziunile urticariene. Activarea 
mastocitelor în UCS se realizează prin două tipuri de mecanisme: autoimunitatea de tip I 
(sau autoalergie), mediată de imunoglobulinele E (IgE) față de autoalergene, și 
autoimunitatea de tip IIb, care se datorează producției de autoanticorpi. În UCS 
autoimună de tip I, mastocitele prezintă pe suprafață anticorpi IgE autoreactivi fixați pe 
receptorii specifici de înaltă afinitate FcεRI, iar legarea încrucișată a  autoantigenelor de 
acești autoanticorpi induce activarea și degranularea mastocitelor. În UCS datorată 
mecanismelor de hipersensibilitate de tip IIb, autoanticorpii, de obicei IgG, se leagă de 
antigene – autoanticorpi IgG anti-IgE sau anti-receptor FcεRI de pe mastocite și bazofile. 

Pacienții cu autoimunitate de tip I și tip IIb diferă prin caracteristicile bolii, markerii de 
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laborator și răspunsul la tratament; astfel, pacienții cu UCS prin autoimunitate de tip I 
prezintă un răspuns mult mai favorabil și mai rapid la terapia cu antihistaminice și cu 
anticorpi monoclonali anti-IgE decât cei cu UCS prin autoimunitate de tip IIb.  

 

Spontaneous Chronic Urticaria - Focussing on 
Pathogenesis 

Carmen Panaitescu1,2, Laura Haidar1 
1Department of Functional Sciences, Physiology, Centre of Immuno-Physiology & 
Biotechnologies (CIFBIOTECH), "Victor Babeș" University of Medicine & Pharmacy, 
Timisoara, Romania 
2Centre for Gene & Cellular Therapies in The Treatment of Cancer - OncoGen, "Pius 
Brinzeu" Clinical Emergency Hospital Timisoara, Romania 
 

Urticaria is a condition characterized by the development of wheals, angioedema or 
both, being classified according to its duration as acute or chronic, and according to the 
role of the triggers as spontaneous or inducible. Spontaneous chronic urticaria (UCS) is the 
most common form of chronic urticaria. The main cells involved in the pathogenesis of 
urticaria are mast cells, which release histamine and other chemical mediators when 
activated, and these cytokines lead to sensory nerve activation, vasodilation and 
extravasation of plasma, and the recruitment of cells for urticarial lesions. Activation of 
mast cells in CSU can be induced by two types of mechanisms: type I autoimmunity (or 
auto allergy), mediated by immunoglobulin E (IgE) against autoallergens, and type IIb 
autoimmunity, which is due to the production of autoantibodies. In type I autoimmune 
CSU, mast cells have self-reactive IgE antibodies attached to specific high-affinity FcεRI 
receptors on the surface, and cross-binding of autoantigens to these autoantibodies 
induces mast cell activation and degranulation. In CSU due to type IIb hypersensitivity 
mechanisms, autoantibodies, usually IgG, bind to the antigens of a target cell – anti-IgE or 
anti-FcεRI IgG autoantibodies Patients with type I and type IIb autoimmunity differ in 
disease characteristics, laboratory markers, and response to treatment; thus, patients with 
type I autoimmunity CSU have a much more favorable and faster response to 
antihistamine therapy and anti-IgE monoclonal antibodies than those with type IIb 
autoimmunity CSU. 
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Scurt CV 

Carmen Panaitescu, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș 
Timișoara, este președinte al Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică. 

Cercetările sale se axează pe evaluarea pattern-urilor de sensibilizare alergică în vestul 

României, implementarea alergologiei moleculare și dezvoltarea tehnologiilor de expresie 
a alergenelor recombinate (premieră națională) și modularea răspunsului imun prin 
imunoterapia alergen-specifică și terapia biologică. 

Prof. Dr. Carmen Panaitescu este vicepreședinte al International Network of Medical 
Universities in the field of Molecular Allergology and Immunology, fiind implicată în 
dezvoltarea programului de formare în domeniul alergologiei și imunologiei moleculare 
(din 2021). Este fondatoarea specialității de Alergologie și Imunologie Clinică în Centrul 
Universitar Timișoara (2007) și a Departamentului de Alergologie Moleculară în cadrul 
Centrului OncoGen (2016).  

Este editor șef al revistelor Alergologia și Fiziologia-Physilogy, peer reviewer pentru 
revistele Allergy și Clinical and Translational Allergy și autor a peste 80 de lucrări științifice 
publicate în reviste de prestigiu, dintre care 31 în reviste indexate ISI, cumulând un indice 
Hirsh de 14 și peste 770 de citări. A redactat capitolului dedicat Alergologiei românești în 
Medicina românească în evoluție, editată de Academia de Științe Medicale din România. 

 

Experienţa profesională: 

• 2000 – în prezent - Medic primar - Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara 

• 1992 – în prezent - Profesor (din 2007); Conferentiar (2004-2007); Şef Lucrări (1998-
2004); Asistent Universitar (1992 - 1998) - Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Victor Babeș” Timișoara, România 

 

Membră: 

• Membră a Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior - 
prin OMEdC 5771/29.11.2006; expert evaluator CNCSIS Nr. 638/2003 și membru al 
Comisiei 6 – Sănătate (2006-2012) 

• Monitor științific de proiectele CEEX-VIASAN, din 2005-2008, CEEX-BIOTECH, din 
2006-2008 si pentru proietele PNII-Parteneriate, Directia 4/Sănătate (2008-2011) 

• La nivelul universității: Director al Departamentului de Relații Internaționale și 

membră a Consiliului Științific (2006-2012) 
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• Președinte Societatea Română de Fiziologie (2012-2021) 

• Președinte Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică (din 2021-
2023), anterior Vicepreședinte Societatea Română de Alergologie și Imunologie 
Clinică (din 2019-2021) 

• Vicepreședinte Comisia consultativă de alergologie şi imunologie clinică (48) a 
Ministerului sănătății, conform Ordin Nr. 398/2013 (din 2013-2022) 
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei ABBVIE 

Rethink atopic dermatitis 
 

 

Rethink Atopic Dermatitis 

Daciana Elena Brănișteanu1, Carmen Panaitescu2,  
Călin Giurcăneanu3, Alin Nicolescu4 
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, România 
3Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 
4Centrul Medical de Diagnostic și Tratament  “S.R.I.” București 
 

Dermatita atopică este o boală inflamatorie cutanată sistemică cronică, caracterizată, 
în formele moderate și severe, de leziuni eczematoase recidivante, prurit, durere și un 

impact semnificativ asupra calității vieții. Dermatita atopică este o boală sistemică 
heterogenă având o fiziopataologie complexă, care implică atât factori de mediu, cât și 
genetici. Imunologia dermatiteti atopice este foarte complexă și implică o varietate de căi 
inflamatorii.   

Dermatita atopică implică interacțiuni complexe între bariera cutanată deficitară și un 
răspuns imun inadecvat. Manifestările clinice de debut ale dermatiteti atopice sunt 
reprezentate de prurit intens care poate fi exacerbat de grataj (ciclul prurit-grataj), 
conducând la alterarea în continuare a barierei cutanate, creșterea inflamației și 
intensificarea pruritului.  

Cel mai puternic factor de risc cunoscut pentru dermatita atopică este istoricul familial 
de boli atopice, în mod special de dermatită atopică. Se estimează că prezența oricărei boli 

atopice la unul dintre părinți mărește riscul copilului de dermatită atopică de 1,5 ori, în timp 
ce riscul crește de 3 ori și de 5 ori dacă unul sau, respectiv, ambii părinți au dermatită 
atopică.  

Dermatita atopică este cea mai frecventă boală inflamatorie cutanată cronică din 
întreaga lume. 

Prevalența globală a AD este de 15–30% la copii și de 2–10% la adulți Între 26% și 41% din 
pacienții cu AD au boală ușoară și între 59% și 74% au boală MtS. 

Dermatita atopică este asociată cu o gamă largă de simptome, printre care pruritul, 
erupția și durerea, care apar frecvent în episoade acute periodice și pot cauza tulburări ale 
somnului. 
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Pacienții cu dermatită atopică sunt mai predispuși să sufere de una sau mai multe 
comorbidități comparativ cu populația generală. Acestea includ afecțiuni alergice, infecții, 
boli autoimune și psihiatrice. Numărul și severitatea mare a acestor comorbidități 
contribuie la povara semnificativă a dermatitei atopice pentru pacient și, adesea, 
simptomele epuizante exacerbează sau înrăutățesc comorbiditățile, în special în cazul 
celor psihiatrice, cum sunt anxietatea și depresia. 

În prezent, nu există nici un test de diagnostic care să poată confirma un dignostic de 
dermatită atopică. În timp au fost dezvoltate diverse instrumente pentru diagnosticul de 
dermatită atopică. Acesta se pune clinic, bazat pe istoricul medical personal sau familial, 
examinarea fizică a semnelor și simptomelor, excluderea altor afecțiuni. De asemenea, nu 
există un marker de laborator obiectiv sau caracteristici histologice care definesc 
dermatita atopică.  

În ciuda tratamentului cu corticosteroizi locali și medicamente imunomodulatoare 
sistemice, majoritatea pacienților cu dermatită atopică moderată până la severă au 
raportat prurit zilnic, simptome cutanate, durere, probleme cu somnul și un control 
inadecvat al bolii, caracterizat prin prezența episoadelor acute. Pacienții cu dermatită 
atopică moderată până la severă au opțiuni de tratament disponibile limitate. Până de 
curând, au fost dezvoltate foarte puține tratamente noi . 

Apariția unor tratamente mai eficiente pentru dermatită atopică, cu efecte secundare 
reduse, va reduce nevoia de corticosteroizi locali, fototerapie și folosirea tratamentelor 
imunomodulatoare sistemice în afara indicației aprobate, evitând efectele secundare 
neplăcute și non-aderență. 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 
dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 
Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 

• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 



 
 
 
 
 
 

151 

 

Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 
postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 

științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Carmen 
PANAITESCU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Președinte Societatea Română de 
Alergologie și Imunologie Clinică 
Vicepreședinte al International 
Network of Medical Universities in 
the field of Molecular Allergology 
and Immunology 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, 
România 
Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Timișoara, România 
 

 

 

Carmen Panaitescu, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș 
Timișoara, este președinte al Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică. 

Cercetările sale se axează pe evaluarea pattern-urilor de sensibilizare alergică în vestul 
României, implementarea alergologiei moleculare și dezvoltarea tehnologiilor de expresie 
a alergenelor recombinate (premieră națională) și modularea răspunsului imun prin 
imunoterapia alergen-specifică și terapia biologică. 

Prof. Dr. Carmen Panaitescu este vicepreședinte al International Network of Medical 
Universities in the field of Molecular Allergology and Immunology, fiind implicată în 
dezvoltarea programului de formare în domeniul alergologiei și imunologiei moleculare 
(din 2021). Este fondatoarea specialității de Alergologie și Imunologie Clinică în Centrul 
Universitar Timișoara (2007) și a Departamentului de Alergologie Moleculară în cadrul 
Centrului OncoGen (2016).  

Este editor șef al revistelor Alergologia și Fiziologia-Physilogy, peer reviewer pentru 
revistele Allergy și Clinical and Translational Allergy și autor a peste 80 de lucrări științifice 
publicate în reviste de prestigiu, dintre care 31 în reviste indexate ISI, cumulând un indice 
Hirsh de 14 și peste 770 de citări. A redactat capitolului dedicat Alergologiei românești în 
Medicina românească în evoluție, editată de Academia de Științe Medicale din România. 

 

Experienţa profesională: 

• 2000 – în prezent - Medic primar - Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara 
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• 1992 – în prezent - Profesor (din 2007); Conferentiar (2004-2007); Şef Lucrări (1998-
2004); Asistent Universitar (1992 - 1998) - Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Victor Babeș” Timișoara, România 

 

Membră: 

• Membră a Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior - 

prin OMEdC 5771/29.11.2006; expert evaluator CNCSIS Nr. 638/2003 și membru al 
Comisiei 6 – Sănătate (2006-2012) 

• Monitor științific de proiectele CEEX-VIASAN, din 2005-2008, CEEX-BIOTECH, din 
2006-2008 si pentru proietele PNII-Parteneriate, Directia 4/Sănătate (2008-2011) 

• La nivelul universității: Director al Departamentului de Relații Internaționale și 
membră a Consiliului Științific (2006-2012) 

• Președinte Societatea Română de Fiziologie (2012-2021) 

• Președinte Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică (din 2021-
2023), anterior Vicepreședinte Societatea Română de Alergologie și Imunologie 

Clinică (din 2019-2021) 

• Vicepreședinte Comisia consultativă de alergologie şi imunologie clinică (48) a 
Ministerului sănătății, conform Ordin Nr. 398/2013 (din 2013-2022) 
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Călin 
GIURCĂNEANU 
 
Acad. Prof. Univ. Dr.  
Preşedinte Societatea Română de 
Dermatologie 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef clinică Dermato-alergologie și 
oncologie Spitalul Universitar de 
Urgență Elias București, România  
 

• Medic primar dermatologie și venerologie 

• Șef clinică Dermato – alergologie și oncologie SUUB Elias 

• Membru al Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie 

• Președinte Comisie Terapii biologice în psoriazis CNAS 

• Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 

 

Un adevărat reper al dermatologiei românești, Prof. Dr. Calin Giurcaneanu, asigura 
experiență și înaltă calificare în domeniul dermatovenerologiei și oferă constant soluții 
eficiente în diagnosticul și tratamentul afecțiuniilor cutanate dar și a bolilor dermatologice 
rare. 
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Simpozion  
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Terapia cu Dupixent pentru 
gestionarea dermatitei 
atopice la copii și adolescenți 

 
 

 

 

Terapia cu Dupixent pentru gestionarea dermatitei 
atopice la copii și adolescenți 

Daciana Elena Brănișteanu2, Carmen Bunu Panaitescu3, A. Nicolescu1 
1Centrul Medical de Diagnostic și Tratament  “S.R.I.” București 
2Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, România  
3Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara  
 

Dermatita atopică este o boală inflamatorie de tip 2 cronică care are un impact 
semnificativ negativ asupra pacienților copii și adulți precum și asupra familiilor acestora. 
Calitatea vieții pacienților este cu atât mai diminuată cu cât boala este mai severă, 
prezența la școală este afectată, iar relațiile cu colegii sunt impactate în mod negativ.  

Dermatita atopică, astmul și rinita sunt comorbidități având ca substrat inflamația de 
tip 2. IL4 și IL13 ca parte a mecanismului inflamației de Tip2/Th2, sunt citokine cheie în 
fiziopatologia acestor patologii. Primul tratament biologic care vizează mecanismul 
inflamației de tip 2 este Dupixent (Dupilumab). Acesta blochează receptorul IL-4Rα pentru 
a inhiba căile de semnalizare IL-4 cât și IL-13, factorii centrali ai inflamației de tip 2 

reducând expresia genelor asociate cu inflamația, atât în pielea lezională cât și în cea 
nonlezională.  

Dupixent a fost aprobat în 2017 de Agenția Europeana a Medicametului pentru 
utilizarea în dermatita atopică moderată până la severă la pacienții adulți și adolescenți, 
iar din noiembrie 2020 a extins această indicație și la copiii cu vârste între 6 și 12 ani. 
Dupixent, administrat împreună cu corticosteroizi topici, a demonstrat îmbunătățirea 
semnificativă clinic și statistic a semnelor și simptomelor dermatitei atopice la copiii cu 
vârste cuprinse între 6 și 12 ani diagnosticați cu formă severă de boală. Dupixent a fost bine 
tolerat la această grupă de pacienți. 
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Dupixent therapy for the management of atopic 
dermatitis in children and adolescents 

Daciana Elena Brănișteanu2, Carmen Bunu Panaitescu3, A. Nicolescu1 
1”S.R.I.” Medical Center for Diagnosis and Treatment Bucharest 
2CF Iasi Clinical Hospital, Romania  
3"Victor Babeș" University of Medicine and Pharmacy Timisoara 
 

Atopic dermatitis is a chronic type 2 inflammatory disease which has a significant 
negative impact on pediatric and adult patients and on their families as well. The patients’ 
quality of life is even more diminished as the disease is more severe, the school attendance 
is affected and the relationships with colleagues are negatively impacted. 

Atopic dermatitis, asthma and rhinosinusitis are comorbidities which have underlying 
type 2 inflammation.  IL4 and IL13, as part of the mechanism of Type2/Th2 inflammation, 
are key cytokines in the pathophysiology of these pathologies. The first biological 
treatment aimed at the mechanism of type 2 inflammation is Dupixent (Dupilumab). It 
blocks the IL-4Rα receptor to inhibit the IL-4 and IL-13. signalling pathways, the central 
factors of type 2 inflammation, reducing the expression of genes associated with 
inflammation, both in the injurious and healthy skin. Dupixent was approved in 2017 by 
the European Medicine Agency for use in moderate to severe atopic dermatitis in adult 
and adolescent patients, and since November 2020 it has extended this indication to 
children between the ages of 6 and 12 years. Dupixent, taken together with topical 
corticosteroids, demonstrated clinically and statistically significant improvement in the 
signs and symptoms of atopic dermatitis in children aged 6 to 12 years diagnosed with 
severe form of the disease. Dupixent was well tolerated in this group of patients.  
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 
dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 
Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 

• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 



 
 
 
 
 
 

158 

 

Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 
postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 

științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Carmen 
PANAITESCU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Președinte Societatea Română de 
Alergologie și Imunologie Clinică 
Vicepreședinte al International 
Network of Medical Universities in 
the field of Molecular Allergology 
and Immunology 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, 
România 
Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Timișoara, România 
 

 

 

Carmen Panaitescu, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș 
Timișoara, este președinte al Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică. 

Cercetările sale se axează pe evaluarea pattern-urilor de sensibilizare alergică în vestul 
României, implementarea alergologiei moleculare și dezvoltarea tehnologiilor de expresie 
a alergenelor recombinate (premieră națională) și modularea răspunsului imun prin 
imunoterapia alergen-specifică și terapia biologică. 

Prof. Dr. Carmen Panaitescu este vicepreședinte al International Network of Medical 
Universities in the field of Molecular Allergology and Immunology, fiind implicată în 
dezvoltarea programului de formare în domeniul alergologiei și imunologiei moleculare 
(din 2021). Este fondatoarea specialității de Alergologie și Imunologie Clinică în Centrul 
Universitar Timișoara (2007) și a Departamentului de Alergologie Moleculară în cadrul 
Centrului OncoGen (2016).  

Este editor șef al revistelor Alergologia și Fiziologia-Physilogy, peer reviewer pentru 
revistele Allergy și Clinical and Translational Allergy și autor a peste 80 de lucrări științifice 
publicate în reviste de prestigiu, dintre care 31 în reviste indexate ISI, cumulând un indice 
Hirsh de 14 și peste 770 de citări. A redactat capitolului dedicat Alergologiei românești în 
Medicina românească în evoluție, editată de Academia de Științe Medicale din România. 

 

Experienţa profesională: 

• 2000 – în prezent - Medic primar - Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara 
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• 1992 – în prezent - Profesor (din 2007); Conferentiar (2004-2007); Şef Lucrări (1998-
2004); Asistent Universitar (1992 - 1998) - Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Victor Babeș” Timișoara, România 

 

Membră: 

• Membră a Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior - 

prin OMEdC 5771/29.11.2006; expert evaluator CNCSIS Nr. 638/2003 și membru al 
Comisiei 6 – Sănătate (2006-2012) 

• Monitor științific de proiectele CEEX-VIASAN, din 2005-2008, CEEX-BIOTECH, din 
2006-2008 si pentru proietele PNII-Parteneriate, Directia 4/Sănătate (2008-2011) 

• La nivelul universității: Director al Departamentului de Relații Internaționale și 
membră a Consiliului Științific (2006-2012) 

• Președinte Societatea Română de Fiziologie (2012-2021) 

• Președinte Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică (din 2021-
2023), anterior Vicepreședinte Societatea Română de Alergologie și Imunologie 

Clinică (din 2019-2021) 

• Vicepreședinte Comisia consultativă de alergologie şi imunologie clinică (48) a 
Ministerului sănătății, conform Ordin Nr. 398/2013 (din 2013-2022) 
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Alin NICOLESCU 
 
Dr.  
Secretar General al al Societății 
Române de Dermatologie 
Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului 
Sănătății 
Centrul Medical de Diagnostic și 
Tratament  “S.R.I.” București 

 
 

Dr. Alin Nicolescu este medic primar dermatovenerolog și Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului Sănătății. A urmat numeroase cursuri de specializare 
în ţară şi străinătate pentru Laser Nd-Yag, dermatoscopie, ecografie cutanată, printre care: 

• curs de Ecografie cutanată – „Cortex Technologz” (1996); 

• curs de Ecografie cutanată la Viena (1996); 

• curs de Dermatoscopie la LKH Gratz (1996); 

• curs Pulsed Dye Laser în Viena (1996); 

• curs de lasere (CO2, PDL, Nd Yag, Dioda) la Tel Aviv, Israel (1997); 

• curs de lasere, CO2, Scanner în Israel, Haifa (1997); 

• curs Pulsed Dye Laser, Nd-Yag, Compania Coherent (2008); 

• programul de Lasere în Medicină SPIRALMED (2010). 

Autor al peste 200 de lucrări publicate şi comunicate din ţară şi străinătate. Colaborator 

la redactarea manualului “Dermato-venerologie 2000”. Consultant de specialitate pentru 
diverse afecţiuni (dermatita atopică, psoriazis, etc.) în cadrul cursurilor organizate de 
diverse companii farmaceutice. 
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei JANSSEN 

Care sunt provocările atunci 
când alegem tratamentul în 
psoriazisul în plăci moderat-
sever 

 

 

 

Marcela 
POENARU 
 
Col. medic Dr.  
Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila” 
București, România 
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei TERAPIA 

23 nu este doar un număr. 
Ilumetri nu este doar un alt 
inhibitor. 

 

 

 

Marcela 
POENARU 
 
Col. medic Dr.  
Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila” 
București, România 
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Magda 
CONSTANTIN 
 
Conf. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Carol Davila” București, 
România 

 
 

Experienţa profesională: 

• 2020 Conferențiar Universitar; 

• 2015 Șef de Lucrări (decizie nr. 368/23.02.2015); 

• 2015 Pedagogie medicală (certificat MEN 3058/12.03.2015); 

• 2013 Șef Laborator Cercetare Dermatologie – Centrul de Cercetare CDPC 
(Colentina Dezvoltare Pavilion Cercetare); 

• 2011 Medic primar dermatovenerolog (ordin MS 1296/01.09.2011); 

• 2007 Medic specialist dermatovenerolog (ordin MSP 264/2007); 

• 2006 Asistent universitar – U.M.F. ”Carol Davila” București (decizia U.M.F. ”Carol 
Davila” nr.168/27.02.2006); 

• 2005 Doctorand cu frecvență U.M.F. ”Carol Davila”; 

• 2002 Medic rezident specialitatea ”Dermatologie” (ordin MSF 

nr.VIIId/DB/8094/03.07.2002); 

• 2001 Medic stagiar – Spitalul Clinic Colentina; 

• Membru în conducerea unor structuri profesional științifice naționale: 

• 2020-2024 - Reprezentant (reales) al Disciplinei Dermatologie II în Consiliul de 
Departament 

• Membru (ales) al Consiliului Facultății de Medicină U.M.F. ”Carol Davila”; 

• 2018-prezent și 2013 – 2014 - Membru al Comisiei Consultative de 
Dermatovenerologie din Ministerul Sănătății; 
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• 2016-prezent - Managing Editor al Revistei Dermatovenerologia (Journal of 
Romanian Society of Dermatology); 

• 2011 – prezent și 2008 – 2010 - Membru al Comisiei de experți de la nivelul Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în psoriazisul 
cronic sever; 

• 2011- prezent - Trezorier (reales) și Membru Consiliul Director (reales) al Societății 

Române de Dermatologie; 

• 2011 – prezent - Membru în Colectivul Editorial al Revistei Dermatovenerologia 
(Journal of Romanian Society of Dermatology) – BDI; 

• 2008 – 2011 - Director Marketing & PR al Societății Române de Dermatologie; 

• Din 2011 - Președinte Comisia pentru Promovarea Imaginii (ales) a Asociației 
Medicale Române (AMR); 

• Din 2007 - Membru în Comitetul de conducere al Asociației Medicale Române; 

• Din 2004 - Membru fondator și Membru în Comitetul de conducere al Central East 
European Dermatovenereological Association for Cooperation (CEEDVAC); 

• Din 2004 - Membru fondator și Membru în Comitetul de conducere al Asociației 
bolnavilor de psoriazis ”Speranța”. 
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LILLY 
 
Baricitinib: o evoluție în 
tratamentul dermatitei 
atopice 

 
 

 

 

Baricitinib: o evoluție în tratamentul dermatitei 
atopice 

Daciana Elena Brănișteanu1, C. Codreanu2 
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, România 

Cuvinte cheie: dermatita atopică, baricitinib, inhibitor JAK 

De-a lungul celor aproape 30 de ani de activitate în România, Lilly a pus la dispoziția 
medicilor și pacienților peste 30 de medicamente inovatoare în domenii precum diabetul 
zaharat, oncologia, dermatologia, endocrinologia, reumatologia, neurologia, urologia. 
Anual, peste 100.000 de pacienți români beneficiază de terapiile moderne ale companiei 
Lilly. 

Misiunea noastră în imunologie este aceea de a îmbunătăți viața pacienților și 
considerăm că medicamentele noastre pot redefini opțiunile terapeutice în psoriazis, 
dermatita atopică, artrita psoriazică, artrita reumatoidă, spondiloartritele axiale, bolile 
inflamatorii intestinale, acest lucru însemnând ridicarea continuă a ștachetei în acest 
domeniu.  

Dermatita atopică este una dintre cele mai frecvente afecțiuni cutanate, întâlnită la 
până la 20% dintre copii și la 2 – 10% dintre adulți și are un caracter cronic, cu o evoluție 
recidivantă. Tratamentul în dermatita atopică trebuie adaptat gradului de severitate, 
obiectivele principale fiind suprimarea inflamației și restabilirea funcției de barieră a pielii. 
Este important de reținut că dermatita atopică severă poate fi tratată cu medicație 
sistemică, convențională, biologică sau sintetică-țintită. Dintre moleculele sintetice-țintite 
face parte și baricitinib, un inhibitor intra-celular al căii JAK-STAT, cu o experiență 
semnificativă în reumatologie, în indicația artrită reumatoidă, care începând din anul 2020 
este indicat și în dermatita atopică moderată până la severă la pacienți adulți canditați 
pentru terapie sistemică. 
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Baricitinib: an evolution in the treatment of atopic 
dermatitis  

Daciana Elena Brănișteanu1, C. Codreanu2 
1U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” Iasi, Romania  
2U.M.Ph. ”Carol Davila” Bucharest, Romania 

Keywords: atopic dermatitis, baricitinib, JAK inhibitor 

During its almost 30 years of activity in Romania, Lilly has made over 30 innovative 
medicines available to physicians and patients from therapeutic areas such as diabetes, 
oncology, dermatology, endocrinology, rheumatology, neurology, urology. Every year, over 
100,000 Romanian patients benefit from Lilly's modern therapies. 

Our mission in immunology is to improve the lives of patients and we believe that our 
drugs can redefine the therapeutic options in psoriasis, atopic dermatitis, psoriatic 
arthritis, rheumatoid arthritis, axial spondylarthritis, inflammatory bowel disease, which 
means continuously raising the bar. 

Atopic dermatitis is one of the most common skin conditions, found in up to 20% of 
children and 2-10% of adults and has a chronic course, with a recurrent evolution. The 
treatment in atopic dermatitis must be adapted to the degree of severity, the main 
objectives being the suppression of inflammation and the restoration of the skin barrier 
function. It is important to note that severe atopic dermatitis can be treated with systemic, 
conventional, biological, or synthetic-targeted medication. Among the synthetic-targeted 
molecules is baricitinib, an intracellular inhibitor of the JAK-STAT pathway, with significant 
experience in rheumatology, in the indication of rheumatoid arthritis, which since 2020 is 
also indicated in moderate to severe atopic dermatitis in adult patients who are 
candidates for systemic therapy. 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 
dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 
Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 

• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
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Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 
postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 

științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Cătălin 
CODREANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Preşedinte Societatea Română de 
Reumatologie 
Preşedinte Liga Română contra 
Reumatismului 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Carol Davila” București, 
România 
Centrul de Boli Reumatismale ”Dr. 
Ion Stoia” București, România 
 

 

 

Cătălin Codreanu este profesor de reumatologie la Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti, precum şi managerul Centrului Clinic de Boli 

Reumatismale “Dr. Ion Stoia” din Bucureşti. 

Dr. Codreanu a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din 
Bucureşti, incluzând studii doctorale în reumatologie, dedicate terapiei 
imunomodulatoare în artrita reumatoidă. Studiile sale postdoctorale includ “Diplome 
d’Universite d’Immunopathologie Articulaire”, obţinută la Universitatea din Montpellier 
(Franţa). Dr. Codreanu a obţinut titlul de Master în managementul serviciilor de sănătate, 
la Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

Domeniile principale de interes includ tratamentul artritei reumatoide, în mod 
particular cu methotrexat şi agenţi biologici, artrita precoce, precum şi supravegherea 
evoluţiei bolilor reumatice prin utilizarea registrelor de boală. Dr. Codreanu este membru 
în mai multe societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale: îndeplineşte funcţia de 
Preşedinte al Societăţii Române de Reumatologie şi Preşedinte al Registrului Român de 
Boli Reumatice. 

 

Experienţa profesională: 

• octombrie 2011-prezent - Profesor universitar din 2019, Conferentiar universitar 
(asociat intre 2011 si 2015, titular din 2015) - Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Carol Davila” București 

• 2008-prezent - Cadru didactic asociat  - Academia de Studii Economice, București 
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• 2006-prezent - Medic primar - Centrul de Boli Reumatismale ”Dr. Ion Stoia” 
București 

 

Membru: 

• EULAR: Standing Committee on Clinical Affairs (din 2016) 

• EULAR: Standing Committee on Epidemiology and Health Services Research 
(2009-2013) 

• Preşedinte Societatea Română de Reumatologie (SRR) (din 2018) 

• Vicepreşedinte Asociaţia pentru Registrul Român de Boli Reumatice (RRBR) 

• Preşedinte Liga Română contra Reumatismului (afiliată EULAR) 

 

  



 
 
 
 
 
 

172 

 

 
Simpozion  
NOVARTIS 
 
Cosentyx-Aiming beyond the 
skin. The complete treatment 
of psoriatic disease 

 
 

 

 

Cosentyx - Aiming beyond the skin. The complete 
treatment of psoriatic disease 

Magda Constantin, Călin Giurcăneanu 
 

Boala psoriazică este o afecțiune sistemică inflamatorie, mediată imun, progresivă, 
care afectează întreg organismul, trecând dincolo de piele. Pentru pacienții cu boală 
psoriazică, pielea este doar unul dintre aspectele bolii. 

Inflamația sistemică poate provoca numeroase și variate manifestări vizibile, cum ar fi 
cele de la nivelul pielii, scalpului, palmelor, plantelor și unghiilor. Boala psoriazică poate 
progresa în interiorul organismului, chiar dacă pielea pare neafectată, și poate provoca 
leziuni progresive invizibile inițial, cum ar fi afectarea structurilor articulare periferice sau 
axiale. Aceste leziuni structurale pot fi ireversibile dacă nu sunt tratate din timp. 

Boala psoriazică se asociază cu multiple comorbidități, cum ar fi cele cardiovasculare, 
musculo-articulare, digestive, metabolice, etc și cu deteriorarea semnificativă a calității 
vieții pacienților.  

Cosentyx este un anticorp monoclonal, 100% uman, indicat pentru tratamentul 
psoriazisului în plăci, moderat până la sever. IL-17A este o citokină esențială în psoriazis și 
în psoriazisul artropatic. Cosentyx  țintește în mod direct IL-17A și o blochează, indiferent 
de sursa de proveniență a acesteia.  

Cosentyx 300 mg este acum disponibil într-o SINGURĂ INJECȚIE prin administrarea 
cu stiloul UnoReady® 

• O SINGURĂ DOZĂ de întreținere lunară 

• 100% DINTRE PACIENȚI sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți 

• APROAPE ZERO reacții la locul injectării (doar 0,1 la 100 injectări) 
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Cu Cosentyx 300 mg administrat într-o singură injecție cu stiloul autoinjector 
UnoReady®, 7 din 10 pacienți ating PASI 90 la săptămâna 52. De asemenea, 7 din 10 
pacienți ating rate de răspuns clinic IGA la săptămâna 52 (versiunea IGA mod 2011 0). 

Utilizat la nivel mondial la peste 500.000 pacienți, în indicațiile aprobate,  și fără 
evidențierea de noi semnale privind siguranța de-a lungul a 5 ani, Cosentyx asigură 
tratamentul complet pentru boala psoriazică. 

Încrederea, eficacitatea și siguranța Cosentyx sunt dovedite prin experiența extinsă în 
studiile clinice și în practica medicală curentă: peste 14 ani de experiență în studiile clinice 
la nivel mondial, în toate indicațiile, peste 100 de studii clinice și peste 1.400 de publicații 
prezente pe platforma Pub-Med. 
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Călin 
GIURCĂNEANU 
 
Acad. Prof. Univ. Dr.  
Preşedinte Societatea Română de 
Dermatologie 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef clinică Dermato-alergologie și 
oncologie Spitalul Universitar de 
Urgență Elias București, România 
 

 

 

• Medic primar dermatologie și venerologie 

• Șef clinică Dermato – alergologie și oncologie SUUB Elias 

• Membru al Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie 

• Președinte Comisie Terapii biologice în psoriazis CNAS 

• Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 

 

Un adevărat reper al dermatologiei românești, Prof. Dr. Calin Giurcaneanu, asigura 
experiență și înaltă calificare în domeniul dermatovenerologiei și oferă constant soluții 
eficiente în diagnosticul și tratamentul afecțiuniilor cutanate dar și a bolilor dermatologice 
rare. 
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Magda 
CONSTANTIN 
 
Conf. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Carol Davila” București, 
România 

 
 

Experienţa profesională: 

• 2020 Conferențiar Universitar; 

• 2015 Șef de Lucrări (decizie nr. 368/23.02.2015); 

• 2015 Pedagogie medicală (certificat MEN 3058/12.03.2015); 

• 2013 Șef Laborator Cercetare Dermatologie – Centrul de Cercetare CDPC 
(Colentina Dezvoltare Pavilion Cercetare); 

• 2011 Medic primar dermatovenerolog (ordin MS 1296/01.09.2011); 

• 2007 Medic specialist dermatovenerolog (ordin MSP 264/2007); 

• 2006 Asistent universitar – U.M.F. ”Carol Davila” București (decizia U.M.F. ”Carol 
Davila” nr.168/27.02.2006); 

• 2005 Doctorand cu frecvență U.M.F. ”Carol Davila”; 

• 2002 Medic rezident specialitatea ”Dermatologie” (ordin MSF 

nr.VIIId/DB/8094/03.07.2002); 

• 2001 Medic stagiar – Spitalul Clinic Colentina; 

• Membru în conducerea unor structuri profesional științifice naționale: 

• 2020-2024 - Reprezentant (reales) al Disciplinei Dermatologie II în Consiliul de 
Departament 

• Membru (ales) al Consiliului Facultății de Medicină U.M.F. ”Carol Davila”; 

• 2018-prezent și 2013 – 2014 - Membru al Comisiei Consultative de 
Dermatovenerologie din Ministerul Sănătății; 
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• 2016-prezent - Managing Editor al Revistei Dermatovenerologia (Journal of 
Romanian Society of Dermatology); 

• 2011 – prezent și 2008 – 2010 - Membru al Comisiei de experți de la nivelul Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în psoriazisul 
cronic sever; 

• 2011- prezent - Trezorier (reales) și Membru Consiliul Director (reales) al Societății 

Române de Dermatologie; 

• 2011 – prezent - Membru în Colectivul Editorial al Revistei Dermatovenerologia 
(Journal of Romanian Society of Dermatology) – BDI; 

• 2008 – 2011 - Director Marketing & PR al Societății Române de Dermatologie; 

• Din 2011 - Președinte Comisia pentru Promovarea Imaginii (ales) a Asociației 
Medicale Române (AMR); 

• Din 2007 - Membru în Comitetul de conducere al Asociației Medicale Române; 

• Din 2004 - Membru fondator și Membru în Comitetul de conducere al Central East 
European Dermatovenereological Association for Cooperation (CEEDVAC); 

• Din 2004 - Membru fondator și Membru în Comitetul de conducere al Asociației 
bolnavilor de psoriazis ”Speranța”. 
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Simpozion  
ABBVIE 
 
To be or not to be… CLEAR. 
Reshape the standards of care 
in psoriasis 

 
 

 

 

To be or not to be… CLEAR. Reshape the standards of 
care in psoriasis 

Daciana Elena Brănișteanu1, Magda Constantin2, Alin Nicolescu3 
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, România 
3Centrul Medical de Diagnostic și Tratament  “S.R.I.” București 
 

Psoriazisul afectează aproximativ 1,5-5% din populația globului. Psoriazisul este o 
afecțiune inflamatorie cronică, sistemică, cu diverse manifestări, între care artrita 
psoriazică este prezentă la aproximativ 30% dintre pacienți. Psoriazisul este asociat cu o 
povară individuală și socială mare, ceea ce duce la afectarea cumulată a cursului vieții 
pentru pacienți. 

Există o mare nevoie la pacienții cu psoriazis de a obține o piele curată și de a reduce 
povara cumulativă a bolii. Intervenția timpurie cu o terapie eficientă poate duce la 
rezultate superioare pe termen lung. 

Odată cu progresele obținute în managementul psoriazisului moderat-sever, acum 
pot fi atinse obiective terapeutice mai înalte, iar pacienții pot avea așteptări mai mari de la 
tratamentul pe care îl urmează. 

Diagnosticul precoce in psoriazis, împreună cu tratamentul adecvat care vizează 
remisiunea completă sau aproape completă a leziunilor de psoriazis și ameliorarea 
manifestărilor musculo-scheletale ale artritei psoriazice oferă rezultate optime ale 
tratamentului pe termen lung, care cresc calitatea vieții pacientului. 

Interleukina-23 (IL-23) este o citokină reglatoare esențială pentru activarea celulelor T 
helper 17 patogene care stimulează și mențin inflamația în psoriazis și artrita psoriazică. 
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Risankizumab blochează eficient IL-23 prin țintirea cu afinitate și specificitate ridicată 
a subunității p19, inhibând astfel activarea celulelor Th17. 

Risankizumab se administrează la un interval de 12 săptămâni atât în psoriazis cât și în 
artrita psoriazică, după dozele inițiale de la săptămâna 0 și săptămâna 4. 

Datele de eficacitate și siguranță din studiile clinice cu risankizumab demonstrează că 
medicii și pacienții își pot propune și obține obiective terapeutice înalte și rezultate care 
se mențin (date din studiile clinice de fază 3 și studiul de extensie deschisă LIMMitless). 

La pacienții cu psoriazis, tratamentul cu risankizumab demonstrează eficacitatea încă 
din săptămâna 4 și determină niveluri ridicate de curățare al pielii la săptămâna 16, având 
dovezi de menținere a răspunsului și la 232 de săptămâni. 

Risankizumab a demonstrat în studii clinice o eficacitate superioară la pacienții cu 
psoriazis în comparație cu ustekinumab, adalimumab și secukinumab. Datele sugerează 
că eficacitatea este independentă de datele demografice inițiale specifice ale pacienților, 
severitatea bolii și istoricul de tratament anterior. 

Îmbunătățirile la nivelul pielii au fost asociate cu creșterea calității de vieții, care a fost 
menținută cu un ritm de administrare constant (la fiecare 12 săptămâni) pe parcursul a 

232 de săptămâni în psoriazis. 

Datele din studiile clinice cu risankizumab demonstrează eficacitatea și siguranța 
risankizumab la diferite categorii de pacienți cu psoriazis moderat-sever, inclusiv la 
pacienți cu forme dificil de tratat (afectare articulară, unghială, palmoplantară sau a 
scalpului). 

În studiile clinice la pacienții cu artrita psoriazică, risankizumab a îndeplinit obiectivul 
principal (răspunsul ACR20 în săptămâna 24 față de placebo) și a arătat îmbunătățiri 
substanțiale în diferite manifestări ale PsA, cum ar fi articulațiile sensibile, tumefiate și 
dureroase. 

Mai mult, în săptămâna 24¸ Skyrizi a demonstrat îmbunătățiri ale răspunsurilor ACR50 

și ACR70 față de placebo. 

Cu un ritm de administrare la fiecare 12 săptămâni, risankizumab oferă un nivel ridicat 
de remisiune durabilă a leziunilor de psoriazis, ameliorarea manifestărilor articulare și un 
profil de siguranță favorabil, ceea ce duce la îmbunătățirea calității vieții pacienților. 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 
dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 
Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 

• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
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Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 
postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 

științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Magda 
CONSTANTIN 
 
Conf. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Carol Davila” București, 
România 

 
 

Experienţa profesională: 

• 2020 Conferențiar Universitar; 

• 2015 Șef de Lucrări (decizie nr. 368/23.02.2015); 

• 2015 Pedagogie medicală (certificat MEN 3058/12.03.2015); 

• 2013 Șef Laborator Cercetare Dermatologie – Centrul de Cercetare CDPC 
(Colentina Dezvoltare Pavilion Cercetare); 

• 2011 Medic primar dermatovenerolog (ordin MS 1296/01.09.2011); 

• 2007 Medic specialist dermatovenerolog (ordin MSP 264/2007); 

• 2006 Asistent universitar – U.M.F. ”Carol Davila” București (decizia U.M.F. ”Carol 
Davila” nr.168/27.02.2006); 

• 2005 Doctorand cu frecvență U.M.F. ”Carol Davila”; 

• 2002 Medic rezident specialitatea ”Dermatologie” (ordin MSF 

nr.VIIId/DB/8094/03.07.2002); 

• 2001 Medic stagiar – Spitalul Clinic Colentina; 

• Membru în conducerea unor structuri profesional științifice naționale: 

• 2020-2024 - Reprezentant (reales) al Disciplinei Dermatologie II în Consiliul de 
Departament 

• Membru (ales) al Consiliului Facultății de Medicină U.M.F. ”Carol Davila”; 

• 2018-prezent și 2013 – 2014 - Membru al Comisiei Consultative de 
Dermatovenerologie din Ministerul Sănătății; 



 
 
 
 
 
 

182 

 

• 2016-prezent - Managing Editor al Revistei Dermatovenerologia (Journal of 
Romanian Society of Dermatology); 

• 2011 – prezent și 2008 – 2010 - Membru al Comisiei de experți de la nivelul Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în psoriazisul 
cronic sever; 

• 2011- prezent - Trezorier (reales) și Membru Consiliul Director (reales) al Societății 

Române de Dermatologie; 

• 2011 – prezent - Membru în Colectivul Editorial al Revistei Dermatovenerologia 
(Journal of Romanian Society of Dermatology) – BDI; 

• 2008 – 2011 - Director Marketing & PR al Societății Române de Dermatologie; 

• Din 2011 - Președinte Comisia pentru Promovarea Imaginii (ales) a Asociației 
Medicale Române (AMR); 

• Din 2007 - Membru în Comitetul de conducere al Asociației Medicale Române; 

• Din 2004 - Membru fondator și Membru în Comitetul de conducere al Central East 
European Dermatovenereological Association for Cooperation (CEEDVAC); 

• Din 2004 - Membru fondator și Membru în Comitetul de conducere al Asociației 
bolnavilor de psoriazis ”Speranța”. 
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Alin NICOLESCU 
 
Dr.  
Secretar General al al Societății 
Române de Dermatologie 
Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului 
Sănătății 
Centrul Medical de Diagnostic și 
Tratament  “S.R.I.” București 

 
 

Dr. Alin Nicolescu este medic primar dermatovenerolog și Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului Sănătății. A urmat numeroase cursuri de specializare 
în ţară şi străinătate pentru Laser Nd-Yag, dermatoscopie, ecografie cutanată, printre care: 

• curs de Ecografie cutanată – „Cortex Technologz” (1996); 

• curs de Ecografie cutanată la Viena (1996); 

• curs de Dermatoscopie la LKH Gratz (1996); 

• curs Pulsed Dye Laser în Viena (1996); 

• curs de lasere (CO2, PDL, Nd Yag, Dioda) la Tel Aviv, Israel (1997); 

• curs de lasere, CO2, Scanner în Israel, Haifa (1997); 

• curs Pulsed Dye Laser, Nd-Yag, Compania Coherent (2008); 

• programul de Lasere în Medicină SPIRALMED (2010). 

Autor al peste 200 de lucrări publicate şi comunicate din ţară şi străinătate. Colaborator 

la redactarea manualului “Dermato-venerologie 2000”. Consultant de specialitate pentru 
diverse afecţiuni (dermatita atopică, psoriazis, etc.) în cadrul cursurilor organizate de 
diverse companii farmaceutice. 
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Andrew 
NICOLAIDES 
 
Prof. Univ. Dr.  
Emeritus Professor of Vascular 
Surgery, Imperial College London, 
UK 
Past-President of the International 
Union of Angiology 

 
 

C0s Patients and Hypotonic Phlebopathy 

 

 

Scurt CV 

Professor Andrew Nicolaides is a graduate of the Pancyprian Gymnasium (Nicosia) and 
Guy’s Hospital Medical School (London University 1962), and a fellow of the Royal College 
of Surgeons England, and the Royal College of Surgeons Edinburgh (1967). 

His higher surgical training was in Oxford University, Kings College Hospital Medical 
School and St Mary’s Hospital Medical School, London.  He was awarded the Jacksonian 
prize by the Royal College of Surgeons England in 1972 for his work on the prevention of 
venous thromboembolism and obtained the degree of M.S. (Master of Surgery) in 1976. 

He was the Professor of Vascular Surgery at the Imperial College School of Medicine 
(St Mary’s Hospital) and Consultant Vascular Surgeon at St Mary’s Hospital from 1983–2000 

and Medical Director of the Cyprus Institute of Neurology and Genetics from 2001-2004.  
His research group is known internationally in several areas which include noninvasive 
vascular screening and diagnostic investigation, early detection and prevention of 
cardiovascular and venous disease.  His research is now directed towards the genetic risk 
factors for cardiovascular disease, identification of individuals at risk and the development 
of effective methods of prevention, especially stroke. 

He is Past-President of the International Union of Angiology and Past-President of the 
Section of Measurement in Medicine of the Royal Society of Medicine. 

He has received many awards and honorary memberships from many scientific 
societies.  He is Editor-in-Chief of International Angiology and is on the Editorial Board of 
many vascular journals.  He is Professor Emeritus at Imperial College and an examiner for 
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MS and PhD degrees for London University. He is currently the Chairman of the Board of 
European Venous Forum and Foundation. He is Chairman of the Cyprus Cardiovascular 
Disease Educational and Research Trust (CCDERT) and Medical Director of the Vascular 
Screening and Diagnostic Centre in London and in Cyprus. He is Honorary Professor of 
Surgery at the University of Nicosia Medical School and President of the newly formed 
Cyprus Atherosclerosis Society. He has trained over 200 vascular surgeons who are 
practicing all over the world; fifteen of them are holding prestigious Chairs as professors 
in vascular surgery. 

He is co-author of over 900 original papers and editor of 14 books. 
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Minela Aida 
MĂRĂNDUCĂ 
 
Departament Știinte Morfo-Funcțională II, 
Disciplina de Fiziologie, Universitatea de 
Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
 

 

 

Interrelația dintre vitamina D, sistemul imun și 
infecția cu SARS-CoV-2 

Minela Aida Mărănducă, Andreea Clim, A.C. Pînzariu,  
Ana-Maria Simionescu, Ionela Lăcrămioara Șerban 
Departament Știinte Morfo-Funcțională II, Disciplina de Fiziologie, Universitatea de 
Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 

Cuvinte cheie: vitamina D, COVID-19, imunitate 

Este bine cunoscut rolul important al vitaminei D asupra organismului. Datele de care 
dispunem în prezent subliniază efectul benefic pe care vitamina D îl are asupra imunității 
și al implicării acesteia în infecția cu SARS-CoV-2. Cu toate acestea, relevanța sa este încă 
necunoscută și determină numeroase controverse. Măsurile adoptate la nivel mondial au 
încercat să reducă riscul transmiterii infecției și totodată decesul în rândul populației. În 
prezent, nu există un tratament specific în cazul pacienților care suferă de COVID-19, cu 
excepția utilizării strategiilor de prevenție și a noilor scheme de vaccinare. De asemenea, 
sunt necesare noi studii suplimentare, randomizate, clinice pentru a combate această 
pandemie. Scopul acestui review este de a descifra rolul pe care vitamina D îl are în 
prevenția, tratamentul și managementul pacienților diagnosticați cu COVID-19, precum și 
modul prin care vitamina D contribuie la evoluția acestei afecțiuni sistemice.  
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Interrelation between vitamin D, immune system and 
SARS-CoV-2 infection 
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Keywords: vitamin D, COVID-19, immunity 

The important role of vitamin D in the body is well known. The data we have today 
highlight the beneficial effect that vitamin D has on immunity and its involvement in 
SARS-CoV-2 infection. However, its relevance is still unknown and is the subject of much 
controversy. Measures taken worldwide have sought to reduce the risk of infection 
transmission and death among the population. There is currently no specific treatment 
for patients with COVID-19, except for the use of prevention strategies and new 
vaccination schemes. New, randomized, clinical trials are also needed to combat this 
pandemic. The purpose of this review is to decipher the role that vitamin D plays in the 
prevention, treatment, and management of patients diagnosed with COVID-19, and how 
vitamin D contributes to the development of this systemic condition. 
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Cuvinte cheie: COVID-19, SARS-CoV-2, fenomenul Koebner, răspunsul izotopic Wolf, erupție 

veziculoasă 

Introducere: Infecția cu virusul SARS-Cov2 s-a asociat recent cu cazuri de reactivare a 
varicelei. Aceste transformări pot fi puse pe seama unei susceptibilități locale cutanate în 
zonele în care se formează preponderant vezicule.  

Material și metodă: Această lucrare evidențiază manifestările cutanate și factorii 
infecțiosi ce au fost asociați infecției COVID-19. S-a descris conceptul de răspuns izotopic 
ce poate să apară în context de imunosupresie, coroborat cu producție crescută de 
citokine inflamatorii.  

Prezența unei erupții cutanate alcătuit preponderent din vezicule debutată brusc la 
un pacient necesită prudență, pentru a evita traumatizarea leziunilor, necesitând un plan 
de îngrijiri adecvat, pentru a evita fenomenul de autoinoculare sau dezvoltare a unei 
reacții de tip Koebner. 
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Concluzii: Din perspectiva și experiența noastră, tratamentele locale siccative (cum ar 
fi mixturile, substanțele antiseptic pe bază de alcool, AINS)  pot avea un rol benefic în 
tratamentul erupției alcătuită din vezicule la pacienții COVID-19 pozitivi. 

 

New considerations regarding vesicular rashes 
associated with SARS-CoV2 infection and Koebner 
phenomenon 

A.L. Tatu, T. Nadasdy, F.C. Bujoreanu, Diana Sabina Radaschin,  
L.C. Nwabudike 
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”Dunărea de Jos” University in Galați – Multidisciplinar Integrated Centre for 
Dermatology Interface Research (CIM-CID) 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Koebner phenomenon, Wolf isotopic response, vesicular rash 

Introduction: SARS-CoV-2 has recently been associated with the reactivation of 
varicella zoster virus in patients. This is potentially an observation of a local susceptibility 
of the skin in areas of vesicle formation. 

Materials and methods: This article explore the dermatologic manifestations that 
have been linked to the SARS-CoV-2 virus, their infectious risk, as well as potential 
confounding factors. An isotopic response may be occurring due to the occurrence of an 
immunocompromised district incited by sustained inflammation mediated by 
inflammatory cytokines. The presence of vesicular lesions on a patient should call for 
prudence in order to avoid traumatizing these lesions and maintain a traditional approach 
to local therapy by using treatments that are desiccating, recommendation which 
physicians should offer to their patients in order to avoid autoinoculation or creating a 
Koebner reaction. 

Conclusions: From this perspective and from our clinical experience, local treatments 
that are desiccating, such as mixtures, antiseptic alcohol-based solutions, and non-
steroidal anti- inflammatory medications, could be recommended for the management 
of COVID vesicles alongside COVID19 treatment. 
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Cuvinte cheie: COVID-19, conjunctivită, uveită, ocluzii vasculare, neuropatie optică, vaccin        

COVID-19 este o patologie infecțioasă cu potențial letal ce afectează în principal tractul 
respirator și care își menține caracterul pandemic prin apariția constantă de noi tulpini ale 
coronavirusului SARS-CoV-2. Pe lîngă manifestările respiratorii au fost raportate disfuncții 
multiorgan ce interesează sistemul nervos central și periferic, miocardul, sistemul gastro-
intestinal, tegumentul, sistemul endocrin și ochiul. Cu o incidență estimată între 6% și 12%, 
infecția virală concomitentă a suprafeței oculare, manifestată prin conjunctivită foliculară, 
durere oculară, senzație de uscăciune, congestie și secreție a fost prima și cea mai comună 
manifestare oculară raportată. Incidența acesteia crește la copii și în cazurile severe de 
COVID-19 la adult, când se pot asocia keratopatia de expunere și leziunile corneene 
ulcerative la pacienții intubati sau cu masca respiratorie. Alte manifestări rare raportate la 

nivelul segmentului anterior sunt sclerita nodulară, conjunctivita membranoasă asociată 
cu eritem multiform major și uveita anterioară. La nivelul segmentului posterior al ochiului 
COVID-19 crește de aproape 9 ori riscul de apariție a microvasculopatiei caracterizată prin 
hemoragii retiniene, exsudate vătoase și rarefierea arborelui capilar. Au fost de asemenea 
descrise cazuri de neuroretinopatie maculară acută, ocluzii vasculare arteriale și venoase 
și corioretinită multifocală. Paralizia musculaturii extraoculare, neuropatia optică 
inflamatorie și cea ischemică sunt atingeri neuro-oftalmologice consecință a tulburărilor 
ischemice și inflamatorii. Utilizarea diverselor vaccinuri COVID-19, a fost de asemenea 
asociată cu manifestări oculare diverse ce au variat ca severitate de la edem palpebral, 
leziuni echimotice sau purpurice palpebrale la tromboza venei oftalmice superioare, sdr. 
Tolosa-Hunt, ocluzii vasculare venoase și arteriale, neuroretinopatie acută maculară, 
maculopatie acută paracentrala, uveită anterioară, neuroretinită și rejetul grefonului 

cornean.      
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Keywords: COVID-19, conjunctivitis, uveitis, vascular occlusions, optic neuropathy, vaccine 

COVID-19 is a potentially lethal infectious disease involving mainly the respiratory tract. 
The pandemic characteristic is related to constant mutations of the SARS-CoV-2 virus. 
Beside respiratory manifestations, multi-organ dysfunctions have been reported involving 
the central and the peripheral nervous system, the myocardium, the gastrointestinal tract, 
the tegument, the endocrine system, and the eye. With an estimated incidence between 
6 and 12%, the concomitant viral infection of the ocular surface, presented as follicular 
conjunctivitis, ocular pain, ocular dryness, congestion, and discharge is the first and the 
most reported ocular manifestation. The incidence rises in children and in severe adult 
cases and can be accompanied by exposure keratitis and corneal ulcerations in ICU 

patients. Less frequent anterior segment manifestations include nodular scleritis, 
membranous conjunctivitis associated with major erythema multiforme, and anterior 
uveitis. Within the posterior segment of the eye, COVID 19 induces a ninefold increase of 
the risk for microvasculopathy characterized by retinal hemorrhages, cotton-wool spots, 
and capillary attenuation. Also, cases of acute macular neuropathy, arterial and venous 
retinal occlusions, and multifocal chorioretinitis were reported. Extraocular nerve palsies 
and inflammatory and ischemic optic neuropathies are neuro-ophthalmological 
consequences of the ischemic and inflammatory trouble. The usage of different COVID-19 
vaccines has been also associated with different ocular manifestations ranging in severity 
from palpebral edema, purpuric and ecchymotic eyelid lesion to superior ophthalmic vein 
thrombosis, Tolosa-Hunt syndrome, venous and arterial retinal occlusions, acute macular 
neuropathy, paracentral acute middle maculopathy, anterior uveitis, neuroretinitis, and 

corneal graft rejection.    

 

  



 
 
 
 
 
 

193 

 

Daniel Constantin 
BRĂNIȘTEANU 
 
Conf. Univ. Dr.  
Universităţii de Medicină şi 
Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, 
România 
Clinica ”Retina Center” Iaşi, 
România 

 
 

Scurt CV 

Titluri profesionale: 

• Conferențiar şi Titular de Curs la Disciplina Oftalmologie a Universităţii de 
Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi 

• Specialist în Retinologie, Şeful Clinicii ”Retina Center” Iaşi, România 

• Membru fondator şi membru în Comitetul de Conducere a Societăţii Române 
Retina 

• Membru în Consiliul de conducere a Societăţii Române de Oftalmologie 

• Titlu onorific de FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology) acordat 
în 2014 pentru merite profesionale şi contribuţia adusă şcolii de retinologie 
româneşti 

• Editor Asistent şi membru în Comitetul Editorial Naţional al “Romanian Journal of 
Ophthalmology” 

• Membru Euretina (European Society of Retina Specialists) 

 

Calificări: 

•  Titlu de Doctor Medic a Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Grigore T Popa” Iaşi, 
1991 

•  AFSA în oftalmologie, specializarea retină, la Universitatea Claude Bernard, Lyon, 
France 

• Medic primar oftalmolog din 2000 

• Doctor în Știinţe Medicale din 2006 datorită Lucrării în Retinologie 



 
 
 
 
 
 

194 

 

• Stagii de pregătire în patologia medicală şi chirurgicală a retinei în departamente 
de specialitate din Lyon, Franta; Louisville, SUA; Gent, Belgia; Frankfurt, Berlin şi 
Wurzburg, Germania 

 

Contribuţii ştiinţifice şi profesionale: 

• Crearea primului centru de retină medicală, laser şi chirurgicală într-un spital 
public din zona Moldovei în 1997 

• Implicarea constantă în promovarea şi implementarea de noi metode 
diagnostice, tratamente medicale şi chirurgicale în patologia retinei 

• Cooperare ştiinţifică şi implicare activă în 7 studii clinice internaţionale 

• Peste 50 de articole şi capitole de carte publicate 

• Peste 150 de prezentări ştiinţifice la Congrese Naţionale şi Internaţionale 

• Speaker invitat la Conferinţe şi Congrese de specialitate 

  



 
 
 
 
 
 

195 

 

Anisia Iuliana 
ALEXA 
 
Dr.  
Disciplina Oftalmologie, 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași 

 
 

Scurt CV 

Experienţa Profesională:  

• 2018-prezent medic specialist oftalmologie la Spitalul Clinic Județean de Urgențe 
”Sf. Spiridon” Iași, Clinica I Oftalmologie; 

• 2017-2018 medic specialist oftalmologie la Spitalul Providența Iași; 

• 2017 certificat de medic specialist în specialitatea Oftalmologie; 

• 2013-2016  medic rezident la Clinica I de Oftalmologie a Spitalului Clinic Județean 
de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași, coordonator al rezidenților. 

 

Internship-uri: 

• 20 noiembrie-15 decembrie 2017 Moorfields Eye Hospital NHS Foundation trust, 
Londra sub îndrumarea Mr. Paul Sullivan FRCS, FRCOphth, director al 
departamentului de educație; 

• 15 august-28 septembrie 2011 Vienna-Austria AKH University Hospital în cadrul 
Departamentului de Chirurgie Plastică și Reconstructivă sub îndrumarea Prof. Dr. 
Manfred Frey. 

 

Educaţie şi formare:  

• 2019-doctor în științe medicale Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. 
Popa" Iaşi, tema lucrării “Reactivitatea glandelor lacrimale în condiții de stres 
oxidativ”; 



 
 
 
 
 
 

196 

 

• 2013-2018 studii doctorale la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. 
Popa" Iaşi, decembrie; 2018 – susținerea publică a tezei de doctorat, obținând 
calificativul “excelent”; 

• 2006-2012 studentă la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină 
şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi (media generală 9.63/10). 

 

Competențe științifice - Activități de cercetare și publicații: 

• Autor a 16 capitole de carte; 

• 15 articole ISI și 5 indexate BDI ; 

• 64 de prezentări orale și postere la congrese naționale și 20 prezentări orale și 
postere internaționale. 

  



 
 
 
 
 
 

197 

 

Monica NEAGU 
 
C.S.I. Dr.  
Institutul Național de Patologie 
”Victor Babeș”, București, România  
Spitalul Clinic Colentina; București, 
România 
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Introducere: Studii recente se concentrează pe stabilirea nivelurilor de anticorpi care 
scad în timp atât post-vaccinare cât și post-infecție cu virusul SARS-CoV-2, dar și asupra 
relevanței vaccinării de rapel. Scopul studiului nostru a fost de a stabili memoria imunității 
umorale în cadrul protocoalelor de vaccinare în COVID-19.  

Metode: 70 de subiecți, cadre medicale în contact cu pacienți și probe infectate cu 
SARS-Cov-2, au fost urmăriți în perioada mai 2020 - octombrie 2021. A fost utilizat testul 

ELISA pentru detectarea IgG și IgA anti-SARS-CoV-2 (EUROIMMUN).  

Rezultate: După 8 luni de la prima vaccinare (ianuarie 2021), grupul a prezentat valori 
statistic scăzute privind nivelurile ambilor anticorpi testați, indiferent dacă subiecții au fost 
infectați sau nu în perioada investigată. Mai exact, concentrația medie a IgG a scăzut în 8 
luni de 2,4 ori, în timp ce IgA a scăzut de 2,7 ori. După vaccinarea de rapel (octombrie 2021), 
nivelul IgG crește imediat după rapel de 2,7 ori, în timp ce IgA a crescut după rapel de 2,5 
ori. Rezultatele obținute post-rapel arată răspunsul IgG statistic mai mare comparativ cu 
cel obținut după prima vaccinare. Spre deosebire de IgG, răspunsul IgA este aproape 
identic cu cel obținut la prima vaccinare. În studii de caz investigate unde s-a constatat că 
după 8 luni de la prima vaccinare nu au fost detectați anticorpi circulanți detectabili, 
rapelul a indus rapid, după prima săptămână, o valoare ridicată atât pentru IgG, cât și 

pentru IgA, iar nivelurile au continuat să crească după două și trei săptămâni de la rapel.  
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Concluzie: Vaccinarea de rapel induce niveluri mai ridicate de IgG în întregul grup 
comparativ cu prima rundă de vaccinare, în timp ce nivelurile IgA au fost similar cu cele 
obținute după prima vaccinare, date care susțin existența unei memorii imunologice 
robuste. 

 

Dynamics of specific immunoglobulins IgG and IgA 
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Keywords: vaccination, COVID-19, specific IgG, specific IgA 

Introduction: Extended studies focus on the antibody levels that are decreasing in 
time whether upon vaccination against or infection with SARS-CoV-2 virus, but still, we 
have to focus on the relevance of the booster vaccination. The aim of our study was to 
establish the humoral immunity memory in COVID-19 vaccination protocols.  

Methods: 70 subjects, healthcare workers in contact with SARS-Cov-2-infected 
patients and samples, were followed-up May 2020 - October 2021. ELISA for detection of 
anti-SARS-CoV-2 IgG and IgA (EUROIMMUN) was used.  

Results: After 8 months post first vaccination (January 2021), the group presented 
statistically decreased values for both antibodies, regardless of the infection status during 
these 8 months. More specifically, IgG’s mean concentration decreased in 8 month 2.4 
times, while IgA decreased 2.7 times. After booster vaccination (October 2021) IgG level 
increases immediately 2.7 times, while IgA increased 2.5 times. Our results show that the 
IgG response after booster is statistically higher compared to the first vaccination and, in 
contrast, the IgA response is almost identical with the level obtained after first vaccination. 
In study cases it was found that after 8 months post- first vaccination where no detectable 
circulating antibodies were detected, the booster induced after the first week a high value 
for both IgG and IgA, and the levels continued to raise after two and three weeks after 
booster.  

Conclusion: Booster vaccination induces higher levels of IgG in the entire group 
compared to the first round of vaccination, while the IgA levels were similar, data is proving 
a proper immunological memory. 
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Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”, Bucureşti 

Cuvinte cheie: COVID-19, SARS-CoV-2, imunitate, nanoparticule, carrier, vaccin 

Pandemia de COVID-19 a demonstrat ca vaccinarea reprezintă cea mai puternică 
metodă de prevenire a infecției, iar datele științifice aferente în actuala pandemie 
continuă să crească într-un ritm accelerat. O nouă eră a nanomedicinei începe în 
domeniul dezvoltării vaccinurilor, eră care va genera noi instrumente de diagnosticare a 
infecției virale și/sau de acțiune antivirală. Mesagerii cheie ADN sau ARN, vehiculul de 
livrare a unui mesager de acest tip precum și interacțiunile acestor mesageri cu sistemul 
imun, converg spre suprimarea infecției cu SARS-CoV-2.  

Deoarece majoritatea vaccinurilor anti-virale urmăresc în primul rând să genereze un 
răspuns imun mediat de anticorpi, viitorul apropiat în vaccinarea COVID-19 va necesita 
informații importante privind imunitatea mediată de limfocitele T și B la subiecții 
vaccinați. Aceste studii pot ghida dezvoltarea strategiilor de protecție eficientă împotriva 
SARS-CoV-2 și nu numai. Deoarece SARS-CoV-2 și diferitele sale variante vor circula 
probabil pentru mulți ani de acum înainte, apare necesitatea dezvoltării de vaccinuri tot 
mai eficiente și sigure împotriva COVID-19, pentru mutațiile virale anticipate. Astfel, ar 
trebui urmărite noi formulări care extind căile de administrare și momentul vaccinării. 
Noile formulări pot reduce efectele secundare, iar nanomaterialele din surse naturale vor 
intra în fluxul de dezvoltare a vaccinurilor. În plus, viteza cu care au fost dezvoltate 
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vaccinurile pe bază de ARNm poate conduce la o nouă eră în alte domenii, cum ar fi 
oncologia. 

Studiu finanțat prin proiectele: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341/2018, PN 19.29.01.01/2019. 

 

Nanomedicine in anti-SARS-CoV-2 vaccinaton 

Carolina Constantin1,2, Mihaela Surcel1, Adriana Narcisa Munteanu1,3, 
Sabina Andrada Zurac2,4, Monica Neagu1,2,3 
1Immunology Department, ”Victor Babeș” National Institute of Pathology, Bucharest  
2Pathology Department, ”Colentina” University Hospital, Bucharest  
3Doctoral School, Faculty of Biology, University of Bucharest, Bucharest 
4Pathology Department, Faculty of Dental Medicine, “Carol Davila” University of 
Medicine and Pharmacy, Bucharest 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, immunity, nanoparticles, vaccine carrier, vaccines 

As the current COVID-19 pandemic illustrates, vaccination is the most powerful 
method of disease prevention and public confidence in vaccines depends on their safety 
and efficacy. The information gathered in the current pandemic is growing at an 
accelerated pace. Both the key vital protein DNA/RNA messengers and the delivery 
carriers are the elements of a puzzle including their interactions with the immune system 
to suppress SARS-CoV-2 infection. A new nano-era is beginning in the vaccine 
development field and an array of side applications for diagnostic and antiviral tools will 
likely emerge. 

As most viral vaccines primarily aim to generate an antibody-mediated immune 
response, the near future in COVID-19 management would require important information 
regarding T and B cell immunity in both COVID-19 patients and in vaccinated subjects. 
These studies can guide the development of strategies for effective protection from SARS-
CoV-2. Moreover, SARS-CoV-2 and its various variants will likely circulate for many years to 
come, efficient and safe COVID-19 vaccines should be developed and /or revisited for 
anticipated viral mutations. New formulations may decrease side effects, and nano-sized 
materials from natural sources will enter the pipeline. The speed with which the mRNA-
based vaccines were developed may lead to a new era in other domains, such as oncology. 

Study financed by the following projects: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341/2018, PN 19.29.01.01/2019. 
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Scurt CV 

Senior researcher I, PhD, biochemist, “Victor Babeș” National Institute of Pathology, 
Immunology Laboratory & Colentina Clinical Hospital, Research Core of Pathology 
Department, Bucharest. Research topics: immune parameters analysis and biomarker 
discovery in melanoma and non-melanoma skin cancer; co-inventor for 4 patents related 

to photodynamic therapy PDT in skin pathologies. Dr. Constantin conducted national 
research projects related to novel photosensitizers for PDT in cancer, and drug-delivery 
nanosystems for skin regeneration; partner responsible for MNT_ERANET project 7030-
1/2010 related to novel porphyrins in theranostics. Specialization in molecular biology at 
Ludwig Institute for Cancer Research, Signal Transduction Unit (Bruxelles); cellular biology 
specialization at University of Athens, Biochemistry and Physiology Department, in the 
frame of NATO SfP 982838/2007 project. Technical expert in 5 EU projects for biomedical 
assays; teaching experience in protein microarray technology; volunteer reviewer for 
several ISI journals. Currently involved as MC member for COST Action CA18127 - 
International Nucleome Consortium (INC); MC substitute of the management committee 
for COST action CA16120 - European Epitranscriptomics Network (EPITRAN); alternate 

member of the management committee for CA18125 - Advanced Engineering and 
Research of Aerogels for Environment and Life Sciences (AEROGELS).  

Reviewer for the following Journals:   

Cancer Management and Research; Genes; OncoTargets and Therapy; International 
Journal of Nanomedicine; Nanomedicine; International Journal of General Medicine (Dove 
Press); Food and Chemical Toxicology (Elsevier); Evidence-Based Complementary and 
Alternative Medicine (Hindawi); Environmental Toxicology and Pharmacology; Seminars 
in Cancers; Theranostics; Frontiers in Oncology; Frontiers in Bioscience-Landmark; Journal 
of Pharmaceutical Research International. 

Editorial Board membership: Journal of Personalized Medicine (since 2022); Revista 

de Chimie (Bucharest) (since 2020)  
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Infliximab therapies targeting TNF- may be 
beneficial of CD4+ T cell dysfunction in severe  
COVID-19  

Iulia Popescu 
Division of Pulmonary, Allergy, and Critical Care Medicine, Department of Medicine, 
University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh USA 
 

Rationale: Lymphopenia is common in severe COVID-19 disease, yet the immune 
mechanisms are poorly understood. As inflammatory cytokines are increased in severe 
SARS-CoV-2 infection, we hypothesized a role in contributing to reduced T-cell numbers.  

Objectives: We sought to characterize the functional SARS-CoV-2 T-cell responses in 
severe versus recovered, mild COVID-19 patients to determine whether differences were 
detectable.  

Methods: Using flow cytometry and single cell RNA sequence analyses we assessed 
SARS-CoV-2-specific responses in our cohort.  

Measurements/Main Results: Here we show it is associated with worse survival and is 
CD4+ T-cell predominant. We further demonstrate that Spike-1(S1) induces high levels of 

in vitro TNF- in CD4+ T-cells from severe COVID-19 patients but demonstrate impaired T-
cell proliferation and increased susceptibility to activation-induced cell death (AICD). In 
148 patients with severe COVID-19, we found lymphopenia was associated with worse 
survival. CD4+ lymphopenia predominated, with lower CD4+/CD8+ ratios in severe COVID-
19 compared to patients with mild disease (p<0.0001). In severe disease, immunodominant 

CD4+ T-cell responses to Spike-1(S1) produced increased in vitro TNF-, but demonstrated 
impaired S1-specific proliferation and increased susceptibility to activation-induced cell-

death (AICD) following antigen exposure.  CD4+TNF-+ T-cell responses inversely 
correlated with absolute CD4+ counts from severe COVID-19 patients (n=76; R=-0.797, 
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P<0.0001). In vitro TNF- blockade including infliximab or anti-TNFRI antibodies strikingly 

rescued S1-specific CD4+ T-cell proliferation and abrogated S1-specific AICD in PBMC from 
severe COVID-19 patients (P<0.001). Single-cell RNAseq demonstrated downregulation of 

Type-1 cytokines and NFB signaling in S1-stimulated CD4+ cells with infliximab 
treatment. We also evaluated bronchoalveolar lavage (BAL) and lung explant CD4+ T-cells 
recovered from severe COVID-19 patients and observed that lung T-cells produced higher 

TNF- compared to PBMC.  

Conclusions: Together, our findings show CD4+ dysfunction in severe COVID-19 is TNF-

/TNFRI-dependent through immune mechanisms that may contribute to lymphopenia. 

TNF- blockade may be beneficial in severe COVID-19. 

 

Short CV 

I am a Associate Professor in the Division of Pulmonary, Allergy, and Critical Care 
Medicine at the University of Pittsburgh in Dr. John McDyer’s laboratory. I have significant 
experience in transplant and viral immunology. My work has focused on T cell 
mechanisms of rejection, tolerance, and host immunity to viruses such as CMV, EBV and 

HIV, including the measurement of lung mucosal responses. I have focused on CMV-
specific T cell immunity in lung transplant recipients in a leading clinical transplant 
program. I am CO-I on a U01 award (AI125050-Dr. McDyer) to perform a novel clinical trial 
to perform tandem lung and bone marrow transplantation in select individuals with 
primary immunodeficiencies and end-stage lung disease, and to perform mechanistic 
pathogen-specific and alloimmune tolerance studies in these study participants.  In 
U01AI125050 I measure systemic and lung pathogen-specific immune responses. As 
immunologist my focuses are on mechanisms of CMV-specific lung mucosal/systemic 
immunity and viral control, demonstrating an important role for the Type-1 transcription 
factor T-bet and other immune parameters. I also study immune mechanisms of allograft 
rejection/tolerance in lung transplantation with an established divisional research group 
performing studies in the human studies. I also perform work on Dr. McDyer and Dr. Kirks’ 

collaborative U01 award (HL121814) to study immune mechanisms of HIV-associated 
COPD. I am the Co-I on an R01 award HL133184-01 (Dr. McDyer), “Role of F-box Proteins in 
Lung Transplantation.” In addition, common to these experimental systems above, Dr. 
McDyer’s laboratory is highly proficient in measuring lung mucosal and systemic viral-
specific and allospecific multifunctional T cell immunity and phenotyping in lung 
transplant recipients. I have a good track record of training medical students and fellows 
and junior faculty in Dr. McDyer’s lab. the field of lung transplant immunology. Pertinent 
to this proposal I also have significant experience assessing human alloimmunity, using 
flow cytometry, in addition to viral immunity, and evaluate the phenotype of T cells, 
proliferation and effector multifunction. In addition, I am very experienced in ELISA and 
ELISPOT assays to measure inflammatory responses. Recently, we showed that IPF lung 
transplant recipients with short telomeres have impaired CMV T cell immunity. Here at 
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Pitt, Dr. Alder, Dr. Snyder, Dr. Chen, Dr. Iasella and Dr. Popescu have a track record of 
working closely together. Therefore, based on my established and current role in Dr. 
McDyer’s laboratory and my expertise in transplant immunology in the field of lung 
transplantation makes me well-suited to fulfill my role as Co-I on this project R01 project, 
“The Role of Telomeres in Lung Transplant Recipient Immunity and Outcomes”. 
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România 
Spitalul Județean Clinic de 
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Manifestări dermatologice în patologia 
cardiovasculară 

Viviana Onofrei 
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, România 
Spitalul Județean Clinic de Urgențe "Sf. Spiridon", Clinica de Cardiologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: manifestări dermatologice, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni sistemice, terapie 

Introducere: Frecvent afecțiunile cardiovasculare (CV) și terapia specifică se pot însoți 
de manifestări dermatologice variate. Semnele cutanate sunt în egală măsură secundare 
afectării primare CV, componente ale unor patologii sistemice care implică aparatul CV 
sau complicații ale terapiei specifice.  

Material și metodă: Pornind de la revizuirea sistematică a literaturii recente, subiectul 
se axează pe expunerea sintetică și critică a relației între patologia CV primară și 
secundară, și semnele cutanate relevante, cu scopul sublinierii importanței pentru 
diagnostic și tratament.  

Rezultate: Afecțiunile CV se însoțesc constant de semne generale ca cianoza și edemul 
cardiac, după cum există manifestări dermatologice care orientează către o patologie 
specifică - edemul și ulcerul venos sau ischemic, diferite tipuri de facies în afecțiuni 
valvulare, modificări ale pilozității și prezența de xantoame/xantelasmă în afecțiuni 
aterosclerotice sau semne variate cutaneo-mucoase cu mecansim embolic sau 
imunologic în endocardita infecțioasă. O categorie aparte o reprezintă sindroamele 
congenitale (Marfan, Williams, DiGeorge, Down, Lutembacher, etc.) care asociază 
manifestări cutanate particulare, sugestive în context clinic. Afecțiuni sistemice diverse cu 
implicare cutanată pot pune problema afectării secundare CV (vasculite și colagenoze, 
amiloidoza, boli endocrine și infecțioase). Terapiile medicamentoase specifice și uzuale 
(antiaritmice, antihipertensive, antitrombotice, dar și procedurile și dispozitivele cu viză 
CV) cauzează efecte adverse și complicații dermatologice. 
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Concluzii: Cunoașterea manifestărilor dermatologice întâlnite în patologia CV primară 
sau secundară altor afecțiuni sistemice, are un potențial imens de a facilita diagnosticul și 
de a recunoaște complicațiile asociate terapiei specifice.  

 

Dermatologic manifestations of cardiovascular 
disease  

Viviana Onofrei 
"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania 
"St. Spiridon" Emergency Clinical Hospital, Cardiology Department, Iasi, Romania 

Keywords: dermatologic manifestations, cardiovascular disease, multisystem disease, therapy 

Introduction: Cardiovascular (CV) disease and specific therapies are often associated 
with different dermatologic manifestations. Cutaneous signs are equally part of primarily 
CV disease, a component of a full systemic disorder that also involves CV system or 
complication of some usual therapies.  

Material and method: Based on the systematic review of recent literature the topic 
focuses on the synthetic and critical presentation of relation between primarily and 
secondary CV pathology, and relevant cutaneous signs, in order to highlight their 
importance for diagnosis and treatment.   

Results: CV disease are constantly associated with general signs such as cyanosis and 
cardiac edema, but also there are dermatologic manifestations helpful for specific 
diagnosis, such as venous edema, venous or ischemic ulcer, different facies in valvular 
disease, changes of pilosity and xanthomas/xanthelasma suggestive for atherosclerotic 
disorders or various embolic and immunologic mucocutaneous signs in infective 
endocarditis. Particular cutaneous manifestations are of special clinical interest in 
congenital CV syndromes (Marfan, Williams, DiGeorge, Down, Lutembacher, etc). Various 

multisystem disease involving the skin can suggest the concomitant secondary CV 
disease (vasculitis and collagenoses, amiloidosis, endocrine and infective disorders). 
Specific pharmacological therapies used for routine care such as antiarrhythmic, 
antihypertensive, antithrombotic drugs, but also CV procedures and devices, cause 
adverse effects and dermatologic complications. 

Conclusions: The knowledge of dermatologic manifestations in the setting of 
primarily or secondary CV pathology is immensely helpful for proper diagnosis and 
recognition of therapy related complications.  
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Scurt CV 

• Absolventă a Facultăţii de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, promoția 
1991; 

• Conferențiar universitar, Disciplina Medicină Internă (Cardiologie), Facultatea de 

Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași; 

• Activitate didactică curiculară și extracuriculară continuă din 1996; 

• Medic primar cardiologie și medicină internă la Clinica de Cardiologie, USTACC, 
Spitalul Județean Clinic de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași; 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat ”Disfuncția endotelială în 
hipertensiunea arterială”, 2006; 

• Competențe în Ecocardiografie Generală și Ultrasonografie Generală; 

• Masterat "Bazele nutriţiei clinice", 2011; 

• Membră în societăți științifice de profil (Societatea Română de Cardiologie,  
Societatea Europeană de Cardiologie, Societatea Europeană de Hipertensiune, 
American Heart Association/American College of Cardiology); 

• Distincții - European Hypertension Specialist, Diplomă de excelență din partea 
Societății Române de Hipertensiune, Fellow of European Society of Cardiology; 

• Domenii de interes ştiinţific: afectarea cardiovasculară în patologia medicală, 
hipertensiunea arterială, disfuncţia endotelială şi rigiditatea arterială, insuficienţa 
cardiacă, bolile vasculare, boli metabolice; 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 

științifică, coinvestigator în studii clinice multicentrice internaționale, colaborator 
în registre naționale și europene de specialitate); 

• Metode de investigaţie sau tratament originale introduse în premieră națională 
(studiul comparativ şi integrat al disfuncţiei endoteliale în hipertensiunea arterială 
prin metoda; Complior şi ecografie vasculară (2001), tromboliza ghidată pe cateter 
în trombozele venoase profunde (echipa Prof. Dr. Datcu – 2004); 

• Editor de cărți de specialitate cu colectiv național, manuale, peste 100 lucrări 
științifice în reviste ISI și BDI; 

• Invited speaker la manifestări naţionale/cu participare internaţională, lector 
cursuri postuniversitare. 
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Manifestările cutanate în afecțiunile cronice hepatice 

D.O. Costache, Raluca S. Costache 
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”, Bucureşti 
 

Tegumentul este primul, iar ficatul al doilea cel mai mare organ din corpul omenesc. 
Între cele două organe există relații funcționale directe și indirecte, tegumentul 
reprezentând o oglindă a funcțiilor interne, implicit hepatice. Prezentăm sumar 
principalele modificări cutanate care se înregistrează în patologia cronică hepatică: 
hepatite cronice virale și toxic-nutriționale, ciroză hepatică, ciroză biliară primitivă, boala 
Wilson etc. Cel mai adesea, diagnosticul inițial se pune tocmai în baza semnelor și 
simtomelor tegumentare. Cunoașterea în profunzime a acestora garantează un 
diagnostic precoce, care să ofere o șansă terapeutică pacienților. 

 

Cutaneous manifestations in chronic viral liver 
disorders 

D.O. Costache, Raluca S. Costache 
"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest 
 

The skin is the largest organ of the human body, the liver being the second. Between 
the two organs, there are direct and indirect functional relationships, the skin representing 
a mirror of the internal, hepatic functions. We are briefly presenting the primary changes 
in the skin that are recorded in chronic viral hepatic disorders. Often, the initial diagnosis 
is made on the basis of skin-level symptoms. The correct and complete knowledge of said 
symptoms guarantees an early diagnosis, that can offer a therapeutical chance to the 
patients. 
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Scurt CV 

Experienţă profesională: 

• Martie 2022- prezent - Șef de lucrări, poziţia 5, Disciplina Dermatologie II, Spitalul 

Clinic Colentina, Bucureşti; Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”, 
Bucureşti 

• Mai 2017-prezent - Director Cercetare – împuternicit, medic primar Structura de 
Cercetare, SUUMC, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central, București 

• Februarie 2021-prezent - Consilier de etică, SUUMC,  Spitalul Universitar de 
Urgență Militar Central, București 

• 2018-prezent - Membru Comitetul științific, Critical Care Innovations, Emergency 
Aid Society (Polonia) 

• Septembrie 2016 - Coordonator activitate de cercetare, SUUMC (împuternicit prin 
OZU), Spitalul Universitar de Urgență Militar Central, București 

• 2019-prezent - Președinte, Asociația Medicilor și Farmaciștilor Militari din România 

 

Educaţie şi formare: 

• din 2011 - Doctor în ştiinţe medicale 

• 2007 – 2008 - Masterat în managementul serviciilor de sănătate 

• mar. 2015 - Curs Expert informaţii pentru afaceri 

• sep. 2012 - Competență în dermatocosmetologie 

• iun. 2011 - Curs pentru formare de formatori în dermatocosmetică – 
Dermatocosmetologie: Actualităţi în dermabraziune şi utilizarea dermatologică a 
toxinei botulinice şi filerelor 

• sep. – nov. 2006 - Curs de formare în management spitalicesc 

• 1996 - Licenţă în medicină generală  
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Optimizarea managementului 
dermatitei atopice - ATODERM 

 
 

 

 

Atoderm  
Optimizarea managementului dermatiteti atopice 

Daciana Elena Branișteanu 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 
 

Dermatita atopică este o afecțiune cutanată cronică și inflamatorie, caracterizată prin 
pusee de eczemă și uscăciune cutanată ce determină pruritul. Există două cauze 
principale pentru această patologie: predispoziția genetică, ce deteriorează bariera 
cutanată, și factorii de mediu (alergeni, bacterii, climă).  

Prin gama sa Atoderm, BIODERMA oferă soluții diferite pentru pielea uscată, foarte 
uscată, iritată, chiar sensibilă atopică. Datorită formulelor sale dermo-patentate, Atoderm 
restabilește biologic și de durata filmul hidrolipidic al pielii lipsite de hidratare și de lipide. 

Pielea din jurul ochilor este foarte delicată: este de 3 până la 4 ori mai subțire decât cea 
a restului feței. Așadar, pleoapele sunt predispose la iritații. Iritația pleoapelor se 
caracterizează prin următoarele simptome: uscăciune, mâncărime, roșeața și umflare. 

Atoderm Intensive Eye este primul produs de îngrijire  3-în-1 care combate simptomele 
iritației pleoapelor: 

1. CALMEAZĂ prin enoxolona care vizează factorii implicați în mâncărime. 

2. REPARĂ prin tehnologia exclusivă Lipigenium™ care stimulează producția de lipide 
și reface bariera cutanată eficientă, complexul brevetat Skin Barrier Therapy™ care 
limitează adeziunea numitor bacterii (Stafilococul auriu) pe suprafața pielii și acidul 
hialuronic, care se găsește în mod natural în piele, care formează un film hidratant non-
ocluziv. Reține apa pe suprafața pielii și astfel acționează ca un rezervor de apă. 

3. ÎNDEPĂRTEAZĂ MACHIAJUL: Combinația de 3 uleiuri îndepărtează machiajul și 
impuritățile de pe piele. 
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Pielea este calmată și întărită, iar confortul cutanată este restabilit pe termen lung. 

Pielea foarte uscată se caracterizează prin disconfort, piele care ține și, posibil, 
mâncărime, crăpături sau fisuri, în special în zonale cele mai expuse sau fragile. Pielea 
iritată atopică se caracterizează prin uscăciune extremă si zone roșii care provoacă 
mâncărimi intense. 

Formulat pe baza unui derivat de enoxolona, Atoderm Intensive Gel-cremă calmează 
senzația de mâncărime și reduce nevoia de scărpinare. 

Brevetul Skin Barrier Therapy™ limitează adeziunea anumitor bacterii (Stafilococul 
auriu). 

Vitamina PP, un ingredient biomimetic, stimulează producția lipidelor și întărește 
bariera cutanată. 

Tehnologia hidro-absorbantă captează apa din mediu pentru a optimiza hidratarea 
pielii și pentru a îmbunătăți funcția de barieră. Astfel, mâncărimea și pruritul sunt reduse. 
Pielea este calmată, hidratată timp de 24 h și întărită, pe termen lung. 

 

Atoderm  
Efficiency of atopic skin care  

Daciana Elena Branișteanu 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania 
 

Atopic dermatitis is a chronic inflammatory skin condition, characterized by eczema 
and dry skin that causes itching. There are two main causes for this pathology: genetic 
predisposition, which damages the skin barrier, and environmental factors (allergens, 
bacteria, climate). 

Through its Atoderm range, BIODERMA offers different solutions for dry, very dry, 
irritated to atopic sensitive skin. Thanks to its dermo-patented formulas, Atoderm 
biologically and lastingly restores the hydrolipidic film of skin lacking moisture and lipids. 

The skin of the eye contour area is particularly delicate: it is 3 to 4 times thinner than 
that of the rest of the face. The eyelids are therefore prone to irritation. Eyelid irritation is 
characterized by the following symptoms: dryness, itching, redness & swelling. 

Atoderm Intensive Eye is the first 3-in-1 care product that combats the symptoms of 
eyelid irritation: 

1. SOOTHES with enoxolone that targets the factors involved in itching sensations to 
soothe  



 
 
 
 
 
 

213 

 

2. REPAIRS with the exclusive Lipigenium™ technology that stimulates lipid 
production and restores an effective skin barrier, the patented Skin Barrier Therapy™ 
complex that limits the adhesion of certain bacteria (Staphylococcus aureus) to the skin’s 
surface and hyaluronic acid, naturally found in the skin, which forms a non-occlusive 
hydrating film. It retains water on the skin surface and thus acts as a water reservoir. 

3. REMOVES MAKE-UP: The combination of 3 oils removes make-up and impurities 
from the skin. 

The skin is soothed and strengthened, and its comfort is restored in a lasting way. 

Very dry skin is characterized by discomfort and tightness and possibly itching, cracks 
or chapping, notably in the most exposed or fragile areas. Irritated to atopic skin is 
characterized by extreme dryness and red patches causing intense itching. 

Formulated based on an Enoxolone derivated, Atoderm Intensive Gel-crema soothes 
the sensation of itching and reduces the urge to scratch. 

The Skin Barrier Therapy™ patent limits the adhesion of a certain bacteria 
(Staphilococcu aureus). 

Vitamin PP, a biomimetic ingredient, stimulates the production of lipids and 
strengthens the skin barrier. 

Hydro-absorbent technology captures water from environment to optimize skin 
hydration and enhance its barrier function. This way, itching and pruritus are reduced. Skin 
is soothed, hydrated during 24 h and reinforced, lastingly. 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 

dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 

Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 
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• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 

postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 
științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Simpozion  
UCB 
 
Să ne gândim la viitor atunci 
când alegem tratamentul de 
astăzi al femeilor care sunt 
afectate de psoriazis și 
artropatie psoriazică 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 
dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 
Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 

• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
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Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 
postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 

științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Cătălin 
CODREANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Preşedinte Societatea Română de 
Reumatologie 
Preşedinte Liga Română contra 
Reumatismului 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Carol Davila” București, 
România 
Centrul de Boli Reumatismale ”Dr. 
Ion Stoia” București, România 
 

 

 

Cătălin Codreanu este profesor de reumatologie la Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti, precum şi managerul Centrului Clinic de Boli 

Reumatismale “Dr. Ion Stoia” din Bucureşti. 

Dr. Codreanu a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din 
Bucureşti, incluzând studii doctorale în reumatologie, dedicate terapiei 
imunomodulatoare în artrita reumatoidă. Studiile sale postdoctorale includ “Diplome 
d’Universite d’Immunopathologie Articulaire”, obţinută la Universitatea din Montpellier 
(Franţa). Dr. Codreanu a obţinut titlul de Master în managementul serviciilor de sănătate, 
la Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

Domeniile principale de interes includ tratamentul artritei reumatoide, în mod 
particular cu methotrexat şi agenţi biologici, artrita precoce, precum şi supravegherea 
evoluţiei bolilor reumatice prin utilizarea registrelor de boală. Dr. Codreanu este membru 
în mai multe societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale: îndeplineşte funcţia de 
Preşedinte al Societăţii Române de Reumatologie şi Preşedinte al Registrului Român de 
Boli Reumatice. 

 

Experienţa profesională: 

• octombrie 2011-prezent - Profesor universitar din 2019, Conferentiar universitar 
(asociat intre 2011 si 2015, titular din 2015) - Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Carol Davila” București 

• 2008-prezent - Cadru didactic asociat  - Academia de Studii Economice, București 
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• 2006-prezent - Medic primar - Centrul de Boli Reumatismale ”Dr. Ion Stoia” 
București 

 

Membru: 

• EULAR: Standing Committee on Clinical Affairs (din 2016) 

• EULAR: Standing Committee on Epidemiology and Health Services Research 
(2009-2013) 

• Preşedinte Societatea Română de Reumatologie (SRR) (din 2018) 

• Vicepreşedinte Asociaţia pentru Registrul Român de Boli Reumatice (RRBR) 

• Preşedinte Liga Română contra Reumatismului (afiliată EULAR) 

  



 
 
 
 
 
 

221 

 

 
Simpozion  
VICHY 
 
DERCOS DS – expertiza 
microbiomului în îngrijirea 
părului și scalpului  

 

Dercos DS – expertiza microbiomului în îngrijirea 
părului și scalpului 

Mirela Cherciu 
Medic primar dermato-venerologie 
Coordonator Centrul de Dermatologie și Estetică Medicală Arcadia Spitale şi Centre 
Medicale 

Cuvinte cheie: dermatita seboreică, microbiom, mătreață 

La nivel global, se estimează că dermatita seboreică și mătreața afectează 50% din 
populația adultă. 

Patogeneza mătreții și a dermatitei seboreice poate fi explicată prin mai multi factori, 
printre care și o predispoziție personală și schimbări ale mediului. Cercetările medicale au 
demonstrat că afectarea sănătatii microbiomului cauzată de creșterea coloniilor de 
malaseziei restrictive, stafilococ epidermidis și scăderea numărului de cutibacterium 
acnes duc la alterarea funcției de barieră a pielii. Se crează astfel un dezechilibru al acestuia 
și o modificare a compoziției sebumului. 

Studii recente au arătat că tratarea întregii complexități a microbiomului scalpului 
poate duce la dezvoltarea tratamentului anti-mătreață și la reducerea simptomelor 
asociate. 

Cercetările realizate în tratamentul cu Dercos DS au arătat eficacitate imediată asupra 
mătreții, eliminarea 100% a scuamelor vizibile și un efect antirecidivă la 6 săptămâni. În 
faza de întreținere, Dercos a arătat, de asemenea, că poate maximiza eficacitatea 
tratamentului medicamentos și poate preveni recidivele chiar și în cea mai severă 
dermatită seboreică, cu o singură aplicare pe săptămână. 

Astfel, Dercos DS este o soluție importantă pentru pacienții care se confruntă cu 
simptomatologia asociată acestei patologii a scalpului. 
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Dercos DS - the microbiome's expertise in hair and 
scalp care 

Mirela Cherciu 
Coordinator of the Center for Dermatology and Medical Aesthetics Arcadia Hospitals 
and Medical Centers 
 

It is estimated that seborrheic dermatitis and dandruff combined affects 50% of the 
adult population. 

The pathogenesis of dandruff and seborrheic dermatitis can be explained by several 
factors, including a personal predisposition and environmental changes. Medical research 
demonstrated that an unhealthy microbiome caused by the increase of malassezia 
restricta, increase of staphylococcus epidermidis and a decrease of cutibacterium acnes 
is also seen in altered skin barrier function, creating a dysbalance and a sebum 
composition alteration.   

Recent important approaches showed that the purpose of treating the entire 
complexity of the scalp microbiome can lead to development of anti-dandruff treatment 
and a reduction in the associated symptoms. 

Studies made in the treatment phase with Dercos DS showed immediate efficacy on 
dandruff, elimination of 100% of the visible flakes and a 6 week remanence effect. In the 
maintenance phase, Dercos also showed that it can maximize drug treatment efficacy and 
prevent relapses even on the most severe seborrheic dermatitis with only a once weekly 
regimen. Thus, Dercos DS is an important solution for patients who face the symptoms 
associated with this scalp pathology. 
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Sanda Mirela 
CHERCIU 
 
Arcadia Hospital, Iași 

 
 

Experiență profesională: 

• 2021-Board member of the international dermoscopy society, for the period 2021-
2024 

• 2010-present : coordinator of Dermatology and Aesthetic Medical Center, Arcadia 
Hospital, Iasi 

• 2006-present: dermatologist  Providence Medical Center 

 

Educație și training: 

• 2013-M.D. in dermatology, confirmed by Health Ministery Order nr 1044/2013 

• 2006-Specialist in dermatology, confirmed by Health Ministery Order 

• 2000-2006- Training in dermatology: Dermatology Clinic, Universitary Hospital “Sf. 
Spiridon Iasi” 

• 1999-2000: Clinical Year (Internal Medicine, Surgery and Family Medecine training) 

• 1992-1998: Faculty of General Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Gr. 
T. Popa” Iasi 

• 1988-1992: Sanitary High School, Bucharest, Romania 

 

Cursuri postuniversitare: 

• 2021: December - Advanced techniques for resorbable fillers, MILANO, ITALY 

• 2019: Nov : VISAGE COURSE, MCA Monaco 

• 2019: Sept: DERMOSCOPY COURSE , EADV Viena , AKH Med Uni 

• 2019: January : The 7`th EUROPEAN SCHOOL OF DERMATO-ONCOLOGY , EADO , 
BERLIN, Germania 
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• 2017: DERMOSCOPY EXCELLENCE MASTERCLASS, ROMA, Italia 

• 2016: SKIN CANCER WORKSHOP, BUCURESTI, Romania 

• 2016: VASCULAR MALFORMATIONS, EADV COURSE, MALMO, Suedia 

• 2015: January : WORKSHOP IN AESTHETIC MEDECINE : Endopeel; Milano, Italy 

• 2014: March- BASIC AND ADVANCED IN DERMATOSCOPY; Bucharest, Romania 

• 2013: SKINTECH PRODUCTS AND TECHNIQUES ; Bucharest, Romania 

• 2013: Berlin Dermatology Day 

• 2012: SKIN SURGERY WORKSHOP ,  Bristol, UK 

• 2012, april: The role and the place of hyaluronic acid in esthetic procedures ; 
Bucharest, Romania 

• 2011: International Short Course of Dermatoscopy , Graz, Austria 

• 2010: Moderne strategies in esthetic medicine: ART therapy, Iasi, Romania 

• 2010: READY Course -Remicade Academy in Dermatology – Biologic Therapies, 
Paris, France 

• 2010: training course for Candela Laser, Iasi, Romania 

• 2010: training course for Pulsar IPL System 

• 2007: The hair: normal and pathological development, Iasi, Romania 

• 2007: Sebaceous gland : normal and disturbed function; Rosacea; Iasi, Romania 

• 2005: Skin Imperfections: diagnosis and treatment, UMF “ Gr. T. Popa” Iasi 

• 2004: Keratinisations : normal and abnormal ; Atopic Dermatitis and family 
medicine, Iasi 

• 2003: Carcinogenesis in dermatology 

• 2002: Apoptosis and necrosis of skin cells, Buharest 

• 2000: Evidence-based medicine, Bucharest, Romania 

 

Membru:  

• EADV 

• Romanian Society of Dermatology 

• International Society of Dermatoscopy  

• EADO 

• ESPD 
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei LILLY 

Managementul psoriazisului și 
artritei psoriazice: abordarea 
integrată reuma & derma 

 

 

Managementul psoriazisului și artritei psoriazice: 
abordarea integrată reuma & derma  

Daciana Elena Brănișteanu1, Răzvan Adrian Ionescu2, Mihai Bojincă2 
1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, România 

Cuvinte cheie: psoriazis, artrită psoriazică, Taltz, piele, articulații 

De-a lungul celor aproape 30 de ani de activitate în România, Lilly a pus la dispoziția 
medicilor și pacienților peste 30 de medicamente inovatoare în domenii precum diabetul 
zaharat, oncologia, dermatologia, endocrinologia, reumatologia, neurologia, urologia. 
Anual, peste 100.000 de pacienți români beneficiază de terapiile moderne ale companiei 
Lilly. 

Misiunea noastră în imunologie este aceea de a îmbunătăți viața pacienților și 
considerăm că medicamentele noastre pot redefini opțiunile terapeutice în psoriazis, 
dermatita atopică, artrita psoriazică, artrita reumatoidă, spondiloartritele axiale, bolile 
inflamatorii intestinale, acest lucru însemnând ridicarea continuă a ștachetei în acest 
domeniu.  

Pacienții cu psoriazis și afectare articulară necesită o abordare interdisciplinară, 

precum și un tratament cu eficacitate înaltă atât la nivel cutanat, cât și articular. 
Colaborarea dermatolog-reumatolog poate favoriza diagnosticarea precoce a artritei 
psoriazice, inițierea tratamentului adecvat și îmbunătățirea calității vieții pacientului. Taltz 
a demonstrat eficacitate superioară atât la nivel cutanat, cât și la nivel articular, 
determinată concomitent prin evaluarea combinată a răspunsurilor PASI 100 și ACR 50.  
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PSO & PSA management: integrated derma & rheuma 
approach  

Daciana Elena Brănișteanu1, Răzvan Adrian Ionescu2, Mihai Bojincă2 
1U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” Iasi, Romania 
2U.M.Ph. “Carol Davila” Bucharest, Romania 

Keywords: psoriasis, psoriatic arthritis, Taltz, skin, joints 

During its almost 30 years of activity in Romania, Lilly has made over 30 innovative 
medicines available to physicians and patients from therapeutic areas such as diabetes, 
oncology, dermatology, endocrinology, rheumatology, neurology, urology. Every year, over 
100,000 Romanian patients benefit from Lilly's modern therapies. 

Our mission in immunology is to improve the lives of patients and we believe that our 
drugs can redefine the therapeutic options in psoriasis, atopic dermatitis, psoriatic 
arthritis, rheumatoid arthritis, axial spondylarthritis, inflammatory bowel disease, which 
means continuously raising the bar. 

Patients with psoriasis and joint involvement require an interdisciplinary approach, as 
well as a highly effective treatment for both their skin and joints. Derma-rheum 
collaboration can promote the early diagnosis of psoriatic arthritis, initiate appropriate 
treatment, and improve the patient's quality of life. Taltz demonstrated superior efficacy 
at both the skin and joint level, assessed simultaneously by the combined measure of PASI 
100 and ACR 50 response rates. 
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Mihai BOJINCĂ 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila” București, 
Romania 

 
 

Scurt CV 

Experiență profesională: 

• 2021 – Profesor universitar disciplina Reumatologie – Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila” București 

• 2007-2021 – Conferențiar universitar – 

• 2004-2007 – Șef de lucrări – 

• 2000-2004 – Asistent universitar – 

Educație și pregătire: 

• 1990-1991, 1991-1994 – Medic stagiar, medic secundar Medicină Internă 

• 1995 – Medic specialist Medicină Internă 

• 1998 – Medic specialist Reumatologie 

• 2000 – Medic primar Medicină Internă 

• 2004 – Medic primar Reumatologie 

• 2004 – Doctor în Medicină 

Activitate științifică: 

• Autor și co-autor a 3 cărți și 8 capitole în monografii și tratate. 

• Autor și co–autor a peste 45 articole publicate în reviste indexate în baze de date 
internaționale. 

• Autor și co-autor a peste 50 de articole în reviste listate CNCSIS b+ 

• Autor a peste 200 de prezentări şi postere la conferinte şi congrese naţionale şi 
internaţionale 
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Răzvan Adrian 
IONESCU 
 
Șef lucr. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Carol Davila” București, 
România 
Spitalul Clinic Colentina București, 
România 
  
 

Scurt CV 

Membru: 

• Editorial Board Secretary for the Romanian Journal of Rheumatology 

• Peer reviewer for BMJ Clincal Cases 

• Member of the Romanian Rheumatological Society 

• Member of the Romanian Internal Medicine Society 

• Member of the European Federation of Internal Medicine Societies 

• Member of the Clinical Epidemiology Unit of UMF „Carol Davila” Bucharest (which 
is part of RECIF-Reseau d ́Epidemiologie Clinique International Francophone and 
INCLEN-International Clinical Epidemiology Network) 

• Member of the Romanian Osteo-Arthrology Foundation (OSART) 

• Member of the Romanian Internal Medicine Foundation ”N.Gh.Lupu”  
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 
dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 
Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 

• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
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Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 
postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 

științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Conf. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie Craiova, Facultatea de 
Medicină, Disciplina Dermatologie 
Medic primar dermatovenerologie, 
Spitalul Clinic Județean de 
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Corelații clinice, histopatologice și imunohistochimice 
în keratozele actinice și keratoacantom 

Alina Maria Vîlcea 
Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, România 

Cuvinte cheie: keratoze actinice, keratoacantom, carcinomul scuamos, histopatologie, 

imunohistochimie 

Leziunile precanceroase keratinocitare sunt importante datorită incidenţei crescute în 
populaţia expusă cronic la soare, chiar dacă riscul lor de malignizare este scăzut. 
Keratozele actinice și keratoacantomul au un potenţial clinic demonstrat de transformare 
în carcinoame scuamoase invazive şi atipii limitate la nivelul epidermului, demonstrate 
histopatologic. Prevalenţa exactă a acestor leziuni este greu de apreciat, multe fiind 
nediagnosticate sau diagnosticate greşit, în special datorită polimorfismului lezional, dar 
şi absenţei examenului histologic de rutină în aceste leziuni. 

Lucrarea își propune o trecere în revistă a principalelor date referitoare la definirea și 
încadrarea keratozelor actinice și keratoacantomului ca precancere sau carcinoame 
scuamoase incipiente, insistând asupra importanței examenului histopatologic și a 
colorațiilor imunohistochimice în diagnosticul acestor leziuni. Deşi se acceptă că nu toate 
keratozele actinice devin carcinoame scuamoase, ele sunt considerate leziunea iniţială a 
unei boli continue, care poate progresa către carcinomul scuamos. Keratoacantomul este 
o leziune cu grad mare de recunoaștere clinică, dar transformarea malignă nu este 
sugerată de prezența unor semne clinice  de alarmă. Examenul histopatologic confirmă 
diagnosticul clinic și evidențiază evoluția spre un carcinom scuamos, iar colorațiile 
imunohistochimice pot fi utile pentru a evidenția  un eventual potențial invaziv al 
keratoacantomului. 

Corelarea datelor clinice, histopatologice și imunohistochimice în keratozele actinice 
și keratoacantom permit un diagnostic corect și o atitudine terapeutică activă. 
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Scurt CV 

Vîlcea Alina Maria a absolvit Facultatea de Medicină din Craiova în anul 1996. A devenit 
medic specialist în anul 2002 și ulterior în anul 2008 medic primar dermatolog. Activitatea 
ei didactică cumulează o experiență de 15 ani în cadrul Disciplinei Dermatologie a 
Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, inițial ca asistent universitar, apoi 

succesiv ca șef de lucrări și conferențiar universitar. În anul 2014 a devenit doctor în 
medicină, domeniile sale particulare de interes fiind precancerele și cancerele cutanate, 
dermatoscopia, dermato-patologia, patologia venoasă. 

A participat la un număr de 27 cursuri postuniversitare şi workshop-uri de specialitate.  
Activitatea de cercetare s-a concretizat prin publicarea a 19 articole în  reviste indexate ISI,  
dintre care ca autor principal 10, lucrări în rezumat publicate la manifestări științifice 
internaţionale (41) și naţionale (229), cărți sau capitole în cărți: cursuri didactice (2 ), o 
monografie  în editură națională („Flebopatologie”, coordonator Firmilian Calotă, Ed. 
Academiei Române Bucureşti 2011) pentru care a primit  Premiul Alexandru 
Radulescu/2011 pentru Ştiinţe Medicale; recenzor pentru reviste indexate ISI sau BDI. 

Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea Română de Dermatologie; European 
Academy of Dermatology and Venerology, Asociaţia Dermatologilor Olteni; Societatea 
Română de Morfopatologie; International Dermoscopy Society. 

Actual deține funcția de secretar al Asociaţiei Dermatologilor Olteni. 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 

dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 

Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 
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• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 

postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 
științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 

  



 
 
 
 
 
 

236 

 

 
Mihai BOJINCĂ 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila” București, 
Romania 

 
 

Scurt CV 

Experiență profesională: 

• 2021 – Profesor universitar disciplina Reumatologie – Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila” București 

• 2007-2021 – Conferențiar universitar – 

• 2004-2007 – Șef de lucrări – 

• 2000-2004 – Asistent universitar – 

Educație și pregătire: 

• 1990-1991, 1991-1994 – Medic stagiar, medic secundar Medicină Internă 

• 1995 – Medic specialist Medicină Internă 

• 1998 – Medic specialist Reumatologie 

• 2000 – Medic primar Medicină Internă 

• 2004 – Medic primar Reumatologie 

• 2004 – Doctor în Medicină 

Activitate științifică: 

• Autor și co-autor a 3 cărți și 8 capitole în monografii și tratate. 

• Autor și co–autor a peste 45 articole publicate în reviste indexate în baze de date 
internaționale. 

• Autor și co-autor a peste 50 de articole în reviste listate CNCSIS b+ 

• Autor a peste 200 de prezentări şi postere la conferinte şi congrese naţionale şi 
internaţionale 
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Diana DELEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitate de Medicină și 
Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj 
Napoca, România 
Institutul Regional de 
Gastroenterologie și Hepatologie 
“Prof. dr. Octavian Fodor”, Cluj 
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Alergia alimentară în dermatita atopică 

Diana Deleanu 
U.M.F. ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
I.R.G.H. ”Prof. dr. Octavian Fodor”, Alergologie, Cluj-Napoca 

Cuvinte cheie: alergie, aliment, dermatita, sensibilizare 

Introducere: Alergiile alimentare (AA) sunt în creștere în ultimii ani, unele severe și 
frecvent asociate altor afecțiuni atopice (dermatita atopică - DA). AA sunt mai frecvente la 
copii (10-20%), prevalența lor scade la adult (1-2%). DA este prima manifestare alergică, fiind 
urmată de alte boli alergice (AA, astm, rinită), evoluție denumită marș alergic. La jumătate 
dintre copiii cu DA severă, este prezentă AA.  

Ipoteze: Se pune problema dacă DA duce la dezvoltarea AA, sau dimpotrivă AA poate 
genera DA sau, cel mai plauzibil, aceste afecțiuni coexistă pe același teren imunologic. 
Multe dintre studiile din ultimii ani sprijină ipoteza unei bariere cutanate alterate, care va 
genera sensibilizarea la alimente. În aceste condiții, pielea ar putea fi o țintă terapeutică 

pentru a reduce sensibilizarea la alimente și evoluția spre AA. S-a conturat ipoteza 
expunerii duale la alergen care încearcă să explice creșterea prevalenței AA. Inflamația 
pielii din DA permite penetrarea alimentelor la nivel cutanat precoce în viață și duce la 
sensibilizare. Se presupune că penetrarea alimentelor la nivel digestiv, prin alimentație 
orală, poate să inducă toleranță imunologică, ceea ce poate proteja față de AA. Implicația 
acestei ipoteze duce la asumarea unei posibile acțiunii protective: reducerea inflamației 
cutanate și introducerea precoce a alimentelor solide la sugar ar putea reduce prevalența 
AA.  

Concluzie: Există legături strânse între AA și DA. Sunt necesare mai multe studii cu AA 
în DA pentru a constata efectul profilactic al schimbării atitudinii noastre față de copilul 
cu DA. 
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Food allergy in atopic dermatitis 

Diana Deleanu 
U.M.Ph. ”Iuliu Hațieganu” 
I.R.G.H. ”Prof. Dr. Octavian Fodor”, Allergology, Cluj-Napoca 

Keywords: allergy, food, dermatitis, sensitization 

Introduction: Food Allergy (FA) are increasing in the years, some of them being severe 
and associated with other atopic diseases (atopic dermatitis – AD). FA are more frequent 
in childhood (10-20%), prevalence is decreasing with age (in adulthood 1-2%). AD is the first 
atopic disease, followed by FA, asthma, rhinitis, the evolution is known as “Atopic March”. 
Half of the children with severe AD will develop FA.  

Hypothesis: It has been hypothesized that AD may induce FA, or FA increase the risk 
of AD, but the most plausible is that both diseases are associated on the same 
immunological feature. Many studies of the last years support the hypothesis that skin-
barrier impairment and early-life of AD could play a causal role in the development of 
sensitization and subsequent food allergies and bring the idea of dual-allergen exposure 
hypothesis. An inflamed skin allows the penetration of food allergens and induce 
sensitization. If the food allergen is given by gut route, they may induce immune tolerance 
and that is protective against FA. So the skin might be a target (to treat inflammation) and 
also the early introduction of solid food in infancy would be two prophylactic actions to 
reduce the incidence of FA.  

Conclusion: There are many connections between FA and AD. We need more studies 
with foods in AD in order to find which is the trend of epidemiology in FA. 
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Scurt CV 

A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie a Institutului de Medicină și Farmacie 
Cluj-Napoca (actuala Universitate de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”) în 1983. Este 
medic primar de Medicină Internă și de Alergologie și Imunologie Clinică (din 1995). Este 
angajată la U.M.F. ”Iuliu Hațieganu”, disciplina de Imunologie și Alergologie (șef de 

disciplină) și la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie (IRGH) “Prof. dr. 
Octavian Fodor”, secția Medicină Internă (șef de secție) cu compartimente de Alergologie 
și de Imunologie. Conduce programul național pentru boli rare – imunodeficiente primare. 
Conduce centrul de expertiză “Boli Imunologice Rare”, centru care face parte din centrele 
de excelență ale Organizației Mondiale de Alergologie (WAO). Conduce doctorate. 

Specializări la U.M.F. Cluj-Napoca, U.M.F. ”Carol Davila”, București, Universitatea de 
Medicină Southampton (boli respiratorii), la Spitalul Brompton (Londra), Serviciul de 
recuperare boli respiratorii Paderborn (Germania), la Clinica Nantes, Universitatea Navarra, 
Clinica San Miguel (alergologie) din Pamplona (Spania). Autoare și coautoare a numeroase 
articole, cu indice Hirsch peste 9 și autoare la mai multe cărți, capitole de carte în domeniul 
imunologiei și alergologiei.  A introdus teste de provocare și imunoterapie specifică. Predă 

cursuri de imunologie și alergologie la studenții de la U.M.F. "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 
la anul 3 și 6 medicină generală, la medicină dentară, farmacie, nutriție și este responsabilă 
de pregătirea medicilor rezidenți în specialitatea de Alergologie și Imunologie Clinică. Este 
investigator principal în numeroase studii clinice internaționale privind bolile alergice 
(astm, rinită, șoc anafilactic, urticarie). A organizat "Școala de Vară" 2007 la Cluj-Napoca, 
împreună cu Academia Europeană de Alergologie și Imunologie Clinică (EAACI). A fost 
vicepreședinte (2000-2006) și președinte (2006-20017) al Societății Naționale de 
Alergologie și Imunologie Clinică (SRAIC) Este membră la mai multe societăți 
internaționale de alergologie (EAACI, organizația mondială de Alergologie – WAO, la 
AAAAI, la ACAAI etc) și face parte din Comisiile de specialitate ale MS și Colegiului 
Medicilor.  
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Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 

dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 

Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 
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• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 

postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 
științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Publishing in biomedical sciences 

D.A. Spandidos 
Medical, School, University of Crete, Heraklion, Greece 
Spandidos Publications, Athens, Greece and London, UK 
 

Spandidos Publications was founded in 1992 and has developed into a leading 
publishing group in the biomedical sciences field. We currently publish twelve journals: 
International Journal of Molecular Medicine, International Journal of Oncology, Molecular 
Medicine Reports, Oncology Reports, Experimental and Therapeutic Medicine, Oncology 
Letters, Biomedical Reports, Molecular and Clinical Oncology, World Academy of Sciences 
Journal, International Journal of Functional Nutrition, Medicine International and 
International Journal of Epigenetics. When deciding which journal to submit your paper, 
you should consider who would be interested in your results. A small number of scientists 
working in your special field only, or would it be of interest to others working in 
complementary or parallel fields. Next, evaluate the level of significance of your findings. 
In this process your colleagues will be of great help, as very few of us are critical enough of 
our own work. Over-estimation, might cost you many months of frustration and 
uncertainty. Consider carefully whether there is a need to submit to a so-called prestigious 
journal, where the disappointment is very likely. Any established journal will forward the 
Abstracts of all published works to various databases, thus yours will have equal 
opportunity to be noticed, regardless of the journal in which it is printed. It is of interest to 
study how long the time period is from publishing to finding the entry in, for example 
Medline or Science Citation Index; as these are the ‘advertising windows’ frequently used 
in search of new information. This leads us to the next very important point to establish 
how long the review and publications process is likely to be. Previous issues will indicate 
the trend, and this is of major importance, as the process varies greatly from a few weeks 
to over one year. Thus, before submitting do some research on rapid publication, if you 
need a reply within a reasonable time period. A strategy for a successful publication shall 

be considered. 
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Short CV 

Education: 

• BSc in Chemistry, November 1971, Aristotelion University of Thesaloniki, Greece; 

• PhD in Biochemistry, January 1976, McGill University, Montreal, Canada; 

• Title of PhD Thesis: Genetics and Transcription of Reovirus; 

• MRCPath, November 1988. Royal College of Pathologists, London, UK; 

• DSc in Genetics, July 1989. University of Glasgow, Scotland, UK; 

• Title of DSc Thesis: Studies on the role of ras gene in carcinogenesis; 

• FRSH, June 1994. The Royal Society of Health, London, UK; 

• FRCPath, January 1997. The Royal College of Pathologists, London, UK ; 

• Specialised in Clinical Chemistry, 1998. Ministry of Health, Greece; 

• FASA, 2005. The American Society of Angiology.  

 

Professional Experience: 

• 2015 - Present: Professor Emeritus, Medical School, University of Crete, Heraklion, 
Greece; 

• 1989 - 2014: Professor of Virology, Medical School, University of Crete, Heraklion, 
Greece; 

• 1990 - 2013: Director, Laboratory of Clinical Virology, University Hospital, Heraklion, 
Greece; 

• 2006 - 2010: Director, Laboratories of Clinical Bacteriology, Parasitology, Zoonoses 
and Geographical Medicine, University Hospital, Heraklion, Greece; 

• 1988 - 1998: Director, Laboratory of Molecular Oncology and Biotechnology, 
Institute of Biological Research and Biotechnology, The National Hellenic 
Research Foundation, Athens, Greece; 

• 1981 - 1988: Member of the Senior Scientific Staff, Beatson Institute for Cancer 
Research, Glasgow, Scotland, UK; 

• 1985 - 1987: Head, Virology Programme, Hellenic Institute Pasteur, Athens, Greece; 
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• 1985 - 1987: (Feb-March each year) Visiting Scientist and Guest lecturer ‘Genes and 
Cancer’ course for medical, graduate and undergraduate students, Department 
of Pediatrics, Medical School, University of California, San Diego, USA; 

• 1979 - 1981: Centennial Fellow (MRC Canada), Beatson Institute for Cancer 
Research, Glasgow, Scotland, UK; 

• 1979: Director, Laboratory of Biochemistry, Medical Center of Athens Hospital, 

Athens, Greece; 

• 1978 - 1979: Epimelitis (Assistant Professor), Laboratory of Biochemical and 
Biological Research, Hellenic Anticancer Institute, Athens, Greece; 

• 1976 - 1978: Post-doctoral Fellow (MRC Canada), Department of Medical Genetics, 
University of Toronto, Toronto, Canada; 

• July 1976: Cold Spring Harbor Laboratory, USA. Advanced Bacterial Genetics 
Course, including the recombinant DNA technology; 

• 1972 - 1976: Teaching Assistant, Department of Biochemistry, McGill University, 
Montreal, Canada; 

• 1970 - 1971: Research Assistant, Laboratory of Virology and Tissue Culture, 
Theagenion Cancer Institute, Thessaloniki, Greece. 

 

Advisory and Administrative Responsibilities: 

• Member of the Advisory Board, Institute of Developmental Neuroscience and 
Aging (1986-1990); 

• Member of the Board of Governors and Nomination Committee of the 
International Association for Breast Cancer Research (1991-1998); 

• Member of the Scientific Board of the Roy Castle International Center for Lung 
Cancer Research, Liverpool, UK (1996-2004); 

• Member of the Board of Governors of Euroscience (1997-2000); 

• Director of the section of Laboratory Medicine, Medical School, University of Crete, 
Heraklion, Greece; 

• Member of the Board of Directors Medical School, University of Crete, Heraklion, 
Greece; 

• Member of the Committee of Graduate Studies, Medical School, University of 

Crete, Heraklion, Greece. 
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Honors/Awards:  

• Honorary Member of the Hellenic Society of Mastology, Athens, Greece (1987) 

• Corresponding Member of the Academia National de Medicina de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina (1989) 

• Honorary Member of the Hellenic Society for Lung Cancer, Pireas, Greece (1990) 

• Doctor Honoris Causa of ‘Carol Davila’ University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest, Romania (2002) 

• Honorary Member of the Hellenic Society for Toxicology, Greece (2002) 

• Doctor Honoris Causa of ”Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy, 
Cluj-Napoca, Romania (2004) 

• Visiting Professor, University of Catania, Italy (2005) 

• Honorary Member of the Balkan Union of Oncology (2007) 

• Honorary Member of the Hellenic Society of Surgical Oncology (2011) 

• Honorary Professor, Fujian University, P.R. China (2013) 

• Visiting Professor, Kyoto University, Japan (2014)  
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Sabina ZURAC 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti, 
România 
Spitalul Clinic Colentina Bucureşti, 
România 

 
 

Inteligența artificială în histopatologie: Experiența 
Spitalului Clinic Colentina și Zaya Artificial 
Intelligence 

Sabina Zurac1,2,3*, Cristiana Popp1,3*, M. Trascau3,4*, C. Mogodici3*,  

Luciana Nichita1,2,3, Mirela Cioplea1,2,3, T. Poncu3, B. Ceachi3,  
Liana Sticlaru1,2,3, Alexandra Cioroianu1,2,3, M. Busca1,3, Oana Ștefan1,  
Irina Tudor1, A. Voicu3, Daliana Stanescu3, Alexandra Bastian1,2 
*autori cu contribuție egală 

1Spitalul Clinic ”Colentina” București 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 
3Zaya Artificial Intelligence SRL 
4Universitatea Politehnică Bucuresti 

Cuvinte cheie: inteligența artificială, tuberculoza, mycobacterium tuberculosis, Ziehl Nielsen 

Tuberculoza reprezintă prima cauză de deces prin boală infecțioasă. Ideal, diagnosticul 

TBC se bazează pe identificarea Mycobacteriilor. Deoarece Mycobacterium tuberculosis 
este o bacterie de 2-4/0,2-0,5 microni, căutarea ei în lamele colorate Ziehl Nielsen (ZN) cu 
obiectiv microscopic 40X (diametru 0,5 mm) durează ore; inteligența artificială poate oferi 
soluții viabile în acest domeniu. 

Echipa noastră include patologi, ingineri de machine learning și experți în IT și 
economie. Setul de date de antrenare include 500.000 de casete de delimitare pozitive și 
1.000.000 negative provenite din lamele ZN a 81 de blocuri de parafină (21 pozitive, 60 
negative); toate lamele au fost scanate folosind scanere manuale și automate; 7 patologi 
au notat zone pozitive și negative. Echipa de machine learning a propus mai multe tehnici 
de augmentare a imaginii cuplate cu diferite arhitecturi de computer vision. Setul de date 
de testare include 23 de lame ZN pozitive și 23 negative (46 de blocuri); lamele au fost 
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scanate integral (whole slide images - WSI). 4 echipe de patologi au evaluat separat WSI-
urile și lamele; WSI-urile au fost încărcate pentru analiză automată. 

Analiza automată a WSI generează un raport care indică zonele susceptibile de a 
prezenta micobacterii. Arhitectura noastră prezintă rezultate foarte bune (0.9020 pe curba 
ROC). Rezultatele testului final (mașină versus om care evaluează WSI, mașină versus om 
care evaluează lame și om care evaluează WSI versus lame) arată acuratețe peste 90% în 
toate cazurile. 

Software-ul bazat pe inteligență artificială pentru analiza automată a lamelor colorate 
ZN prezintă rezultate fiabile, oferind o economie extraordinară în timpul și efortul 
patologului. 

 

Artificial Intelligence in histopathology: Colentina 
University Hospital and Zaya Artificial Intelligence 
experience 

Sabina Zurac1,2,3*, Cristiana Popp1,3*, M. Trascau3,4*, C. Mogodici3*,  
Luciana Nichita1,2,3, Mirela Cioplea1,2,3, T. Poncu3, B. Ceachi3,  

Liana Sticlaru1,2,3, Alexandra Cioroianu1,2,3, M. Busca1,3, Oana Ștefan1,  
Irina Tudor1, A. Voicu3, Daliana Stanescu3, Alexandra Bastian1,2 
*Authors with equal contribution 

1”Colentina” University Hospital 
2University of Medicine and Pharmacy ”Carol Davila” Bucharest 
3Zaya Artificial Intelligence SRL 
4University of Polytechnics Bucharest 

Keywords: artificial intelligence, tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, Ziehl Nielsen 

Tuberculosis represents the first cause of death by infectious diseases. Ideally, TB 
diagnosis relies on Mycobacteria identification. Since Mycobacterium tuberculosis is a 2-
4/0.2-0.5 microns bacterium, its searched in Ziehl Nielsen (ZN) stained-slides with 40X 
microscopic objective (0.5mm diameter) takes hours; artificial intelligence may offer viable 
solutions in this field.  

Our team includes pathologists from Colentina University Hospital, machine learning 
engineers from University of Polytechnics Bucharest and experts in IT and economics 
from Zaya Artificial Intelligence SRL. Our training data set includes 500.000 positive and 
1.000.000 negative bounding boxes originating in ZN-stained slides of 81 paraffin blocks 
(21 positive, 60 negative); all the slides were scanned using manual and automated slide 
scanners; 7 pathologists annotated positive and negative areas. The machine learning 
team has proposed several image augmentation techniques coupled with different 
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custom computer vision architectures. Our testing data set includes 23 positive and 23 
negative ZN-stained slides (from 46 paraffin blocks); the slides were scanned as whole 
slide images (WSIs). 4 teams of pathologists separately evaluated the WSIs and the 
original slides; the WSIs were sent for automatic analysis.  

WSIs automatic analysis was followed by a report indicating areas more likely to 
present Mycobacteria. Our architecture showed very good results (0.9020 on ROC curve). 
The results of final test (machine versus man evaluating WSIs, machine versus man 
evaluating slides and man evaluating WSIs versus slides) showed accuracy over 90% in all 
cases. 

AI-based software for automated analysis of ZN-stained slides shows reliable results, 
offering a tremendous economy in pathologist’s time&effort. 

 

Scurt CV 

• Profesor universitar Anatomie Patologică Facultatea de Medicină Dentară 
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti, şef de disciplină, 
prodecan cercetare; 

• medic primar anatomo-patolog, Serviciul de Anatomie Patologică Spitalul Clinic 
Colentina Bucureşti, şef de serviciu; 

• membră a mai multe organizații științifice naționale și internaționale (European 
Society of Pathology, International Academy of Pathology, International Society of 
Dermatopathology, Societatea Română de Dermatoonocologie, European 
Academy of Dermatovenerology, Union Medicale Balcanique); 

• autoare a peste 300 de lucrări ştiinţifice prezentate la congrese şi simpozioane 
naţionale şi internaţionale, peste 150 de articole publicate în reviste de specialitate, 
23 capitole/monografii de specialitate, 3 brevete de invenții; 

• cercetător/responsabil de proiect în 21 proiecte de cercetare finalizate, unul în curs 
de desfăşurare; 

• domenii de interes: dermatopatologie, patologie orală, patologie infecţioasă, 
patologie de părţi moi; 

• specializări în domeniul dermatopatologiei (Graz, Austria, 2012), biologiei 
moleculare (Pisa, Italia 2012), patologiei digestive (Bucureşti 2011, 2010, 2009 şi 
2008), patologiei orale (fellow-ship UMC St Radboud Nijmegen Olanda 2005-
2006), imunohistochimiei (Bucureşti 2004 şi Salonic, Grecia 2001), patologiei 
limfoide (Salonic, Grecia 2001), patologiei pulmonare (Torino, Italia 1999), patologiei 
ţesuturilor de părţi moi (Salonic, Grecia 1997), patologiei hepatice (Salonic, Grecia 

1996). 
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Mihai BOJINCĂ 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila” București, 
Romania 

 
 

Vasculitele - patologii interdisciplinare 
Mihai Bojincă, Florentin Vreju, Răzvan Adrian Ionescu  
 

 

Scurt CV 

Experiență profesională: 

• 2021 – Profesor universitar disciplina Reumatologie – Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila” București 

• 2007-2021 – Conferențiar universitar  
• 2004-2007 – Șef de lucrări  
• 2000-2004 – Asistent universitar  
 
Educație și pregătire: 

• 1990-1991, 1991-1994 – Medic stagiar, medic secundar Medicină Internă 
• 1995 – Medic specialist Medicină Internă 
• 1998 – Medic specialist Reumatologie 
• 2000 – Medic primar Medicină Internă 
• 2004 – Medic primar Reumatologie 
• 2004 – Doctor în Medicină 
 
Activitate științifică: 

• Autor și co-autor a 3 cărți și 8 capitole în monografii și tratate. 
• Autor și co–autor a peste 45 articole publicate în reviste indexate în baze de date 

internaționale. 
• Autor și co-autor a peste 50 de articole în reviste listate CNCSIS b+ 
• Autor a peste 200 de prezentări şi postere la conferinte şi congrese naţionale şi 

internaţionale 
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Florentin VREJU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie din Craiova, Romănia 
Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Craiova 

 
 

Scurt CV 

Experiența profesională: 

• 2020- Profesor universitar - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova; 

• 2017-prezent - Membru în Comisia Națională de Reumatologie a Ministerului 

Sănătății; 

• 2017-prezent - Membru în Comisia Mixtă de Recunoaștere a Titlurilor de Medic 
Specialist în specialitatea Reumatologie a Ministerului Sănătății, pentru statele 
terțe; 

• 2015-prezent - Medic primar Reumatologie - Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Craiova 

 

Membru: 

• Societatea Română de Reumatologie; 

• Liga Europeană contra Reumatismului – EULAR (European League Against 
Rheumatism); 

• Societatea Internațională pentru Ecografie - Musculoscheletala - International 

Society for Musculoskeletal Ultrasound (ISMUS); 

• Centrul de cercetare în Reumatologie – U.M.F. Craiova; 

• OMERACT Calcium Pyrophosphate Deposition Disease Ultrasound sub-task force; 

• OMERACT Early Rheumatoid arthritis sub-task force.  
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Răzvan Adrian 
IONESCU 
 
Șef lucr. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Carol Davila” București, 
România 
Spitalul Clinic Colentina București, 
România 
  
 

Scurt CV 

Membru: 

• Editorial Board Secretary for the Romanian Journal of Rheumatology 

• Peer reviewer for BMJ Clincal Cases 

• Member of the Romanian Rheumatological Society 

• Member of the Romanian Internal Medicine Society 

• Member of the European Federation of Internal Medicine Societies 

• Member of the Clinical Epidemiology Unit of UMF „Carol Davila” Bucharest (which 
is part of RECIF-Reseau d ́Epidemiologie Clinique International Francophone and 
INCLEN-International Clinical Epidemiology Network) 

• Member of the Romanian Osteo-Arthrology Foundation (OSART) 

• Member of the Romanian Internal Medicine Foundation ”N.Gh.Lupu”  
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Dominik HEIM 
 
Prof. Univ. Dr.  
EVF president 2019-2021 
Vein centre, Clinic Hohmad, 
Thoune, Switzerland 
 

 
 

Varicose veins – the rationale of treatment  

D. Heim, C. Schlatter 
Vein centre, Clinic Hohmad, Thoune, Switzerland 

Keywords: classification, indication, treatment (recent guidelines), no-go’s 

Introduction: With the introduction of endovenous ablation, treatment of varicose 
veins have become «easy» and more available. The tendency to the overuse of new 
techniques is putting patients with varicose veins at risk of unnecessary treatment. The 
new guidelines emerging are trying to counteract these trends. 

Material/method: Scanning existing, recent international guidelines: AVF, ESVS, 
EVF/IUA/UIP. 

Results: The recommendations are on the overwhole the same. There is no doubt, that 
varicose veins/ chronic venous insufficiency has to be treated from C4 to C6. C2 should be 
treated in case of symptoms. If asymptomatic, treatment is not necessary. There are 
several treatments at hand. The first choice should be thermal ablation, glue, if no 

preference of thermal ablation and crossectomy and stripping only if thermal ablation not 
available. 

Conclusion: By adhering to the actual guidelines unnecessary treatment of varicose 
veins should be avoided. Unethical behaviour while treating varicose veins is not 
appropriate at all. 
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Short CV 

• Born in Zürich, Switzerland, 28th August 1949 

• Graduated at the University of Basel, Switzerland, June 1977 

• Postgraduate trainings at different institutions in Switzerland and England 

• Surgeon-in-chief at the Hospital of Frutigen, Switzerland, 1995-2014 

• Since 1st September 2014 

o surgical consultant at the Venous Centre, clinic Hohmad, Thun, CH 

o member of the Medical Insurance Competence-team at lexiatrik, 
Lucerne, CH 

o GP at the Medical Center Arosa, CH 

• Scientific appointments: PD (Privatdozent)/ Lecturer at the University of Basel 

• Board member of: 

o Swiss society for phlebology, SGP; 

o European Venous Forum, EVF; 

o Swiss Society for Traumatology and Insurance Medicine, SGTV; 

o European Society for Trauma and Emergency Surgery, ESTES; 

o Société Internationale de Traumatologie du Ski et Médecine des Sports 
d’Hiver. 

• Honorary member of: 

o Swiss society for surgery, SGC; 

o Swiss society for general surgery and traumatology, SGACT; 

o European Society for trauma and emergency Surgery, ESTES. 

Actual commitments: Annual phlebological workshops in Thun, Invited lecturer to 
phlebological and traumatological congresses, insurance medicine, GP. 

 

  



 
 
 
 
 
 

255 

 

 
Simpozion  
SERVIER 
 
“Recenzii” în boala venoasă 
cronică: când “viața bate 
filmul”! 

 

 

“Recenzii” în boala venoasă cronică: când “viața bate 
filmul”! 

Daciana Elena Brănișteanu1, Cristina Strobescu-Ciobanu2 
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași; Şef al Clinicii de 
Dermatologie, Spitalul Clinic CF Iași 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași; Clinica de Chirurgie 
Vasculară, Sp. Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași 

Cuvinte cheie: boala venoasă cronică, medicamentul venoactiv de referință 

Știm de acum 2 ani că specialiștii erau îngrijorați de starea de sănătate a pacienților cu 
boală venoasă cronică. De acum 2 ani ei propuneau ca echipa medicală să ia inițiativa și să 
preia controlul în managementul acestor pacienți, pentru a nu ajunge un al alt “val de 
victime”. Între timp au mai trecut aproape 2 ani de restricții, cu 5 valuri ale pandemiei, cu 
o modificare dramatică a stilului de viață, a perspectivelor, cu o lipsă constantă a mișcării, 
cu instalarea sedentarismului pentru mare parte din populație, care pentru mulți dintre 
noi a dus la o creștere sesizabilă a greutății. Dacă ne uităm cu atenție, observăm factorii 
predispozanți și chiar agravanți ai bolii venoase cronice, de fapt vedem “presiunea” pusă 
pe întreg sistemul venos. Știm că boala venoasă cronică este o boală progresivă, ce are la 

bază inflamația venoasă. Și că, în lipsa unei intervenții concrete, un pacient care azi este în 
stadiul C1 poate fi surprins în stadiul C3 sau…… mai grav. Și am mai aflat în tot acest timp 
lucruri NOI, legate de riscurile la care pacienții cu boală venoasă cronică sunt expuși, 
dincolo de alterarea calității vieții și progresia bolii! Vă invităm să descoperim împreuna 
“filmul” acestor pacienți și care sunt soluțiile pentru un “final fericit”! 
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“Reviews” in chronic venous disease: when life 
“overpasses the movies”! 

Daciana Elena Brănișteanu1, Cristina Strobescu-Ciobanu2 
1The University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi; Head of the 
Dermatology Clinic, CF Clinical Hospital Iasi 
2The University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi; Vascular Surgery 
Clinic, “St. Spiridon” Emergency District Clinical Hospital Iasi 

Keywords: chronic venous disease, the reference venoactive drug 

We have known for 2 years that specialists were worried about the health of patients 
with chronic venous disease. For 2 years now, they have been proposing that the medical 
team must take the initiative and take control of the management of these patients, in 
order for them not to become another "wave of victims". In the meantime, almost 2 years 
of restrictions have passed, with 5 waves of pandemic, with a dramatic change of lifestyle, 
of perspectives, with a constant lack of movement, with the installation of sedentarism for 
most of the population, which for many of us led to a noticeable increase in weight. If we 

look closely, we notice the predisposing and even aggravating factors of chronic venous 
disease, in fact we see the "pressure" put on the entire venous system. We know that 
chronic venous disease is a progressive disease that is based on venous inflammation. And 
that in the absence of a concrete intervention, a patient who is today in C1 stage can be 
discovered in 2 years in C3 stage or …… worse. And we learned during this period NEW 
things about the risks that patients with chronic venous disease are exposed to, beyond 
the altered quality of life and the progression of the disease! We invite you to discover 
together the "movie" of these patients and what are the solutions for a "happy end"! 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, 
România 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 

dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 

Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 
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• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 

postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 
științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Cristina 
STROBESCU-
CIOBANU 
 
Asist. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 
Spitalul Clinic Județean de 
Urgență ”Sf. Spiridon” Iași 
  
 

Scurt CV 

Experienţa profesională: 

• 01.2018-prezent - Cercetator în formare - Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași; 

• 01.10.2010-prezent - Medic rezident Chirurgie Vasculară (01.01.2010 -01.12.2014), 
Medic Specialist; 

• Chirurgie Vasculară (23.01.2015-prezent) - Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. 
Spiridon” Iași. 

Educaţie şi formare: 

• 2017 - Atestat de studii complementare in Ultrasonografie Generala - Ministerul 
Sanătății; 

• 2016 - Atestare postuniversitara de profesionalizare didactică generală – 
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi; 

• 2003-2009 - Diploma de Licenţă- Doctor-Medic - Universitatea de Medicină şi 

Farmacie “Grigore T. Popa” Iași. 

Membru: 

• 2015, 2016, 2019-prezent Secretar în Comisia Consultativă de Chirurgie Vasculară în 
cadrul Ministerului Sănătăţii; 

• 2015-prezent membră a Colegiului Medicilor din România; 

• 2014-prezent: membră în Societatea Română de Chirurgie Vasculară, având și 
calitate de membru fondator; 

• 2018-prezent Trezorier Societatea Română de Chirurgie Vasculară; 

• 2011-prezent: membră în Societatea Europeană de Chirurgie Vasculară (ESVS), cu 
statutul de reprezentant al medicilor rezidenți din România începând din 2014 
pentru o perioadă de 3 ani. 
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Niazi KHUSROW 
 
Prof. Univ. Dr.  
FACC, FSCAI, ABVM, ABEM 
Member, American College of 
Cardiology Competency 
Management Committee 
Professor of Medicine 
Director, Peripheral Vascular 
Intervention, Emory University 
Atlanta, Georgia 
  

 

How to perform chemical ablation in the lower 
extremity – step-by-step approach 

 

Scurt CV 

Dr. Niazi is board certified in Internal Medicine, Cardiovascular Diseases and 
Interventional Cardiology by the American Board of Internal Medicine. In addition he is 
certified in Vascular Medicine Board and in Endovascular Board by the American Board of 
Vascular Medicine. He has had extensive experience working in some of the leading 
institutions of the world including USA. He joined Emory University in 2003. He has trained 
many cardiologists and has done mini-seminars in how to do and read non-invasive 
Doppler techniques for the diagnosis of vascular diseases and complex interventional 
procedures. He has written two book chapters in Interventional Cardiology 2nd edition on 
PAD and chronic venous disease. He has pushed cardiologists to look for vascular disease 
outside the heart. Dr. Niazi is a prolific teacher and besides teaching medical students, 
residents and cardiology fellows, he has been invited to give lectures, grand rounds locally, 
nationally and internationally. He has done live demonstration cases demonstrating 
various endovascular techniques in different countries. He enjoys working with other 
physicians and learning from them. 
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Camelia TAMAȘ 
 
Șef Lucr. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, 
România 

 
 

Pregătirea patului plăgii și cicatrizarea cutanată - 
protocoale și cazuri clinice 

Camelia Tamaș, Angela Tecuceanu, Clara Larisa Ibănescu,  
Cristina Stănescu, Audrey Clebant, Ioana Tamaș, D.C. Moraru 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași Departamentul de 
Chirurgie  
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași Departamentul de Științe 
morfofuncționale 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Dunărea de Jos” Galați Departamentul de 
Științe morfofuncționale 

Cuvinte cheie: plagă, debridare enzimatică, terapie cu presiune negative, acid hialuronic                                

Introducere: Procesul de vindecare al plăgilor depinde de numeroși factori locali 
printre care amintim: etiologia și mecanismul de producere al leziunii, momentul primei 
evaluări clinice și al diagnosticului, gravitatea și extensia distrugerilor locale și regionale. 
Contextul general (efectul traumei sau leziunii asupra economiei organismului 
pacientului, dezechilibre sau comorbidități anterioare leziunii, etc) este de-asemeni 

important și influențează evoluția locală. 

Material și metodă: Am aplicat  protocoale diferite de tratament local în cazul plăgilor 
acute accidentale extinse (arsuri superficiale și intermediare  pe arii de 5-10% suprafață 
cutanată) dar și al plăgilor chirurgicale reprezentate de zone donatoare de grefe de piele, 
similare ca dimensiuni (suprafață, profunzime) cu cele accidentale. Am monitorizat 
progresia epitelizării, gradul de contaminare bacteriană al plăgilor, managementul durerii 
dar și calitatea cicatricilor la acești pacienți. În mod similar, am urmărit aceeași parametri 
la pacienți cu plăgi cronice (necroze postinjectare intravenoasă, ulcere trofice, defecte de 
părți moi pe picior diabetic) și am aplicat protocoale de pregătire a patului lezional pentru 
reconstrucția chirurgicală. 
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Rezultate: Rata zilnică a procesului de vindecare a oscilat între valori maxime de 5.22% 
din suprafața inițială a plăgii (în cazul zonelor donatoare de grefe de piele) și 2.13% din 
suprafața inițială a plăgii (în cazul arsurilor intermediare). 

Concluzii: Am observat că există corelații ale vitezei de progresie a vindecării cu terapia 
locală aplicată: debridare enzimatică, terapie cu presiune negativă sau debridare 
excizională, topice antibacteriene și cu acid hyaluronic, pansamente speciale care 
stimulează dezvoltarea patului granular.   

 

Protocols and cases in wound bed preparation and 
skin cicatrisation 

Camelia Tamaș, Angela Tecuceanu, Clara Larisa Ibănescu,  
Cristina Stănescu, Audrey Clebant, Ioana Tamaș, D.C. Moraru 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi Department of Surgery 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Department of Morpho-
functional Sciences Iasi 
“Dunărea de Jos” University of Medicine and Pharmacy Galati Department of 
Morpho-functional Sciences 

Keywords: wound bed, enzimatic debridement, negative pressure, hyaluronic acid 

Introduction: The healing process of wounds depends on many local elements, namely 
lesion etiology, the moment of the first clinical examination and diagnose, the extent of local 
or regional tissues damage. The overall status of the patient is also of importance to the local 
outcome (associated comorbidities or the general impact of the injury).  

Materials and method: We used different protocols for the local treatment of acute 
extended wounds (superficial and intermediate burns on 5-10% total body skin area) and 
for surgical wounds (skin graft donor zones) with comparative surface and thickness. We 
monitored the healing progress, the degree of bacterial contamination, pain 

management and also the quality of the scar tissue. We followed the same parameters for 
patients with chronic wounds (skin necrosis after intravenous injection, trophic ulcers, 
diabetes soft tissue complications), and we applied wound side different protocols in order 
to facilitate the surgical reconstruction. 

Results: The daily rate of the healing process varied between a maximal value of 5.22% 
of the total wound surface (as seen for the skin grafts donor zones) and 2.13% of the total 
wound surface (as was the case for intermediary burns). 

Conclusions: There is a connection between the daily healing rate and the local 
therapeutic protocols used: enzymatic debridement, negative pressure wound therapy or 
excisional debridement, antibacterial and hyaluronic acid topics, special wound dressings 
which stimulate the connective tissue development. 
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Scurt CV 

• Medic Primar Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă; 

• Coordonator activitate didactică cu rezidenții – disciplina de “Chirurgie Plastică și 
Reconstructivă”, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași; 

• Coordonator  Regional Program Național AP Arsuri; 

• Coordonator de activitate - disciplina de “Abilități Chirurgicale”, înființată în anul 
2013; 

• Coordonator cursuri și workshop-uri cu studenții în cadrul Congressis. 
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Aspecte dermatologice în hipervitaminoze  

Gloria Suciu1,2, Cristina Gabriela Lupu2, Ana Cutoiu2, Laura Munteanu2 
1U.M.F. ”Carol Davila” București 
2Spitalul Clinic ”Colentina” București 

Cuvinte cheie: hipervitaminoze, semne cutanate  

Vitaminele sunt constituenți ai dietei umane esențiali pentru dezvoltarea și 
menținerea funcțiilor corpului, fără rol de sursă de energie. Vitaminele sunt fie liposolubile 
(A, D, E, K), fie hidrosolubile. Niciuna dintre cele liposolubile nu sunt cofactori pentru 
enzime, în timp ce majoritatea celor hidrosolubile sunt. 

Hipervitaminoza e mai probabilă în cazul vitaminelor liposolubile. Toxicitatea datorată 
dozelor mari de vitamine hidrosolubile este rar întâlnită, ele fiind repid excretate prin urină. 

Ingestia excesivă de vitamine apare mai adesea la persoane care urmăresc efecte anti-
îmbătrânire sau antineoplazice. În contextul actual (pandemia Corona virus) oamenii 
ingeră o cantitate impresionantă de suplimente alimentare, inclusiv vitamine în speranța 
creșterii rezistenței la infecții. 

Anumite hipervitaminoze au semne cutanate (ex cheilită, xeroză cu prurit, alopecie în 
excesul de vitamina A, peteșii și echimoze în excesul vitaminei E, flushing, acantosis 
nigricans în exces de vitamina B3 etc). 

Medicul trebuie să recunoască aceste semne și să stopeze aportul vitaminic 
necorespunzător. 
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Dermatological findings associated with vitamin 
excess  

Gloria Suciu1,2, Cristina Gabriela Lupu2, Ana Cutoiu2, Laura Munteanu2 
1U.M.Ph. ”Carol Davila” Bucharest 
2”Colentina” Clinical Hospital Bucharest 

Keywords: vitamin excess, cutaneous signs 

Vitamins are constituents of the human diet essential for development and 
maintenance of bodily functions, without having a role as an energy source. Vitamins are 
either fat-soluble (A, D, E, K) or water-soluble. None of the fat-soluble vitamins appear to 
serve as cofactors for enzymes whereas most of the water-soluble vitamins do. 

Symptomatic vitamin excess is more likely with fat-soluble vitamins. Toxicity due to 
high doses of water-soluble vitamins is rarely seen, as they are rapidly excreted via the 
urine.  

Excessive ingestion of vitamins most commonly occurs in people seeking potential 
anti-ageing and antineoplastic effects. In actual context (Corona pandemic) people ingest 
a lot of suppliments aiming resistance to infection. 

Certain vitamin excess have cutaneous signs (eg cheilitis, xerosis with pruritus, 
dermatitis, alopecia in vitamin A excess, petechiae and ecchymoses in vitamin E excess, 
flushing, acanthosis nigricans in vitamin B3 excess etc). Physicians must recognise this 
signs and stop innaproppiate intake of vitamins. 

 

Scurt CV 

• Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

• Asistent Universitar, U.M.F. ”Carol Davila” București 

• Medic primar dermato-venerolog 

• Doctor în medicină, U.M.F. ”Carol Davila” București 

• Membră a Societătii Române de Dermatologie, Academiei Europene de Dermato-
Venerologie  
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Manifestări cutanate specifice la pacienții cu boală 
cronică de rinichi în stadiile predializă și dializă 

Liliana-Ana Tuță, Emma Gheorghe 
Universitatea “Ovidius” din Constanța, Facultatea de Medicină 
Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța, România 

Cuvinte cheie: boală cronică de rinichi, manifestări cutanate, dializă 

Introducere: Boala cronică de rinichi (BCR) afectează aprox 10% din populația lumii. 
Peste 50% dintre pacienții cu boală renală în diferite stadii evolutive: predializă sau dializă, 
au cel puțin o manifestare cutanată asociată. Deoarece pielea acționează frecvent ca o 
oglindă a bolilor sistemice subiacente, recunoașterea indiciilor clinice subtile cutanate ar 
putea ajuta la diagnosticarea precoce a disfuncției renale. 

Material și metodă: Modificările cutanate în boala cronică de rinichi severă cuprind:  

1. Manifestări cutanate asociate BCR: xeroza cutanatǎ, pruritul, modificǎrile 
pigmentare, dermatozele perforante dobândite, (frecventǎ la diabetic, apare la cca. 11% 
dintre dializați), calcifilaxia și calcinoza  cutanată, ambele asociate hiperparatiroidismului 
secundar, boli buloase (porfiria cutanată tardivă și pseudoporfiria), xantomul eruptiv, 
iododermia și fibroza sistemică nefrogenă. Fibroza sistemică nefrogenă, o afectare 
cutanată scleroderma-like, cauzată de expunerea la agenți de contrast pe bază de 
gadoliniu la pacienții cu disfuncție renală, este considerată a fi specifică pentru BCR stadiul 
terminal. 

2. Manifestări cutanate frecvent asociate dializei: i) amiloidoza secundară dializei, 
determinată de depunerea de beta2-microglobulină, caracterizată prin triada: sindrom de 
tunel carpian, periartrită scapulohumerală și tenosinovita flexoare a mâinii); ii) sindromul 
de furt vascular, o complicație rară a căii de acces vascular pentru hemodializă; iii) 
Pseudosarcomul Kaposi, o angiodisplazie a vascularizației subcutanate, asociate șuntului 
arterio-venos al hemodializatului. 
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Concluzii: Manifestările cutanate sunt destul de frecvente la pacienții cu BCR, iar 
uneori pot fi primul indiciu evident al bolii renale subiacente. Recunoașterea și gestionarea 
promptă a manifestărilor dermatologice prin echipa nefrolog-dermatolog, va reduce 
considerabil morbiditatea și va îmbunătăți calitatea vieții acestor pacienți.  

 

Specific skin manifestations in patients with end-
stage renal disease- predialysis and dialysis 

Liliana-Ana Tuță, Emma Gheorghe 
“Ovidius” University of Constanta, Faculty of Medicine 
“Sf. Apostol Andrei” County Emergency Clinical Hospital Constanta, Romania 

Keywords: chronic kidney disease, skin manifestations, dialysis 

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) affects about 10% of the world's 
population. Over 50% of patients with CKD in different stages: predialysis or dialysis, have 
at least one associated cutaneous manifestation. Skin acts frequently like a mirror of 
underlying systemic diseases, so recognition of subtle cutaneous clinical clues could help 
in an early diagnosis of renal disorders. 

Material and method: Skin involvement in end-stage renal disease (ESRD) include: 

1. Cutaneous manifestations associated with ESRD: cutaneous xerosis, pruritus, pigmentary 
changes, acquired perforating dermatoses (common in diabetics, occurs in about 11% of 
dialysis patients), calciphylaxis and cutaneous calcinosis, both associated with secondary 
hyperparathyroidism, bullous diseases (porphyria cutanea tarda and pseudoporphyria), 
eruptive xanthoma, iododerma and nephrogenic systemic fibrosis. Nephrogenic systemic 
fibrosis, a scleroderma-like disorder caused by exposure to gadolinium-based contrast agents 
in patients with renal impairment, is considered to be specific for ESRD. 

2. Skin manifestations frequently associated with dialysis: i) dialysis-related 
amyloidosis, due to deposition of beta2-microglobulin amyloid fibrils and characterized by 
the triad: carpal tunnel syndrome, scapulohumeral periarthritis and flexor tenosynovitis of 
the hand; ii) dialysis access steal syndrome, a rare complication of the vascular access for 
hemodialysis; iii) Pseudo Kaposi sarcoma, a reactive angiodysplasia of cutaneous 
vasculature, secondary to arterio-venous shunt. 

Conclusions: Skin manifestations are quite common in patients with end-stage renal 
disease and can sometimes be the first obvious indication of underlying kidney disease. 
Prompt recognition and management of dermatological manifestations by the 
nephrologist-dermatologist team will improve the quality of life and life expectancy of 
these patients. 
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Ministry of Health (2019-present), member of International Society of Nephrology (ISN)- 
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Mecanisme fiziopatologice implicate în interrelaţia 
psoriazis - inflamaţie - disfuncţia sistemului imun 

Manuela Ciocoiu1, T. Ionescu1, Codruţa Bădescu2 
1Disciplina de Fiziopatologie, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi 
2Departamentul Specialităţilor Medicale I, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: psoriazis, inflamaţie, clusterina și elafina 

Psoriazisul este o boală sistemică cronică mediată imun cu o bază imunogenetică, care 
poate fi declanșat intrinsec (factori genetici) și extrinsec de diverși factori (de exemplu, 
stres, traume mecanice, infecție, medicamente, nutriție, fumat sau obezitate). Locusul de 
susceptibilitate la psoriazis de pe cromozomul 6p21 (locația genelor HLA) este considerat 
a fi un determinant genetic major al psoriazisului. Psoriazisul prezintă trăsături ale unei 
boli autoimune pe un fundal (auto)inflamator, cu ambele mecanisme suprapunându-se și 
chiar potențându-se unul pe celălalt. Patogenia psoriazică poate fi conceptualizată în 2 
faze: o fază inițială declanșată, probabil, de o traumă, infecție sau medicamente și o fază 
de întreținere caracterizată printr-o progresie clinică cronică. În timp ce axa TNF-IL23-Th17 

joacă un rol central în psoriazisul în plăci mediat de celulele T, sistemul imunitar înnăscut 
pare să joace un rol mai proeminent în variantele pustuloase ale psoriazisului. În 
psoriazisul gutat, se crede că superantigenele streptococice stimulează expansiunea 
celulelor T în piele, întrucât s-a demonstrat că există o omologie considerabilă de secvență 
între proteinele M streptococice și proteinele 17 ale keratinei umane. Psoriazisul pustular 
este caracterizat printr-o exprimare crescută a transcrierilor IL-1β, IL-36α și IL-36γ 
comparativ cu psoriazisul vulgar. În fiziopatologia psoriazisului sunt implicate o gamă 
largă de molecule, fie ca factori care influenţează patogenia, fie ca factori de protecție. 
Nivelurile de clusterina și elafina, care sunt strâns legate de inflamație, au fost semnificativ 
crescute la pacienții cu psoriazis, comparativ cu martorii sănătoşi. Cercetările viitoare vor 
contribui la elucidarea fiziopatologiei interrelaţiilor dintre psoriazis, comorbidităţile pro-
inflamatorii şi disfuncţia sistemului imun. 



 
 
 
 
 
 

271 

 

 

Pathophysiological mechanisms involved in the 
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system dysfunction 
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Keywords: psoriasis, inflammation, clusterin and elafin 

Psoriasis is an immune-mediated chronic systemic disease with an immunogenetic 
basis, which can be triggered intrinsically (genetic factors) and extrinsically by various 
factors (e.g., stress, mechanical trauma, infection, medication, nutrition, smoking, or 
obesity). The psoriasis‑susceptibility locus on chromosome 6p21 (location of the HLA 
genes) is thought to be a major genetic determinant of psoriasis. Psoriasis has features of 
an autoimmune disease on a (self) inflammatory background, with both mechanisms 
overlapping and even potentiating each other. Psoriatic pathogenesis can be 

conceptualized in 2 phases: an initial phase, probably triggered by trauma, infection or 
medication, and a maintenance phase characterized by a chronic clinical progression. 
While the TNF-IL23-Th17 axis plays a central role in T-cell-mediated plaque psoriasis, the 
innate immune system appears to play a more prominent role in the pustular variants of 
psoriasis. In guttate psoriasis, streptococcal superantigens are thought to stimulate the 
expansion of T cells in the skin, as there has been shown to be considerable sequence 
homology between streptococcal M proteins and human keratin 17 proteins. Pustular 
psoriasis is characterized by an increased expression of IL-1β, IL-36α and IL-36γ transcripts 
compared to vulgar psoriasis. A wide range of molecules are involved in the 
pathophysiology of psoriasis, either as factors influencing the pathogenesis or as 
protective factors. Clusterin and elafin levels, which are closely linked to inflammation, 
have been significantly increased in patients with psoriasis compared to healthy controls. 

Future research will help elucidate the pathophysiology of the interrelationships between 
psoriasis, pro-inflammatory comorbidities, and immune system dysfunction. 
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Soluții inovatoare în tratamentul infecțiilor fungice ale 
unghiilor 

Daciana Elena Brănişteanu 
Catedra de dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” 
Iași, România 

 

Medicii dermatologi au acum la dispoziție o gamă complexă de tratament al 
onicomicozei. 

Tratamentul onicomicozei este o provocare pentru fiecare dintre medicii 
dermatologi, datorită existenței numeroaselor bariere și situații preexistente, care duc 
la recidive și recăderi: prezența cheratinei la nivelul patului unghial limitează accesul 
substanței active la locul infecției, unghia crește foarte lent, expunerea la factori de 
mediu favorizanți nu poate fi uneori evitată, iar comorbiditățile pacienților favorizează 
recăderea și reinfecția. Există la dispoziția pacienților din România soluții de tratament 
topic pentru onicomicoză, medicamente condiționate sub formă de lac de unghii 
medicamentos, care și-au dovedit eficiența în ultimii ani și soluții terapeutice noi care 
aduc evidente avantaje față de ceea ce aveam până acum. Sandoz ne oferă o gamă 

variată și complexă de medicamente destinate tratamentului onicomicozei, adaptate 
nevoilor diferitelor tipuri de pacienți. Diferite studii clinice precum și experiența de zi 
cu zi ne permit să alegem o opțiune terapeutică pentru fiecare dintre ei, un lac de 
unghii cu aplicare locală, comod de aplicat și eficient. 
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Innovative solutions in the treatment of fungal nail 
infections 

Daciana Elena Brănişteanu  
Department of Dermatology, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy 
Iasi, Romania 

 

Now, the dermatologists have a complex range of onychomycosis treatments 
available. 

The treatment of onychomycosis is a challenge for every dermatologist, due to the 
existence of many barriers and pre-existing situations, which can lead to relapses: the 
presence of keratin in the nail bed limits the access of the active substance to the 
infection site, the nail grows very slowly, exposure to environmental factors favouritism 
cannot sometimes be avoided, and patients' comorbidities favour relapse and 
reinfection. There are topical treatment solutions for onychomycosis available to 
patients in Romania, conditioned as nail polish, which have proven their effectiveness 

in recent years, and new therapeutic solutions that bring obvious advantages over 
what we had, so far. Sandoz offers a wide and complex range of medicine for the 
treatment of onychomycosis, adapted to the needs of different types of patients. 
Different clinical studies as well as daily experience allow us to choose a therapeutic 
option for each of them, a nail polish with local application, effective and convenient 
to be applied. 
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• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 
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• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 
științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Rolul Lipikar în echilibrarea microbiomului – 
ecosistemul invizibil al pielii sănătoase 

Gabriela Stoleriu  
Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi, România 

Cuvinte cheie: microbiom, Lipikar, patologii cutanate 

Restabilirea echilibrului microbiomului cutanat constituie o componentă importantă 
în tratamentul pielii uscate cu tendință atopică. Dovezi științifice recente au arătat că 
limitarea formării biopeliculei stafilococcice reprezintă un pas important în restabilirea 
acestui echilibru.  

Atunci când vorbim despre pielea sănătoasă, prezența keratinocitelor care secretă 
peptide antimicrobiene (AMP) (cum ar fi catelicidin LL-37, β-defensine și dermicidin) 
asigură protejarea împotriva bacteriilor patogene (inclusiv S. aureus). 

Pe de altă parte, în timpul fazei acute și cronice ale dermatitei atopice, citokinele 
inflamatorii supraexprimate pot stimula creșterea S. aureus determinând formarea de 
biofilm. O astfel de activitate de proliferare pare să susțină selectiv S. aureus în detrimentul 
altor bacterii comensale de la nivel cutanat, sugerând că acesta ar putea induce un 

răspuns adaptativ la semnalele celulelor pielii. 

În rolul său de pionier în studiul microbiomului uman, cercetările LA ROCHE-POSAY 
au demonstrat deja că gestionarea acestuia este o modalitate eficientă de a aborda 
diverse patologii cutanate, precum dermatita atopică, acneea, pielea sensibilă sau 
psoriazis. 

Managementul acestor afecțiuni devine astfel un punct important în creșterea calității 
vieții pacienților, rutina LIPIKAR fiind parte integrantă din soluția terapeutică. 
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The role of Lipikar in balancing the microbiome - the 
invisible ecosystem of healthy skin 

Gabriela Stoleriu  
Faculty of Medicine and Pharmacy, ”Dunărea de Jos” University of Galati, Romania 

Keywords: microbiome, Lipikar, skin conditions 

Restoring the balance of the skin microbiome is an important component in the 
treatment of atopic dry skin. Recent scientific evidence has shown that limiting the 
formation of staphylococcal biofilm is an important step in restoring this balance. 

In healthy skin, keratinocytes secrete antimicrobial peptides (AMP) (such as 
cathelicidine LL-37, β-defensins and dermicidine) to fight against pathogenic bacteria 
(including S. aureus). 

Inflammatory cytokines overexpressed in AD can stimulate the growth of biofilm-
producing S. aureus during both the acute and chronic phases of the disease. Such a 
growth-promoting activity appears to selectively support S. aureus at the expense of other 
bacterial skin commensals, suggesting that S. aureus might take advantage of an 
adaptive response to skin cell signals. 

In its pioneering role in the study of the human microbiome, LA ROCHE-POSAY 
research have already shown that its management is an effective way to address various 
skin conditions, such as atopic dermatitis, acne, sensitive skin, or psoriasis. 

The management of these diseases becomes an important point in increasing 
patient’s quality of life, LIPIKAR routine being an integral part of the therapeutic solution. 
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Gabriela STOLERIU 
 
Conf. Univ. Dr. 
Facultatea de Medicină şi 
Farmacie, Universitatea ”Dunărea 
de Jos” Galaţi, România 

 
 

Scurt CV 

• Medic primar dermatovenerologie 

• Doctor în medicină 

• Atestat în dermato-cosmetologie 

• Formator în dermato-cosmetologie (Lector) 

 

Colaborări: 

• Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași; 

• Derma Clinique, Iași. 

 

Afiliere profesională: 

• Societatea Română de Dermatologie (SRD); 

• Societatea de Medici și Naturaliști – Iaşi (SMN); 

• Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM); 

• Societatea Română de Dermato-Oncologie (SRDO); 

• Asociația Română de Imuno-Dermatologie (ARID); 

• European Academy of Dermato-Venerology (EADV); 

• International Dermoscopy Society (IDS); 

• World Academy of Medical Sciences (WAMS); 

• American Academy of Dermatology (AAD). 

 

Autoare şi coautoare a numeroase articole şi studii in extenso publicate în reviste din 
fluxul științific internațional şi naţional, autoare şi colaboratoare la elaborarea unor cărți de 
specialitate în domeniul medical. Domeniile de interes includ şi dermato-pediatria, 

psihodermatologia, dermato-oncologia, diagnosticul precoce al tumorilor cutanate. 
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Dr. 
Institutul Dermato Estetic 
București, România 

 
 

Implantul de păr în viziunea dermatologului 

 I. Nedelcu 
Egoclinic Hair Clinic, București  

Cuvinte cheie: alopecie, tricologie, implant de păr 

Tratamentul diverselor forme de alopecie reprezintă un domeniu în dezvoltare 
continuă, atât prin prisma cerererii în creștere a pacienților, dar și prin evoluția 
spectaculoasă a mijloacelor terapeutice. În acest context, stabilirea unei atitudini 
profesioniste, cu abordare științifică, stabilirea diagnosticului și prognosticului evolutiv al 
afecțiunii părului, reprezintă fundamentul obținerii unor rezultate de bună calitate. 
Implantul de păr este o intervenție dermato-chirurgicală care necesită o indicație, o 
programare și o abordare tehnică clare, adaptate fiecărui pacient. 

 

Hair implant in the vision of the dermatologist 

I. Nedelcu 
Egoclinic Hair Clinic, Bucharest 

Keywords: alopecia, tricology, hair implant 

The treatment of several types of alopecia means the industry is evolving continuously, 
both through increasing demand of the patients, but also through the progress of 
therapeutic means. In this regard, establishing a professional approach and an 
evolutionary prognosis underlies the high quality results. Hair implant is a dermato-
chirurgical procedure that requires indications, scheduling and a definite technique 
approach that is adjusted to the needs of the patient. 
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Scurt CV 

Din 1997 Conducătorul primei clinici de tricologie și implant de păr propriu din 
România. 

Din 2003 Experiență în tratamente Laser și IPL, cu rezultate remarcabile publicate și 

apreciate la conferințe de specialitate. 

Membru al Comitetului Director al Societății Române de Dermatologie. 

Vicepreședintele Societății Române de Lasere în Medicină și Chirurgie. 

Institutul Dermato Estetic 

Institutul dermato estetic Dr. Irinel Nedelcu, centru de excelență în dermatologie, 
dermato estetică, implant de păr și tratamente laser chirurgicale și estetice încununează 
20 de ani de activitate în domeniu. 

Dr. Irinel Nedelcu, reprezentant al elitei dermatologiei românești, asociază activitatea 
clinică din cadrul spitalului Colentina cu domeniul dermato-estetic și al tratamentelor 
anti-aging din cadrul institutului pe care-l conduce alături de soția sa, Ana Maria Nedelcu. 

În activitatea științifică și de cercetare, Dr. Irinel Nedelcu a elaborat lucrarea de 
doctorat cu tema “Diagnosticul și tratamentul afecțiunilor părului”, este membru în 
comitetul de conducere a Societății Române de Dermatologie, membru al Academiei 
Europene de Dermato-Venerologie și al Societății Internaționale de Chirurgie pentru 
Restaurarea Părului. 

Din anul 1997, în cadrul primei clinici de tricologie din România, dezvolta tehnici de 
diagnostic și tratament al afecțiunilor părului, complexe și precise. Implantul de păr 
propriu, efectuat în urma evaluării pacientului și stabilirii prognosticului pe termen lung, 
se efectuează prin metoda unităților foliculare și asigură rezultate definitive excelente, cu 
aspect identic natural. 
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Dr. 
Clinica ProEstetica București, 
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Îmbătrânirea facială - o problemă complexă cu o 
abordare chirurgicală plastică estetică multi-
strategică curativă și preventivă 

Dana Mihaela Jianu 
ProEstetica Medical 
 

Background: Combatere îmbătrânirii faciale rămâne o preocupare constantă atât în 
rândul bărbaților cât și a femeilor începând de la vârste mai tinere până la senectute, cu 
un vârf între 45 și până la 65 de ani. Îmbătrânirea facială este evaluată cu ajutorul scalei 
Glogau. Sunt discutați termenii medicali cel mai frecvent folosiți în practica curentă. 

Material și metodă: în perioada 2016-2021 au fost analizate datele a 980 de pacienți 
înregistrați cu fotoîmbătrânire cutanată și ptoză palpebrală superioară, ptoza 1/3 externe 
a sprâncenelor. 

S-au consemnat și analizat tipurile de intervenții propuse, atât în ambulator cât și cu 
internare.  

Rezultate: S-a efectuat o evaluare referitoare la strategiile adoptate. 

Concluzii: Rezultate optime în menținerea unei înfățișări armonioase și tinere, se obțin 
prin repetarea tratamentelor ambulatorii dar și combinarea cu tratamente chirurgicale 
cum sunt AdipoLaser Rejuvenation și blefaroplastia superioară. 
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Scurt CV 

Medic primar chirurg plastician, Doctor în Științe Medicale, Cercetător științific. 

Dr. Dana Jianu s-a format ca specialist în chirurgia plastică-estetică, reconstructivă și 
arsuri în cadrul sistemului de educație medicală din România, Spitalul Universitar de 

Chirurgie Plastică, Reconstructivă și Arsuri, București certificat de Ministerul Sănătății din 
România (1993). Este Președinte al Societății Române de Chirurgie Estetică (SRCE) și 
Vicepreședinte al Asociației Chirurgilor Plasticieni din România (ACPR). S-a specializat în 
chirurgie estetică în străinătate cu reputați maeștri: Valeriu Popescu (Hamburg, Germania), 
David Sharp (UK), Giovanni Botti (Salo, Italia), Giorgio Fischer (Roma, Italia), Pierre Fournier, 
Benjamin Ascher (Paris, Franta) și Steven Hoefflin (Santa Monica, USA). 

Este preocupată de medicina translatională, de aspecte inovative și de cercetare, de 
legătură între masa de operație, patul pacientului și masa de laborator. Este cercetător 
științific al Centrului de Cercetare în Medicina și Chirurgie Regenerativă al ProEstetica 
Hospital pe platforma Academiei de Științe Medicale din România și ex. profesor asociat al 
UMF „Carol Davila” București. 

Este membru al Consiliului Colegiului Medicilor București și în Comisia de Specialitate în 
cadrul Colegiului Medicilor din România. Este membru al Board-ului Editorial al Jurnalului 
Oficial ISAPS „Aesthetic Plastic Surgery” Journal. 

Este pionier al chirurgiei estetice în România (din 1994). A organizat multiple manifestări 
științifice – cursuri, simpozioane ISAPS, Congrese Internaționale în România și străinătate, 
dintre care amintim Congres SRCE 2007, 2009, Curs ISAPS 2013 Sinaia, Congres SRCE – ACPR 
2016, Co-Director Curs ISAPS Belgrad 2015, Cairo 2016, Conferinta SRCE- Școala de vara- Curs 
ISAPS 2017. 

Este co-proprietar ProEstetica Group (www.proestetica.ro) și coordonatoarea 
Departamentului de Chirurgie Plastică-Estetica în cadrul Centrului Medical ProEstetica. 

Coordonează activitatea Societății Române de Chirurgie Estetică (SRCE) în calitate de 
Președinte. Are o contribuție importanță națională și internațională în chirurgia plastică 
regenerativă atât ca și chirurg practician cât și în calitate de Președinte al Societății 
Internaționale de Medicină și Chirurgie Regenerativă (SIMCR). Este preocupată de 
performanțele chirurgiei LASER; este Președinte al Societății Europene de Chirurgie Estetică 
Laser (ESLAS). 

Dr. Dana Jianu se concentrează pe chirurgia mamară, primară și secundară și 
regenerativă – postmastectomie, corecția siluetei prin liposculptura, cu un interes special 
pentru reintinerirea feței și gâtului prin metode regenerative chirurgicale fără bisturiu, pe 
transplant de țesut adipos, lasere și PRP, concomitent. Un interes deosebit acordă 
intervențiilor fără cicatrice vizibile: măriri de sâni cu implante transareolar sau tratamentul 
regenerativ al cicatricelor. 
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Prof. Univ. Dr.  
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România 
Institutul Național de Diabet, 
Nutriție și Boli metabolice ”Prof. N. 
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Efectele stilului de viață asupra dermatitei atopice - O 
perspectivă psihodermatologică 

C. Caruntu1,2, Mihaela Adriana Ilie3, Iulia Solomon4, Dalia Bratu4,  
Ana Caruntu5,6, D. Boda2,4 
1Departmentul de Fiziologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, 
București, România 
2Departmentul de Dermatologie, Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli 
metabolice ”Prof. N. Paulescu”, București, România 
3Departamentul de Dermatologie, Spitalul Regional Kalmar, Suedia 
4Laboratorul de Cercetare în Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Carol Davila”, București, România 
5Departamentul de Chirurgie Orală și Maxilofacială, Spitalul Clinic de Urgență Militar 
Central “Carol Davila”, București, România 
6Departamentul de Chirurgie Orală și Maxilofacială, Universitatea ”Titu Maiorescu”, 
Facultatea de Medicină Dentară, București, România 

Cuvinte cheie: dermatita atopică, stres, stil de viață, factori nervoși, psihodermatologie 

Dermatita atopică este o afecțiune cronică inflamatorie a pielii, a cărei etiopatogenie 

multifactorială cuprinde încă numeroase aspecte incomplet elucidate. Evoluția sa este 
recurentă, cu exacerbări ce pot fi asociate unor numeroși triggeri interni sau proveniți din 
mediul înconjurător. Diverse mecanisme de acțiune celulare și moleculare și noi ținte 
terapeutice sunt studiate în încercarea de a crește eficiența tratamentului. Numeroase 
cercetări au evidențiat rolul factorilor nervoși în fiziopatologia dermatitei atopice. De 
asemenea, diverse elemente ale stilului de viață și factorii stresori, pot avea o influență 
semnificativă asupra stării clinice a pacienților. Aprofundarea studierii interconexiunilor 
neuro-imunologice de la nivel cutanat, abordarea pacienților din perspectiva 
psihodermatologică, pot contribui la un mai bun control al evoluției bolii și o mai rapidă 
atingere a obiectivelor terapeutice, ameliorând calitatea vieții pacienților. 
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The effects of lifestyle on atopic dermatitis - A 
psychodermatological perspective 

C. Caruntu1,2, Mihaela Adriana Ilie3, Iulia Solomon4, Dalia Bratu4,  
Ana Caruntu5,6, D. Boda2,4 
1Department of Physiology, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest, Romania 
2Department of Dermatology, “Prof. N. Paulescu” National Institute of Diabetes 
Nutrition and Metabolic Diseases, Bucharest, Romania 
3Dermatology Department, Kalmar County Hospital, Kalmar, Sweden 
4Dermatology Research Laboratory, “Carol Davila” University of Medicine and 
Pharmacy, Bucharest, Romania 
5Department of Oral and Maxillofacial Surgery, "Carol Davila" Central Military 
Emergency Hospital, Bucharest, Romania 
6Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine, "Titu 
Maiorescu" University, Bucharest, Romania 

Keywords: atopic dermatitis, stress, lifestyle, nerve factors, psychodermatology 

Atopic dermatitis is a chronic inflammatory skin condition and its multifactorial 
etiopathogenesis still has many aspects not yet fully elucidated. Its evolution is recurrent, 
with exacerbations that can be associated with numerous internal or environmental 
triggers. Various cellular and molecular mechanisms and new therapeutic targets are 
being studied in an effort to increase the treatment efficiency. Numerous studies have 
highlighted the role of nerve factors in the pathophysiology of atopic dermatitis. Also, 
various lifestyle elements and stressors can have a significant influence on the clinical 
condition of patients. Assessment of the patients from a psychodermatological 
perspective, alongside an in-depth study of the underlying neuro-immunological 
interconnections, could optimize the control of the disease leading to an improved quality 
of life for the patients. 
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Scurt CV 

• Professor of Physiology at “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy in 
Bucharest. 

• Dermatologist at "Prof. N.C. Paulescu" National Institute of Diabetes in Bucharest.  

• Trained in in vivo confocal microscopy, cellular and molecular biology techniques, 
and molecular imaging techniques. 

• Member of International Dermoscopy Society, International League of 
Dermatological Societies, International Union of Physiological Sciences.  

• Research interest: in vivo confocal microscopy, dermatooncology, inflammatory 
skin diseases, neurogenic inflammation, psychodermatology, 
neuroendocrinology of the skin 

• Homepage: https://publons.com/researcher/3539727/constantin-caruntu/ 
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keratoza actinică și rolul 
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prevenția cancerului de piele 
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Algoritmul terapeutic în keratoza actinică și rolul 
fotoprotecției ISDIN în prevenția cancerului de piele 
non-melanom 

Daciana Elena Brănișteanu 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România  
Spitalul Clinic Universitar CF Iași, România 

Cuvinte cheie: keratoză actinică, cancer de piele non-melanon, fotoliază încapsulată în lipozomi 

Keratoza actinică (KA) este o formă frecvent întâlnită de leziune pre-canceroasă a pielii, 
cauzată de expunerea cronică la radiațiile UV, a căror principală sursă este soarele.  

Abordarea terapeutică a KA depinde de încadrarea pacientului în funcție de 
recomandările stabilite de Liga Internațională a Societăților Dermatologice (ILDS) și 
trebuie să țină cont de: numărul, modul de distribuire și caracteristicile leziunilor, de 
preferința pacientului privind modul de tratament (acasă sau la cabinet), durata terapiei, 

toleranța la efectele secundare (de exemplu, durere, inflamație, hipo-pigmentare, 
cicatrici), disponibilitate și cost. 

Terapia fotodinamică (TFD) și Crioterapia reprezintă abordări terapeutice consacrate 
în tratamentul KA. 

Totuși, după acestea, strategiile de protecție solară sunt importante pentru a reduce 
riscul formării de noi leziuni și/sau nevoia de a folosi din nou TFD și Crioterapie.  

Studii recente, majoritatea efectuate în Europa, dovedesc valoarea clinică a produselor 
de protecție solară care conțin enzime de fotoliază încapsulate în lipozomi în cazul 
pacienților care urmează un tratament pentru KA, al pacienților cu grad de risc Fitzpatrick 
foarte ridicat (I-III) și al celor care necesită suport suplimentar în chemo-prevenție în cazul 

bolilor cronice sau tratamentelor medicale. 
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Fotoliaza repară mutațiile și leziunile de ADN induse de radiațiile UV, influențând astfel 
etapele inițiale de carcinogeneză. 

Strategia de fotoprotecție+fotoreparare trebuie inclusă în algoritmul terapeutic de 
prevenție și tratament în KA și cancer de piele non-melanom. Folosirea ISDIN Eryfotona, 
cu tehnologie inovatoare DNA Repairsomes și fotoliază încapsulată în lipozomi a 
demonstrat rezultate ca monoterapie pentru pacienții cu formă ușoară de KA, precum și 
ca adjuvant în TFD și crioterapie. 

 

Therapeutic algorithm in actinic keratosis and the role 
of ISDIN photoprotection in the prevention of non 
melanoma skin cancer 

Daciana Elena Brănișteanu 
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi, Romania 
University Clinical Hospital CF Iasi, Romania 

Keywords: actinic keratosis, non melanona skin cancer, photolyase encapsulated in liposomes 

Actinic Keratosis (AK) is a frequent form of pre-cancerous skin lesion, caused by chronic 
exposure to UV radiation, with the sun as the main source. 

The therapeutic approach in AK depends on the patients’ classification based on the 
recommendations of the International Leage of Dermatological Societies (ILDS) and must 
consider: the number, distribution and characteristics of the lesions, patient’s preferred 
way of treatment (at home or in doctor’s office), duration of the therapy, tolerance to side 
effects (e.g. pain, inflammation, hypo-pigmentation, scarring), availability and cost. 

Photodynamic Therapy (PDT) and Cryotherapy represent standard therapeutic 
approaches in the treatment of AK. 

However, after them, sun protection strategies are important for reducing the risc of 
new lesions and/or the need to use PDT and Cryotherapy again. 

Recent studies, most of them performed in Europe, confirm the clinical value of 
photoprotection products containing photolyase enzimes encapsulated in liposomes in 
pacients that follow a treatment for KA,  those with very high Fitzpatrick risk (I-III) and 
those who need additional care in chemo-prevention in cronical illnesses or medical 
treatments. 

The photolyase repairs the DNA mutations and lesions caused by the UV radiation, 
thus influencing the initial stages of carcinogenesis. 
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A photoprotection and photorepair strategy must be included in the therapeutic 
algorithm of prevention and treatment of AK and NMSC. ISDIN Eryfotona, with innovative 
technology of DNA Repairsomes and photolyase encapsulated in lipozomes, has proven 
results when used as monotherapy in patients with less severe forms of AK, as well as co-
adjuvant in PDT and Cryotherapy. 
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Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 

dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 
injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 

Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 
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• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 

postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 
și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 
științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei SANOFI 

Dupixent – De la cercetare 
clinică la cazuri din viața reală 

 

 

Dermatita atopică de la diagnostic la un tratament de 
calitate - Prezentare de caz 

Laura Endres 
Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea 
 

Dermatita atopică a adultului reprezintă în continuare o problemă de interes major 
pentru dermatologi, fiind de multe ori neglijată sau ignorată de alte specialități. Conform 
criteriilor actuale de diagnostic Hanifin & Rajika, dermatita atopică este o boală foarte 

frecvent întâlnită în ultimii ani dar nediagnosticată. 

Prezentăm cazul unui bărbat 44 ani mediu urban, fără antecedente patologice 
semnificative, care se prezintă în martie  2020 cu: leziuni lichenificate, cruste, leziuni 
postgrataj (axile, plica cotului), veziculizație, zemuire, cruste, descuamare mâini bilateral, 
cheilită angulară, papule, cruste, eritem gambe bilateral, prurit generalizat, insomnii 
severe apărute de aproximativ 2 ani și investigate de diverse specialități medicale 
(medicină internă, alergologie, gastroenterologie, chiurgie generală ș.a.m.d.). Pacientul își 
administrează zilnic Medrol de 8mg sau de 16 mg pentru prurit, cu ameliorare de scurtă 
durată, însoțit de alcool. De asemenea, pacientul prezintă anxietate, depresie severă și o 
stare generală ușor influențată. 

Tratamentul DA  este unul complex și de multe ori cu rezultate minime, recăderile fiind 
frecvente. Terapiile biologice au o eficacitate și siguranță bună în studiile desfășurate până 
în prezent, venind în completarea tratamentelor actuale, iar beneficiile administrării lor 
arată  îmbunătățirea simptomelor și calității vieții pacienților la care acestea s-a 
administrat. 
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Atopic dermatitis from diagnosis to quality treatment 
- Case presentation 

Laura Endres 
Faculty of Medicine and Pharmacy, University of Oradea 
 

Adult atopic dermatitis is still a major concern for dermatologists, often being 
overlooked or ignored by other specialties.  According to current Hanifin & Rajika 
diagnostic criteria, atopic dermatitis is a very common disease in recent years but it is 
undiagnosed. 

We present the case of a 44-year old man, with no significant pathological history, who 
presented in March 2020 with: lichenified lesions, crusts, post-scratch lesions (armpits, 
elbow fold), blistering, crusts, bilateral hand desquamation; angular cheilitis; papules, 
crusts, leg erythema, generalized pruritus, severe insomnia occurred about 2 years ago 
and investigated by various medical specialties (internal medicine, allergology, 
gastroenterology, general surgery, etc.). The patient takes 8 mg or 16 mg of Medrol daily 

for pruritus, with short-term relief, accompanied by alcohol. The patient also experienced 
anxiety, severe depression, and slightly affected general condition. 

The treatment of DA is complex and often with minimal results, having frequent 
relapses. Biological therapies have a good efficiency and they proved to be safe in studies 
conducted so far, complementing current treatments, the benefits of their administration 
improve the symptoms and quality of life for the patients. 
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Laura ENDRES 
 
Conf. Univ. Dr.  
Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Medicină și 
Farmacie, România 
Spital Clinic Pelican Oradea, 
România 

 
 

SCURT CV 

Conferențiar universitar, Coordonator Disciplina Dermatologie, Universitatea din 
Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie.  

Medic primar dermatovenerolog  Spital Clinic Pelican Oradea - înființarea și 

organizarea secției  și ambulatorului de Dermatologie a Spitalului Clinic Pelican Oradea 
din anul 2010. 

Licențiată a doua facultăți : Medicină Genrală (1999) și Farmacie (2006). 

Atestat de Lector în cadrul programului de studii complementare în 
dermatocosmetologie. 

Membru în societăți științifice internaționale și naționale:  

Societatea Româna de Dermatologie(SRD); Asociația Dermatologilor Transilvani; 
Asociația Dermatologilor Români de Sud-Vest; Societatea Româna de Medicina Estetica 
(SRME); Societatea de Dermato-Oncologie (SRDO); Societatea Româna de Dermato-
Patologie (SRDPAT); European Academy of Dermatology and Venereology(EADV); 
International Dermoscopy Society (IDS);   Societatea Româna de Biochimie. 

Autor și coautor: numeroase articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole Q1 
5,583 - Journal of Clinical Medicine; Q1 5,589 - Science of the Total Environment; Q2 4,936 - 
Oxidative Medicine and Cellular Longevity; Diagnostics Q1-3,706; Molecules Q1-4,412; 
European Journal of Pharmacology- Elsevier Q1 4,432); articole BDI și articole recunoscute 
CNCSIS; numeroase premii UEFISCDI. 

Peste 100 de participări la congrese, simpozioane, master class, workshopuri de 
pregatire în vederea îmbunătățirii și perfecționării continue a activității didactice și 
medicale. Speaker la diverse evenimente de educatie medicala continua, simpozioane și 
conferințe medicale. 
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Îndrumător numeroase studii și lucrări de licență. Coordonator studiu: Testarea în 
psoriazis a unei creme obținută din extract liofilizat de Rosa damascena Mill (preparatele 
topice au fost formulate în laboratorul de Tehnologie farmaceutică din cadrul Facultății de 
Farmacie din Debrețin, Ungaria). Studiu elaborat în colaborare cu Facultatea de Farmacie 
din Oradea: Study on the stability and compatibility of the cosmetic products with 
Lavandula angustifolia oil kept in PPH polypropylene homopolymer plastic containers. 

Domenii de interes:  oncologie dermatologică, depistarea precoce a neoplaziilor 
cutanate, studiul patogenezei melanomului, dermatoscopie, prevenția bolilor 
dermatologice, îmbunătățirea calității vieții  pacienților cu afecțiuni dermatologice 
cronice, dermatocosmetologie, dematologie estetică, dermatopediatrie, laser vascular; 
abordări noi ale metodelor analitice în identificarea și determinarea unor substanțe 
farmaceutice și fitochimice, cercetări farmacologice asupra unor substanțe farmaceutice 
și fitochimice. 
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Daniel BODA 
 
Conf. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti, 
România 
Institutul Național de Diabet, 
Nutriție și Boli metabolice ”Prof. N. 
Paulescu” București, România 

 
 

Scurt CV 

Loc de muncă:  

• Funcţia: Cercetator ştiinţific grad I, conferenţiar universitar; 

• Angajator: Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti, 

România; 

• Facultatea de moaşe şi Asistenţă Medicală; Laboratorul de Cercetare de Excelenţă 
în Dermatologie. 

Experienţa profesională: 

• Aprilie 2009 – Septembrie 2011 - Preşedinte, Agenţia Natională a Medicamentului, 
48 Av. Sănătescu, 011478, sector 1, Bucureşti, România; 

• 1999-prezent - Preparator universitar, asistent universitar, cercetător ştiinţific gr.II, 
coordonator Laborator de Cercetare de Excelenţă în Dermatologie, U.M.F. ”Carol 
Davila” Tipul activităţii sau sectorul de activitate; 

• Octombrie 2008-prezent, Medic primar dermato-venerolog – I.N.D.B.N.M. ”N. 

Paulescu” Bucureşti, Compartimentul Dermatolgie, 22-24 Gr. Manolescu, 0111234, 
sector 1, Bucureşti, România. 

Educaţie şi formare: 

• Octombrie 2000-Martie 2003 – Doctorat - Universitatea de Medicină şi Farmacie 
”Carol Davila” Bucureşti; 

• 1999-2008 - Rezidenţiat, Specialitate şi Primariat - Spitalul Clinic Colentina 
Bucureşti, Clinica Dermatologie II 

• 1991-1998 – Licenţă - Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” 
Bucureşti, Facultatea Medicină Generală 
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei NOVARTIS 

All about the patient. 
Complete Management of 
psoriatic patients with 
Cosentyx 

 

 

Cosentyx - It’s all about the patient  

Codrina Ancuța, Georgiana Mihăilă  
 

Boala psoriazică este o afecțiune sistemică inflamatorie, mediată imun, progresivă, 
care afectează întreg organismul, trecând dincolo de piele. Pentru pacienții cu boală 
psoriazică, pielea este doar unul dintre aspectele bolii. 

Pacienții își doresc un tratament cu eficiență dovedită și profil favorabil de siguranță, 
care să țintească toate manifestările bolii psoriazice: 

• Vindecarea leziunilor cutanate; 

• Remisiunea susținută a artritei psoriazice; 

• Tratamentul complet al tuturor manifestarilor bolii, inclusiv al formelor ”dificil de 
tratat”; 

• Controlul comorbidităților prezente și prevenirea aparitiei altor comorbidități; 

• Îmbunătățirea calității vieții , atât fizic cât și psihic. 

Îndeplinirea acestor deziderate presupune diagnosticul, și implicit, tratamentul 
precoce al bolii.  

Date din literatura de specialitate relevă că, în medie, există o întârziere a 
diagnosticului de psoriazis de aproximativ 2,6 ani de la debutul bolii, în timp ce pentru 
diagnosticul de artrită psoriazică această întârziere este în medie de 1,8 ani de la debutul 
simptomelor.  

Cu atât mai importantă devine cunoașterea de către pacient a semnelor și 
simptomelor bolii psoriazice încă din stadiul inițial.  
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Un studiu recent derulat a scos în evidență faptul că numeroși pacienți cu boală 
psoriazică nu realizează complexitatea acestei afecțiuni și nici relația între diferitele 
manifestări ale bolii și comorbiditățile asociate. 

Din același studiu reiese că, în ceea ce privește calitatea vieții, 73% dintre pacienți 
raportează un impact moderat până la foarte mare sau extrem de mare al bolii psoriazice. 

Tratamentul eficient și complet al manifestărilor multiple ale bolii psoriazice este 
esențial pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților. 

Utilizat la nivel mondial la peste 500.000 pacienți, în indicațiile aprobate, și fără 
evidențierea de noi semnale privind siguranța de-a lungul a 5 ani, Cosentyx asigură 
tratamentul complet pentru boala psoriazică. 

Începând din timp tratamentul bolii psoriazice și țintind direct cauza bolii, inflamația 
sistemică, cu Cosentyx, obținem în timp scurt o eficacitate înaltă care este susținută pe 
termen lung, nu doar la nivelul pieli, dar și la nivel articular, în condițiile unui profil de 
siguranță favorabil și menținut în timp. 
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Georgiana 
MIHĂILĂ 
 
Dr.  
Spitalul de Urgență ”E. Beldiman” 
Bârlad, Vaslui, România 

 
 

Scurt CV 

Studii:   

• Septembrie 2015- medic primar dermatolog  

• Ianuarie 2010 – specialist în dermatologie  

• Noiembrie 2003 – admitere în rezidențiat specialitatea dermatovenerologie 

• 1997-2003 –  cursurile Universității “Grigore T. Popa”, Iaşi  

• 1992-1996 – cursurile Colegiului Național “Gh. Roşca Codreanu”, Bârlad  

 

Specializări:  

• Octombrie 2021- Congresul Național de Dermatologie (online) 

• Iulie 2021- DUBAI DERMA  

• Iulie 2021- Primăvara Dermatologică Ieșeană (online) 

• Noiembrie 2020- Psoriasis Masterclass: from theory to practice (virtual) 

• August 2020- 5 Continent Congres (virtual) 

• Iulie 2020- Primăvara Dermatologică Ieșeană- Dermatologia la interfață cu alte 
specialități (online) 

• Iunie 2019- Congresul Mondial de Dermatologie, Milano, Italia 

• Mai 2019- Congresul European de Dermato-Pediatrie, Dubrovnik, Croația 
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• Aprilie 2019- Laser Europe 2019, Iași, România 

• Aprilie 2019 – Primăvara Dermatologică Ieșeană – Dermatologia la interfață cu alte 
specialități 

• Noiembrie 2017- curs: Relaționarea eficiența cu pacientul; formator- Bogdan Joca  

• Octombrie 2017-17th ESPD Annual Meeting, Palma de Mallorca, Spania 

• Septembrie 2017- EADV, Geneva, Elveția  

• Mai 2017- 14th Spring Symposium of EADV, Brussels, Belgia 

• Aprilie 2017- Primăvara Dermatologică Ieșeană – curs postconferință: Patologia 
cutanată infecțioasă din perspective multiple-dermatologie, boli infecțioase și 
microbiologie. 

• Martie 2017- Skin Cancer - Curs de dermatoscopie cu participare internațională, 
București, România 

• Martie 2017- Primăvara Dermatologică Ieșeană - lector: Larva migrans cutanata 

  

Afilieri profesionale:  

• Societatea Română de Dermatologie 

• European Academy of Dermato-Venereology (EADV) 
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Codrina ANCUȚA  
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
România 
Spitalul Clinic Recuperare Iaşi, 
România 

 
 

Profesor universitar, Disciplina Reumatologie, Recuperare, Medicină Fizică şi 
Balneologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi. 

Medic primar reumatologie şi reabilitare, şef clinică Reumatologie 2, Spitalul Clinic 
Recuperare Iaşi  

Coordonator Centru EUSTAR 162, afiliat reţelei EUSTAR (European Scleroderma Trials 

and Research Group) 

Coordonator Centru Capilaroscopie – Network of imaging training center 2016-2021 
(EULAR) 

Training in capilaroscopie (Paris, Franţa, 2004), ecografie musculoscheletală (Paris, 
Franta, 2004; Barcelona, Spania, 2008); osteodensitometrie DXA (Bucureşti, România, 
2006). 

Membru în societăţi ştiinţifice internaţionale: EUSTAR, IASP (International Association 
for the Study of Pain) şi Special Interest Group Musculoskeletal Pain, SLEuro (European 
Lupus Society)  

Domenii de interes: terapia biologică în patologia reumatismală imun mediată, orphan 
disease (Sclerodermia sistemică, miopatii inflamatorii idiopatice), sarcina şi patologia 
reumatismală imun mediată. 
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Simpozion 
LEOPharma 
 
Dermatita atopică – opțiuni de 
tratament activ și proactiv 
pentru rezultate pe termen 
lung  

 

Dermatita atopică – opțiuni de tratament acut și 
proactiv pentru rezultate pe termen lung  

Andreea Molodoi         
 

Dermatita atopică este o afecțiune multifactorială ce urmează un parcurs de recidive 

și atenuări, cu cicluri recurente ale puseurilor. Disfuncția barierei cutanate, alături de 
hiperactivitatea sistemului imunitar, joacă roluri importante în patogeneza bolii și în 
tratamentul acesteia. 

Corticosteroizii topici reprezintă tratamentul de primă linie al puseurilor DA, până la 
două săptămâni. Reduc rapid inflamația și pruritul, aducând o calmare pe termen scurt.  

Tacrolimus țintește atât disfuncția barierei cutanate cât și disfuncția sistemului 
imunitar, are efect favorabil asupra hidratării pielii și asupra pH-ului. 

Tratamentul de întreținere - proactiv, combinat cu tratamentul antiinflamator al 
puseului, sunt factori cheie pentru repararea barierei cutanate.  

Aplicarea proactivă de 2 ori pe saptamaana a unguentului cu tacrolimus, reduce 
numărul de puseuri ce necesită tratament, în comparație cu tratamentul reactiv. 
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Atopic dermatitis - acute and proactive treatment 
options for long-term results 

Andreea Molodoi 
 

Atopic dermatitis is a multifactorial condition that follows a course of recurrences and 
attenuations, with recurrent cycles of outbreaks. Dysfunction of the skin barrier, along with 
hyperactivity of the immune system, plays important roles in the pathogenesis of the 
disease and its treatment. 

Topical corticosteroids are the first-line treatment for seizures, up to two weeks. They 
quickly reduce inflammation and itching, bringing a short-term relief. 

Tacrolimus targets both skin barrier dysfunction and immune system dysfunction, has 
a beneficial effect on skin hydration and pH. 

Maintenance treatment - proactive, combined with anti-inflammatory treatment of 

the outbreak, are key factors in repairing the skin barrier. 

Proactive application of tacrolimus ointment twice a week reduces the number of 
outbreaks that require treatment compared to reactive treatment. 
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Andreea MOLODOI 
 
Dr.  
Spitalul Municipal Roman, 
România 

 
 

• Medic primar dermato-venerologie. 

• Spitalul Municipal de Urgență Roman (angajată din 2008). 

• Atestat de studii complementare în dermato-cosmetologie (din 2012). 

• Membru al Societății Române de Dermatologie. 

• Membru fondator al Asociației Dermatologilor din Moldova.  
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Evelina MORARU 
 
Prof. Univ. Dr.  

 
 

Ținte terapeutice în dermatita atopică la copii 

 

Scurt CV 

A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa "din Iași în 1972, iar în 
1993 a obţinut titlul de Doctor în Medicină la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol 
Davila" din Bucureşti, sub îndrumarea Prof. Dr. Valeriu Popescu. 

Ca și specializări clinice, este medic primar pediatrie, alergologie și imunologie clinică 
și specialist gastroenterologie, cu specializare în hepatologie. Printre interesele sale ca și 
clinician se numără implicațiile complexe ale sistemului imunitar al copilului în 
patogeneza diferitelor boli: hepatite virale, boli metabolice, patologie respiratorie, 
imunologică, digestivă și nutrițională. Temele de cercetare includ modulările imune în 
aceste condiții, precum și particularitățile evolutive ale anumitor patologii la copii (ciroză 
hepatică, steatoză, obezitate, malnutriție, malabsorbție). 

Prof. Dr. Evelina MORARU este membră a Academiei Române de Științe Medicale. Ea 

este autor și coautor al mai multor cărți din domeniul pediatriei și hepatologiei și are peste 
200 de lucrări științifice publicate în România și în reviste științifice internaționale. Este 
redactor-șef al Pediatru.ro, publicație bine cunoscută în România, indexată în mai multe 
baze de date internaționale și care acoperă toate subspecialitățile din domeniul pediatriei. 

Ca o recunoaştere a activităţii sale ştiinţifice şi de cercetare a primit câteva premii 
naţionale şi internaţionale printre care şi Premiul Asociaţiei Române pentru Studiul 
Ficatului pentru Contribuţia la Dezvoltarea Literaturii Ştiinţifice (2006). Este membră a mai 
mult de 20 de societăți științifice atât din țară cât și din străinătate. 
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Dominik HEIM 
 
Prof. Univ. Dr.  
EVF president 2019-2021 
Vein centre, Clinic Hohmad, 
Thoune, Switzerland 
 

 
 

Shave, honey and compression – the Nespresso effect 

Dominik Heim 
Vein centre Clinic Hohmad, Thoune, Switzerland 

Keywords: rebellous ulcers, simple, ecologic 

Introduction: Treatment of venous ulcers are demanding, the main goal is to reduce 
venous hypertension. Locally, several options are possible, the shave technique is the 
ultimate solution. 

Material/Methods: Several cases of venous ulcers, that did not heal after 1 year or did 
not show any tendency of healing within 3 months after the start of treatment were 
operated on with shaving. The harvest zone was treated with biological honey and healed 
uneventfully. Compression was administered in selected cases by wraps in cases where 
the patient was not able to put on compression stockings. 

Results: all ulcers healed in due time, but recurrences were seen, mostly due to the 
malcompliance of the patients. If compression was not carried on as prescribed, the risk 

of recurrence is increased 

Conclusion: Treatment of rebellious venous ulcers with the shave technique, 
treatment of the harvest zone with medical honey and compression with wraps is the 
ultimate solution. According to George Clooney’s slogan of Nespresso – shave, honey and 
compression what else?!     
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Short CV 

• Born in Zürich, Switzerland, 28th August 1949 

• Graduated at the University of Basel, Switzerland, June 1977 

• Postgraduate trainings at different institutions in Switzerland and England 

• Surgeon-in-chief at the Hospital of Frutigen, Switzerland, 1995-2014 

• Since 1st September 2014 

o surgical consultant at the Venous Centre, clinic Hohmad, Thun, CH 

o member of the Medical Insurance Competence-team at lexiatrik, 
Lucerne, CH 

o GP at the Medical Center Arosa, CH 

• Scientific appointments: PD (Privatdozent)/ Lecturer at the University of Basel 

• Board member of: 

o Swiss society for phlebology, SGP; 

o European Venous Forum, EVF; 

o Swiss Society for Traumatology and Insurance Medicine, SGTV; 

o European Society for Trauma and Emergency Surgery, ESTES; 

o Société Internationale de Traumatologie du Ski et Médecine des Sports 
d’Hiver. 

• Honorary member of: 

o Swiss society for surgery, SGC; 

o Swiss society for general surgery and traumatology, SGACT; 

o European Society for trauma and emergency Surgery, ESTES. 

Actual commitments: Annual phlebological workshops in Thun, Invited lecturer to 
phlebological and traumatological congresses, insurance medicine, GP. 
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Razvigor 
DARLENSKI 
 
Assoc. Prof. Univ. Dr.  
Tokuda Hospital Sofia, Bulgaria 

 
 

Dermatologic adverse effect to targeted and 
immunotherapy of cancer 

R. Darlenski  
Tokuda Hospital Sofia, Bulgaria 
 

The wide variety of drug-induced dermatoses requires deep knowledge in this specific 
field. The latest clinical researches has discovered important facts about classification, 
pathogenesis and therapeutic approaches in toxic skin reactions due to target treatment. 
Although dermatologic toxicities with systemic cancer therapies are very frequent, a 
minority of cancer patients visit a dermatologist during their therapy.  

Usually the dermatologic toxicities include impairment of the skin, oral mucosa, hair, 
and nails. The most common adverse reaction is acneiform rash, which is observed in 25–
85% of patients treated by epidermal growth factor receptor and mitogen-activated 
protein kinase kinase inhibitors. BRAF inhibitors most often lead to hyperkeratotic skin 
reactions like hand-foot skin reaction or palmoplantar keratoderma, squamous cell 
carcinoma, keratoacanthomas and maculopapular hypersensitivity-like rash. Immune 
checkpoint inhibitors most frequently induce nonspecific maculopapular rash, but also 
eczema-like or psoriatic lesions, lichenoid reactions, xerosis cutis, and pruritus. mTOR 
inhibitors very often are responsible for the oral mucosal toxicities like mucositis and 
stomatitis, followed by stomatitis associated with multikinase angiogenesis and HER 
inhibitors. Targeted therapies and endocrine therapy also commonly induce alopecia, 
vitiligo, bullous dermatoses etc. Finally, targeted therapies may damage nail folds, with 
paronychia and periungual pyogenic granuloma distinct from chemotherapy-induced 
lesions. It’s important not only to understand the etiopathogenesis but also to establish 
universal treatment guidelines, that can be used by dermatologists, oncologists, 
radiologists, dental specialists etc. The multidisciplinary approach is the most important 
way to achieve higher quality of life in those patients. 
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Scurt CV 

Razvigor Darlenski is a dermatologist, associate professor, coming from Bulgaria. In 
2010 he has defended a PhD thesis on the role of epidermal barrier for skin irritation and 
sensitization, and a DrSci thesis on the epidermal skin physiology adaptation in infancy.  
Currently he is working as dermatologist at Tokuda Hospital Sofia, Bulgaria. Dr Darlenski 

has published more than 150 papers in peer-reviewed journal, 22 book chapters, with h-
index of 18 and more than 1500 citations.  

Dr Darlenski is secretary general of the Bulgarian Dermatological Society, member of 
the Finance committee of the European Academy of Dermatology and Venereology, 
World Allergy Organization, European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 
European Epidermal Barrier Research Network, International society of skin biophysics 
and imaging of the skin (ISBS).  

He is a winner of several awards among which EADV Alumni Lecturer of the Year (2016), 
Albert Kligman Young Investigator Award (2016), Global Education Award of the 
International Society of Dermatology (2013), Inaugural Edward L. Keyes award of the IACD 

(2012), EER fellow award of the ESDR and ASDV (2013), Michael Hornsetin Memorial 
Scholarship of the EADV (2009).   

His research interests are focused on skin barrier, skin allergy, atopic dermatitis, drug 
reactions of the skin and non-invasive methods in dermatology.   
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Our contribution in understanding and treating 
Covid-19 skin disorders 

Torello Lotti 
University of Rome “Guglielmo Marconi” Rome, Italy 
President World Health Academy of Dermatology  

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, acro-ischemia, androgenetic alopecia, chilblain-like eruptions, 

maculopapular rash, purpuric rash, urticaria 

Coronavirus disease (COVID-19) pandemic caused by severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) primarily affects the epithelium of the airways. With 
the increasing involvement of dermatologist in management of this crisis, cutaneous 
symptoms gained more and more attention. In this review, we will describe cutaneous 
symptoms of patients of all ages in association with COVID-19. We will focus on such 
disorders that are caused by direct action of SARS-CoV-2 on tissues, complement, and 
coagulation system and on nonspecific eruption of the systemic viral infection. Drug-
induced reactions are only mentioned in the differential diagnoses. Although more 

systematic investigations are warranted, it becomes clear that some symptoms are clinical 
signs of a milder COVID-19 course, while others are a red flag for a more severe course. 
Knowledge of the cutaneous manifestations of COVID-19 may help in early diagnosis, 
triage of patients, and risk stratification. 

 

Scurt CV 

Prof. Lotti is Full Professor and Chairman of Dermatology and Venereology at 
University of Rome Guglielmo Marconi, Rome, Italy. He is President of the World Health 
Academy, Dermatology since 2013. Director, Centro Studi per la Ricerca Multidisciplinare 
Rigenerativa (CSRMR), of the University of Rome “G.Marconi”, Rome, Italy, since 2015. 



 
 
 
 
 
 

311 

 

He is Honorary Professor of Dermatology – China Medical University Shenyang (2011), 
Lecturer at the New York Academy of Sciences „Howard Fox Memorial Lecture” (14 March 
2012 – New York, NY – USA), and Chair, Executive Scientific Committee Vitiligo Research 
Foundation, New York, NY USA. He has been Full Professor of the Dermatology and 
Venereology Division at University of Florence School of Medicine, Florence, Italy, from 
2006 to 2010. He is Visiting Professor in six International Universities worldwide, and Key 
Note Lecturer in several international dermatology Societies. 

His activities in serving Dermatology have been numerous: President of the Italian 
Society of Dermatology and Venereology (SIDeMaST , 2009-2011) and President of the 
International Society of Dermatology ( ISD, 2009-2011), President of the European Society 
for Cosmetic and Aesthetic Dermatology (2003-2004), Editor in Chief of the Journal of the 
European Academy of Dermatology and Venereology (1992-2002), Editor „Therapeutic 
Hotline”- Dermatologic Therapy (2007-) and served as Editor in Chief of the Giornale 
Italiano di Dermatologia in the period of presidency of the Societa’ Italiana di 
Dermatologia (2009-2011). 

He is Ordinary Member of the main Scientific Societies worldwide (EADV, SIDEV, ESDR, 
ISD, AAD, SID) and Honorary Member of several Scientific Societies of the Dermatology 
field. 

Moreover, he is a Scientific reviewer of ten sectorial journals, among which are the 
British Journal of Dermatology, Journal of Investigative Dermatology, Journal of the 
American Academy of Dermatology , Dermatologic Therapy. 

Professor Lotti is presently Editor in Chief of Dermatologic Therapy by Wiley-Blackwell 
(Oxford U.K, Chicago IL). 

Professor Lotti is Full Professor of Dermatology of the 1st Medical Univeristy of Moscow, 
since January 2020 and Full Professor and Chairman of Dermatology at Univeristy of Rome 
G. Marconi, Rome, Italy. 

He has been invited as Keynote Speaker in 2.136 international and national Congresses 
and has served as Congress President or Chair of a Scientific session in 827 Congresses. 

Prof. Lotti has authored 3.507 scientific publications (629 peer-reviewed articles, 388 
book chapters, 3.650 abstracts and has edited or co-edited 59 books in the field of 
Dermatology and related fileds. 
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Un topic de elecție pentru prevenția și tratamentul 
hiperpigmentarilor specifice pacienților cu boala 
venoasă cronică – KELAPHER! 

Ștefan A. Jianu 
Institutul Venelor, Clinica Proestetica București, România 

Cuvinte cheie: dermatita de stază, pigmentare hemosiderinică, Kelapher, lactoferina lipozomală 

Boala venoasă cronică (BCV) este o afecțiune multifactorială, cu variate semne clinice 
ușoare, cum ar fi telangiectazii sau vene reticulare, până la manifestări severe, precum 
ulcerații venoase1. Clasificarea CEAP delimitează strict severitatea bolii venoase, stadiile 
C3-C6 traducând în practica clinică Insuficiența Venoasă Cronică (IVC)2, consecința directă 
a hipertensiunii venoase locale. Manifestările clinice ale insuficienței venoase sunt edemul 

cronic al membrelor inferioare, hiperpigmentarea și ulcerele varicoase3. Încă din anul 1965 
Myers a evidențiat în cadrul unui studiu că toți pacienții cu IVC prezintă depozite excesive 
de fier la nivelul tegumentului sub formă de hemosiderină4. Hiperpigmentările specifice 
stadiilor CEAP 4-6 rezultă ca urmare a inflamației și creșterii presiunii venoase, ce produce 
dilatarea venoasă și trecerea globulelor roșii prin endoteliu în interstițiu, având ca rezultat 
descompunerea și conversia hemoglobinei în hemosiderină5. Noi evidențe clinice6 au 
demonstrat că supraîncărcarea țesutului cutanat cu fier este prezentă mai ales în stadiile 
avansate ale BVC și se asociază cu modificări cutanate importante, precum 
lipodermatoscleroză și ulcerele varicoase. Administrarea topică a lactoferinei lipozomale, 
un agent important de chelare a fierului liber în organism s-a demonstrat utila și benefică 
la pacienții cu IVC în stadiul C4-C6 CEAP, contribuind semnificativ la reducerea coloritului 
asociat pigmentărilor hemosiderinice, edemului de gambă și scorului durerii, 
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concomitent cu stimularea vindecării ulcerelor de gambă și îmbunătățirea calității vieții 
pacienților. KELAPHER este unica gamă brevetată de dispozitive medicale pe bază de 
Lactoferină lipozomală 15% și reprezintă în prezent tratamentul topic de elecție pentru 
prevenția și tratamentul hiperpigmentărilor hemosiderinice la pacienții cu BVC și ulcere 
varicoase. În cadrul simpozionului se vor prezenta studiile care evidențiază proprietățile 
Lactoferinei lipozomale și utilitatea gamei Kelapher la pacienții cu BVC, din perspectiva 
medicului flebolog și experiența în cadrul Institutului Venelor de la clinica Proestetica din 
București. 
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Clinica ProEstetica, București, 
România 

 
 

Scurt CV 

• Doctor în medicină; 

• Medic primar chirurgie generală, competența în chirurgie laparoscopică; 

Dr. Ștefan Jianu este absolvent al Facultății de Medicină Generală din cadrul U.M.F. 
“Carol Davila”, București, în anul 1988, cu media generală 10, medic specialist chirurgie 
generală în 1993, doctorand în 1994, medic primar chirurgie generală în 1998, din 2000 
obține competență în chirurgie laparoscopică iar în 2001 devine “Doctor în medicină” al 
U.M.F. “Carol Davila”. Este membru fondator și președinte al Institutului Venelor iar din 
1994 până în prezent continuă să conducă Departamentul de chirurgie generală și 
flebologie al Clinicii ProEstetica. 

Dr. Ștefan Jianu este un pionier al chirurgiei miniinvazive în România, realizând o serie 
întreagă de premiere naționale precum primele operații laparoscopice pentru ulcer 
perforat (1995 – Spitalul de Urgență), primele operații de hernie fără internare (1997 – 
PROESTETICA), primele flebectomii microchirurgicale (1998), primele operații de varice cu 
laser endovenos în 2004 – Clinica PROESTETICA și primele scleroterapii cu spumă 
ecoghidate în același an. Are o mare experiență în chirurgia varicelor – peste 30 de ani, cu 
cea mai mare cazuistică de proceduri cu laser endovenos, pe care îl practică de peste 16 
ani în boala varicoasă dar și o îndelungată practică a laserului transcutan și scleroterapiei 
pentru telangiectazii, venule și varice nesistematizate. 

Are peste 100 prezentări la Congrese și Conferințe naționale și internaționale, cu 
articole publicate în Revista română de flebologie, în Revista română de chirurgie, în 
Hernia, în British Journal of surgery, International Angiology etc. Este autor și coautor al 
mai multor monografii și ghiduri, este membru al multor societăți academice, precum – 
Societatea română de flebologie, Societatea Internațională de Medicină și Chirurgie 
regenerativă, Societatea română de chirurgie, Societatea română de limfologie, Colegiul 
american de flebologie, Societatea franceză de flebologie, Societatea europeană de hernie 

și trăiește cu speranța de a face cât mai mult bine semenilor săi. 
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Vascular causes of lower extremity wounds – clinical 
features, diagnostic tests and treatment 

 

Scurt CV 

Dr. Niazi is board certified in Internal Medicine, Cardiovascular Diseases and 
Interventional Cardiology by the American Board of Internal Medicine. In addition he is 
certified in Vascular Medicine Board and in Endovascular Board by the American Board of 
Vascular Medicine. He has had extensive experience working in some of the leading 
institutions of the world including USA. He joined Emory University in 2003. He has trained 
many cardiologists and has done mini-seminars in how to do and read non-invasive 
Doppler techniques for the diagnosis of vascular diseases and complex interventional 
procedures. He has written two book chapters in Interventional Cardiology 2nd edition on 
PAD and chronic venous disease. He has pushed cardiologists to look for vascular disease 
outside the heart. Dr. Niazi is a prolific teacher and besides teaching medical students, 
residents and cardiology fellows, he has been invited to give lectures, grand rounds locally, 
nationally and internationally. He has done live demonstration cases demonstrating 
various endovascular techniques in different countries. He enjoys working with other 
physicians and learning from them. 
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Rolul Sulodexid în afecțiunile vasculare! 

Antoniu Octavian Petriș, Daniel Constantin Brănișteanu  
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România 

Cuvinte cheie: sulodexid original, stres tensional, antitrombotic, boală venoasă cronică, 

retinopatie diabetică, complicații microvasculare, leziuni vasculare, funcție endotelială 

Boala venoasă cronică netratată poate avea o evoluție progresivă având un impact 
semnificativ asupra calității vieții pacienților. Factorii de risc ai bolii venoase împreună cu 
stresul tensional, determină alterarea morfologică și funcțională a glicocalixului endotelial 
și a endoteliului contribuind astfel la dezvoltarea bolii venoase. În boala venoasă cronică 
hipertensiunea venoasă va activa tromboza, inflamația parietală și remodelarea vasculară. 

Tratamentul cu glicozaminoglicani (ex. Vessel Due F® - sulodexid original, considerat 
un precursor natural de glicocalix, un glicozaminoglican compozit 80% heparan-sulfat și 
20% dermatan-sulfat) poate reface și menține integritatea glicocalixului endotelial. 

Diabetul zaharat este o patologie care poate duce frecvent la complicații 
microvasculare, precum picior diabetic, retinopatie diabetică și nefropatie diabetică (boala 

renală cronică), ca urmare a stresului chimic și metabolic generat de valorile crescute ale 
glicemiei asociate creșterii rezistenței tisulare la insulină. 

În cazul unui pacient cu retinopatie diabetică măsurile terapeutice trebuie să vizeze în 
primul rând eliminarea/reducerea factorilor de risc, limitarea evoluției leziunilor vasculare, 
ameliorarea hemodinamicii și refacerea structurii peretelui vascular. 

Tratamentul cu Vessel Due F® a înregistrat o creștere semnificativă a grosimii stratului 
de glicocalix măsurat la nivelul vaselor retiniene, susținând în acest fel caracterul 
vasculotrop marcant în refacerea endoteliului și a glicocalixului vascular, cu ameliorarea 
consecutivă a hemodinamicii și a funcției endoteliale. 
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The role of Sulodexide in vascular diseases! 

Antoniu Octavian Petriș, Daniel Constantin Brănișteanu  
"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania 

Keywords: original sulodexide, antithrombotic, chronic venous disease, diabetic retinopathy, 

microvascular complications, vascular lesions, endothelial function 

Untreated chronic venous disease can have a progressive evolution with a significant 
impact on patients’ quality of life. 

The risk factors of venous disease together with the tensional stress, determine the 
morphological and functional alteration of the endothelial glycocalyx and of the 
endothelium, thus contributing to the development of venous disease. 

In chronic venous disease, venous hypertension will activate thrombosis, parietal 
inflammation, and vascular remodeling. 

Treatment with glycosaminoglycans (eg Vessel Due F®, considered a natural 

precursor of glycocalyx, a composite glycosaminoglycan 80% heparan sulfate and 20% 
dermatan sulfate) can restore and maintain the integrity of the endothelial glycocalyx. 

Diabetes is a condition that can frequently lead to microvascular complications, such 
as diabetic foot, diabetic retinopathy and diabetic nephropathy (chronic kidney disease), 
due to chemical and metabolic stress caused by high blood sugar levels associated with 
increased tissue resistance to insulin. 

In the case of a patient with diabetic retinopathy, the therapeutic measures must 
primarily aim at eliminating / reducing the risk factors, limiting the evolution of the 
vascular lesions, improving the hemodynamics and restoring the structure of the vascular 
wall. 

Vessel Due F® treatment proved a significant increase in the thickness of the 
glycocalyx layer measured in the retinal vessels, thus supporting the marked 
vasculotropism in the restoration of the endothelium and vascular glycocalyx, with the 
consequent improvement of hemodynamics and endothelial function. 

  



 
 
 
 
 
 

318 

 

Antoniu 
Octavian PETRIȘ 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
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Scurt CV 

Experienţa profesională: 

• octombrie 2016-prezent - profesor universitar – Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași; 

• 2013- 2016 - Conferențiar universitar – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore 
T. Popa” Iași; 

• 2009-2013 - Șef de lucrări – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” 
Iași; 

• 2003-prezent - Medic primar – Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iasi; 

• 1998–2003 - Medic specialist – Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iasi; 

• 1994 – 1998 - Medic rezident - Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iasi. 

 

Membru: 

• Membru în Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași (2016-

2020); 

• Președintele Comisiei Senatului de strategie instituțională și evaluare academică 
(2016-2020); 

• Director de Departament (interimar) (octombrie 2015- martie 2016) Departament 
“Medicale I”; 

• Membru în Consiliul Profesoral – Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină 
și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași (2012-2016); 

• Membru în Consiliul Departamentului “Medicale I” Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași (2011-2016, 2016-2020); 
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• Membru în Comisia pentru învățământul postuniversitar și problemele rezidenților 
(hotarârea Senatului U.M.F. “Grigore T. Popa “ Iași din 9.06.2008. Decizia 
434/10.06.2008); 

• 2013: coordonator USTACC - Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al 
pacienților Cardiaci Critici, Clinica de Cardiologie; 

• 2014 șeful Secției Clinice de Cardiologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. 
Spiridon” Iași. 
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Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, 
România 
Clinica ”Retina Center” Iaşi, 
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Scurt CV 

Titluri profesionale: 

• Conferențiar şi Titular de Curs la Disciplina Oftalmologie a Universităţii de 
Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi 

• Specialist în Retinologie, Şeful Clinicii ”Retina Center” Iaşi, România 

• Membru fondator şi membru în Comitetul de Conducere a Societăţii Române 
Retina 

• Membru în Consiliul de conducere a Societăţii Române de Oftalmologie 

• Titlu onorific de FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology) acordat 
în 2014 pentru merite profesionale şi contribuţia adusă şcolii de retinologie 
româneşti 

• Editor Asistent şi membru în Comitetul Editorial Naţional al “Romanian Journal of 
Ophthalmology” 

• Membru Euretina (European Society of Retina Specialists) 

 

Calificări: 

•  Titlu de Doctor Medic a Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Grigore T Popa” Iaşi, 
1991 

•  AFSA în oftalmologie, specializarea retină, la Universitatea Claude Bernard, Lyon, 
France 

• Medic primar oftalmolog din 2000 

• Doctor în Știinţe Medicale din 2006 datorită Lucrării în Retinologie 
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• Stagii de pregătire în patologia medicală şi chirurgicală a retinei în departamente 
de specialitate din Lyon, Franta; Louisville, SUA; Gent, Belgia; Frankfurt, Berlin şi 
Wurzburg, Germania 

 

Contribuţii ştiinţifice şi profesionale: 

• Crearea primului centru de retină medicală, laser şi chirurgicală într-un spital 
public din zona Moldovei în 1997 

• Implicarea constantă în promovarea şi implementarea de noi metode 
diagnostice, tratamente medicale şi chirurgicale în patologia retinei 

• Cooperare ştiinţifică şi implicare activă în 7 studii clinice internaţionale 

• Peste 50 de articole şi capitole de carte publicate 

• Peste 150 de prezentări ştiinţifice la Congrese Naţionale şi Internaţionale 

• Speaker invitat la Conferinţe şi Congrese de specialitate 
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Sesiune ştiinţifică organizată cu 
susţinerea companiei ABBVIE 

Managementul pacientului cu 
psoriazis – provocări în 
practica clinică 
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Dr.  
Spitalul Municipal Roman, 
România 

 
 

Scurt CV 

• Medic primar dermato-venerologie. 

• Spitalul Municipal de Urgență Roman (angajată din 2008). 

• Atestat de studii complementare în dermato-cosmetologie (din 2012). 

• Membru al Societății Române de Dermatologie. 

• Membru fondator al Asociației Dermatologilor din Moldova. 
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Daniela Nicoleta 
VASILUȚ 
 
Dr.  
C.M.I. Dr. Vasiluț Daniela Vatra 
Dornei, România 

 
 

Scurt CV 

Experienţa profesională: 

• 2008-2014 medic specialist dermatolog - administrator C.M.I. Dr. Vasiluț Daniela; 

• 2014-2018 administrator Centrul de Estetică Danaderm; 

• 2015-2018 medic primar dermatolog. 

 

Educaţie şi formare: 

• Diplomă de bacalaureat (1997) – Liceul ”Ion Luca” (1993 – 1997), Vatra Dornei; 

• Diplomă de doctor-medic (2003) – U. M. F. ”Grigore T. Popa” Iaşi, Facultatea de 
Medicină Generală (1997 – 2003); 

• Rezidentiat în specialitatea dermato-venerologie la Clinica Dermatologică a 
Spitalului Clinic de Urgenţe ”Sf. Spiridon” Iaşi (2003 -2008); 

• Medic specialist dermato-venerolog (examen susţinut în sesiunea noiembrie 

2008); 

• Diploma de Master - ”Management sanitar” (2007 -2008). 

 

Membră: 

• Societatea Română de Dermatologie (SRD); 

• European Academy of Dermatology and Venerology (EADV); 

• Asociația dermatologilor din Moldova. 
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Conf. Univ. Dr. 
Facultatea de Medicină şi 
Farmacie, Universitatea ”Dunărea 
de Jos” Galaţi, România 

 
 

Scurt CV 

• Medic primar dermatovenerologie 

• Doctor în medicină 

• Atestat în dermato-cosmetologie 

• Formator în dermato-cosmetologie (Lector) 

 

Colaborări: 

• Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași; 

• Derma Clinique, Iași. 

 

Afiliere profesională: 

• Societatea Română de Dermatologie (SRD); 

• Societatea de Medici și Naturaliști – Iaşi (SMN); 

• Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM); 

• Societatea Română de Dermato-Oncologie (SRDO); 

• Asociația Română de Imuno-Dermatologie (ARID); 

• European Academy of Dermato-Venerology (EADV); 

• International Dermoscopy Society (IDS); 

• World Academy of Medical Sciences (WAMS); 

• American Academy of Dermatology (AAD). 

 

Autoare şi coautoare a numeroase articole şi studii in extenso publicate în reviste din 
fluxul științific internațional şi naţional, autoare şi colaboratoare la elaborarea unor cărți de 
specialitate în domeniul medical. Domeniile de interes includ şi dermato-pediatria, 

psihodermatologia, dermato-oncologia, diagnosticul precoce al tumorilor cutanate. 
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C.Ș gr.I Dr.  
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
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Anafilaxia 

V. Benea1, Simona-Roxana Georgescu1,2 
1Clinica de Dermato-venerologie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Victor 
Babeş” Bucureşti 
2Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" Bucureşti 

Cuvinte cheie: anafilaxie, reacții alergice, autoinjector cu adrenalină 

Anafilaxia, cea mai severă formă de prezentare a reacțiilor alergice acute, poate fi 
definită drept o reacție sistemică acută, ce afecteză mai multe organe, cu evoluție rapidă, 
potențial letală, determinată de eliberarea mediatorilor chimici din mastocitele și 
bazofilele activate ca urmare a expunerii la un alergen cunoscut sau probabil și care 
necesită intervenția medicală de urgență. Incidența anafilaxiei, care variază între 8 și 50 de 
cazuri la 100.000 locuitori, este în continuă creștere, cel puțin în statele industrializate. În 
ciuda progreselor obținute în înțelegerea mecanismelor fiziopatologice ale reacțiilor 
alergice, de multe ori manifestările clinice ale anafilaxiei nu sunt recunoscute, diagnosticul 
este adeseori omis, măsurile terapeutice, inclusiv administrarea adrenalinei, sunt 
întârziate, iar pacienții sunt subinvestigați. 

Din punct de vedere fiziopatologic reacțiile implicate în anafilaxie pot fi alergice 
(mediate prin mecanisme imunologice – IgE, IgG sau complexe imune) sau non-alergice 
(prin intermediul complementului sau bradikininei care activează nespecific mastocitele 
și bazofilele). Cei mai frecvenți factori trigger ai anafilaxiei sunt alergenele alimentare, 
medicamente și veninul de Hymenoptera; prevalența acestora variază în funcție de 
regiunea geografică și de vârsta pacienților. 

Diagnosticul anafilaxiei se bazează în principal pe criterii clinice. Manifestările cutanate 
și/sau mucoase (urticarie, angioedem) sunt prezente în cele mai multe cazuri, fiind 
considerate în mod tradițional drept o condiție sine qua non pentru stabilirea 
diagnosticului. Alte afectări de organ ce sugerează diagnosticul de anafilaxie, mai ales 
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dacă apar după expunerea la un posibil alergen, sunt manifestările respiratorii (edem 
laringian, bronhospasm), cardiovasculare (hipotensiune) sau gastrointestinale (crampe 
abdominale, vărsături). Triptaza, care reflectă degranularea mastocitelor și a bazofilelor, 
reprezintă standardul de aur al investigațiilor de laborator, creșterea sa în faza acută fiind 
diagnostică. 

Anafilaxia reprezintă o urgență medicală majoră care necesită recunoașterea și 
inițierea rapidă a tratamentului, cu internarea într-un serviciu de urgență. Managementul 
pacientului depinde de severitatea reacției inițiale și de răspunsul la tratament. Sunt 
necesare administrarea cât mai precoce a adrenalinei și măsuri de susținere a funcțiilor 
vitale. Adrenalina reprezintă singura medicație care poate salva viața pacienților și care 
este eficientă pentru toate manifestările anafilaxiei. După remiterea episodului acut sunt 
necesare investigații pentru evidențierea posibilului factor trigger și măsuri de educare a 
pacienților, inclusiv pentru utilizarea adrenalinei auto-injectabile. 

 

 

Anaphylaxis 

V. Benea1, Simona-Roxana Georgescu1,2 
1Dermato-venereology Clinic, "Victor Babeș" Clinical Hospital for Infectious and 
Tropical Diseases Bucharest 
2University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" Bucharest 

Keywords: anaphylaxis, allergic reactions, adrenaline autoinjector 

Anaphylaxis, the most severe clinical presentation of acute allergic reactions, can be 
defined as an acute multiorgan systemic reaction, with rapidly, potentially fatal evolution, 
caused by the release of chemical mediators from mast cells and basophils activated as a 
result of exposure to a known or probable allergen and requiring emergency medical 
intervention. The incidence of anaphylaxis, which ranges from 8 to 50 cases per 100,000 

inhabitants, is constantly increasing, especially in industrialized states. Despite the 
advances in understanding the pathophysiological mechanisms of allergy, frequently the 
clinical manifestations of anaphylaxis are under-recognized, the diagnosis is often missed, 
therapeutic measures, including the epinephrine use, are delayed, and patients are under-
investigated. 

From a pathophysiological point of view, the reactions involved in anaphylaxis can be 
allergic (mediated by immunological mechanisms – IgE, IgG or immune complexes) or 
non-allergic (eg, direct activation of mast cells and basophils by bradykinin or 
complement). Food, drug, and Hymenoptera venom are the most common elicitors of 
anaphylactic reactions; their prevalence varies depending on the geographical region and 
the patients’ age. 
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Anaphylaxis is primarily a clinical diagnosis. Cutaneous and/or mucosal involvement 
(urticaria, angioedema) is present in most cases, traditionally being considered as a sine 
qua non condition for diagnosis. Other organ involvements that suggest the diagnosis of 
anaphylaxis, especially if they occur after exposure to a possible allergen, are respiratory 
(laryngeal edema, bronchospasm), cardiovascular (hypotension) or gastrointestinal 
(abdominal cramps, vomiting) manifestations. Triptase, which reflects the degranulation 
of mast cells and basophils, is the gold standard laboratory test of IgE-mediated 
anaphylaxis, its increase in the acute phase being diagnostic.  

Anaphylaxis is a major medical emergency that requires immediate recognition and 
rapid initiation of treatment, with admission to an emergency department. Patient 
management depends on the severity of the initial reaction and the response to 
treatment. It is necessary to administer adrenaline as early as possible and measures to 
support vital functions. Adrenaline is the only life-saving medication and is effective for all 
manifestations of anaphylaxis. After remission of the acute episode, investigations are 
needed to highlight the possible trigger factor and measures to educate patients, 
including the use of auto-injectable epinephrine. 

 

Scurt CV 

Experienţa profesională: 

• Prezent: cercetător ştiinţific principal gr. I, Laboratorul de cercetare dermato-

venerologie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Victor Babeş” Bucureşti; 

• 2002-2012: cercetător ştiinţific principal gr. I, Centrul Dermato-venerologic, Spitalul 
Clinic de Dermatologie “Prof. dr. Scarlat Longhin” Bucureşti; 

• 1996: cercetător ştiinţific gr. II, Centrul Dermato-venerologic, Spitalul Clinic de 
Dermatologie “Prof. dr. Scarlat Longhin” Bucureşti; 

• 1994: medic primar dermato-venerolog, Spitalul Clinic de Dermatologie “Prof. dr. 
Scarlat Longhin” Bucureşti; 

• 1989: cercetător ştiinţific gr. III, Centrul Dermato-venerologic, Spitalul Clinic de 
Dermatologie “Prof. dr. Scarlat Longhin” Bucureşti; 

• 1989: medic specialist dermato-venerolog; Spitalul Clinic de Dermatologie “Prof. 
dr. Scarlat Longhin” Bucureşti; 

• 1983: medic-doctor în medicină generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Carol Davila” Bucureşti; prerepartiţie în cercetarea clinică medicală la Centrul 
Dermato-venerologic Bucureşti; 

• Coordonator al Laboratorului de cercetare dermato-venerologie, Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase şi Tropicale ”Victor Babeş” Bucureşti 

• 2009-2012: Manager, Spitalul Clinic de Dermatologie “Scarlat Longhin”, Bucureşti; 
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• 2004-2009: Director Medical, Spitalul Clinic de Dermatologie “Scarlat Longhin”, 
Bucureşti; 

• 1993-prezent: Şeful Laboratorului de Alergologie, Laboratorul de cercetare 
dermato-venerologie. 

• Activităţi şi responsabilităţi principale: 

• Activitate de cercetare – Laboratorul de cercetare dermato-venerologie, Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş” Bucureşti; 

• Asistenţă medicală specialitatea dermato-venerologie – Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Tropicale ”Victor Babeş” Bucureşti; 

 

Educaţie şi formare: 

• 2002: cercetător ştiinţific principal gr. I, Academia de Ştiinţe Medicale, România; 

• 2001: doctor în ştiinţe medicale, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol 
Davila” Bucureşti; 

• 1996: cercetător ştiinţific gr. II, Academia de Ştiinţe Medicale, România; 

• 1994: medic primar dermato-venerolog; 

• 1989: cercetător ştiinţific gr. III, Academia de Ştiinţe Medicale, România; 

• 1989: medic specialist dermato-venerolog; 

• 1977-1983: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, medic-
doctor în medicină generală; 

• 1972-1976: Colegiul Naţional ”Vasile Alecsandri” Galaţi. 
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Vremea compasiunii în medicină 

Nicolae Iordache Iordache 
 

Deși niciodată nu a existat o vreme a lipsei de compasiune în medicină, sunt semne 
care indică iminența unei noi ere în medicină, aceea în care compasiunea va juca un rol 

esențial. De-a lungul mileniilor, compasiunea dar și penuria de servicii medicale au ținut 
în viață profesia medicală. Asta în condițiile în care multe dintre remediile vremurilor erau 
în cel mai bun caz ineficiente dacă nu chiar criminale de ar fi să ne luăm după standardele 
moderne de practică. Însă de îndată ce medicina a devenit chiar eficace salvând și 
prelungind vieți într-o măsură fără precedent, componenta cognitivă a actului medical a 
luat de-a dreptul fața componentei umane a îngrijirii integrând-o întru-n fundal fără prea 
multa formă și contur.  

Daca omenirea va evolua în direcțiile care se prefigurează astăzi, multe dintre 
aspectele cognitive ale exercitării actului medical vor fi preluate de sisteme evoluate de 
inteligență artificială. Când rezultatele analizei computerizate vor depăși în acuratețe 
media interpretărilor oferite de personalul medical curent dinamica actului medical se va 
schimba radical. Ca ordin de timp este de așteptat ca studenții de azi de la medicină să se 
confrunte cu această realitate către apogeul carierei lor. Pentru ca profesioniștii din 
medicină să prospere în asemenea vremuri abilitatea esențială va fi capacitatea de excela 
în interacțiunile cu pacienții și apropiații relevanți ai acestora. Este greu de imaginat că 
aceasta abilitate va putea fi internalizată unor sisteme electronice. 

Beneficiile îngrijirii cu compasiune așa cum reies ele din cercetările momentului se 
răsfrâng în 4 direcții: (1) pacienți mai sănătoși mai devreme precum și aparținători mai 
implicați, motivați sau mai rezonabili, (2) medici mai mulțumiți de ei înșiși, care fac mai 
puține greșeli și care intră mai rar în burn-out, (3) unități de furnizare a serviciilor de 
sănătate mai profitabile și mai de succes și (4) o povară financiară mai mică și rezultate 
mai bune ale sistemelor de sănătate. 
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Aceasta sesiune precum și lansarea de carte (ReUMANIZAȚI! – Reflecții ghidate despre 
comunicare, compasiune și dezvăț) cu care se va încheia vor prezenta pe scurt deopotrivă 
nevoia și posibilități de a oferi compasiune în medicina modernă românească. 

 

Scurt CV 

Nicolae Iordache Iordache este deopotrivă consultant, trainer şi autor. 

A absolvit facultatea de medicină în 1995 şi un master în administrarea afacerilor în 
2002. Este doctorand în Comunicare la SNSPA. 

Are 5 ani de experienţă în managementul ONG-urilor, 11 ani de experienţă directă în 
industria farmaceutică şi 10 ani în consultanţă de management şi oferirea de training 
pentru dezvoltarea angajaţilor companiilor în sfera sănătăţii. 

În 2013 a publicat în colaborare cu Olivian Breda cartea “Cine eşti tu, doctore?”, ghidul 
medicilor români pentru a-şi construi cariera în jurul unui brand propriu respectabil. În mai 
2015 a lanasat cartea “Re-Prezintă! – De ce şi cum să îmbrăţişezi discursul Schimbării în 
sănătate”, în care pledează pentru prezentări care să producă schimbări în sănătate. 
Întreţine blogul www.cetd.ro dedicat celor care lucrează în sănătate. Este columnist la 
Viaţa Medicală. 
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Dr.  
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Ghid de tratament în rozacee 

Mihaela Vidan Popa, Mirela Nichita, C. Giurcăneanu 
Clinica Medlife Grivița București 
Spitalul Elias București 
 

Rozaceea este o boală cutanată inflamatorie cronică și recidivantă care afectează în 
primul rând fața. Se exprimă clinic prin flush-uri la nivelul feței, eritem, telangiectazii și 
papulo-pustule asemănătoare acneei. Prevalența geografică a acestei boli variază între 1% 
și 22%. Diagnosticul diferențial este larg iar tratamentul este uneori dificil în funcție de 
stadiul bolii. Pentru leziunile eritematoase și telangiectazii, terapia cu lumină intens 
pulsată (IPL) și laser, sunt opțiuni terapeutice populare. Pentru rozaceea 
papulopustuloasă, atât antibioticele topice și sistemice cât și retinoizii topici și sistemici 
sunt utilizate. Totodată, ivermectina, un agent acaricid este o alternativă terapeutică. În 
stadiile avansate, hiperplazia glandelor sebacee duce la apariția rinofimei. Laserele 
ablative sunt o alternativă terapeutică larg întâlnită azi. Lucrarea reprezintă o 
sistematizare a materialului publicat în revista JEADV 2017,31,1775–1791 cu actualizarea 
terapiilor pentru rozacee pâna la această dată.  
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Guideline for the treatment of rosacea 

Mihaela Vidan Popa, Mirela Nichita, C. Giurcăneanu 
Medlife Clinic Grivița Bucharest 
Elias Hospital Bucharest 
 

Rosacea is a chronic and frequently relapsing inflammatory skin disease primarily 
affecting the central areas of the face. Rosacea is characterized by symptoms of facial 
flushing and a spectrum of clinical signs, including erythema, telangiectasia, coarseness 
of skin, and an inflammatory papulopustular eruption resembling acne. Its geographic 
prevalence varies from 1% to 22%. The differential diagnosis is wide, and the treatment is 
sometimes difficult and varies by stage of rosacea. For erythematous lesions and 
telangiectasia, intense pulsed light (IPL) therapy and lasers are popular treatment option. 
For papulopustular rosacea, topical antibiotics, topical and systemic retinoids, as well as 
systemic antibiotics are used. A topical acaricidal agent, ivermectin, has undergone clinical 
development and is now on the market. In the later stages, hyperplasia of the sebaceous 
glands develops, resulting in phymatous growths such as the frequently observed 
bulbous nose or rhinophyma. Ablative laser treatments have largely replaced classical 
abrasive tools. Our presentation is an adjustment of scientific material published in JEADV 
2017,31,1775–1791 with some up-to-date information with regards to rosacea treatment. 

 

Scurt CV 

Absolventă a Facultății de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie 
Craiova, în anul 1999. 

Și-a efectuat rezidențiatul în specialitatea Dermato-Venerologie în Spitalul Elias 
București, sub îndrumarea Prof. Călin Giurcăneanu. De atunci până în prezent, și-a 
desfășurat activitatea ca medic specialist, ulterior medic primar, în Hyperclinica Medlife 
Grivița Bucuresti. 

Ariile de interes sunt dermato-patologia, accesând cursul de ”Dermatopatologie 
Diagnostică” acreditat de London Royal Collage of Pathologist in 2015, precum și dermato-
chirurgia și dermato-estetica. 

Este membră a Societății Europene de Dermato-Venerologie (EADV), a Societății 
Române de Dermato-Venerologie și a Primăverii Ieșene. 

Are competență în chirurgie dermatologică, dermatoscopie și dermatologie estetică, 
având experiență în augmentarea cu fillere de umplere, injectări toxină botulinică, 
peelinguri chimice, tratamente de reîntinerire cu laser, mezoterapie și liftare cu fire. 
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Nevusul sebaceu al lui Jadassohn – experiența noastră 
de 20 de ani 

P. Plămădeală1, Doina Mihăilă1, L. Plămădeală2, M. Plămădeală2,  
A.V. Pătrașcu3, Ina Mămăligă3, Melania Florina Macovei3, Elena Cojocaru4 
1Serviciul de Anatomie Patologică și Prosectura Spitalul Clinic de Copii ”Sf. Maria” Iași 
2U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași 
3Anatomie Patologică Iași 
4Disciplina de Anatomie Patologică, U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași 
 

Nevul sebaceu al lui Jadassohn reprezintă un hamartom congenital al unității 
foliculare pilosebacee. A fost descris pentru prima dată în 1895 de Josef Jadassohn. 
Prezentăm 14 cazuri de diagnosticate în perioada 2003-2022 în Serviciul de Anatomie 
Patologică al Spitalului de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria”, Iași. Sexul feminin a fost 
afectat în aceeași măsură ca și băieții (1:1). 8 dintre cei 14 pacienți au prezentat alte leziuni, 
dar nu a fost identificată nicio asociere cu sindromul nevului sebaceu. Localizarea 
leziunilor a fost următoarea: 2 cazuri în regiunea frontală, 2 cazuri în regiunea parietală 
dreaptă și stângă și câte 1 caz la nivelul piramidei nazale, pleoapa inferioară dreaptă, 
suprasprâncenar stâng, scalp, regiunea temporo-zigomatică, regiunea cervicală și 
pavilionul auricular stâng. Am realizat o trecere în revistă a examenului histologic pentru 
prezentarea acestor cazuri. Caracteristica comună în toate diagnosticele a fost hiperplazia 
glandelor sebacee asociată cu foliculi piloși maturi și imaturi și prezența unui variabil 
infiltrat inflamator. Această patologie necesită o atenție specială datorită riscului crescut 
de progresie către carcinom scuamocelular, trichoblastom și carcinom bazocelular. 
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Jadassohn's sebaceous nevus – our experience during 
20 years 

P. Plămădeală1, Doina Mihăilă1, L. Plămădeală2, M. Plămădeală2,  
A.V. Pătrașcu3, Ina Mămăligă3, Melania Florina Macovei3, Elena Cojocaru4 
1Pathological Laboratory, Children's Clinical Hospital ”St. Maria”, Iasi 
2U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” Iasi 
3Iasi Pathological Anatomy 
4Discipline of Morphopatology, U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” Iasi 
 

Nevus sebaceus of Jadassohn represents a congenital hamartomatous defect of the 
pilosebaceous follicular unit. It was described for the first time in 1895 by Josef Jadassohn. 
A total of 14 case reports of sebaceous nevus were diagnosed between 2003 to 2022 in the 
Department of Pathology of the Emergency hospital for Children ''St Mary'', Iași. Females 
were equally affected as men (1:1). 8 of the 14 patients presented other lesions, but no 
association with sebaceous nevus syndrome was found. The localization of the sebaceous 
nevi was as follows: 2 cases in the frontal region, 2 cases in the right and left parietal region 

and 1 case per region in nasal pyramid, right lower eyelid, left upper eyebrow, scalp, 
temporo-zygomatic region, cervical region and left auricle. A short overview of the 
histological examination was conducted in line with the presentation of these cases. The 
common feature in all diagnosis was the presence of sebaceous glands hyperplasia 
associated with mature and immature hair follicles and a variable inflammatory infiltrate. 
This pathology requires special attention due to the increased risk of progression to 
squamous cell carcinoma, trichoblastomas, and basal cell carcinoma. 

 

Scurt CV 

Experiență profesională: 

• 1990 – 1992 - Medic stagiar - Spitalul Clinic de Urgențe Pentru Copii “Sfânta Maria” 
Iași; 

• 1992 – 1994 - Medic secundar Anatomie Patologică - Spitalul Clinic “Sf. Spiridon” 
Iaşi; 

• 1994 – 2006 - asistent universitar (10.1994 – 02.2000), şef de lucrări (02.2000 – 
10.2006) - Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi; 

• 1995 – present - Medic specialist Anatomie Patologică - Spitalul Clinic de Urgențe 
pentru Copii “Sfânta Maria” Iași; 

• 2007 – present - şef de lucrări asociat - Universitatea Apollonia din Iaşi. 
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Stagii de specializare în străinătate: 

• 1993 - Laboratoire d’anatomie patologique CHRU de Lille, Lille, Franța, Stadiu de 
studiu și cercetare în patologie, bursa CHRU Lille; 

• 2007 - St. Jude Children's Research Hospital, Memphis (Tn ), SUA, Pathology 
Department, Specializare în imunohistochimie, sponsorizat de International 
Outreach Program. 

 

Membru al asociaţiilor profesionale: 

• Societatea de Medici și Naturalişti Iași; 

• Academia Internaţională de Patologie; 

• Societatea Română de Citologie. 
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Dermatoscopia în carcinomul spinocelular 

Loredana Ungureanu 
Disciplina Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” 
Cluj-Napoca 

Cuvinte cheie: carcinom spinocelular, dermatoscopie, diagnostic  

Evaluarea dermatoscopică reprezintă o componentă importantă a examenului 
obiectiv dermatologic, în special în cazul tumorilor cutanate. Tehnică diagnostică non-
invazivă, dermatoscopia permite vizualizarea unor structuri invizibile cu ochiul liber, 
realizând legatură între examenul clinic și cel histopatologic. Studiile demonstrează o 
creștere a acurateții diagnostice prin utilizarea dermatoscopiei în tumorile melanocitare 
și non-melanocitare, pigmentate sau nepigmentate. Carcinomul spinocelular (CSC), 
tumoră malignă derivată din keratinocite, a înregistrat o incidență în creștere în ultimele 
decade. Deși rareori letal, CSC se asociază cu o morbiditate semnificativă datorită ratei 
crescute de recurență și a desfigurării induse de terapie. Diagnosticul CSC în stadii 
incipiente și evaluarea riscului de recurență sunt esențiale în reducerea morbidității, 

mortalității și a impactului socio-economic. În cadrul CSC, s-a observat că modele 
dermatoscopice specifice se asociază cu diferite stadii evolutive, ceea ce permite creșterea 
acurateții diagnostice și diagnosticul diferențial între keratozele actinice, CSC in situ și CSC 
invaziv. Mai mult, dermatoscopia permite evidențierea unor modele diferite în variantele 
pigmentate și cele nepigmentate de CSC.  
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Dermoscopy in squamous cell carcinoma 

Loredana Ungureanu 
Dermatology, ”Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca 

Keywords: squamous cell carcinoma, dermatoscopy, diagnostic 

Dermatoscopic evaluation is an important part of the dermatological physical 
examination, especially in the case of skin tumors. Non-invasive diagnostic technique, 
dermatoscopy allows the visualization of invisible structures with the naked eye, making 
a connection between clinical and histopathological examination. Studies demonstrate 
an increase in diagnostic accuracy by using dermatoscopy in melanocytic and non-
melanocytic, pigmented or nonpigmented tumors. Squamous cell carcinoma (SCC), a 
malignant tumor derived from keratinocytes, has recorded an increasing incidence in 
recent decades. Although rarely lethal, SCC is associated with significant morbidity due to 
the increased rate of recurrence and disfigurement induced by therapy. The diagnosis of 
early-stage SCC and the assessment of the risk of recurrence are essential in reducing 
morbidity, mortality and socio-economic impact. Within SSC, it has been observed that 
specific dermatoscopic models are associated with different evolutionary stages, which 
allows to increase the diagnostic accuracy and differential diagnosis between actinic 
keratosis, in situ SCC and invasive SCC. Moreover, dermatoscopy allows highlighting 
different models in pigmented and nonpigmented variants. 

 

 

Scurt CV 

Ungureanu Loredana a absolvit Facultatea de Medicină a Universităţii de Medicină şi 
Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca în anul 2004. În anul 2011 a devenit medic 

specialist și ulterior în anul 2016 medic primar dermatolog. Activitatea ei didactică 
cumulează o experiență de 10 ani în cadrul Disciplinei Dermatologie a Universității de 
Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, inițial ca asistent universitar (post 
ocupat prin concurs în anul 2011) apoi succesiv ca șef de lucrări și conferențiar universitar. 
În anul 2013 a devenit doctor în medicină, iar în anul 2021 a dobândit atestatul de abilitare 
în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină.  

Dincolo de dermatologia generală, domeniile sale particulare de interes și expertiză 
includ dermato-oncologia, tehniciile non-invazive de diagnostic, bolile cu transmitere 
sexuală, educația medicală și sănătatea publică.   

În toată această perioadă, a fost implicată în 3 granturi de cercetare naționale (unul ca 
director de proiect), un grant de cercetare intern al U.M.F. Cluj, iar în anul 2014 a obținut o 
bursă de cercetare în cadrul programului POSDRU Transcent. Activitatea de cercetare s-a 
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concretizat prin publicarea a 19 articole în calitate de autor principal și 12 articole în calitate 
de co-autor în reviste de specialitate cotate ISI, 5 dintre aceste articole fiind premiate în 
cadrul competiției de premiere a rezultatelor cercetării. Este autor a două monografii, 
editor a unei cărți de specialitate și a participat la elaborarea primului tratat de dermato-
oncologie din România. A efectuat stagii de pregătire la Universitatea Bochum (Germania) 
și Universitatea ”Luigi Vanvitelli” Napoli (Italia). 
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Criterii dermatoscopice pentru diagnosticul 
melanomului  

Mirela Sanda Cherciu, Laura Paviliu, Adelina Harat-Batog 
Centrul de Dermatologie și Estetică Medicală Arcadia  

Cuvinte cheie: dermatoscopie, melanom, leziuni cutanate melanocitare, melanom in situ 

Dermatoscopia este o tehnică non-invazivă de diagnostic care se bazează pe 
vizualizarea morfologiei leziunilor cutanate , fiind o “punte” între aspectele clinice 
macroscopice și detaliile histopatologice. De la apariția ei, numeroase studii au certificat 
avantajul ei în fața diagnosticării cu ochiul liber, iar progresul în diagnosticarea formelor 
incipiente de melanom  a fost remarcabil. Evaluarea unei leziuni pigmentate cutanate 
suspectă de melanom va urmări  prezența retelei atipice, aspectele de regresie, prezența 
de globule/bulgări neregulați, pseudopode sau linii albe, valul gri-albicios sau prezența 
vaselor atipice. Studii recente aduc în atenție și alte criterii noi pentru diagnosticul 
dermatoscopic al melanomului, cum ar fi prezența ariilor hiperpigmentate neregulate, 
linii angulate sau poligonale evidente, precum și accentuarea marcajului cutanat. 

Aspectele dermatoscopice pot orienta dermatologul în aprecierea nivelului de invazie 
cutanată, obținând astfel informații utile tratamentului  chirurgical și permițând corelațiile 
clinico-patologice. Dermatoscopia devine astfel un instrument indispensabil practicii 
dermatologice servind cu success scopului de a diagnostica melanomul în cele mai 
precoce stadii. 
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Dermatoscopic criterias for melanoma diagnosis 

Mirela Sanda Cherciu, Laura Paviliu, Adelina Harat-Batog 
Dermatology And Medical Aesthetic Center, Arcadia Hospital  
 

Dermatoscopy is a non-invasive diagnostic technique that is based on visualizing the 
morphology of skin lesions, being a "bridge" between macroscopic clinical aspects and 
histopathological details. Since its inception, numerous studies have certified its 
advantage over the diagnosis with the naked eye, and progress in diagnosing early forms 
of melanoma has been remarkable. Evaluation of a suspected melanoma pigmented skin 
lesion will follow the presence of atypical network, regression aspects, the presence of 
irregular globules / clods, pseudopods or streaks, white lines, whitish-gray veil or the 
presence of atypical vessels. Recent studies point to other new criteria for the 
dermatoscopic diagnosis of melanoma, such as the presence of irregular hyperpigmented 
areas, obvious angulated or polygonal lines, and prominent skin marking. Dermatoscopic 
aspects can guide the dermatologist in assessing the level of skin invasion, thus obtaining 
useful information for surgical treatment and allowing clinical-pathological correlations. 

Dermatoscopy thus becomes an indispensable tool for dermatological practice, 
successfully serving the purpose of diagnosing melanoma in the earliest stages. 

 

Scurt CV 

Experiență profesională: 

• 2021-Board member of the international dermoscopy society, for the period 2021-
2024 

• 2010-present : coordinator of Dermatology and Aesthetic Medical Center, Arcadia 
Hospital, Iasi 

• 2006-present: dermatologist  Providence Medical Center 

 

Educație și training: 

• 2013-M.D. in dermatology, confirmed by Health Ministery Order nr 1044/2013 

• 2006-Specialist in dermatology, confirmed by Health Ministery Order 

• 2000-2006- Training in dermatology: Dermatology Clinic, Universitary Hospital “Sf. 
Spiridon Iasi” 

• 1999-2000: Clinical Year (Internal Medicine, Surgery and Family Medecine training) 
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• 1992-1998: Faculty of General Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Gr. 
T. Popa” Iasi 

• 1988-1992: Sanitary High School, Bucharest, Romania 

 

Cursuri postuniversitare: 

• 2021: December - Advanced techniques for resorbable fillers, MILANO, ITALY 

• 2019: Nov : VISAGE COURSE, MCA Monaco 

• 2019: Sept: DERMOSCOPY COURSE , EADV Viena , AKH Med Uni 

• 2019: January : The 7`th EUROPEAN SCHOOL OF DERMATO-ONCOLOGY , EADO , 
BERLIN, Germania 

• 2017: DERMOSCOPY EXCELLENCE MASTERCLASS, ROMA, Italia 

• 2016: SKIN CANCER WORKSHOP, BUCURESTI, Romania 

• 2016: VASCULAR MALFORMATIONS, EADV COURSE, MALMO, Suedia 

• 2015: January : WORKSHOP IN AESTHETIC MEDECINE : Endopeel; Milano, Italy 

• 2014: March- BASIC AND ADVANCED IN DERMATOSCOPY; Bucharest, Romania 

• 2013: SKINTECH PRODUCTS AND TECHNIQUES ; Bucharest, Romania 

• 2013: Berlin Dermatology Day 

• 2012: SKIN SURGERY WORKSHOP ,  Bristol, UK 

• 2012, april: The role and the place of hyaluronic acid in esthetic procedures ; 
Bucharest, Romania 

• 2011: International Short Course of Dermatoscopy , Graz, Austria 

• 2010: Moderne strategies in esthetic medicine: ART therapy, Iasi, Romania 

• 2010: READY Course -Remicade Academy in Dermatology – Biologic Therapies, 
Paris, France 

• 2010: training course for Candela Laser, Iasi, Romania 

• 2010: training course for Pulsar IPL System 

• 2007: The hair: normal and pathological development, Iasi, Romania 

• 2007: Sebaceous gland : normal and disturbed function; Rosacea; Iasi, Romania 

• 2005: Skin Imperfections: diagnosis and treatment, UMF “ Gr. T. Popa” Iasi 

• 2004: Keratinisations : normal and abnormal ; Atopic Dermatitis and family 
medicine, Iasi 

• 2003: Carcinogenesis in dermatology 
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• 2002: Apoptosis and necrosis of skin cells, Buharest 

• 2000: Evidence-based medicine, Bucharest, Romania 

 

Membru:  

• EADV 

• Romanian Society of Dermatology 

• International Society of Dermatoscopy  

• EADO 

• ESPD 
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Utilizarea produselor emoliente la nou-născuți și 
sugari: beneficii și riscuri 

R. Ancuceanu, Mihaela Dinu 
Facultatea de Farmacie, U.M.F. ”Carol Davila“, București, România 

Cuvinte cheie: emoliente, nou-născuți, sugari, efecte adverse, beneficii 

Emolientele sunt produse cosmetice (uneori puse pe piață și ca ”dispozitive medicale“) 
destinate să înmoaie pielea sau să o mențină moale și flexibilă (lat. mollis, moale). 
Emolientele sunt frecvent administrate nou-născuților și sugarilor. Date colectate în urmă 
cu 30 de ani în urmă arătau că pielea nou-născutului este expusă în medie la 8 produse 
de îngrijire a pielii, luând astfel contact în medie cu 48 de compuși diferiți. Ținând cont de 
evoluțiile sociale și economice, este puțin probabil ca numărul de produse și compuși 
chimici să fi diminuat între timp. Produsele emoliente utilizate frecvent în îngrijirea nou-
născuților și sugarilor includ derivați de origine minerală (vaselină, parafină), ceruri (de 
albine, carnauba), uleiuri vegetale, ceramide, alcooli grași, umectanți și diverși compuși 
naturali sau extracte naturale (vitamine și derivați similari, alantoină, bisabolol etc.). Deși 

emolientele sunt în general percepute ca ”inerte“ și lipsite de efecte adverse, cele din urmă 
sunt posibile și au fost raportate uneori. Cercetările clinice riguroase sunt însă limitate, iar 
raportările spontane în cadrul activităților de farmacovigilență sunt mult mai reduse decât 
în cazul medicamentelor. Studiile clinice care au indicat potențiale beneficii în prevenirea 
dermatitei atopice tind să stimuleze utilizarea emolientelor, dar există încă incertitudini și 
limitări metodologice ale acestora. Prezentarea identifică principalele ingrediente utilizate 
în produsele emoliente, beneficiile și riscurile acestora și identificarea golurilor de 
cunoaștere care necesită investigații suplimentare.  
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Use of emollient products in newborns and infants: 
benefits and risks 

R. Ancuceanu, Mihaela Dinu 
Faculty of Pharmacy,”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, 
Romania 

Keywords: emollients, newborns, infants, side effects, benefits 

Emollients are cosmetic products (sometimes also marketed as 'medical devices') 
designed to soften the skin or keep it soft and flexible (lat. mollis, soft). Emollients are 
frequently administered to newborns and infants. Data collected 30 years ago showed 
that newborn skin is exposed to an average of 8 skin care products, thus coming into 
contact with an average of 48 different compounds. Given social and economic 
developments, it is unlikely that the number of products and chemical compounds has 
decreased in the meantime. Emollients commonly used in the care of newborns and 
infants include mineral derivatives (petrolatum, paraffin), waxes (beeswax, carnauba), 
vegetable oils, ceramides, fatty alcohols, humectants and various natural compounds or 
natural extracts (vitamins and similar derivatives, allantoin, bisabolol etc.). Although 
emollients are generally perceived as "inert" and free of adverse effects, the latter are 
possible and have sometimes been reported. However, rigorous clinical research is limited 
and spontaneous reporting in pharmacovigilance activities is much lower than for 
medicines. Clinical trials that have shown potential benefits in preventing atopic 
dermatitis tend to boost the use of emollients, but there are still methodological 
uncertainties and limitations. This presentation identifies the main ingredients used in 
emollients, their benefits and risks, and identify knowledge gaps that require further 
investigation. 

 

Scurt CV 

Robert Ancuceanu este profesor şi prodecan în cadrul Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, 
disciplina Botanică farmaceutică şi biologie celulară. Cu un doctorat în farmacie, un masterat 
în biostatistică şi licenţă în drept, a lucrat în diferite domenii farmaceutice, de la cel academic 
la cel industrial şi în cadrul autorităţilor de reglementare. A fost director general al Direcţiei 
Generale Farmaceutice şi Aparatură Medicală din Ministerul Sănătăţii, Vicepreşedinte și 
Președinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului. A fost membru al Comitetului pentru 
Medicamente de Uz Uman (CHMP) şi al Comitetului Pediatric (PDCO) şi membru altern 
(supleant) al Comitetului pentru Medicamente pe bază de Plante din cadrul Agenţiei 
Europene a Medicamentului (EMA), precum şi membru în mai multe comitete sau grupuri de 
lucru din domeniul farmaceutic. A publicat 68 articole ştiinţifice indexate ISI,  este autor a două 
cărţi şi co-autor la alte patru. Pe lângă interesul său larg pentru toate aspectele domeniului 
farmaceutic, Robert se consideră un renascentist întârziat, fiind interesat şi de drept, istorie, 
muzică, biostatistică și machine learning, sociologie şi literatură. 
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Formularea medicamentelor de uz topic - principiile 
esențiale pentru a fi cât mai aproape de a se obține 
”Produsul care vindecă” 

Doina Drăgănescu 
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, 
București, România 

Cuvinte cheie: formulare farmaceutică, medicamente de uz topic 

Formularea unui medicament necesită cunoașterea în detaliu a factorilor fizico-
chimici, tehnologici și fiziologici care influențează decisiv proprietățile finale ale acestuia. 
Acești factori se regăsesc în criteriile de calitate: puritatea, stabilitatea, inocuitatea și 
eficiența care sunt standardizate. 

Pentru fiecare formă farmaceutică în parte există obiective specifice care sunt 
urmărite atunci când se are în vedere obținerea unei noi formule. 

Calea cutanată de administrare a medicamentelor are în vedere în principal acțiunea 
locală a substanțelor active, iar dacă există interes pentru o activitate sistemică, acesta este 
bazat pe posibilitatea de a evita efectul primului pasaj hepatic sau pe efectul de rezervor 
de acumulare a substanței active. 

Ceea ce au de întâmpinat formulatorii sunt problemele care țin de specificitatea 
permeabilității pielii, ceea ce face ca unele medicamente să o poată traversa și să aibă 
efectele terapeutice urmărite, altele să genereze reacții secundare sau chiar toxice. Un 
drum deloc ușor, urmat de fiecare dată, obligatoriu pentru fiecare produs farmaceutic în 
parte. 
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Formulation of topical pharmaceutical products - the 
essential principles to be as close as possible to get 
the "Healing product" 

Doina Drăgănescu 
Faculty of Pharmacy, ”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, 
Romania 

Keywords: pharmaceutical formulation, topical pharmaceutical products 

The formulation of a drug requires detailed knowledge of the physico-chemical, 
technological and physiological factors that decisively influence its final properties. These 
factors are found in the quality criteria: purity, stability, safety and efficiency which are 
standardized. 

For each pharmaceutical form there are specific objectives that are pursued when 
considering the obtaining of a new formula. 

The cutaneous route of administration of the drug is mainly concerned with the local 
action of the active substances, and if there is interest in systemic activity, it is based on 
the possibility of avoiding the effect of the first hepatic passage or the reservoir effect of 
the active substance. 

What the formulators have to deal with are the problems related to the specificity of 
the skin's permeability, which makes some drugs able to cross it and have the intended 
therapeutic effects, others to generate side effects or even toxic. Not an easy road, followed 
every time, mandatory for each pharmaceutical product. 

 

Scurt CV 

Doina Drăganescu a absolvit în 1988 Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol 
Davila”, Facultatea de Farmacie și a lucrat ca farmacist stagiar în următorii 2 ani, iar din 
1990 când a promovat concursul de asistent universitar lucrează la Disciplina de Fizică 
farmaceutică și Informatică din facultatea de Farmacie. În prezent, Doina Drăganescu este 
profesor la același departament, iar de la absolvire a susținut atât activități profesionale, 
cât și administrative. Din 2016 este decanul Facultății de Farmacie, membru al Consiliului 
de Administrație al Universității și al Senatului Universității. 

Este membră a Colegiului Farmaciștilor din România și a Societății Farmaceutice din 
România din 1990, a Societății Naționale de Chimie, a Societății Naționale de Istorie a 
Farmaciei și a altor societăți profesionale din România sau din străinătate. Începând cu 



 
 
 
 
 
 

348 

 

2012, este președintele filialei din București a Societății de Științe Farmaceutice din 
România și reprezintă România în Comitetul Executiv al Societății Europene de Științe 
Farmaceutice. În prezent este numită responsabilă pentru activitatea de audit a EUFEPS. 

Următoarele domenii pot fi menționate ca domenii de interes profesional: tehnologii 
medicale și farmaceutice, medicamente homeopate, medicamente radiofarmaceutice, 
fiind în prezent implicată și în activități profesionale la Institutul de Fizică și Inginerie 
Nucleară Horia Hulubei (Măgurele) la Centrul de cercetare radiofarmaceutice. Din 2017 
este persoană calificată în domeniul producției de medicamente pentru 
radiofarmaceutice și membru al echipei de cercetare în mai multe proiecte realizate în 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București.  

A fost manager al mai multor proiecte dedicate dezvoltării resurselor umane 
(POSDRU) în domeniul farmaceutic și este implicată în proiecte de dezvoltare 
instituțională privind etica și integritatea academică în activitatea didactică în universitate.  

Este redactor șef adjunct al revistei Farmacist.ro, revistă care a fost lansată în 2004, 
indexată  în EBSCO Academic Search & One Belt, fiind în acest moment cea mai cunoscută 
publicaţie independentă dedicată farmaciştilor şi asistenţilor de farmacie din România, cu 
un concept editorial adaptat, atât nevoilor specialiştilor în domeniu, cât şi tendinţelor 
pieţei farmaceutice. 
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MicroARN în patogenia dermatitei atopice și a 
psoriazisului 

M. Alecu1, Gabriela Coman2  
1Universitatea ”Titu Maiorescu”, București 
2Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. V. Babeș”, București 
 

MicroARN reprezintă un mic fragment de ARN de circa 10-25 nucleotide, care nu 
conține informație genetică dar care are capacitatea de a se cupla cu ARN mesager 
împiedicând transmiterea informației genetice la ribozomi. În acest mod are loc un control 
posttranscripțional al mai multor tipuri de gene implicate în procese fiziologice și 
patologice. 

S-au identificat peste 2500 de tipuri de microARN atât în celule cât și în plasmă, urină, 
salivă. Alterarea expresiei microARN a fost evidențiată în numeroase afecțiuni, inclusiv în 
afecțiuni ale pielii 

În dermatita atopică s-au identificat mai multe zeci de microARN care au avut valori 

scăzute sau crescute în keratinocitele lezionale comparativ cu pielea normală la același 
pacient. Dintre acestea cele mai semnificative modificări s-au întâlnit în microARN155 și 
microARN146a. Aceste tipuri de ARN nu sunt specifice dermatitei atopice ci sunt asociate 
cu o serie de fenomene ca: dezvoltarea epidermului (microARN203), reglarea răspunsului 
imun înnăscut și adaptativ (microARN155), reglarea căii de semnalizare în care este 
implicat TNF (microARN146). 

În psoriazis, s-au evidențiat în leziune, niveluri crescute de microARN31, microARN21, 
microARN200, microARN210, în timp ce microARN 125, care are capacitatea de a supresa 
proliferarea keratinocitelor, este scăzut. MicroARN 125 este foarte bine corelat cu evoluția 
psoriazisului în cursul terapiei biologice. 
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Până în prezent s-a putut stabili că există o anumită specificitate a unui grup de 
microARN pentru anumite procese patologice: inflamație, carcinogeneză, răspuns imun 
alterat, fără însă a se putea stabili un profil microARN pentru dermatita atopică sau 
psoriazis. Cu toate acestea, acțiunea asupra microARN deschide perspective terapeutice 
importante.    

 

MicroARN in the pathogeny of atopic dermatitis and 
psoriasis 

M. Alecu1, Gabriela Coman2  
1”Titu Maiorescu” University, Bucharest 
2”Dr. V. Babeș” Infectious and Tropical Diseases Clinical Hospital, Bucharest 
 

MicroRNA is a small RNA fragment of about 10-25 nucleotides, which does not contain 
genetic information but has the ability to bind to messenger RNA preventing the 
transmission of genetic information to ribosomes. In this way, a post-transcriptional 
control of several types of genes involved in physiological and pathological processes 

takes place. 

More than 2,500 types of microRNAs have been identified in both cells and plasma, 
urine, saliva. Impaired microRNA expression has been shown in many conditions, 
including skin diseases. 

In atopic dermatitis, several dozen microRNAs have been identified that had low or 
high levels in lesional keratinocytes compared to normal skin, in the same patient. Of 
these, the most significant changes were found in microRNA155 and microRNA146a. These 
types of RNA are not specific to atopic dermatitis but are associated with a number of 
phenomena such as: epidermal development (microRNA203), regulation of the innate and 
adaptive immune response (microRNA155), regulation of the signaling pathway in which 
TNF is involved (microRNA146). 

In psoriasis, high levels of microRNA31, microRNA21, microRNA200, microRNA210 were 
detected, while microRNA 125, which has the ability to suppress keratinocyte proliferation, 
are low in the lesion. MicroRNA 125 is very well correlated with the evolution of psoriasis 
during biological therapy. 

So far, it has been established that there is a certain specificity of a group of microRNAs 
for certain pathological processes: inflammation, carcinogenesis, altered immune 
response, but without being able to establish a microRNA profile for atopic dermatitis or 
psoriasis. However, the action on microRNA opens up important therapeutic perspectives. 
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Scurt CV 

Studii: Facultatea de Medicină București 

Specialitatea: Medicină generală 

Titluri didactice, științifice și academice: 

• Cercetator științific principal gradul I 

• Doctor în medicină cu teza ”Citochinele în tratamentul local al unor tumori 
maligne cutanate” (1994), U.M.F. București 

• Profesor titular de curs Dermato-venerologie, Universitatea ”Titu Maiorescu”, 
București 

Specialitate:  

• medic primar dermato-venerologie 

• medic primar alergologie și imunologie clinică 

Membru în asociații profesionale, academii: 

• Societatea Româna de Dermatologie 

• Societatea Româna de Alergologie și Imunologie Clinica 

• ISIR (Asociația Internaționala de Studiu a Interferonului și a citokinelor) 

• EADV (Asociația Europeana de Dermato-Venerologie)  

Distincții: 

• Premiul Academiei Române ”Daniel Danielopolu” – 1990 

• Premiul Conferinței Interbalcanice de alergologie - București - 1995   

• Premiul Academiei Române ”Gheorghe Marinescu” – 2001 

Încadrarea prezentă și cea anterioară: 

• București, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” 
Laboratorul de Imunologie, din 1981 pâna în prezent — Conducător Laborator 
Imunologie 
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Lucrări științifice publicate: 

• un număr de 100 de comunicări și articole dintre care 25 articole publicate în 
reviste de specialitate de circulație internațională, indexate 

• monografii:  

o ”Sarcomul Kaposi” Editura Tehnică, 1998, 230 pagini, unic autor 

o ”Apoptoza-Moartea celulară programată” Ed. Academiei, 1999, 410 pagini, 
coautor  

o ”Reacții alergice la medicamente” Ed. Medicală, 2002, 400 pagini, prim 
autor  

o ”Patologia moleculară a pielii” Ed. Medicală, 2006, 495 pagini, unic autor  

o ”Dermato-Venerologie” Ed. Didactică și Pedagogică 2010, 300 pagini 
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Dermatita atopică – mecanisme moleculare și terapii 
biologice 

Irena Pintea1,2, Carmen Teodora Dobrican1,2, Adriana Muntean1,2,  
Diana Deleanu1,2,3 
1Disciplina Alergologie și Imunologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu 
Hațieganu”, Cluj-Napoca, România 
2Ambulatorul de Alergologie, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie 
”Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, România 
3Secția Medicină Internă, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie 
”Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, România 

Cuvinte cheie: dermatita atopică, terapie biologică, mecanisme moleculare 

Dermatita atopică (DA), cunoscută și sub denumirea de eczemă atopică, este o 
afecțiune inflamatorie a pielii cronică sau recurentă, ce aduce un impact social și 
economic semnificativ la nivel mondial și afectează 2,1% până la 4,9% din populația adultă 
și 15-20% dintre copii. A fost raportată o prevalență în creștere a AD, în special în țările cu 
venituri mici. Studii recente recunosc o predilecție a DA pentru persistența la vârsta de 
adult, cu o prevalență pe parcursul vieții reprezentând 34,1%. DA este o afecțiune a pielii 
debilitantă atât la copii, cât și la adulți, iar cazurile severe, refractare la tratament reprezintă 
o provocare atât pentru clinicieni, cât și pentru pacienți.  

Considerată inițial o afecțiune alergică a pielii, DA este interpretată în prezent în 
contextul interacțiunii complexe dintre predispoziția genetică către disfuncția barierei 
epidermice și/sau alterarea compoziției lipidelor de la nivel cutanat și interacțiunea cu 
factorii de mediu. Înțelegerea căilor patologice care mediază inflamația din DA reprezintă 
piatra de temelie către o gestionare îmbunătățită a pacienților care suferă de această 
afecțiune. 
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Lucrarea de față trece în revistă noile terapii imunomodulatoare în dermatita atopică 
severă refractară la tratamentul convențional. Datele curente pledează pentru eficacitatea 
Dupliumab și a unor inhibitori ai căii de semnalizare JAK, upadacitinib, abrocitinib, 
ruxolitinib, în timp ce alți agenți imunomodulatori, cum ar fi nemolizumab, lebrikizumab, 
tralokinumab, ustekinumab sunt promițătoare, dar sunt necesare date suplimentare 
pentru a confirma utilitatea și siguranța lor în dermatita atopică. Imunoterapia specifică la 
alergen poate fi utilă în cazuri selectate.  

 

Atopic dermatitis - molecular mechanisms and 
biological therapies 

Irena Pintea1,2, Carmen Teodora Dobrican1,2, Adriana Muntean1,2,  

Diana Deleanu1,2,3 
1Discipline Allergology and Immunology, “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and 
Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania 
2Allergology Clinic, Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology “Prof. Dr. 
Octavian Fodor” Cluj-Napoca, Romania 
3Department of Internal Medicine, Regional Institute of Gastroenterology and 
Hepatology ”Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, Romania 

Keywords: atopic dermatitis, biological therapy, molecular mechanisms 

Atopic dermatitis (AD), also known as atopic eczema, is a chronic or recurrent 
inflammatory skin condition that has a significant social and economic impact worldwide 
and affects 2.1% to 4.9% of the adult population, and 15-20% of the pediatric population. An 
increasing prevalence of AD has been reported, especially in low-income countries. Recent 
studies recognize a predilection of AD for persistence in adulthood, with a lifetime 
prevalence of 34.1%. AD is a debilitating skin condition in both children and adults, and 
severe, refractory forms of disease are a challenge for both clinicians and patients alike. 

Originally considered an allergic skin condition, AD is currently interpreted in the 

context of the complex interaction between genetic predisposition to epidermal barrier 
dysfunction and / or altered skin lipid composition and interaction with environmental 
factors. Understanding the pathological pathways that mediate inflammation in AD is the 
cornerstone of improved management of patients with this condition. 

This paper reviews new immunomodulatory therapies in severe atopic dermatitis 
refractory to conventional treatment. Current data argue for the efficacy of Dupliumab 
and several inhibitors of the JAK signaling pathway, upadacitinib, abrocitinib, ruxolitinib, 
while other immunomodulatory agents such as nemolizumab, lebrikizumab, 
tralokinumab, ustekinumab are promising for their usefulness and safety in atopic 
dermatitis. Allergen-specific immunotherapy may be helpful in selected cases. 
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Scurt CV 

Funcţie: Medic primar Alergologie și Imunologie Clinică 

Loc de muncă:  

• Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

• Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie ”Prof. Dr. Octavian Fodor” 
Cluj-Napoca 

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice:  

• membru Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică  

• membru EEACI 
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Conf. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti, 
România 
Institutul Național de Diabet, 
Nutriție și Boli metabolice ”Prof. N. 
Paulescu” București, România 

 
 

Prezentări cazuri clinice 

 

Scurt CV 

Loc de muncă:  

• Funcţia: Cercetator ştiinţific grad I, conferenţiar universitar; 

• Angajator: Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti, 
România; 

• Facultatea de moaşe şi Asistenţă Medicală; Laboratorul de Cercetare de Excelenţă 
în Dermatologie. 

Experienţa profesională: 

• Aprilie 2009 – Septembrie 2011 - Preşedinte, Agenţia Natională a Medicamentului, 
48 Av. Sănătescu, 011478, sector 1, Bucureşti, România; 

• 1999-prezent - Preparator universitar, asistent universitar, cercetător ştiinţific gr.II, 
coordonator Laborator de Cercetare de Excelenţă în Dermatologie, U.M.F. ”Carol 
Davila” Tipul activităţii sau sectorul de activitate; 

• Octombrie 2008-prezent, Medic primar dermato-venerolog – I.N.D.B.N.M. ”N. 
Paulescu” Bucureşti, Compartimentul Dermatolgie, 22-24 Gr. Manolescu, 0111234, 
sector 1, Bucureşti, România. 

Educaţie şi formare: 

• Octombrie 2000-Martie 2003 – Doctorat - Universitatea de Medicină şi Farmacie 
”Carol Davila” Bucureşti; 
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• 1999-2008 - Rezidenţiat, Specialitate şi Primariat - Spitalul Clinic Colentina 
Bucureşti, Clinica Dermatologie II 

• 1991-1998 – Licenţă - Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” 
Bucureşti, Facultatea Medicină Generală 
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Prof. Univ. Dr.  
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President World Health Academy 
of Dermatology 

 
 

Future of dermatology and applied cosmetology 

Torello Lotti 
University of Rome “Guglielmo Marconi” Rome, Italy 
President World Health Academy of Dermatology  
 

Skin ageing is an irreversible process during which ultrastructural and physiologic 
alterations happen. Dermatology has focused a lot of attention on the reversal of signs of 
ageing and photodamage, with the purposes of achieving cosmetic benefits and 
preventing photocancerogenesis. Recent advances in skin biology have clarified the 
mechanisms by which photoageing occurs and have given rise to new treatments to 
prevent and reverse this process. The understanding of the role of key receptors involved 
in the complex pathomechanism of skin ageing probably will lead to the development of 
the new therapeutic agents in the near future. 

 

Scurt CV 

Prof. Lotti is Full Professor and Chairman of Dermatology and Venereology at 
University of Rome Guglielmo Marconi, Rome, Italy. He is President of the World Health 
Academy, Dermatology since 2013. Director, Centro Studi per la Ricerca Multidisciplinare 
Rigenerativa (CSRMR), of the University of Rome “G.Marconi”, Rome, Italy, since 2015. 

He is Honorary Professor of Dermatology – China Medical University Shenyang (2011), 
Lecturer at the New York Academy of Sciences „Howard Fox Memorial Lecture” (14 March 
2012 – New York, NY – USA), and Chair, Executive Scientific Committee Vitiligo Research 
Foundation, New York, NY USA. He has been Full Professor of the Dermatology and 
Venereology Division at University of Florence School of Medicine, Florence, Italy, from 
2006 to 2010. He is Visiting Professor in six International Universities worldwide, and Key 

Note Lecturer in several international dermatology Societies. 
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His activities in serving Dermatology have been numerous: President of the Italian 
Society of Dermatology and Venereology (SIDeMaST , 2009-2011) and President of the 
International Society of Dermatology ( ISD, 2009-2011), President of the European Society 
for Cosmetic and Aesthetic Dermatology (2003-2004), Editor in Chief of the Journal of the 
European Academy of Dermatology and Venereology (1992-2002), Editor „Therapeutic 
Hotline”- Dermatologic Therapy (2007-) and served as Editor in Chief of the Giornale 
Italiano di Dermatologia in the period of presidency of the Societa’ Italiana di 
Dermatologia (2009-2011). 

He is Ordinary Member of the main Scientific Societies worldwide (EADV, SIDEV, ESDR, 
ISD, AAD, SID) and Honorary Member of several Scientific Societies of the Dermatology 
field. 

Moreover, he is a Scientific reviewer of ten sectorial journals, among which are the 
British Journal of Dermatology, Journal of Investigative Dermatology, Journal of the 
American Academy of Dermatology , Dermatologic Therapy. 

Professor Lotti is presently Editor in Chief of Dermatologic Therapy by Wiley-Blackwell 
(Oxford U.K, Chicago IL). 

Professor Lotti is Full Professor of Dermatology of the 1st Medical Univeristy of Moscow, 

since January 2020 and Full Professor and Chairman of Dermatology at Univeristy of Rome 
G. Marconi, Rome, Italy. 

He has been invited as Keynote Speaker in 2.136 international and national Congresses 
and has served as Congress President or Chair of a Scientific session in 827 Congresses. 

Prof. Lotti has authored 3.507 scientific publications (629 peer-reviewed articles, 388 
book chapters, 3.650 abstracts and has edited or co-edited 59 books in the field of 
Dermatology and related fileds. 
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Recent advances in the management of vitiligo 

D. Parsad 
Department of Dermatology, PGIMER, Chandigarh 
 

The development of effective treatment for vitiligo depends on understanding the 

mechanisms of depigmentation and repigmentation. In our continued journey to find 
ideal treatment of vitiligo, we have definitely reached a new era with effective medical 
treatment and non-cultured epidermal suspension in the management of vitiligo. 

 Vitiligo an auto-immune disease and there is need to emphasise on the early 
treatment of vitiligo. There are two treatment goals, one is stabilization and second is 
repigmentation. As vitiligo is associated with sever psycho-social stress, third goal can be 
to consider psychological aspects also in the management.  

At present combination therapy is key to the successful management of vitiligo. In the 
present era of post phototherapy, we have a wide spectrum of many effective treatments 
for vitiligo; however, we do not have ideal treatment yet. In this presentation, I will be 

presenting an overview of roadmaps and roadblocks to the successful treatment of vitiligo 
based on the experience of last 20 years with emphasis on role of JAK/Stat inhibitors. 

 

Scurt CV 

• Main area of research is vitiligo-- pathogenesis and treatment and innovative 
surgical methods  

• Total of 335 publications and about 180 publications on vitiligo only in 
International journals with very high citation index. 
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• President –Asian Society for Pigment Cell Research (2011-2014). 

• Member:  

• European Task force on vitiligo; 

• Member Scientific Advisory Board: Vitiligo Research Foundation (USA). 

• Chaired/co-chaired, presented invited/guest lectures, papers on vitiligo at more 

than 200 International conferences/meetings.  

• Received Ambady oration of Indian Association of Dermatologists, Venereologists 
& Leprologists (2006). 

• Associate Editor: Archives of Dermatology Research and Dermatologic Therapy. 

• Member Editorial Board:  International Journal of Dermatology. 
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Prof. Univ. Dr.  
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România 
Șef secție la Clinica Dermatologică 
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Capcane în diagnosticul dermatologic performant 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie 
"DermaLux", din 2004 până în prezent 

• Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în 
dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri 
europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, 

injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național 
Educațional "Patologia psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri 
internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate 
în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru 
și workshop-uri pe tema psoriazisului 

• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării 
naționale cu participare internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 
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• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de 
flebologie 

• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de 
Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de 
Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie 
Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri 
postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări 
științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie 

și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii 
Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert 
dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de 
recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare 
științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, 
membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole 
de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Eritrodisestezia palmo-plantară - efect advers al unor 
agenți chimioterapici 

Anca Cerbu 
Dermaclas Clinic Bacău, România 
Laurus Medical Bacău, România 

Cuvinte cheie: eritem acral, eritem toxic, chimioterapie, calitatea vieții  

Eritrodisestezia palmo-plantară cunoscută și sub denumirea de eritem acral, eritem 
toxic palmo-plantar sau sindrom mână-picior chimio-indus se poate manifesta pe 
parcursul chimioterapiei pentru diverse forme de neoplazii. Printre agenții chimioterapici 
incriminați în declanșarea sa, menționăm 5 Fluoro-Uracil, capecitabina, doxorubicina 
lipozomală pegilata, docetaxel, citarabina, vinorelbina, fiind raportate cazuri și după 
utilizarea hidroxiureei, metotrexatului. Clinic manifestările apar de obicei după prima doză 
administrată, intensificându-se ulterior la următoarele doze. Sunt afectate întâi palmele, 
apoi tălpile, mai rar fața dorsală a mâinilor și antepiciorul.  

Debutul este prin disestezii, eventual cu un ușor eritem. Ulterior eritemul se intensifică, 
asociat cu edem, pot apărea vezicule, descuamare, chiar ulcerații, însoțite de durere 
intensă, cu impact puternic asupra calității vieții. Tratamentul constă în managementul 
reacției locale și la nevoie ajustarea dozelor ulterioare de agent chimioterapic dacă se 
impune. Prezentăm cazul unei paciente de 66 de ani diagnosticată în urmă cu 4 ani cu 
neoplasm mamar stâng operat, la care s-a inițiat chimioterapie cu docetaxel. După prima 
ședință pacienta acuză disestezii și discret eritem palmar. După secvența a 2-a de 
tratament se prezintă la consult dermatologic pentru intensificarea placardelor 
eritematoase, vezicule și descuamare, însoțite de durere, inclusiv dureri la nivelul unghiilor. 
Pacientei i s-a explicat că este un efect advers al docetaxelului și că după fiecare ședință 
din cele 4 totale recomandate, leziunile se pot agrava. Sub tratamentul local propus 
evoluția a fost favorabilă.  
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Concluzionăm subliniind necesitatea recunoașterii de către dermatolog a acestor 
reacții pentru a evita supradiagnosticarea altor patologii și importanța educării 
pacientului de către medicul oncolog, cu expunerea posibilelor reacții ce pot surveni și 
raportarea acestora cât mai repede. 

 

Palmo-plantar erythrodysaesthesia – a side effect of 
various chemotherapeutic drugs 

Anca Cerbu 
Dermaclas Clinic Bacau, Romania 
Laurus Medical Bacau, Romania 

Keywords: Acral erythema, toxic erythema, chemotherapy, quality of life 

Palmo-plantar erythrodysaesthesia also known as acral erythema, toxic erythema or 
chemotherapy induced hand-foot syndrome may follow many chemotherapy drugs for 
various types of neoplasm. The most involved agents are 5-Fluorouracil, capecitabine, 
pegylated liposomal doxorubicin, docetaxel, cytarabine, vinorelbine, even hydroxyurea or 
methotrexate. Frequently the clinical features appear within days of starting 
chemotherapy, being dose related afterwards. First involved are the palms, then the soles 
of the feet and less consistently the back of the hands and tops of the feet, with 
dysesthesia and erythema, oedema, sometimes vesicles, desquamation, even ulceration 
and intense pain, with a great impact on the quality of life. Treatment consists of 
managing the local reaction and lowering the chemotherapeutic dose when needed. We 
present the case of a 66 years old woman diagnosed with mammary neoplasm 4 years 
ago, who underwent surgery and now begun chemotherapy with docetaxel.  

After the first session the patient accused dysaesthesia and a discrete palmar 
erythema. After the second session of treatment she requests a dermatology consultation 
because of the intensification of the erythematous plaques, vesicles and desquamation 

and painful nails. It was explained to the patient that this was an adverse effect of 
docetaxel and after every drug session the lesions may worsen. Under the local treatment 
the outcome was favorable.  

We conclude by emphasising the necessity of disease recognition by the 
dermatologist to avoid overdiagnostication and the importance of patient education 
regarding these adverse effects by the oncologist so they may report it as soon as it 
develops. 
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Scurt CV 

Studii:  

• 2003-2009 - Facultatea de Medicină Generală, U.M.F. “Grigore. T. Popa” Iași, 
România  

• 2007-2008 - Bursa Erasmus “Universita di Medicina e Chirurgia”, Torino, Italia  

• 1999-2003 - Colegiul Național “Emil Racoviță”, profil matematică-informatică, 
intensiv engleză, Iași, România  

Experiența:  

• Februarie 2017-prezent - medic specialist Dermato-venerologie domeniul privat 
Bacău (Dermacenter, Dermaclas Clinic, Laurus Medical) 

• ianuarie 2010 – ianuarie - 2017 Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” Iași, România  

Educație și training:  

• Multiple burse de studiu ale Academiei Europene de Dermatologie (EADV): 

• Mai 2017 Bruxelles, Belgia Curs Master Class EADV - “Boli ale părului și scalpului”;  

• Noiembrie 2016 Amsterdam, Olanda Curs avansat EADV – “Boli cu transmitere 
sexuală”; 

• Octombrie 2016 Viena, Austria  Workshop în cadrul Congresului European de 
Dermatologie EADV - “Boli cu transmitere sexuală”;  

• Iulie 2016 Viena, Austria Workshop EADV/ESDR - “Cercetare și tehnici de 
imagistică: structura pielii, funcțiile acesteia și procesul de homeostazie”  

• Iunie 2016 Bruxelles, Belgia Curs EADV– “Managementul ulcerațiilor cronice și 
Telemedicina”; 

• Februarie 2016 Dessau, Germania Curs EADV– “Hidradenita supurativă/acne 
inversă”; 

• Mai 2016 Atena, Grecia Master Class EADV – “Imagistica tegumentului”; 

• June 2015 Zagreb, Croația Curs EADV– “Dermatoscopie”. 

Membru: EADV, IDS (International Dermoscopy Society), ESPD (European Society of  
Pediatric Dermatology), SRD (Societatea Romana de Dermatologie) 
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Ameliorarea vindecării plăgilor și prevenirea infecțiilor 
în chirurgia generală și vasculară 

Claudia Gherman, R. Ciocan 
Clinica Chirurgie II, Universitatea de Medicină ș Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-
Napoca 

Cuvinte cheie: infecție plagă, chirurgie, antibiotice 

Intervențiile chirurgicale prezintă o serie de riscuri, unul dintre aceste riscuri fiind 
infecția chirurgicală, apărută de regulă în primele 30 de zile de la operație. Specii variate 
de microbi pot pătrunde în organism cu ușurință, atunci când pielea, bariera naturală 
împotriva infecțiilor, este incizată. Deși șansele de a dezvolta o infecție în urma unei 
intervenții chirurgicale sunt unele relativ mici și doar 1%-3%, din aceste infecții cresc 
mortalitatea și morbiditatea chirurgicală, totuși, în contextul actual, problema rămâne de 
maximă importanță. 

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor decrie 3 tipuri de infecție chirrurgicală: 

• infecții superficiale, localizate strict la nivelul locului inciziei; 

• infecții profunde, apărute în aria subjacentă inciziei, la nivelul mușchilor și 
țesuturilor înconjurătoare; 

• infecții de organe și a spațiilor dintre acestea, care pot apărea în oricare parte a 
corpului, înafară de piele și mușchi sau alte țesuturi înconjurătoare locului 
chirurgical. 

Toate aceste categorii sunt analizate și tratate în lucrarea de față, alături de consumul 
de antibiotice, atât de ușor administrat în zilele noastre și care nu face decât să cultive 
multirezistența germenilor implicați în aceste infecții. 
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Improving wound healing and preventing infections 
in general and vascular surgery 

Claudia Gherman, R. Ciocan 
Surgery Clinic II, “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca 

Keywords: wound infection, surgery, antibiotics 

Surgery has a number of risks, one of which is surgical infection, which usually occurs 
within the first 30 days of surgery. Various species of microbes can enter the body easily 
when the skin, the natural barrier against infections, is incised. Although the chances of 
developing an infection following surgery are relatively small and only 1%-3% of these 
infections increase mortality and surgical morbidity, however, in the current context, the 
problem remains of paramount importance. 

The Center for Disease Prevention and Control describes 3 types of surgical infection: 

• superficial infections, located strictly at the incision site; 

• deep infections, occurring in the area underlying the incision, in the surrounding 
muscles and tissues; 

• infections of organs and the spaces between them, which can occur in any part of 
the body, except the skin and muscles or other tissues in the vicinity of the surgical 
site. 

All these categories are analyzed and treated in this paper, along with the 
consumption of antibiotics, so easily administered today and which only cultivates the 
multidrug resistance involved in these infections. 

 

Scurt CV 

Chirurg vascular și generalist la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, a 
absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca în anul 1990.  

A fost șefa secției Chirurgie II în intervalul 2017-2020, iar în prezent este Managerul 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, unul dintre cele mai mari spitale din 
țară. 

Din anul 2016 este Președinta Societății Române de Angiologie și Chirurgie Vasculară, 
societate cu peste 25 de ani de tradiție în țara noastră, cu 12 manifestări știinţifice 
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organizate, și care continuă să reprezinte o societate științifică de interes general, cu 
caracter științific și educațional.        

Pe parcursul activității sale în cadrul societății a fost preocupată de crearea unui cadru 
organizatoric adecvat pentru toți specialiștii ale căror preocupări au legătura cu angiologia 
și chirurgia vasculară, în vederea ridicării continue a nivelului lor profesional și științific.         
Munca sa a avut ca obiective: susținerea acțiunilor de introducere a unor standarde, 
ghiduri, tehnici noi (cum ar fi cele de abord endovascular), propunerea de noi competențe 
și specializări din domeniu, precum și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații 
internaționale similare și afilierea la acestea.                                                                               

În cursul activității sale a devenit: Membru în Comisia Consultativă de Chirurgie 
Vasculară a Ministerului Sănătăţii, Membru în Comisia de specialitate Chirurgie Vasculară 
a Colegiului Medicilor România și Reprezentantul Societății Române de Chirurgie 
Vasculară în UEMS Section and Board of Vascular Surgery. 
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Ulcere venoase - studiu personal 

Nicuța Manolache1, Gabriela Stoleriu1, Elena Daciana Brănișteanu2, 

Florina Filip Ciubotaru2 
1Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați  
2Facultatea de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: ulcere venoase, BVC, aspecte clinice 

Introducere: În prezenta lucrare sunt redate rezultatele unui studiu personal privind 
analiza unor aspecte legate de tabloul clinic al ulcerelor venoase, frecvența lor în rândul 
pacienților cu BVC și în populația generală. 

Material şi metodă: Studiul a fost realizat pe un număr de 165 de pacienți cu ulcere 
venoase, internați în Serviciul de Dermatologie din cadrul Spitalului ”Anton Cincu” din 
Tecuci, fiind parte integrantă a unui studiu mai amplu, care a inclus 545 de pacienți 
diagnosticați cu BVC dintr-un grup populațional de 1064 de persoane. 

Rezultate: Frecvenţa UV la grupul populațional examinat a fost de 15,50% și respectiv 

30,2% la bolnavii cu BVC studiați. UV a afectat în mod aproape egal cele două sexe. Cel mai 
des UV au fost localizate la nivelul gambei (75,16%). 60% din cazuri, aveau în momentul 
examinării un singur UV. Suprafaţa ulcerelor a variat de la 1 cm2 până la 118 cm2. Ulcerele 
superficiale şi cele profunde au fost în proporție aproape egală. Formele uşoare de boală 
le-am găsit într-un procent aproape egal la cele două sexe, în timp ce formele grave de 
boală au predominat la bărbaţi. 

Concluzie: Impactul sever asupra calităţii vieţii prin limitarea sau pierderea capacităţii 
de muncă, prin interferarea în unele cazuri cu mersul şi anumite activităţi zilnice, face din 
UV o problemă de sănătate publică. 
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Personal study venous ulcers 

Nicuța Manolache1, Gabriela Stoleriu1, Elena Daciana Brănișteanu2, 
Florina Filip Ciubotaru2 
1Faculty of Medicine and Pharmacy, University “Dunărea de Jos” Galati  
2Faculty of Medicine, U.M.Ph. “Grigore T. Popa” Iasi 

Keywords: venous ulcers, BVC, clinical aspects 

Introduction: This paper presents the results of a personal study on the analysis of 
aspects related to the clinical picture of venous ulcers, their frequency among patients 
with BVC and in the general population. 

Material and method: The study was performed on a number of 165 patients with 
venous ulcers, hospitalized in the Dermatology Service of the "Anton Cincu" Hospital in 
Tecuci, being an integral part of a larger study, which included 545 patients diagnosed 
with BVC from a population group of 1064 people. 

Results: The frequency of UV in the examined population group was 15.50% and 30.2%, 
respectively, in patients with BVC studied. UV affected almost equally the two sexes. Most 
often UV was located in the calf (75.16%). 60% of the cases had a single UV at the time of 
examination. The surface area of the ulcers ranged from 1 cm2 to 118 cm2. The superficial 
and deep ulcers were almost equal. We found mild forms of the disease in almost equal 
percentages in both sexes, while severe forms of the disease predominated in men. 

Conclusion: The severe impact on the quality of life by limiting or losing the ability to 
work, by interfering in some cases with walking and certain daily activities, makes UV a 
public health problem. 

 

Scurt CV 

Educaţie şi formare: 

• 1981–1987 – Facultatea de Medicină Generală, I.M.F. Iaşi; 

• 1987–1991 – Stagiatură – Spitalul Judeţean Galaţi; 

• 1991–1994 – Rezidenţiat – Clinica ”Scarlat Longhin” Bucureşti; 

• 1994 – Obţinerea titlului de medic specialist dermatovenerolog; 

• 1998 – Obţinerea gradului de medic primar dermatovenerolog; 
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• 2007 – Obţinerea titlului de doctor în medicină. 

 

Calificare: 

• Medic primar dermatovenerolog; 

• Doctor în medicină; 

• Șef lucrări; 

• Competenţe Homeopatie; 

• Atestat dermato – cosmetologie; 

• Dermatoscopie; 

Membru al asociaţiilor profesionale:  

• Societatea Română de Dermatologie; 

• Asociația Dermatologilor din Moldova; 

• Asociația Română de Dermato-Pediatrie; 

• Asociația Română de Imuno-Dermatologie; 

• European Academy of Dermatology and Venerology. 

Lucrări ştiinţifice elaborate, prezentate şi publicate: 

• Teza de doctorat: ”Rolul factorilor favorizanţi în insuficienţa venoasă cronică a 
membrelor inferioare”, Conducător ştiinţific: Prof dr. Dumitru Iustin Diaconu; 

• Articole publicate în reviste de specialitate; 

• Comunicări la conferinţe naţionale, mese rotunde; 

• Participări la cursuri de formare profesională. 
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Angioedemul ereditar prezentare de caz 

Gabriela Ungureanu 
Spitalul Județean de urgență Bacău 
 

Angioedemul ereditar este o boală genetică rară, cu transmitere autosomal 

dominantă, cauzată de un deficit de C1 inhibitor esterază, prin mutația genei SERPING1, 
caracterizată clinic prin episoade recurente de angioedem subcutanat sau submucos ce 
implică extremitățile, față, căile aeriene respiratorii superioare și tractul gastro-intestinal.  

Fiziopatologic deficitul de C1 inhibitor esterază serologic sau funcțional duce la 
creșterea producției de bradikinină ceea ce duce la creșterea permeabilități vasculare cu 
apariția angioedemului.  

Cel mai grav este angioedemul laringeal cu potențial fatal prin asfixie și care necesită 
terapie imediată.  

Diagnosticul corect și promt este esențial la pacientul cu angioedem ereditar care nu 

răspunde la medicația antihistaminică și corticoterapia sistemică tipic utilizată în 
angioedemul mediat histaminergic. Întârzierea diagnosticului poate fi amenințătoare de 
viață la pacientul cu angioedem laringeal. 

Accesul facil la medicul specialist și terapiile eficente din ultimi 10 ani au îmbunătățit 
calitatea vieții pacientului cu angioedem ereditar și au redus rata mortalități acestor 
pacienți. 

Scopul terapiei în atacurile acute, ca și profilaxia pe termen lung, este de a reduce 
frecvența și severitatea atacurilor prin monitorizare, terapie și administrare de către 
pacienți la domiciliu a concentratelor de C1 inhibitori. 
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Hereditary angioedema update and case report  

Gabriela Ungureanu 
Emergency Hospital Bacau 
  

Hereditary angioedema is a rare genetic disorder – autosomal dominant caused by  C1 
esterase inhibitor – C1INH deficiency and it’s characterized by recurrent episodes of severe 
swelling which involves the face, limbs, airways or gastro-intestinal tract.  

Deficiencies in C1INH plasma level or function lead to increased production of 
bradykinin, which mediates vascular permeability, thus causing angioedema. 

Laryngeal oedema is potentially life-threatening as a result of asphyxiation and 
requires immediate treatment. 

Prompt and accurate diagnosis is essential as patients with hereditary angioedema do 
not respond to drugs typically prescribed for histaminergic mediated angeoedema. 
Delays in diagnosis can be fatal, particularly in the case of  laryngeal oedema. 

Hereditary angioedema therapy aims to avoid fatalities and to reduce the frequency 
and severity of  angioedema attacks by means of on demand and short – and long – term 
prophilactic treatment. Acute treatment option includes C1INH concentrate (icatibant or 
ecallantide) administratied on site or self administratied at home when swelling appears. 

Acces to specialist care and effective treatment in the past 10 years has improved the 
quality of life and has reduced the mortality rate in patients with hereditary angioedema. 

 

Scurt CV 

Experiența: 

• 2022 – Prezent - Șef secție dermato–venerice, Spitalul Judeţean de Urgenţe Bacău 

• 2014 – Prezent – Manager clinica ”New Medical” Bacău - Clinica alergologie - 
imunologie clinică 

• 2004 – Prezent - Coordonator compartiment alergologie-imunologie clinică, 
Secția dermato–venerice, Spitalul Judeţean de Urgenţe Bacău 

• 2019 – Specialist dermato-venerice 

• 2009 – Medic primar alergologie imunologie clinică 
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• 2004 – Medic specialist alergologie imunologie clinică 

• 1999 – 2004 - Rezident alergologie imunologie clinică Spital Clinic “Nicolae Malaxa” 
București, U.M.F. “Carol Davila” 

• 1996 – 1999 - Serviciu de Ambulanță Județean Bacău 

• 1990 – 1996 - U.M.F. “Grigore T. Popa“ Iași – Medic Generalist 

 

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice: 

• Membru Societatea Română Dermatologie 

• Membru Societatea Română de Alergologie Imunologie Clinică 

• Membru Academia Europeană de Alergologie Imunologie Clinică 

• Membru Asociația Dermatologilor din Moldova 

 

  



 
 
 
 
 
 

376 

 

Liviu OPREA 
 
Conf. Univ. Dr. Universitatea de 
Medicină și Farmacie ”Grigore T. 
Popa” Iași, România 

 
 

Aspecte etice ale consultațiilor colaborative 
multidisciplinare 
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Experienţa profesională 

• 2013 – prezent - Conferenţiar Universitar Disciplina Științele Comportamentului, 
Cursuri Bioetică, Pedagogie medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Grigore T. Popa” Iași 

Educație și Cercetare 

• 1999 – 2006 - Director Executiv și Formator de Medicina de Familie, Centrul de 
Educaţie Medicală Continuă, Iaşi 

• 1992 – 1995 - Medic rezident Medicină Generală, Spitalul Universitar de Obstetrică 

şi Ginecologie ”Cuza Vodă” Iaşi 

• 1990 – 1992 - Medic stagiar - Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon” Iași 

Educaţie şi formare 

• 2006-2012 - PhD in Medicine – Public Health (Doctor în științe Medicale – 
specialitate Sanatate Publică), The University of Adelaide, Adelaide, South 
Australia, Australia  

• 2004-2005 - Master of Art in Bioethics, Case Western Reserve University; 
Cleveland. Ohio,  
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• 2000 - Medic primar Medicină Generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
”Grigore T. Popa” Iaşi  

• 1998-2001 - Trainer/Formator Medicina de Familie, Netherlands School of Primary 
Care Research 

• 1992-1995 - Medic Specialist Medicina Generala, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Grigore T. Popa”  

• 1984-1990 - Medic Doctor - Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeș” 
Timișoara 
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Stimularea neuronală în ambliopie 

Camelia Margareta Bogdănici, Ionela Alisa Bejan, Irina Andreea Niagu 
Disciplina de Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, 
Iași, România  
 

Una dintre cele mai utilizate tehnici de tratament pentru îmbunătățirea vederii este 
neurostimularea care poate fi realizată prin mai multe metode. Lucrarea prezintă 
numeroase opțiuni prin care se poate realiza tratamentul de stimulare neuronală. Ocluzia 
a fost cunoscută şi descrisă din cele mai vechi timpuri și reprezintă inhibiţia corticală 
permanentă prin eliminarea funcţională a ochiului cu vedere mai bună, prin acoperirea 
unui ochi. Stimularea magnetică transcraniană poate îmbunătăţi temporar sensibilitatea 
la contrast şi rezoluţia spaţială în ambliopia adultului. Perceptual learning este o metodă 
care are ca principiu stimularea vizuală repetată cu diferite imagini ce conduce la 
îmbunătățirea semnificativă și persistentă a acuității vizuale pe termen lung. Neurovision 
este o terapie nouă, non-invazivă de îmbunătăţire a vederii, prin care creierul este antrenat 
să clarifice imaginea primită, în mod automat, asemănător unui software care 
îmbunătăţeşte o imagine digitală cu rezoluţie redusă. Vision Therapy System 4 (VTS 4) 
reprezintă de asemenea o terapie nouă, non-invazivă având ca principiu stimularea vizuală 
repetată cu diferite imagini ce conduce la o îmbunătăţire semnificativă şi persistentă a 
acuităţii vizuale pe termen lung facilitând şi conexiunile neuronale la nivel cortical. Pentru 
reducerea cheltuielilor de spitalizare, au apărut și metode de dezambliopizare care pot fi 
utilizate acasă la pacient, ca de exemplu amblyopia home therapy. De asemenea, s-au 
realizat o multitudine de jocuri video pe calculator, care induc stimularea plasticității 
neuronale cu creșterea acuității vizuale a ochiului ambliop. Scopul acestei prezentări este 
de a demonstra modul în care tratamentele de stimulare neuronală ajută la îmbunătățirea 
calității vederii.  
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Neural stimulation in amblyopia 

Camelia Margareta Bogdănici, Ionela Alisa Bejan, Irina Andreea Niagu 
Discipline of Ophthalmology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, 
Iasi, Romania 
 

One of the most used treatment techniques to improve the vision is neurostimulation 
which can be achieved by several methods. This paper presents numerous options 
through which the treatment of neural stimulation can be performed. Occlusion has been 
known and described since ancient times and represents permanent cortical inhibition 
by functional removal of the eye with better vision, by covering the eye. Transcranial 
magnetic stimulation may temporarily improve contrast sensitivity and spatial resolution 
in adult amblyopia. Perceptual learning is a method that has as a principle the repeated 
visual stimulation with different images that leads to the significant and persistent 
improvement of long-term visual acuity. Neurovision is a new, non-invasive vision-
enhancing therapy, in which the brain is trained to clarify the received image 
automatically, similar to a software that enhances a low-resolution digital image. Vision 

Therapy System 4 (VTS 4) is also a new, non-invasive therapy based on the principle of 
repeated visual stimulation with different images leading to a significant and persistent 
improvement in long-term visual acuity and facilitating neural connections at the cortical 
level. Methods that can be used at home, such as amblyopia home therapy, have also been 
developed to reduce hospitalization costs. Moreover, various computer video games have 
been made, which induce the stimulation of neural plasticity with the increase of the 
visual acuity of the amblyopic eye. The purpose of this presentation is to demonstrate how 
neural stimulation treatments help to improve vision quality. 

 

Scurt CV 
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– 1999 la Disciplina Oftalmologie, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi. Între 1999 – 2007 am fost Şef 
de lucrări iar din 2007 sunt Conferenţiar la Disciplina Oftalmologie, U.M.F. Iasi, Spital ”Sf. 
Spiridon” Iaşi. 

Din 2017 sunt Coordonatorul activităţii didactice la Disciplina Oftralmologie, 

Departamentul Chirurgie II. 
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În 1999 am susţinut Doctoratul în Medicină, specialitatea Oftalmologie, cu tema: 
“Cercetări clinice privind echilibrul presor intraocular la Normali, Hipertensivi şi 
Glaucomatoşi. 

Am avut Burse de cercetare şi de lucru în: Köln – Germania (1994); Kfar-Saba Israel 
(1997); Louisville Kentucky (1997); Regensburg – Germania (1994). Între 2007 – 2012, am fost 
Directorul Medical din Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi, iar între 2012 – 2016, 
Deputat în Parlamentul României, şi membră a Comisiei pentru Sănătate şi Familie. 

Sunt membră în bordul de conducere al Societăţii Române de Oftalmologie, 
vicepreşedinta Societăţii Române de Oftalmopediatrie şi Strabism, membră a Societăţii 
Române de Lentile de Contact, membră a Academiei Europene de Ortokeratologie. 

Sunt autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice la Congrese din România precum 
şi Internaţionale, a 17 publicaţii ştiinţifice ISI şi 36 BDI, precum şi a 15 cărţi în oftalmologie. 

Subiecte preferate: Oftalmopediatrie, Ambliopie, Ortokeratologie, Lentile de Contact, 
Low-Vision. 
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Psoriazis pustulos palmo-plantar și alopecie 
universalis după tratamentul cu Infliximab 

Georgiana Mihăilă 
Secția Dermatologie, Spitalul de Urgență ”E. Beldiman”, Bârlad, Vaslui 

Cuvinte cheie: psoriazis pustulos palmo-plantar, alopecie universalis, Infliximab, terapii biologice 

Introducere: Infliximabul este un anticorp monoclonal care este folosit în 
managementul terapeutic al multor afecțiuni inflamatorii, atât în dermatologie, 
reumatologie, gastroenterologie. Efectele secundare ale terapiei sunt cunoscute iar la 
nivel cutanat printre cele mai frecvente sunt citate psoriazisul și alopecia. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient de 37ani, aflat în evidența 
specialistului reumatolog cu spondilită anchilopoetică, în tratament cu Infliximab de 12 
ani. Pacientul prezintă de aproximativ 4 ani o pierdere totală a părului și de aproximativ 3 
luni leziuni palmo-plantare eritematoase, cu pustule pe suprafață, fisuri și exfoliere. Biopsia 
cutanată confirmă diagnosticul de psoriazis pustulos palmo-plantar. 

Apariția psoriazisului pustulos palmo-plantar a fost observat după terapia cu anti-TNF-
alpha, atât după Infliximab cât și după Etanercept sau Adalimumab. Mecanismul 
patogenic nu este încă pe deplin elucidat. 

Rezultate: După identificarea celor două afecțiuni, secundare terapiei cu Infliximab se 
decide înlocuirea agentului anti-TNF-alpha cu un anti-IL-17A. 

Concluzii: Infliximabul poate cauza o serie de efecte secundare variate, inclusiv greață, 
durere de cap, infecții, afecțiuni limfo-proliferative, sdr. lupus like și o serie de manifestări 
cutanate. Inducerea unui psoriazis pustulos palmo-plantar a fost raportat cât și alopecia. 
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Există puține cazuri raportate care să le asocieze pe ambele la același pacient; în special 
au fost raportate cazuri de alopecia areata; scăderea dozei de Infliximab poate rezolva 
aceste manifestări dar am optat pentru schimbarea acestuia cu anti-IL-17A. 

 

Palmo-plantar pustular psoriasis and alopecia 
universalis after Infliximab theraphy 

Georgiana Mihăilă 
Dermatology Department, ”E. Beldiman” Emergency Hospital, Barlad, Vaslui 

Keywords: palmo-plantar pustular psoriasis, alopecia universalis, Infliximabum, biological 

therapies 

Introduction: Infliximabum is a monoclonal antibody which is used in the therapeutic 
management of inflammatory diseases, in dermatology, rheumatology and 
gastroenterology. The side effects of this therapy are known and the most frequently 
cutaneous involvement are psoriasis and alopecia. 

Case raport: We present the case of a young 37 years old male, who was diagnosed 
11years ago with ankylosing spondylitis and he is treated for his disease with Infliximabum. 
4 years ago he presented a total loss of hair (not investigated or treated for this condition) 
and three months ago he presented.  

Dermatological examination showed symmetrical erythematous plaques, clusters of 
pustules associating pain, involving palms and soles. A total loss of hair was noticed. The 
punchy biopsy confirmed the diagnosis of palmo-plantar pustular psoriasis. Palmo-
plantar psoriasis is observed after anti-TNF-alpha therapy including Infliximabum, 
Etanerceptum or Adalimumabum. The pathogenic mechanism isn’t yet elucidated. 

Results: After we recognized those two second effects: alopecia and palmo-plantar 
pustular psoriasis we decided to stop Infliximabum and to use anti-IL-17A therapy. 

Conclusions: Infliximabum can cause various side effects as: nausea, headaches, 
infections, limfo-prolifetarative conditions, lupus-like syndrome and cutaneous 
involvement. 

After using Infliximabum palmo-plantar pustular psoriasis and alopecia were 
reported.There are rarely reported the association between palmo-plantar pustular 
psoriasis and alopecia universalis. Decreasing the dose of Infliximabum can resolve this 
side effects but we choose to switch with anti-IL-17A. 
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Scurt CV 

Studii:   

• Septembrie 2015- medic primar dermatolog  

• Ianuarie 2010 – specialist în dermatologie  

• Noiembrie 2003 – admitere în rezidențiat specialitatea dermatovenerologie 

• 1997-2003 –  cursurile Universității “Grigore T. Popa”, Iaşi  

• 1992-1996 – cursurile Colegiului Național “Gh. Roşca Codreanu”, Bârlad  

 

Specializări:  

• Octombrie 2021- Congresul Național de Dermatologie (online) 

• Iulie 2021- DUBAI DERMA  

• Iulie 2021- Primăvara Dermatologică Ieșeană (online) 

• Noiembrie 2020- Psoriasis Masterclass: from theory to practice (virtual) 

• August 2020- 5 Continent Congres (virtual) 

• Iulie 2020- Primăvara Dermatologică Ieșeană- Dermatologia la interfață cu alte 
specialități (online) 

• Iunie 2019- Congresul Mondial de Dermatologie, Milano, Italia 

• Mai 2019- Congresul European de Dermato-Pediatrie, Dubrovnik, Croația 

• Aprilie 2019- Laser Europe 2019, Iași, România 

• Aprilie 2019 – Primăvara Dermatologică Ieșeană – Dermatologia la interfață cu alte 
specialități 

• Noiembrie 2017- curs: Relaționarea eficiența cu pacientul; formator- Bogdan Joca  

• Octombrie 2017-17th ESPD Annual Meeting, Palma de Mallorca, Spania 

• Septembrie 2017- EADV, Geneva, Elveția  

• Mai 2017- 14th Spring Symposium of EADV, Brussels, Belgia 
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• Aprilie 2017- Primăvara Dermatologică Ieșeană – curs postconferință: Patologia 
cutanată infecțioasă din perspective multiple-dermatologie, boli infecțioase și 
microbiologie. 

• Martie 2017- Skin Cancer - Curs de dermatoscopie cu participare internațională, 
București, România 

• Martie 2017- Primăvara Dermatologică Ieșeană - lector: Larva migrans cutanata 
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• European Academy of Dermato-Venereology (EADV) 
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Actualități în diagnosticul și tratamentul cervico-
vaginitelor și uretritelor nespecifice 

Aida Corina Bădescu 
Disciplina de Microbiologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: cervico-vaginită, uretrită, diagnostic molecular, rezistență la antibiotice 

Scopul acestei prezentări este acela de a oferi participanților o privire de ansamblu 
asupra unor aspecte recente legate de etiologia, diagnosticul și tratamentul vaginitelor si 
uretritelor nespecifice. 

În ultimii ani, evoluția fără precedent a metodelor de diagnostic molecular (PCR, 
secvențiere, microarray) au permis o analiză mult mai fidelă a componenței și dinamicii 
populațiilor microbiene care colonizează în mod normal căile genitale externe și au 
determinat o remaniere a listei agenților microbieni dar și a ordinii lor în etiologia infecțiilor 
cu această localizare. 

Astfel, bacterii ca Ureaplasma urealyticum sau Mycoplasma hominis, cunoscute în 
trecut ca fiind implicate în etiologia uretritelor și vaginitelor, sunt acum considerate ca 
aparținând florei comensale iar patogeni ca Mycoplasma genitalium, bacterie imposibil 
de evidentiat fără aportul metodelor moleculare, este acum pe primele locuri în etiologia 
vaginitelor și uretritelor nespecifice. 

Metodele moderne de detecție a secvențelor specifice ale genomului microbian 
permit în acest moment detecția cu mare sensibilitate și cu mare specificitate a 
microorganismelor patogene (bacterii, virusuri, fungi, protozoare), fie ca sunt cultivabile 
sau nu, dar și o analiză completă a genomului, deocamdată în scop de cercetare, pentru 
depistarea factorilor de virulență. 
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Mai mult, în condițiile în care testarea sensibiltății la antibiotice devine imperios 
necesară în contextul creșterii fondului de gene de rezistență la antibiotice și a răspândirii 
lor globale, metodele moleculare deschid calea detecției rapide a acestor gene pentru 
orientarea terapiei, mai ales pentru microorganismele necultivabile sau dificil de testat. 

 

Current issues in the diagnosis and treatment of non-
specific cervico-vaginitis and urethritis 

Aida Corina Bădescu 
Discipline of Microbiology, Faculty of Medicine, U.M.Ph. "Grigore T. Popa" Iasi 

Keywords: cervico-vaginitis, urethritis, molecular diagnosis, antibiotic resistance 

The purpose of this presentation is to provide participants with an overview of recent 
issues related to the etiology, diagnosis and treatment of non-specific cervico-vaginitis 
and urethritis. 

In recent years, the spectacular evolution of molecular diagnostic methods (PCR, 

sequencing, microarray) have allowed a much more accurate analysis of the composition 
and the dynamics of microbial populations that normally colonize the external genitalia 
and have led to a reshuffle of the list of microbial agents but also of their order in the 
etiology of this infections. 

Thus, bacteria such as Ureaplasma urealyticum or Mycoplasma hominis, formerly 
known to be involved in the etiology of urethritis and cervico-vaginitis, are now considered 
to belong to the commensal flora and other pathogens such as Mycoplasma genitalium, 
a bacterium impossible to detect without the contribution of molecular methods, are now 
in the first place. etiology of nonspecific vaginitis and urethritis. 

Modern methods of detecting specific sequences of the microbial genome allowed at 

this time the detection with high sensitivity and specificity of pathogenic microorganisms 
(bacteria, viruses, yeast, protozoa), whether they are cultivable or not, but also a complete 
analysis of the genome, for the identification of virulence factors. 

Moreover, as antibiotic susceptibility testing becomes imperative in the context of 
increasing the pool of antibiotic resistance genes and their global spread, molecular 
methods open the way for rapid detection of these genes to guide antibiotic therapy, 
especially for non-cultured or difficult to culture microorganisms. 
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• Medic primar Medicină de Laborator 

• Doctor în ştiinţe medicale – specialitatea Dermatovenerologie. 
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Infecţioase ”Sf. Parascheva” Iaşi 

• Membru în societăţi ştiinţifice: 

o European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease 

o Societatea Română de Microbiologie 

o Societatea Română de Imunologie 

o Societatea Română de Micologie 
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Surpriză etiologică și tratament neobișnuit într-un caz 
de prurigo rebel 

Patricia Cristodor, V.T. Popa, Claudia Mikșa, I. Hâncu, Iasmina Hancu 
U.M.F. “Victor Babeș” Timișoara, România 

Cuvinte cheia: prurigo cronic, EBV, CMV, Ivermectină 

Prurigo-ul cronic reprezintă o afecțiune invalidantă prin atrocitatea și durata pruritului, 
căreia nu întotdeauna i se poate găsi tratamentul adecvat. 

Pacientul SI, de 68 ani a fost internat în repetate rânduri în Clinica Dermatologică 
Timișoara pentru un prurigo rebel, debutat în urmă cu 7 ani. Investigațiile paraclinice 
uzuale și consulturile efectuate s-au soldat cu date normale, cu excepția unei hemoragii 
oculte în scaun, la ultima internare, pentru care colonoscopia a relevat prezența unui polip. 
Tratamentele cu complexitate crescândă (antihistaminice H1, H2, antileucotriene, 
corticosteroizi) au rămas fără efect, pruritul devenind atât de devastator încât a dus la o 
tentativă de suicid. Am extins investigațiile cu efectuarea anticorpilor anti virus Epstein-

Barr (EBV) și citomegalic (CMV) cu obținerea unor rezultate pozitive, mai ales la EBV. Am 
instituit tratament cu Ivermectină 0,02 mg/kg, urmat, spre surprinderea noastră, de 
remiterea dramatică, aproape totală, a simptomelor, în decursul aceleiași nopți. 

În concluzie, investigarea EBV și CMV trebuie avută în vedere în prurigourile cronice 
recalcitrante, iar, în caz de pozitivitate, Ivermectina poate fi o opțiune terapeutică eficientă. 
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Etiological surprise and unusual treatament in a case 
of rebellious prurigo  

Patricia Cristodor, V.T. Popa, Claudia Mikșa, I. Hâncu, Iasmina Hancu 
U.M.Ph. “Victor Babeș” Timisoara, Romania 

Keywords; chronic prurigo, EBV, CMV, Ivermectin 

Chronic prurigo is a disabling disease by the atrocity and duration of the pruritus and 
a suitable treatment is not always possible. 

Pacient SI, aged 68 was repeatedly admitted in Timișoara Dermatological Clinic for a 
rebellious prurigo, which started 7 years ago. The complex investigations we did revealed 
normal data, except for an occult stool hemorrhage (the colonoscopy revealed a colonic 
polyp) .Treatament of increasing complexity (antihistamins H1, H2, antileucotriens, 
corticosteroids) remained ineffective and pruritus became so devastating that it lead to a 
suicidal attempt. We extended the tests and performed Epstein-Barr (EBV) and 
cytomegalic (CMV) virus antibodies with positive results, especially for EBV. We started 

Ivermectină 0,02 mg/kg, which led, to our surprise, to a dramatic, almost complete, 
improvement of the symptoms during the very following night. 

In conclusion, investigation of EBV and CMV should be considered in chronic reluctant 
prurigos and, if positive, Ivermectin may be an efficient terapeutic option. 

 

Scurt CV 

Experiență profesională: 

• 2021 – present – Head of th Dermatological Department of the “Victor Babeș” 

University of Medicine and Pharmacy Timișoara 

• 2008-present - Associate Professor / Senior Doctor - Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Timişoara 

Educaţie şi formare: 

Martie 2018 – Specialist course EADV– Intermediate advanced surgery (Modena) 

Iunie 2017 – Specialist course EADV Surgery of the nails (Atena) 

Septembrie 2010-iunie 2011 
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Formator în dermatocosmetologie: 

• Peelingurile chimice 

• Microdermabraziunea 

• Utilizarea toxinei botulinice 

• Utilizarea substanțelor filler în scopul refacerii volumelor faciale 

• Utilizarea surselor de lumină inteligentă (lasere, terapie fotodinamică, terapia cu 
LED-uri) 

• Tratamentul dermatocosmetic al diferitelor afecțiuni dermatologice (acnee, 
rozacee, melasmă, leziuni 

• vasculare, pigmentare, premaligne, maligne sau benigne, cicatrice, hipertricoză, 
leziuni induse viral, hiperhidroză, fotoîmbătrânirea) 

Spitalul Clinic Colentina – Cursul de formare de formatori in domeniul dermato-
cosmetologiei, in cadrul 

Proiectului de Training Internaţional pentru medici români 
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Tatuajele - de la simbolistică la modă 

Liliana Luca1, Ana-Cătălina Chiroșcă2, Daciana Elena Brănișteanu3, 

Anamaria Ciubară1 
1Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 
3Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: tatuaje, simbol,creativitate, tendințe, modă 

Tatuajele reprezintă însemnări permanente ale pielii, dovada acestei practici datând 
din perioada neolitică. De la civilizațiile antice până în prezent, oamenii au utilizat 
simboluri și modele în scopul exprimării fie a individualității, fie a apartenenței la un grup. 

Folosite inițial în ritualuri de inițiere, tatuajele au fost ulterior preluate de civilizația 
vestică și folosite în scop estetic, ca marcă a creativității. Deși de cele mai multe ori 
tatuajele sunt expresii culturale sau artistice, semnificația acestora este una controversată, 
ce se modifică în funcție de contextul social și tendințele actuale in modă. 
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Tattoos - from symbolism to fashion  

Liliana Luca1, Ana-Cătălina Chiroșcă2, Daciana Elena Brănișteanu3, 
Anamaria Ciubară1 
1Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” University of Galați 
2"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy Bucharest 
3"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iasi 

Keywords: tattoos, symbols, creativity, trends, fashion 

Tattoos are permanent markings of the skin,  proof of this practice dating back to 
Neolithic times. From ancient civilizations until the present-day, people have used 
symbols and designs with the purpose of expressing either individuality, either their 
affiliation to a certain group. Initially used in coming of age rituals, tattoos have been taken 
over by western culture and used as form of self expression and creativity. As cultural and 
aesthetic markings, tattoos are still a controversial topic that has different meaning 
different forms depending on the social contexts and actual trends. 

 

Scurt CV 

Loc de muncă:  

• Facultatea de Medicină și Farnacie, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați 

• Institutul de Psihiatrie ”Socola” Iași 

 

Educație: 

• Absolventă  a Facultăţii de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei din cadrul 
Universităţii ”Al.I. Cuza” Iași”; 

• Absolventă a programului de Master în Psihologie Clinică; 

• Competenţă profesională în domeniul expertizei psihologice judiciare; 

• Curs de formare în Psihoterapie Integrativă; 

• Cursuri postuniversitare de Psihologie aplicată în justiţie și de Bioetică; 

• Doctorand în domeniul Medicină. 
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Activitate profesională:  

• membru în comitetele științifice la Conferința Galatia și Primăvara Dermatologică 
Ieșeană; 

• participări cu lucrări stiinţifice şi lector/speaker la conferinţe şi congrese naţionale 
şi internaţionale  de psihiatrie, psihoterapie, medicină legală şi dermatologie; 

• colaborator la revista Lapsihiatru; 

• implicare în proiectele de parteneriat pentru dezvoltarea psihiatriei comunitare , 
în studii clinice și cercetare știintifică  ale Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Socola”;  

• activitate în domeniul expertizei medico-legale psihiatrice. 

Membru fondator al Asociației de Psihologie Clinică și Psihoterapie Integrativă din 
România 
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Istoria frumuseții 
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Cuvinte cheie: istorie, frumusețe, modificări corporale 

Preocuparea pentru frumusețe a existat din cele mai vechi timpuri, luând diverse 
forme și urmând anumite tendințe. Printre modalitățile de înfrumusețare, modificările 
corporale ocupă un rol important din punct de vedere cultural.  

Modificările corporale reprezintă alterări permanente sau semipermanente ale 
înfățișării, prin diverse metode, cu scopuri variate, precum conformarea la standardele de 
frumusețe, pentru a evidenția un statut social sau în cadrul unor ritualuri culturale.  

Lucrarea de față este o prezentare succintă a diversității culturale din întreaga lume, 

în funcție de particularitățile etnice, geografice, religioase și istorice specifice fiecărei 
epoci.  
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History of beauty  
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Liliana Luca1 
1Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” University of Galati 
2"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy Bucharest 
3"Grigore T. Popa " University of Medicine and Pharmacy Iasi 

Keywords: history, beauty, body modifications 

The concern for beauty has been a part of society since the oldest times, taking various 
forms and following certain trends. Amongst beauty enhancing methods, body 
modifications occupy an important role regarding culture. Body modifications are 
permanent or semi permanent alterations to one’s appearance, through various methods, 
with purposes ranging from fitting into beauty standards, showing social status, or as part-
taking in religious practices. This presentation is a succinct history of cultural diversity 
across the world, depending on ethnical, geographical, religious and historical 
particularities of each era. 

 

Scurt CV 

Certified physician practicing psychiatry at “Elisabeta Doamna” Psychiatry Hospital, 
Galati, Romania. She is teaching Psychiatry and Behavioral Sciences course as Professor 
at the Faculty of Medicine and Pharmacy within the ”Dunărea de Jos” University Galati. 
Anamaria Ciubară is a member of Psychiatric Advisory Committee for Ministry of Health, 
editor of the „American Journal of Psychiatry and Neuroscience” and is involved in many 
research, educational and advocacy projects in psychiatry. 
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Rolul canabinoizilor în dermatologie 
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5Disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România 
6Departamentul de Medicină Dentară, Facultatea de Medicină şi Farmacie, 
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

Cuvinte cheie: fitocanabinoizi, endocanabinoizi, dermatită, prurit, cancer cutanat, sclerodermie 

Până în prezent, canabinoizii (fitocanabinoizi, endocanabinoizi și canabinoizi sintetici 
chimic) și-au demonstrat eficacitatea în tratamentul cancerului, obezității, bolilor 
neurologice și afecțiuni dermatologice. Sistemul endocanabinoid (SEC) cutanat este o 
rețea complexă și aproape omniprezentă de liganzi, enzime și receptori endogeni 
(CB1R/CB2R, THC, HU210,  TVRP, PPAR și GPR55) care pot fi stimulați și de compuși 
canabinoizi endogeni și exogeni, cum ar fi cei derivați din Cannabis sativa, contribuind la 
homeostazia, modularea imunității, inflamația și patologia pielii prin eliberarea 
mediatorilor inflamatori și prin reglarea multor aspecte ale proliferării și diferențierii 
celulare. SEC a fost studiat pentru capacitatea sa de a regla unele neoplazii cutanate, 
pruritul, boli inflamatorii precum: acneea vulgară, psoriazisul, dermatita de contact 
alergică, dermatita atopică și sclerodermia sistemică. Explorarea în continuare a SEC ar 
putea dezvălui noi ținte terapeutice pentru o varietate de boli inflamatorii și neoplazice ale 
pielii. Majoritatea datelor din literatura medicală evidențiază proprietățile 
antiinflamatoare, imunosupresoare, anti-neoplazice ale SEC, dar unele rapoarte sugerează 
activitate pro-inflamatorie și pro-neoplazică. Sunt necesare investigații suplimentare 
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pentru a înțelege complexitatea și influențe specifice ale fiecărui tip de canabinoid 
cutanat, receptorului, metodei de administrare și concentrației utile, pentru a oferi 
oportunitatea de a extinde potențialul terapeutic în dermatologia clinică.  

 

The role of canabinoids in dermatology 

Gabriela Stoleriu1, Smaranda Ţărean2, Florina Filip-Ciubotaru3,  
Nicuța Manolache4, Daciana Elena Brănișteanu5,  
Mădălina Nicoleta Matei6 
1Clinical Medical Department, Faculty of Medicine and Pharmacy, ”Dunărea de Jos” 
University of Galati, Romania 
2TopMed, Targu Mures, Romania 
3Family Medicine Department, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and 
Pharmacy, Iasi, Romania 
4Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Medicine and Pharmacy, 
”Dunărea de Jos” University Galati, Romania 
5Dermatology Department, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, 
Iasi Romania 
6Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine and Pharmacy, ”Dunărea de 
Jos” University of Galati, Romania 

Keywords: phytocannabinoids, endocannabinoids, dermatitis, pruritus, skin cancer, systemic 

sclerosis 

To date, cannabinoids (phytocannabinoids, endocannabinoids, and chemically 
synthetic cannabinoids) have been shown to be effective in treating cancer, obesity, 
neurological diseases, and dermatological conditions. The cutaneous endocannabinoid 
system (ECS) is a complex and almost ubiquitous network of endogenous ligands, 
enzymes, and receptors (CB1R / CB2R, TVRP, PPAR, and GPR55) that can also be stimulated 
by endogenous and exogenous cannabinoid compounds, such as derived from Cannabis 
sativa, contributing to skin homeostasis, immunomodulation properties, inflammation 
and skin pathology by releasing inflammatory mediators and regulating many aspects 
such as cell proliferation and differentiation. ECS has been studied for its modulating 
effects on skin neoplasms, pruritus, inflammatory diseases such as acne vulgaris, psoriasis, 
allergic contact dermatitis, atopic dermatitis and systemic sclerosis. Further exploration of 
the ECS could reveal new therapeutic targets for a variety of inflammatory and neoplastic 
skin diseases. Most data in the medical literature highlight the anti-inflammatory, 
immunosuppressive, anti-neoplastic properties of ECS, but some reports suggest pro-
inflammatory and pro-neoplastic activity. Further investigation is needed to understand 
the specific complexity and influences of each type of skin cannabinoid, the receptors, the 
method of administration and the useful concentration, to provide an opportunity to 
expand the therapeutic potential in clinical dermatology. 
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Scurt CV 

• Medic primar dermatovenerologie 

• Doctor în medicină 

• Atestat în dermato-cosmetologie 

• Formator în dermato-cosmetologie (Lector) 

 

Colaborări: 

• Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași; 

• Derma Clinique, Iași. 

 

Afiliere profesională: 

• Societatea Română de Dermatologie (SRD); 

• Societatea de Medici și Naturaliști – Iaşi (SMN); 

• Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM); 

• Societatea Română de Dermato-Oncologie (SRDO); 

• Asociația Română de Imuno-Dermatologie (ARID); 

• European Academy of Dermato-Venerology (EADV); 

• International Dermoscopy Society (IDS); 

• World Academy of Medical Sciences (WAMS); 

• American Academy of Dermatology (AAD). 

 

Autoare şi coautoare a numeroase articole şi studii in extenso publicate în reviste din 
fluxul științific internațional şi naţional, autoare şi colaboratoare la elaborarea unor cărți de 
specialitate în domeniul medical. Domeniile de interes includ şi dermato-pediatria, 
psihodermatologia, dermato-oncologia, diagnosticul precoce al tumorilor cutanate. 
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Cuvinte cheie: semiologie tegumentară, afecțiuni interne, tratament holistic 

Modificările cutanate reprezintă un teren de informare diagnostică generos pentru 
suferințele interne. Nu doar leziunile grosiere ale tegumentului, dar și calitatea acestuia, 
textura, culoarea, sunt grăitoare pentru afecțiuni interne acute sau cronice. Astfel, 
regiunile cutanate expuse pot fi sursă de informare chiar din timpul anamnezei. Leziunile 
oculare și perioculare pot oferi un diagnostic ferm: paloarea sclerei este semnificativă 
pentru anemie, icterul pentru tulburări în turnoverul hemoglobinei, xantelasma pentru 
dislipidemii și ateroscleroză. Unele zone pot fi neglijate: pavilionul urechii unde prezenţa 
semnului Frank poate fi sugestiv pentru prezența unor afecțiuni cardio-vasculare, sau 
existența de ”chiciură” uremică, tofi gutoși și neoplazii la acest nivel. Zona periorală, 
neglijată (purtarea de măștii), poate prezenta modificări de culoare la nivelul buzelor, cu 
aspect carminat în ciroză, cianoză în hipoxemii importante, cheilită angulară frecvent 
asociată cu diabetul zaharat, anemia feriprivă, carențele de vitamine grup B, infecția 
fungică/ streptococică. Aspectul palmelor poate releva modificări de culoare cu linii 
hipercrome în maladia Addison, eritroză palmară în ciroză, dar și aspecte rare cum sunt 
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palmele ”aquagenice” din fibroza chistică, marasm sau sindrom nefrotic. Palmele și 
plantele hiperliniare pot fi semnul unei dermatite atopice. Examenul riguros al 
tegumentului și inventarierea leziunilor cutaneo-mucoase trebuie să fie o prioritate. 
Tratamentul este adesea unul complex care se adresează bolii interne și leziunilor 
cutanate și subjacente. 

 

Skin lesions and internal diseases - Our experience in 
pandemic years 

Florina Filip-Ciubotaru1, Gabriela Stoleriu2, Nicuța Manolache3,  

Carmen Manciuc4, Ana-Maria Holicov1, Daciana Elena Brănișteanu5 
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”Dunărea de Jos” University, Galati, Romania 
4Infectious Diseases Department, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and 
Pharmacy, Iasi Romania 
5Dermatology Department, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, 
Iasi Romania 

Keywords: skin semiology, internal disorders, holistic treatment 

Skin changes are a generous diagnostic information field for internal suffering. Not 
only the rough lesions of the skin, but also its quality, texture, color, are telling for acute or 
chronic diseases. Thus, the exposed skin regions can be a source of information even 
during the anamnesis. Eye and periocular lesions can provide a firm diagnosis. Pallor 
sclerosis for anemia, jaundice for hemoglobin turnover disorders, xanthelasma for 
dyslipidemia and atherosclerosis. But, there are also areas that can be neglected such as 
the earlobe where the coronary duct can be suggestive of the presence of cardiovascular 
diseases, or the existence of uremic "frostbite", gouty tufts and neoplasms at this level. The 
perioral area, neglected by wearing masks, may show color changes in the lips, with a 
carmine appearance in cirrhosis, cyanosis in severe hypoxemia, angular cheilitis frequently 
associated with diabetes, iron deficiency anemia, vitamin B deficiencies, fungal or 
streptococcal infection . The appearance of the palms may go unnoticed; Here are color 
changes with hyperchromic lines in Addison's disease, palmar erythrosis in cirrhosis, but 
also rare aspects such as "aquagenic" palms from cystic fibrosis, marasmus or nephrotic 
syndrome. Palms and hyperlinear plants may be a sign of atopic dermatitis. Rigorous 
examination of the skin and inventory of its lesions must be a priority. The treatment is 
often a complex one that also addresses the underlying lesions. 

 



 
 
 
 
 
 

401 

 

 

Imagini PDI 2022 

   
Fig.1 Eczema de contact -

leziune lichenoidă 
Fig.2 Detaliu 

 
Fig.3 Dermatită de stază 
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• Membru al Societății de Medici și Naturaliști, Iași; 

• Membru al Societății de Gastroenterologie și Hepatologie, Iași; 

• Autor principal/co-autor 15 cărți cu subiect medical 

• Lector program Erasmus-Socrates la Universitățile din Freiburg și Lübeck. 
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Phlebology: what challenges does the pandemic 
bring? 

Stanislava Tzaneva 
University Clinic of Dermatology, Medical University of Vienna, Austria 
 

The COVID-19 pandemic has not only far-reaching effects on our private lives, but also 
on the phlebological practice worldwide. 

During the many lockdowns, phlebological interventions were cancelled and 
postponed in many countries. This not only led to poorer medical care for these patients, 
but also to psychological consequences. Especially patients with chronic leg ulcers, who 
are already a vulnerable group due to age, chronic pain, underlying diseases and restricted 
mobility, suffered from treatment delays and suboptimal therapy. 

As phlebologist we are confronted with new entities such as inflammatory deep vein 
thrombosis and the vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT). 
Approximately a third of seriously ill COVID-19 patients develop venous 

thromboembolism. On the other hand, it is not yet clear how many of the COVID-19-ill 
outpatients will develop venous thromboembolism. 

Due to the widespread use of home office and restrictions due to lockdown and 
quarantine, there is a reduction in people’s physical activity. As a result, we see a 
deterioration in many chronic venous and lymphatic diseases due to reduction in muscle 
and joint pump work. 

In summary, phlebology is gaining in importance by increasing the prevalence of 
venous diseases, deterioration of chronic conditions and new entities during pandemic. 
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Scurt CV 

Position: Head of the Phlebologic-Angiological Unit of the University Clinic of 
Dermatology, Vienna, Austria. 

Institution: Medical University of Vienna, Austria. 

Trainings: Dermatologist, Specialist for venous diseases and vascular Medicine. 

Affiliations: Member of the European Academy of Dermatology and Venereology. 

Member of the Board of the Austrian Society of Phlebology and Dermatological 
Angiology, 

Member of Austrian Society of Dermatology and Venereology, 

Member of Austrian Society of Dermatosurgery, 

Member of the Austrian Working Group Aesthetic Dermatology and Cosmetology, 

Member of the Austrian Working Group Photo Medicine. 
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Melanoma uncommon variants of melanoma: 
dermoscopic-histopathologic correlations 

R. Pampena 
Skin Cancer Unit of the Arcispedale Santa Maria Nuova of Reggio Emilia, Italy 
 

The clinical and dermoscopic features of the vast majority of uncommon variants of 
cutaneous melanoma have been rarely reported, leading to difficulty in making accurate 
diagnoses. 

We conducted A 2-step systematic review of the literature was performed (from 
inception to November 2018) using PubMed, Embase, and Cochrane Central Register of 
Controlled Trials databases. The first step identified those uncommon variants of 
melanoma for which at least 1 case reporting dermoscopy was described in the literature. 
In the second step, each previously identified uncommon variant was searched for in the 
same databases. 

In total, 62 articles met the inclusion criteria, reporting 433 melanoma cases. An 

additional 56 cases of uncommon melanoma variants were retrieved from the institution’s 
database for a total of 489 cases: 283 cases of amelanotic superficial spreading melanoma, 
18 cases of animal-type and pigmented epithelioid melanocytoma, 7 cases of balloon cell 
melanoma, 71 cases of desmoplastic melanoma, 3 cases of follicular melanoma, 10 cases 
of nested melanoma, 33 cases of nevoid melanoma, 2 cases of primary dermal melanoma, 
57 cases of spitzoid melanoma, and 5 cases of verrucous melanoma. Clinically, these 
tumors were mainly palpable or amelanotic lesions that could resemble other benign or 
malignant skin conditions; dermoscopy typically revealed a homogeneous pinkish 
background, white structures, and polymorphic vessels. Uncommon melanoma variants 
may resemble both inflammatory disorders and other cutaneous neoplasms, 
representing a diagnostic pitfall even for the most experienced dermatologist. 
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Scurt CV 

Dr. Riccardo Pampena is a board-certified Dermatologist specialized in the diagnosis 
and treatment of skin cancers. 

He obtained his degree in Surgery and Medicine (MD) from the Medicine University of 
the Sacred Heart of Rome in 2011 with full mark; then, he trained and became a board 
Certified Dermatologist (full mark) of the Department of Dermatology and Venereology of 

the Sapienza University of Rome, in 2016 defending a thesis on the role of Dermoscopy in 
predicting the efficacy of ingenol mebutate therapy for actinic keratosis.  

Since 2011 he practices research mainly in the field of psoriasis and non-invasive 
diagnosis in dermato-oncology, paying particular attention to the study of melanoma and 
pigmented skin lesions by means of non-invasive methods, such as dermoscopy and 
confocal microscopy for the in vivo and ex vivo study of cytological and architectural 
aspects of pigmented skin lesions, in correlation with histopathology. 

Since November 2016, Dr. Pampena has been working at the Skin Cancer Unit of the 
Arcispedale Santa Maria Nuova of Reggio Emilia, which is a third-level referral center for 
skin tumors diagnosis and management and recently became a Board Member of the 

International Dermoscopy Society. The collaboration of Dr. Pampena with the Skin Cancer 
Unit of Reggio Emilia started in January 2015 with a 2-month fellowship performed during 
his residency in Dermatology and Venereology. 

Furthermore, he’s actively involved, as a researcher and statistician, in scientific studies. 
He also attended specific courses in Biostatistics and Cochrane Systematic Reviews and 
Meta-analysis. 
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Managementul pacientului cu afecțiuni 
dermatologice în cabinetul medicului de familie 

Liliana Mihailov  
C.M.I. M.F. Dr. Mihailov Liiliana 
 

Din multitudinea de patologii cu care se confruntă medicul de familie, modificările 
cutanate sunt foarte importante și pot fi obiectivate. Unele aparțin strict specialității 
dermatologie, altele se află la confluența mai multor specialități, motiv pentru care un 
diagnostic cât mai corect și o adresabilitate la timp făcută către o anumită specialitate 
este în beneficiul maxim al pacientului. Patologie infecțioasă virală, bacteriană sau 
parazitară, alergică, imunologică, până la patologie severă tumorală, toate se regăsesc la 
primul contact cu medicul de familie, urmează traseul diagnosticului și tratamentului de 
certitudine și este monitorizat în continuare până la momentul vindecării, reevaluării 
periodice sau al prevenirii potențialelor recidive. 

O latură importantă o constituie diagnosticarea bolilor cu transmitere sexuală care 
comportă o abordare foarte atentă, corectă și o comunicare bună cu pacienții noștri. Un 
management corect realizat, înseamnă câștig de timp, de resurse economice, resursa 
umană, confort emoțional, toate acestea reflectându-se în calitatea vieții pacienților noștri. 
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Management of the patient with dermatological 
diseases in the family doctor's office 

Liliana Mihailov  
C.M.I. M.F. Dr. Mihailov Liiliana 
 

From the multitude of pathologies faced by the family doctor, skin changes are very 
important and can be targeted. Some belong strictly to the dermatology specialty, others 
are at the confluence of several specialties, which is why a correct diagnosis and a timely 
referral to a particular specialty is in the maximum benefit of the patient. Infectious viral, 
bacterial or parasitic, allergic, immunological pathology, up to severe tumoral pathology, 
all are found at the first contact with the family doctor, follow the route of diagnosis and 
treatment of certainty and is monitored until the time of cure, periodic reassessment or 
prevention of potential relapses, 

An important aspect is the diagnosis of sexually transmitted diseases which involves a 
very careful, correct approach and good communication with our patients. Correct 

management means saving time, economic resources, human resources and emotional 
comfort, all of which are reflected in the quality of life of our patients. 

 

Scurt CV 

Experiența profesională: 

• 1993 – 1995 - Medic stagiar; 

• 1995 – 2003 - Medic coordonator dispensar medical Aeroportul Iași (aviația civilă, 
aviația utilitară, aviația sportivă); 

• 2003 – în curs - Medic - medicina de familie- C.M.I. M.F. Dr. Mihailov Liliana – Iași; 

• 2003 – în curs - Competența medicina de întreprindere; 

• 2012 – în curs - Competența îngrijiri paliative; 

• 2012 – în curs - Contract Îngrijiri Paliative Asociația ”Dr. Micu”; 

• 2013 – 2014 - Medic îngrijiri paliative în cadrul compartimentului I.P. a secției 
exterioare Bârnova a Spitalului Socola Iași; 

• 2014 – 2019 - Medic coordonator a secției îngrijiri paliative a Spitalului Arcadia Iași; 
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• 2013 – în curs - Activitate didactică la disciplina I.P. anul III M.G. a U.M.F. ”Grigore T. 
Popa” Iași 

• 01/12/2015 – în curs - Membru în Consiliul General și Adunarea Generală a 
Colegiului Medicilor Iași 

• 21/10/2016 – 30/11/2016 - Lector în cadrul Cursului "Physician's education for Pain in 
NE Romania - PEPNER" - Grant IASP developing countries 

• 2017 – 2018 - Trainer în Proiectul Oncopall - Curriculum Îngrijiri Paliative rezidenți 

• 2018 – în curs - Proiect Oncomed – I.R.O. Iași - Educație și Formare Profesională 

 

Educație și Formare Profesională: 

• 1972 – 1984 – Iași, România - Liceul de științe ale naturii "Emil Racoviță" 

• 1987 – 1993 - Medic generalist – U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași 

• 1997 – 2003 – București, România - Doctorand/Doctor în medicină - Ministerul 

Educației și Învățământului  

• 2000 – 2002 – București, România - Medic specialist medicina de familie - 
Ministerul Sănătății 

• 2003 – 2004 – Iași, România - Competența de medicină de întreprindere – U.M.F. 

”Grigore T. Popa” Iași 

• 2008 – în curs – București, România - Medic primar medicina de familie - Ministerul 
Sănătății 

• 2010 – 2012 – București, România - Competența Îngrijiri Paliative - Ministrul 
Sănătății 

• 2019 - Atestat Managementul Serviciilor de Sănătate - Școala Națională de 

Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar 
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Când și cum schimbăm un agent biologic în terapia 
psoriazisului? 

I. Brihan 
Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină și Farmacie 
 

Psoriazisul este o afecțiune inflamatorie sistemică cronică, mediată imun, cu evoluție 
ondulantă și, uneori, invalidantă. Psoriazisul a beneficiat, în ultimul timp, de o serie de 
cercetări și descoperiri privind mecanismele fizio-patologice ale bolii, ceea ce a generat 
posibilitatea unei noi abordări terapeutice. Introducerea agenților biologici a prezentat o 
contribuție majoră în arsenalul terapeutic al bolii. Totuși, nu toți pacienții prezintă un 
răspuns favorabil la terapia biologică. Prezența mai multor clase de agenți biologici, cu 
mecanisme de acțiune fisio-patologice diferite, permit astăzi o particularizare mai bună a 
terapiei pentru fiecare pacient. Lipsa de răspuns terapeutic la un agent permite, astăzi, 
schimbarea lui cu un alt agent biologic, cu mecanism de acțiune similar sau total diferit. 
Astăzi, schimbarea agentului biologic presupune evaluarea complexă a unor factori legați 
de aspectele farmacologice ale medicamentelor, prezența comorbidităților, perioada de 
wash-out și unele aspecte privind avantajele și dezavantajele tratamentului din punct de 
vedere al pacientului.  

Din acest punct de vedere încercăm să prezentăm care sunt oportunitățile și 
recomandările schimbării agentului biologic în tratamentul psoriazisului. 
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When and How do we change a biological agent in 
the psoriasis therapy? 

I. Brihan 
Oradea University. Faculty of Medicine and Pharmacy 
 

Psoriasis is a chronic, immune-mediated systemic inflammatory condition, with an 
undulating and, sometimes, disabling evolution. Psoriasis has recently benefited from a 
series of research and discoveries on the pathophysiological mechanisms of the disease, 
which has generated the possibility of a new therapeutic approach. The introduction of 
the biological agents has made a major contribution to the therapeutic arsenal of the 
disease. However, not all patients have a favorable response to the biologic therapy. The 
presence of several classes of biological agents, with different pathophysiological 
mechanisms of action, allow today a better customization of the therapy for each patient. 
The lack of a therapeutic response to an agent allows, nowadays, its exchange with 
another biological agent, with a similar or totally different mechanism of action. 
Nowadays, the change of the biological agent involves the complex assessment of the 

factors related to the pharmacological aspects of the drugs, the presence of comorbidities, 
the wash-out period and some aspects of the advantages and disadvantages of the 
treatment from the patient's point of view. 

Therefore, the aim of our paper is to present the opportunities and recommendations 
for changing the biological agent in the treatment of psoriasis. 
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Provocări legate de tratament în psoriazis la sugari și 
copiii mici  

Adriana Diaconeasa 
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Gr. Alexandrescu” București, România  

Cuvinte cheie: psoriazis vulgar, corticoterapie topică, inhibitori de calcineurină 

Prevalența psoriazisului la categoría de vârstă sugar și copil mic este de 0,2-0,3%. 
Corticosteroizii topici reprezintă tratamentul de elecție în psoriasis la această vârstă, ca 
tratament de atac. Chiar dacă există corticofobie indusă de riscul de efecte adverse, 
corticosteroizii topici potenți sau foarte potenți se pot utiliza în tratarea copiilor mici cu 
psoriazis, chiar pe perioade de până la patru săptâmâni. Tratamentul de atac (activ) se 
menține până la dispariția aspectului inflamator al leziunilor, apoi se scade administrarea 
progresiv, pe o durată de săptămâni-luni, pentru a evita recăderile. Alte opțiuni de 
tratament topic o reprezintă emolientele, keratoliticele (cu precauții legate de posibila 
toxicitate sistemică), dar și inhibitorii de calcineurină. Tratamentele sistemice sunt rar 
utilizate sub vârsta de 5 ani.  
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Challenges in psoriasis treatment in infants and 
young children 

Adriana Diaconeasa 
Emergency Clinical Hospital for Children “Gr. Alexandrescu” Bucharest, Romania 

Keywords: psoriasis vulgaris, high potency corticosteroids, calcineurin inhibitors 

Psoriasis prevalence for infants and young children is 0,2-0,3%. Topical corticosteroids 
are considered the treatment of choice in psoriasis for this age. Although, corticophobia is 
common due to risk of adverse effects, moderate or high potency corticosteroids can be 
used in treatment of psoriasis in young children with psoriasis, up to four weeks. Active 
attack treatment is maintained till resolution of the inflammatory character of lesions, 
after this step, topical treatment is gradually decreased, over weeks-months, for avoiding 
relapses. Other topical treatment options taken into account are emollients, keratolytics 
(with precaution for systemic toxicity), and also calcineurin inhibitors. Systemic line 
therapies are rarely used under the age of 5 years. 

 

Scurt CV 

Adriana Diaconeasa a absolvit Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de 
Medicină și Farmacie Craiova, în anul 1998. După perioada de Rezidențiat desfășurat în 
cadrul Spitalului Clinic Colentina București, sub îndrumarea prof. dr. Sanda Popescu, a 
obţinut specializarea în Dermato-venerologie în martie 2005. De atunci până în prezent și-
a desfășurat activitatea ca medic specialist, iar din iunie 2009 ca medic primar dermatolog, 
în Ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Gr. Alexandrescu” București.  

Este Doctor în Medicină din mai 2005. Domeniile de interes sunt constituite de 
dermato-pediatrie și dermato-oncologie, cu deosebită atenţie spre diagnosticul precoce 
al tumorilor cutanate prin dermatoscopie combinată cu sisteme de analiză digitală, 
diagnostic automat şi microscopie confocală de reflectanță.  

Este membră în European Society of Pediatric Dermatology, Societatea Română de 
Dermato-venerologie, Societatea Româna de Dermato-oncologie și Grupul de Lucru de 
Microscopie Confocală. 

Specializări internaționale în Dermato-pediatrie: 

• Fifteenth Annual Birmingham Paediatric Dermatology Course, 2013, UK 

• Advanced Paediatric Dermatology Course 2012, Dundee, UK 
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Implicarea nutriției și a obiceiurilor alimentare în 
bolile dermatologice cronice 

Anca Oana Docea 
Departamentul de Toxicologie, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, 
România 
 

Studiile cu privire la metabolismul uman și longevitate au arătat că organismul uman 
funcționează mai bine cu o alimentație săracă în calorii și cu o valoare nutrițională mai 
crescută. În societatea modernă problemele nutriționale pornesc de la faptul că omul este 
capabil să mănânce orice, chiar și alimente care nu au valoare nutrițională și care pot 
crește riscul de apariție a diverselor boli metabolice și cronice. Alegerile alimentare pot 
duce la modificări importante la nivelul sistemului digestiv ce se traduce prin modificări la 
nivelul microbiotei care afectează funcționarea normală a intestinelor. Aceste modificări 
duc la scăderea abilității organismului de a absorbi nutrienții și a elimina toxinele și sunt 
responsabile pentru apariția intoleranței alimentare, probleme la nivelul sistemului 
imunitar și nu în ultimul rând autoimunitatea. Alimentele, pe lângă faptul că oferă 

nutrienții necesari, produc și un răspuns hormonal care controlează funcțiile 
organismului. Îmbunătățirea alegerilor alimentare este un pas important spre sănătate și 
menținerea acesteia. 
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Involvement of nutrition and eating habits in chronic 
dermatological diseases 

Anca Oana Docea 
Department of Toxicology, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Craiova, 
Romania 
 

Studies on human metabolism and longevity have shown that the human body works 
better with a low-calorie diet and a higher nutritional value. In modern society, nutritional 
problems start with the fact that man is able to eat anything, even foods that have no 
nutritional value and that can increase the risk of various metabolic and chronic diseases. 
Food choices can lead to significant changes in the digestive system which results in 
changes in the microbiota that affect the normal functioning of the intestines. These 
changes lead to a decrease in the body's ability to absorb nutrients and eliminate toxins 
and are responsible for food intolerance, immune system problems, and last but not least 
autoimmunity. Food, in addition to providing the necessary nutrients, also produces a 
hormonal response that controls the body's functions. Improving food choices is an 

important step toward maintaining health. 

Scurt CV 

Anca Oana Docea este conferențiar universitar cu abilitare în Farmacie în cadrul 
Facultății de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, unde predă 
Toxicologie și reprezentanta României în Comitetul Pentru Evaluarea Riscurilor din cadrul 
Agentiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA). Este farmacist specialist Farmacie 
Clinică, deține un masterat în Farmacologie și Toxicologie, titlul de Toxicolog recunoscut 
la nivel European (ERT - European Registered Toxicologist) și titlul de doctor în Medicină. 
S-a specializat în testările toxicologice pe animale, testările neurocognitive in vivo și analize 
biochimice și imunohistochimice. A urmat specializări de toxicologie clinică la 
Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Grecia și Universitatea din Granada, Spania, 
specializare în metode de analiză a bazelor de date transcriptomice la King’s College 
London și specializare în noi modele in vivo și in vitro de evaluare a neurotoxicității 
xenobioticelor la Albert Einstein College of Medicine, New York, USA.  

În prezent este editor asociat pentru Toxicology Reports Journal (ELSEVIER) și guest-
editor pentru o serie de ediții speciale în cadrul Toxicology Reports journal (ELSEVIER), 
Food and Chemical Toxicology (ELSEVIER), Frontiers in Pharmacology (Frontiers), 
Medicina (MDPI), Life (MDPI). A publicat peste 110 de articole științifice (dintre care 103 
indexate ISI Clarivate), 2 cărți cu profil didactic și 5 capitole de carte de specialitate în 
edituri internaționale, recunoașterea național și internațională fiind redată printr-un H-
index de 28 (Web of Science, Clarivate Analytics). 
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Influențele pandemiei COVID-19 asupra afecțiunilor 
venoase ale membrelor inferioare 

Daniela Radu 
Clinica 1 Chirurgie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 

Cuvinte cheie: covid-19, afecțiuni venoase, scala de triaj 

Introducere: În concordanță cu recomandările curente datorită pandemiei cu SARS 
CoV 2 spitalul nostru a instituit măsuri drastice cu modificări în practica medicală zilnică. 
Aceste măsuri au inclus sistarea intervențiilor elective în perioadele de maximă incidență 
a infecției inclusiv pentru afecțiunile venoase. 

Scop: Analiza influenței pandemiei asupra evoluției afecțiunilor venoase ale 
membrelor inferioare. 

Material și metodă: VELTAS este o scală de triaj dedicată îngrijirii pacienților cu 
afecțiuni venoase acute sau cronice. Experții UIP au dezvoltat un consens pentru a 

standardiza managementul acestor pacienți în condițiile actuale de pandemie. Triajul 
pacienților se bazează pe evaluarea clinică a cazurilor. În concordanță cu VELTAS, 
condițiile clinice se clasifică în 6 categorii: thromboembolism venos, insuficiență venoasă 
cronică, anomalii vasculare, trauma venoasă, compresie venoasă, limfedem. Gradul 
urgenței este apreciat ca: foarte urgent, urgent, semi-urgent, non-urgent. În această 
analiză am inclus 480 de pacienți dispensarizați prin ambulatoriul Clinicii 1 Chirurgie a 
SCJUPB Timișoara. Prioritizarea pacienților a fost efectuată de către medicul curant, în 
concordanță cu criteriile clinice, ținând cont de siguranța pacienților și posibilitatea 
evoluției rapide a bolii spre complicații invalidante. 

Rezultate: Intervenția chirurgicală a fost reprogramată la 78% din pacienți pentru cel 
puțin 3 luni, pacienții rămânând acasă, cu tratament conservator. În primele 24 de luni de 
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COVID-19 au fost reprogramate 229 de proceduri venoase și s-au efectuat 415 de 
consultații on-line.     

Concluzii: 1. Afecțiunile venoase cronice au fost în marea lor majoritate tratate 
conservator în timpul pandemiei de COVID-19. 

2. Scala VELTAS este un instrument util pentru încadrarea corectă a afecțiunilor, 
prioritizarea cazurilor și prevenirea complicațiilor generate de întârzierea intervenției 
curative în afecțiunile venoase. 

 

Pandemic influences on the treatment of venous 
disease 

Daniela Radu 
Surgery Clinic 1, University of Medicine and Pharmacy ”Victor Babeș” Timisoara 

Keywords: COVID-19, chronic venous diseases, triage scale 

Background: In accordance with current recommendations due to coronavirus 
disease our hospital has instituted drastic practice changes. These involved rescheduling 
of all elective procedures, including venous cases. 

VELTAS is a triage and acuity scale dedicated to the care of patients with acute and 
chronic venous and lymphatic disorders. This Scale was developed to provide an 
international standard to help specialists in the management of this patients. Triage 
urgency was determined based on clinical assessment of urgency with which a patient 
would require medical treatment or surgical intervention. 

Method: According to VELTAS, clinical conditions were classified into six categories: 
venous thromboembolism, chronic venous disease, vascular anomalies, venous trauma, 
venous compression, lymphatic disease. The degree of urgency is appreciated as: 

emergencies, urgent, semi-urgent, non-urgent.  

Results: In this analysis, we included 480 patients.  We delayed the intervention in 78% 
of patients for at least 3 months, with conservative treatment at home. During the first 24 
months of the COVID-19 related practice changes, 229 vein procedures were rescheduled 
and 415 new consultations were performed using telehealth methods. 

Conclusion: 1. Venous chronic diseases (CVD) were mostly conservatively treated 
during the pandemic period. 

2. Scala VELTAS is a useful tool for correct classification of the condition, prioritizing 
cases and prevention of complications caused by delayed curative intervention in venous 
diseases. 
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Scurt CV 

I was born in Sibiu, Romania, in 09 May 1960, married, no children. I graduated from 
the Faculty of Medicine, Institute of Medicine Timisoara in 1986. After graduation and I was 
employed by County Hospital Sibiu as a junior doctor. In 1991 I started my specialization in 
General Surgery at the Surgical Clinic no.1, of the County Emergency Hospital Timis, 
belonging to the University of Medicine and Pharmacy Timisoara. Since 1994 I was 

employed as a surgeon and Assistant Lecturer, then Senior Lecturer and from 2017 
Associate Professor of the above mentioned university.  I was awarded a Master’s Degree 
in 1998 and got the PhD title in 2002 from the University of Medicine “Iulius Hatieganu” of 
Cluj Napoca.  

Member of International Committee a XXIX World congress of the International Union 
of Angiology, I virtual World Congress of the IUA 2020, International Scientific Board la UIP 
Chapter Meeting 13-17 April, Rome 2016, International Organizing Committee of The UIP 
Chapter Meeting Seoul UIP 2015. Member of the Editorial Board of Acta Phlebologica, 
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, Aperito Journal Of 
Dermatology, Reviewer for World Journal of Surgical Oncology. 

Member of Organizing Committee of 8 Romanian Congresses of Phlebology with 

International Participation (1996-2018) President of two other committees (2008, 2011), 
vice-president in 2013 and 2014.  

Membership of Medical Associations: President of the Romanian Society of Phlebology 
(2011-2014), Founder Member of  the Balkan Venous Forum 2009, Member of the 
Romanian Society of Surgery, Honorary Member of the National Society of Laparoscopic 
Surgery and Mechanical Sutures- 1996, Member of the Romanian Association for 
Endoscopic Surgery and Other Interventional Techniques (ARCE), Member of European 
Venous Forum (EVF), Member of the Union International of Phlebology (UIP), Member of 
the International Union of Angiology (IUA), Member of the European Digestive Surgery 
(EDS), Member of European Association for Endoscopic Surgery (E.A.E.S),  

Romanian awards: Diploma of Excellency for the promotion and contribution to the 
Angiology and Vascular Surgery in Romania in 2013; awarded by the Romanian Academy, 
the “Alexandru Radulescu/2011”award for Medical Sciences for the book Phlebopatology; 
Diploma of Excellency, for the promotion and contribution of the Angiology and Vascular 
Surgery in Romania in 2010; Diploma of Excellency for the promotion of the Laparoscopic 
Surgery in Romania, 2002. 

Invited speaker 

• "XI International Congress of CEVF; II Meeting of the Multinational Chapter of IUA; 
XXVIII Congress of MLAVS - Advances in Cardiovascular Diseases Palermo Italy 
2018 

• UIP-Chapter meeting 14-17 April Rome Italy 2016 
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• UIP-chapter meeting, Seoul Korea 27-29 august 2015 

• Central European Vascular Forum,  Rome, Italy October 16-18, 2014  

• 5th Balkan Venous Forum, Sofia Bulgary October 9-12, 2014 

• AFI Sclerotherapy, Florence Italy 28-29 March 2014 

• Balkan Venous Forum Belgrade Serbia 2013 

• Balkan Venous Forum Istanbul Turkey 2012 

• 2nd Balkan Venous Forum, Athens, Greece 2011 

Published papers as first author: 21 books, monographs and student guides; 102 studies 
in volumes and journals.  

Research interests: classic and laparoscopic in visceral surgery, varicose diseases, leg 
ulcers, diabetic foot, posttrombotic syndrome, congenital venous malformations of the 
lower leg. 
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Prof. Univ. Dr.  
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Director al Consiliul Studiilor 
Universitare de Doctorat U.M.F. 
”Grigore T. Popa” Iași 
  

 

Suplimentele alimentare și social media 

Monica Hăncianu, Oana Cioancă 
 

Scurt CV 

Experiența Profesională: 

• 2009: Profesor universitar - Farmacognozie-Fitoterapie, Biologie vegetală şi 
animală, Director al CSUD, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”GrigoreT. Popa” 
Iaşi, Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat – U.M.F. Iași; 

• 2004-2009: Conferenţiar universitar - aceeaşi disciplină; 

• 2000-2004: Şef lucrări - aceeaşi disciplină; 

• 1996-2000: Asistent universitar - aceeaşi disciplină ; 

• 1992-1996: Preparator universitar - aceeaşi disciplină. 

 

Membru în: 

• Colegiul Farmaciştilor din România-Societatea de Medici şi Naturalişti – Iaşi; 

• Societatea de Științe Farmaceutice din România; 

• Societatea Internaţională de Istorie a Farmaciei/International Society for the 
History of Pharmacy; 
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• Asociaţia pentru Plante Medicinale şi Aromatice a Ţărilor din Sud-Estul 
Europei/Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European 
Countries (AMAPSEEC); 

• Societatea pentru Studiul Plantelor Medicinale şi a Produselor Naturale/Society for 
Medicinal Plant Research and Natural Product Research (GA); 

• Societatea de Fitochimie din Europa/Phytochemical Society of Europe (PSE). 
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Membru în Comitetul de 
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Fenomenul Köbner şi Renbök, răspunsul izotopic Wolf 

A. Oanţă1, Gabriela Stoleriu2, Smaranda Ţărean3, Ioana Vlas1, M. Ambros4 
1Dermamed, Făgăraş, România 
2Departamentul Clinic Medical, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea 
”Dunărea de Jos” din Galaţi, România 
3TopMed, Târgu Mureş, România 
4Clinica Dermato-venerologie, Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Târgu Mureş, România 

Cuvinte cheie: fenomen Köbner, reacție izotopică Wolf, fenomen Renbök 

De la sfârșitul secolului al XIX-lea, dermatologii au observat că dermatozele pot să 
interacționeze (sau din contră să nu interacționeze) cu o serie de agresiuni cutanate sau 
cu o altă dermatoză. Aceste fenomene au primit diferite denumiri: fenomen Köbner, 
reacție izotopică Wolf, fenomen Renbök etc. Aceste fenomene arată afinitatea sau din 
contră cruțarea unei zone cutanate traumatizată, tatuată, iradiată, vaccinată, genetic 
diferită sau a unei dermatoze evolutive sau cicatrizate de către erupții cutanate. Întâlnite 

în dermatologia clinică descriptivă, aceste fenomene au condus la o serie de confuzii. O 
clarificare a acestor entități este necesară mai ales că unele dintre acestea se adresează 
aceluiași fenomen sub termeni diferiți. Expunerea istorică, semantică și nosologică a 
acestor fenomene, prezentarea simplificată a acestora, le face mai ușor de înțeles. 
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Köbner’s and Renbök’s phenomenon, Wolf’s isotopic 
response 

A. Oanţă1, Gabriela Stoleriu2, Smaranda Ţărean3, Ioana Vlas1, M. Ambros4 
1Dermamed, Făgăraş, Romania 
2Clinical Medical Department, Faculty of Medicine and Pharmacy, ”Dunărea de Jos” 
University of Galati, Romania 
3TopMed, Târgu Mureş, Romania 
4Dermatology Clinic, Clinical Hospital of Mures County, Targu Mureş, Romania 

Keywords: Köbner phenomenon, Wolf isotopic reaction, Renbök phenomenon 

Since 19th century, dermatologists have observed that dermatoses can interact (or not) 
with a series of skin aggressions or other dermatoses. These phenomena have been 
named: Köbner phenomenon, Wolf isotopic reaction, Renbök phenomenon etc. and they 
show the affinity of the rashes or, on the contrary, the sparing of a traumatized, tattooed, 
irradiated, vaccinated, genetically different skin area or of an evolutionary or scarred 
dermatosis. These phenomena mentioned in descriptive clinical dermatology and they 
have led to a number of confusions. A clarification of these entities is needed especially 
since some of them address the same phenomenon in different terms. The historical, 
semantic and nosological exposition of these phenomena, their simplified presentation, 
makes them easier to understand. 

 

Scurt CV 

• Medic primar în specialitatea dermato-venerologie 

• Doctor în Ştiinţe Medicale 

• Coordonator al Centrului de dermato-venerologie Dermamed Braşov 

• Membru în Comitetul de Conducere al Societăţii Române de Dermatologie (SRD) 

• Secretar de redacţie al Revistei Dermatovenerologie – Revista Societăţii Române 
de Dermatologie 

• Membru fondator al Societăţii Române de Dermato-Oncologie (SRDO) 

• Membru în Consiliul de Conducere al Asociaţiei Dermatologilor Transilvania (ADT) 

• Membru al Asociaţiei Dermatologilor din Moldova (ADEM) 

• Membru al Societăţii Maghiare de Dermato-Venerologie - Magyar dermatológiai 
társulat (MDT) 

• Membrul al Academiei Europene de Dermatologie şi Venerologie (EADV) 
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Tricoscopia – o evaluare necesară în diagnosticul 
diferențial al alopeciilor 

Mihaela Panduru  
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București 
Clinica Dermatologie II, Spitalul Clinic ”Colentina” București, România 

Cuvinte cheie: alopecia, cădere de păr, tricoscopie, metodă de diagnostic 

Introducere: Tricoscopia este o evaluare utilă, neinvazivă, adjuvantă pentru 
diagnosticarea alopeciei și a altor tulburări ale scalpului și părului. Utilitatea constă în 
vizualizarea ostiilor foliculare, tegumentului perifolicular, vaselor de sânge și firelor de păr 
putând astfel stabili tipul de alopecie: cicatricială sau non-cicatricială, inflamatorie sau 
non-inflamatorie. 

Material și metodă: Lucrarea prezintă utilizarea tricoscopiei în anumite tipuri de 
alopecie. Pacienții cu alopecie au fost evaluați clinic și tricoscopic.  Clinic a fost evaluat tipul 
de alopecie localizată sau difuză, inflamatorie sau non-inflamatorie. Investigarea 

tricoscopică a urmărit patternul folicular, interfolicular, scuama și firul de păr.  

Rezultate: În urma coroborării aspectului clinic cu cel tricoscopic s-a stabilit tipul de 
alopecie. În cadrul alopeciilor difuze sunt prezentate cazuri de efluviu telogen, alopecia 
androgenică, alopecia senilă și alopecia indusă de inhibitorii de aromatază. În cadrul 
alopeciilor localizate sunt prezentate cazuri de alopecia areata, alopecia din sifilis, alopecia 
de presiune. În cadrul alopeciilor inflamatorii sunt expuse cazuri de lupus, lichen plano-
pilar, keratoză foliculară spinuloasă decalvantă și alopecie frontală fibrozantă. În anumite 
situații, aspectul clinic a fost sugestiv pentru un anumit tip de alopecie însă, examinarea 
prin tricoscopie a orientat către un alt tip de alopecie, ceea ce subliniază importanța 
tricoscopiei în diagnosticul alopeciilor și necesitatea cunoașterii caracteristicilor 
tricoscopice specifice fiecărui tip de alopecie. 



 
 
 
 
 
 

424 

 

Concluzie: Tricoscopia este o metodă  rapidă și ușor de folosit care este recomandată 
pentru diagnosticul alopeciilor.  

 

Trichoscopy – a necessary assessment in the 
differential diagnosis of alopecia 

Mihaela Panduru  
University of Medicine and Pharmacy ’’Carol Davila’’ from Bucharest 
2nd Dermatology Department, Colentina Clinical Hospital, Bucharest, Romania 

Keywords: alopecia, hair loss, trichoscopy, diagnosis method 

Introduction: Trichoscopy is a useful, non-invasive, adjuvant assessment method for 
diagnosing alopecia and other scalp and hair disorders. The utility consists in visualization 
of the hair shafts, hair follicle openings (dots), perifollicular epidermis, and blood vessels. 
Thus, trichoscopy may be able to establish the type of alopecia: scarring or non-scarring, 
inflammatory or non-inflammatory.  

Material and method: This study presents the use of trichoscopy in certain types of 
alopecia. Patients with alopecia were evaluated clinically and trichoscopically. Clinical 
evaluation suggested the type of alopecia: localized or diffuse, inflammatory or non-
inflammatory. The trichoscopic investigation focused on the follicular or interfollicular 
pattern, the scalp, and the hair.  

Results: Following the corroboration of the clinical aspect with the trichoscopic one, 
the type of alopecia was established in each case. In diffuse alopecia we encountered: 
telogen effluvium, androgenic alopecia, senile alopecia and alopecia induced by 
aromatase inhibitors. In localized alopecia cases of alopecia areata, alopecia syphilis, and 
pressure alopecia are presented. In inflammatory alopecia the following causes have been 
identified: lupus, lichen planopillaris, keratosis follicularis spinulosa decalvans, and frontal 

fibrosing alopecia. In some cases, the clinical appearance was suggestive of a certain type 
of alopecia, but the examination by tricoscopy turned to another type of alopecia. This 
diagnostic switch emphasizes the importance of trichoscopy in the diagnosis of alopecia 
and the need of knowledge regarding the specific trichoscopic characteristics of each type 
of alopecia. 

Conclusion: Trichoscopy is a quick and easy method that has to be use for diagnosing 
alopecia. 
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Scurt CV 

Experiența profesională: 

• 2014 – prezent - Medic primar Dermato-venerologie Cinica II Dermatologie, 
Spitalul Clinic ”Colentina” București; 

• 2013 – prezent - Asistent universitar Universitatea de Medicină și Farmacie ″Carol 

Davila″ din București; 

• 2014 - Radboud University Medical Center, Nijmegen, Olanda (Bursă 
postdoctorală); 

• 2011-2012 - Skin and Allergy Hospital, Helsinki Finlanda (Bursă doctorală) ; 

• 2010 – Dermato-cosmetologie – Spitalul ”A. Sygros”, Atena, National University of 
Athens School of Medicine, Department of Dermatology and Venereology ; 

• 2009 – prezent - Medic  Dermato-venerologie MedLife ; 

• 2004-2009 - Medic rezident Dermatovenerologie Spitalul Clinic ”Colentina”. 

Studii: 

• 2014 – 2016 - Studii postdoctorale, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol 

Davila” din București; 

• 2009 – 2012 – Doctor în știinte medicale, Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Carol Davila” din București, Disciplina Fiziopatologie; 

• 2012 - 2013 - Atestat de studii complementare în Dermato-Cosmetologie; 

• 2004 - 2006: master Genetică Medicală, Institutul Național de Genetică al 
Universității București;  

• 2004 - 2009 - Medic rezident Dermatovenerologie Spitalul Clinic ”Colentina”;  

• 1997 – 2003: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova.  

Premii și Distincții: 

• 2019 - World Congress of Dermatology Scholarship; 

• 2014 - Michael Hornstein Memorial Scholarship; 

• 2014 - European Society of Pediatric Dermatology;  

• 2011 - AAF/OSI Fellowship to OMI Salzburg Medical Seminars International -
Dermatology; 

• 2009 - Journées Dermatologiques de Paris; 

• 2008 - EADV Fostering Dermatology and Venereology – Excellence in Education - 
Residets' Training Programme – Educational Grant; 

• 2005 - Premiul “Academician Ștefan Gh. Nicolau”. 

Activitate științifică: 17 articole, 3 capitole de carte și 57 prezentări la congrese 
naționale și internaționale. 

  



 
 
 
 
 
 

426 

 

Carmen MANCIUC 
 
Conf. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, 
România 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
“Sf. Parascheva” Iaşi, România 

 
 

Leziuni dermatologice în asociere cu infecția HIV 

Carmen Manciuc 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași, România 
 

Introducere: Patologia infecțioasă în infecția HIV este la interfață cu specialitatea 
dermatologică. 

Material și metodă: Ne propunem să prezentăm patologia dermatologică HIV-related, 
știindu-se că aceasta poate fi prezentă din stadiile primare ale infecției cu retrovirusul 
uman, până în stadiul final, cel de SIDA. Unele din afecțiunile dermatologice chiar pot fi 
revelatoare a infecției HIV în stadiu avansate (leucoplazia păroasă a limbii, Sarcomul 
Kaposi).  

Facem o trecere în revistă clinică și implicații viro-imunologice și biologice ale acestor 
afecțiuni, făcând o descriere a tuturor leziunilor posibil implicate. 

Concluzii: Interdisciplinaritatea în abordarea pacientului HIV-pozitiv, își relevă 
importanța, mai ales în sfera dermatologică.  
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Dermatological signs in HIV infection 

Carmen Manciuc 
"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania 
Clinical Hospital for Infectious Diseases "St. Parascheva” Iasi, Romania 
 

Introduction: Infectious pathology in HIV infection is at the interface with 
dermatology.  

Material and method: We aim to present HIV-related dermatological pathology, 
knowing that it can be present in the primary stages of human retrovirus infection, up to 
the final stage, that of AIDS. Some of the dermatological conditions may even be indicative 
of advanced HIV infection (hairy tongue leukoplakia, Kaposi's sarcoma). 

We review the clinical, immunological and biological implications of these conditions, 
describing all possible lesions involved. 

Conclusions: Interdisciplinarity in the approach of the HIV-positive patient reveals its 
importance, especially in the dermatological sphere. 

 

Scurt CV 

Experiență profesională: 

• 2015-prezent – Conferenţiar - Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. 
Popa” Iaşi; 

• 2009-2015 - Şef de lucrări - Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” 
Iaşi; 

• 2004-2019 - Director medical/Șef secție - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. 

Parascheva” Iaşi; 

• 2004-prezent - Lector cursuri postuniversitare - Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi; 

• 2001 - Doctor în ştiinţe medicale - Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore 
T. Popa” Iaşi. 
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Membru în organizaţii naţionale şi internaţionale: 

• Societatea de Medici şi Naturalişti – membru; 

• Societatea Medicala Balcanica – 2000; 

• Asociatia Medicala Romana- Societatea Nationala Romana de Boli Infectioase si 
Tropicale; 

• Societatea de Patologie Infecţioasă Iaşi - membru; 

• ESMID (European Society of Microbiology and Infectious Diseases) membru din 
2000 - prezent; 

• ESCID (European Society of Chimiotherapy and Infectious Diseases) - membru din 
2002 - prezent. 

• Membru fondator al Academiei Europene HIV şi Boli Infecţioase-2009 

 

Activitate științifică: 

• 2 capitole în cărţi in edituri internationale; 

• 108 carti si capitole in carti in edituri nationale; 

• 19 articole ISI autor principal; 

• 8 articole ISI coautor; 

• 7 articole ISI in rezumat; 

• 93 articole BDI; 

• 6 articole în reviste neindexate BDI; 

• peste 500 lucrări publicate în rezumat în reviste şi volume de conferinţe. 

 

  



 
 
 
 
 
 

429 

 

Luc MORAGLIA 
 
Dr.  
Vice President of Société Française 
de Phlébologie, Bordeaux, France 

 
 

French “Choosing Wisely” Occlusive treatment of 
saphenous veins and recurrences 

L. Moraglia 
Vice president of Société Française de Phlébologie  
 

Between 2013 and 2016 the HAS (French Health Authority) validated successively the 
ablation of the great saphenous vein (GSV) by radio frequency (RFA), the possibility of 
using some sclerosing agent in the form of foam, and the ablation of the GSV and SSV by 
endovenous Laser (EVLA). 

But in the end it declares itself unable to rank these techniques. 

Between 2014 and 2019 the French National Health Insurance Fund (CNAM) validated 
the reimbursement of thermal ablation (TA) and also of 3 new procedures for Ultrasound 
Guided Foam Sclerotherapy (USGFS) of GSV, SSV, and complex recurrent varicose veins. 

But, the CNAM fears a slippage in health expenses and has asked the National 

Professional Council of Vascular Medicine for guidelines. The French Society of Phlebology 
(SFP) and the French Society of Vascular Medicine (SFMV) are requested to do the job. In 
the meantime the Ministry of Health has insisted on the relevance of care, so the concept 
of “Choosing Wisely” (CW) seemed more in line with this policy. 

The CWs provide both the physician and the patient with key elements to make an 
appropriate decision that is accepted by the patient. 

So 2 writers C. Hamel-Desnos and G. Miserey and 29 reviewers (all Vascular Doctors) 
have been designated to develop these CWs for chemical or thermal occlusion treatments 
under the aegis of the National (French) Professional Council of Vascular Medicine 
(CNPMV). among these 10 CWs that we will present here, most are obvious and some are 
typically adapted to the French context. 
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Conclusion: These 10 “relevant choices” represent a consensus of French experts, 
based on international literature and were developed under the aegis of the National 
(French) Professional Council of Vascular Medicine; they have been accepted by the CNAM 
and have been under evaluation in our daily practice for a few months. These are not 
recommendations but the SFP, the SFMV and the SNMV (Union) are doing their utmost 
to get the message across to French vascular medicine specialists. 

 

Short CV 

Education and qualifications: 

• Doctorate in medicine: 1982  LYON FRANCE 

• Qualified in vascular medicine 02/2020 

Current Job position: 

• Private Practice of Angiology, Phlebology and Vascular Laboratory        since: 1984  

• Former attached practitioner of the internal and vascular medicine department 
of University Hospital of Bordeaux 

Membership in professional associations: 

• Member of the board of directors of Conseil National Professionnel de Médecine 
Vasculaire 

• Vice President of Société Française de Phlébologie  

• Member of the board of directors of Collège Français de Pathologie Vasculaire 

• Member of Collège des Enseignants en Médecine Vasculaire;  

• Member of VAS Advisory Board 

Main publications: since 2014 

• Exploration ultrasonore de l’insuffisance veineuse superficielle (JF Auvert, L 

Moraglia) in Les explorations vasculaires Elsevier Masson 2014 

• Chemical ablation of the great saphenous vein: French spirit. L Moraglia 
Phlebologie 2014, 67, 1, p31-25 

• Sclérothérapie (C. Hamel-Desnos, L. Moraglia, A.- A. Ramelet), in La maladie 
veineuse chronique Elsevier Masson 2015 

• Duplex ultrasound assessment in PREsence of Varicose veins After operatIve 
Treatment (PREVAIT) Phlebologie 2019, 72, 2, 78-91 

• Epidemiology of Chronic Venous Disease of Lower Limbs in VAS European Book 

on Vascular Medicine/Angiology 2018 
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Enigma ”Long-COVID-19” - De la afectare cutanată la 
disfuncție de organ 

Mihaela Cătălina Luca, Ioana Florina Mihai 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva” Iași, România 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România 
 

Dezvăluirea misterului COVID-19, de la patogeneză, tablou clinic și management a fost 
subiectul multor studii multidisciplinare. Afectarea barierei cutanate a fost observată încă 
din primele etape ale pandemiei. Pielea este o fereastră deschisă pentru a privi în mediul 
intern al corpului, iar manifestările cutanate pot fi un indiciu important pentru COVID-19. 
În mai 2020, a fost publicat un prim articol ce a raportat diverse manifestări cutanate 
legate de infecția SARS-CoV2. Zone acrale de eritem (pseudo-chilblain), leziuni urticariale, 
maculopapulare, veziculare, inclusiv livedo-reticularis. Pe parcursul pandemiei s-a 
observat că unele leziuni (urticariale și morbilliforme) sunt de scurtă durată, în timp ce alte 
leziuni (pernio, livedo-reticularis, chilbrain) au durat mai mult de 60 de zile. Nici erupțiile 
dermatologice legate de administrarea de medicamente nu pot fi trecute cu vederea. Au 

fost semnalate diferite reacții adverse cutanate după administrarea vaccinurilor anti-SARS 
CoV2. Chiar și dermatoza existentă anterior se poate complica. Prin modificarea stilul de 
viațã, igiena riguroasă, folosirea periodică a dezinfectantelor și multe alte practici, 
microbiota pielii a fost și este în continuare perturbatã, fiind necesară o reîntoarcere la 
echilibru. Conservarea intactă a tegumentului reprezintă prima barieră de apărare 
împotriva unei infecții. Aceasta depinde de un echilibru delicat între celulele epiteliale şi 
bacteriile/microbii ce trăiesc la suprafaţa pielii.  
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"Long-COVID-19" Enigma - From skin damage to 
organ dysfunction 

Mihaela Catalina Luca, Ioana Florina Mihai 
Clinical Hospital for Infectious Diseases "St. Parascheva” Iasi, Romania 
"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania 
 

The unveiling of the COVID-19 mystery from pathogenesis, clinical picture and 
management has been the subject of many multidisciplinary studies.  

The damage to the skin barrier has been observed since the early stages of the 
pandemic. The skin is an open window to look inside the body, and skin manifestations 
may be an important indication for COVID-19. In May 2020, a first article was published 
that reported various skin manifestations related to SARS-CoV2 infection. Acral erythema 
(pseudo-chilblain), urticarial, maculopapular, vesicular lesions, including livedo-reticularis. 
During the pandemic it was observed that some lesions (urticaria and morbilliform) are 
short-lived, while other lesions (pernios, livedo-reticularis, chilblain) lasted more than 60 

days. Dermatological eruptions related to drug administration cannot be overlooked 
either. Various skin side effects have been reported following the administration of SARS 
CoV-2 vaccines. Even pre-existing dermatosis can be complicated.  

By changing lifestyle, strict hygiene, regular use of disinfectants and many other 
practices, the skin microbiota has been and continues to be disrupted, requiring a return 
to balance. Preserving the skin intact is the first barrier to protection against infection. This 
depends on a delicate balance between the epithelial cells and the bacteria / microbes 
that live on the surface of the skin. 
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Activitate Medicală: Membru în comisii de admitere/licenţă, rezidenţiat, examen 
medic specialist/ primar, examen doctorat, comisii de evaluare referate doctorat, comisii 
pentru ocuparea unui loc de muncă în învățământul superior: preparator/asistent/şef de 
lucrări/conferenţiar universitar. 
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• Spitalul Clinic de Boli Infecṭioase ”Sf. Parascheva, Iaṣi; 
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• 1998 şi în prezent Medic Primar (OMS 695/1998); 
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• Activităţi medicale în domeniul bolilor Infecţioase, consultații pacienți, 
monitorizare pacienți programe de sănătate: profilaxie, participare la manifestări 
științifice în domeniul sănătate. 
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Purpura Henoch-Schonlein secundară infecției  
SARS-CoV2 

Andreea-Grațiela Andrei1, Daciana Elena Brănișteanu2,3 
1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Galați 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 
3Spitalul Clinic CF Iași 

Cuvinte cheie: purpura Henoch-Schonlein, vasculită, COVID-19 

Introducere: Purpura Henoch-Schonlein (HSP) este o inflamație a vaselor mici de 
sânge denumită vasculită, care apare cel mai frecvent la copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 
10 ani (în special la sexul masculin) și la adultul tânăr (în special la sexul feminin).  Este o 
tulburare multiorganică care include vasculită mediată de IgA care activează sistemul 
complementului și precipită un răspuns inflamator cu vasculită și este diagnosticată în 
principal pe baza constatărilor clinice ale purpurei palpabile pe lângă unul dintre 
următoarele criterii: artrită sau artralgie, debut acut al durerii abdominale, hematurie sau 
proteinurie și dovezi histopatologice de vasculită leucocitoclastică și depunere de IgA. 

Material și metodă: Am evaluat cazul unei paciente în vârstă de 20 ani, din mediul 

rural, fără antecedente semnificative, care se adresează Clinicii de Dermatologie din cadrul 
Spitalului Clinic CF Iași, pentru persistența unor leziuni purpurice la nivelul membrelor 
superioare și inferioare. Boala a debutat în urmă cu aproximativ 2 luni prin apariția unor 
leziuni purpurice asimptomatice la nivelul feței anterioare a gambelor bilateral, cu 
extinderea ulterioară la interval de 7 zile și la nivelul membrelor superioare. Leziunile au 
prezentat evoluție ondulantă, în valuri, cu diminuarea eritemului și evoluție către un 
aspect hiperpigmentat a maculelor purpurice în faza inițială, iar ulterior, după aproximativ 
5 zile apariția unor leziuni noi eritematoase la nivelul zonelor de tegument indemn. Pe 
parcurs pacienta a urmat multiple terapii topice și sistemice, dar fără ameliorarea 
leziunilor. În urmă cu 5 săptămâni a dezvoltat edem și artralgii la nivelul membrelor 
inferioare bilateral, pentru care a urmat timp de 3 zile terapie sistemică cu Dexametazonă, 
cu ameliorarea completă a simptomatologiei articulare. Din data de 6.04.2022 pacienta 

urmează terapie topică și sistemică cu ameliorarea semnificativă a leziunilor. De 
menționat faptul că în decembrie 2021 pacienta a prezentat simptomatologie respiratorie, 
dar fără suspiciune de Sars-Cov2, iar serologia infecției cu Sars-Cov2 a decelat un titru 
crescut al anticorpilor IgG. 

Concluzii: Pacienta a prezentat semnele și simptomele clinice ale HSP îndeplinind 
criteriul obligatoriu, purpura palpapilă în absența trombocitopeniei, cât și unul dintre 
criteriile de susținere, artralgia de debut acut. Cel mai frecvent factor declanșator pentru 
HSP este o infecție anterioară a tractului superior. Cea mai frecventă cauză a unei astfel de 
infecții este o infecție streptococică, urmată de infecțiile virale secundare virusului 
paragripal. Analizând atât istoricul, cât și investigațiile de laborator, neavând nicio infecție 
menționată anterior, dar o infecție anterioară a tractului respirator superior cu COVID-19, 
sugerează că Sars-Cov2 ar putea declanșa HSP. 
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Henoch-Schonlein Purpura after SARS-COV 2 
Infection 

Andreea-Grațiela Andrei1, Daciana Elena Brănișteanu2,3 
1Infectious Diseases Clinical Hospital Galati 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 
3Clinical Hospital CF Iasi 

Keywords: Henoch-Schonlein purpura, vasculitis, COVID-19 

Objectives: Henoch-Schonlein purpura it is an inflammation of small blood vessels 
called vasculitis, most commonly in the children aged between 3 and 10 years (especially 
male sex) and to the young adult (especially feminine sex). It is the multi-organ disorder 
that includes IgA mediated vasculitis activating the complement system and 
precipitating an inflammatory response with vasculitis and it is diagnosed mainly based 
on the clinical findings of palpable purpura in addition to one of the following criteria: 
arthritis or arthralgia, acute onset of abdominal pain, hematuria or proteinuria and 
histipathological evidence of leukocytoclastic vasculitis and IgA deposition. 

Material and methods: We have assessed the case of a 20-year-old rural patient with 

no significant history, who addresses the Dermatology Clinic at Clinical Hospital CF Iasi, for 
the persistence of purpuric lesions in the upper and lower limbs. The disease started about 
2 months ago by the appearance of asymptomatic purple lesions on the front face of 
bilateral calves, with further extension to 7 days interval and upper limbs. The lesions 
showed a wavering trend in waves with a decrease in erythema and evolution toward a 
hyperpigmented aspect of the purpuric macros in the initial phase and, after about 5 days, 
new erythema lesions in the free skin areas have occurred. The patient has followed 
multiple topical and systemic therapies, but without improvement of the lesions. 5 weeks 
ago, it developed edema and arthralgia at the level of the bilateral lower limbs, for which 
it followed for 3 days systemic therapy with dexamethasone, with complete improvement 
of articular symptoms. From 6.04.2022 the patient follows topical and systemic therapy 
with significant improvement of lesions. It is noted that in December 2021, the patient 
showed respiratory symptoms, but without suspicion of SAR-Cov2, and the serology of 
SAR-Cov2 infection showed high IgG antibodies titter. 

Conclusions: Our patient had the clinical signs and symptoms of HSP meeting the 
mandatory criterion, palpable purpura in the absence of thrombocytopenia, and one of 
the supporting criteria, arthralgia of acute onset. The most common triggering factor for 
HSP is a preceding upper respiratory tract infection. The most common cause of such is a 
Streptococcal infection, followed by viral infections secondary to parainfluenza virus. 
Looking at both the history and laboratory investigations of this patient, having had no 
prior infection with the previously mentioned causative organisms, but a prior upper 
respiratory tract infection with COVID-19, it only suggests that COVID-19 could possibly be 
an HSP triggering virus. 
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Eczema psoriaziformă versus dermatita atopică - 
probleme de diagnostic și management 

Denisa-Gabriela Andrei¹’², Simona Lupșă², Andreea Raluca Pricop¹’³, 
Viorica Zamfir¹’², Elena Danteș¹’² 
1Universitatea “Ovidius”- Școala Doctorală de Medicină, Constanța, România 
2Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, România 
3Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei”- Secția Dermatologie, 
Constanța, România 

Cuvinte cheie: dermatită atopică, eczemă psoriaziformă, atopie 

Introducere: Diagnosticul și managementul corect în afecțiunile cutanate pot 
întâmpina dificultăți din prisma faptului că pot prezenta similitudini. 

Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 55 ani, fumător, alergic la praf, cu istoric 
personal de afectare cardiovasculară, eczemă cronică recidivantă, rinită alergică, astm 
bronșic, cu tratament de fond, se prezintă în departamentul nostru pentru erupție 
cutanată sub formă de plăci și placarde eritemato-scuamoase, unele cu tendința la 
exudație, intens pruriginoase, localizate la nivelul toracelui, abdomenului, zona de flexie a 
brațului stâng, palme, fețele anterioare și posterioare ale membrelor inferioare, cu 
lichenificare și îngroșare a tegumentului la nivelul areolei mamare stângi. Timp de 20 de 
ani erupțiile s-au remis sub tratament pe perioade lungi de timp, dar cu exacerbări 
sezoniere (primăvara și toamna). În ultimul an, puseele au apărut la interval mai scurt de 
timp. Biologic, prezintă un nivel al imunoglobulinelor E de 3460 u/ml și sindrom 
inflamator. Testele cutanate alergice arată sensibilitate la praful de casă. Biopsia însoțită 
de examenul histopatologic de la nivelul unei leziuni evidențiază eczemă psoriaziformă.  

Concluzii: Deși sub tratament corticoid simptomatologia se remite, o anamneză 
riguroasă și experiența clinicianului conduce cazul de față spre diagnosticul de dermatită 

atopică. 
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Psoriaziform eczema versus atopic dermatitis- 
diagnostic and management problems 

Denisa-Gabriela Andrei¹’², Simona Lupșă², Andreea Raluca Pricop¹’³, 
Viorica Zamfir¹’², Elena Danteș¹’² 
1“Ovidius” University- Doctoral School of Medicine, Constanta, Romania 
2Clinical Hospital of Pneumoftiziology Constanta, Romania 
3The County Emergency Clinical Hospital “St. Apostol Andrei” - Dermatology 
Department, Constanta, Romania 

Keywords: atopic dermatitis, psoriatic eczema, atopy 

Introduction: Proper diagnosis and management of skin conditions can be difficult 
due to the fact that they may have similarities. 

Case report: A 55-year-old patient, smoker, allergic to dust, with a personal history of 
cardiovascular damage, recurrent chronic eczema, allergic rhinitis, asthma, with 
background treatment, presents rash in the form of erythematous-squamous plaques 
and plaques, some with a tendency to exude, intensely itchy, located in the chest, 
abdomen, flexion area of the left arm, palm, anterior and posterior faces of the lower limbs, 
with lichenification and thickening of the skin at the mammary areola left. For 20 years 
the eruptions have been treated for long periods of time, but with seasonal exacerbations 
(spring and autumn). In the last year, the outbreaks have occurred in a shorter period of 
time. Biologically, it has an immunoglobulin E level of 3460 u/ml and inflammatory 
syndrome. Allergic skin tests show only sensitivity to house dust. Biopsy accompanied by 
histopathological examination of a lesion reveals psoriatic eczema. 

Conclusions: Although under corticosteroid treatment the symptoms are remitted, a 
rigorous anamnesis and the experience of the clinician leads the present case to the 
diagnosis of atopic dermatitis. 
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O reacție imprevizibilă și severă 
postmedicamentoasă: sindromul Stevens-Johnson 

Ștefana-Maria Capșa2, Roxana Diaconu2, Daciana-Elena Brănișteanu1,2 

1Disciplina de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, 
Iași, România 
2Clinica de Dermatologie, Spitalul Clinic “Căi Ferate” Iași, România 

Cuvinte cheie: sindromul Stevens-Johnson, reacție postmedicamentoasă, hipersensibilitate 

cutanată 

Sindromul Stevens-Johnson (SSJ) și necroliza epidermică toxică (NET) sunt reacții 
severe de hipersensibilitate cutanată, in special postmedicamentoase, rare si potențial 
fatale. Maculele se răspândesc și se unesc rapid, ducând la formarea de vezicule 
epidermice, necroză și deformare. Medicamentele cauzează > 50% din SSJ și până la 95% 
din cazurile de NET, dar infecția si vaccinarea sunt, de asemenea, cauze potențiale. Cele 
mai frecvente clase de medicamente implicate sunt antibioticele, anticonvulsivantele și 
medicamentele sulfa. Diagnosticul este de obicei evident clinic. Mortalitatea poate fi de 
până la 7,5% la copii și de 20 până la 25% la adulți, dar tinde să fie mai mică cu tratamentul 
precoce. Prezentăm cazul unui pacient de 1 an și 4 luni, cu teren alergic (APLV, alergie la 
ou, la arahide) care s-a prezentat in cadrul Spitalului ”Sf. Maria” Iași pentru apariția 
edemelor palpebrale, a unor plăci eritematoase cu tendință la conflure, preponderant la 
nivel cervical, axillar și inghinal și pentru vezicule cu lichid clar localizate la nivel facial, post-
administrare de Paduden (Ibuprofen), sirop cu gust de caise, în contextul unui croșet febril 
cauzat de erupția dentară. Tratamentul se bazeaza în special pe cel suportiv, de sustinere; 
cel mai important gest este identificarea imediată a medicamentului cauzator si oprirea 
administrarii. 
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An unpredictable and severe reaction caused by 
medication: Stevens-Johnson syndrome 

Ștefana-Maria Capșa2, Roxana Diaconu2, Daciana-Elena Brănișteanu1,2 
1Department of Dermatology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, 
Iasi, Romania 
2Department of Dermatology, “Railway Clinical Hospital”, Iasi, Romania 

Keywords: Stevens-Johnson syndrome, post-drug reaction, skin hypersensitivity 

Stevens-Johnson syndrome (SSJ) and toxic epidermal necrolysis (TEN) are severe skin 
hypersensitivity reactions, especially post-drug, rare and potentially fatal. The macules 
spread and join quickly, leading to the formation of epidermal blisters, necrosis and 
deformity. Medications cause> 50% of SSJ and up to 95% of cases of TEN, but infection and 
vaccination are also potential causes. The most common classes of drugs involved are 
antibiotics, anticonvulsants and sulfa drugs. The diagnosis is usually obvious clinically. 
Mortality can be up to 7.5% in children and 20 to 25% in adults, but tends to be lower with 
early treatment. We present the case of a patient of 1 year and 4 months, allergic (APLV, 

allergy to eggs, peanuts) who presented at the Hospital ”Saint Mary” Iasi for the 
appearance of eyelid edema, erythematous plaques with a tendency to confluence, 
mainly in the cervical, axillary and groin and for blisters with clear fluid located on the face, 
after administration of Paduden (Ibuprofen), apricot syrup, in the context of fever caused 
by a tooth eruption. The treatment is based mainly on the supportive care; the most 
important gesture is to immediately identify the cause and stop the administration. 
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Aspecte dermatologice în endocardita infecțioasă 
asociată cu boală arterială periferică 

Maria-Ruxandra Cepoi1, Anca Sabina Ananii1, Cosmina Georgiana Ponor1, 
Marilena Renata Spiridon1, A.O. Petriș1,2 
1Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Judetean de Urgențe “Sf. Spiridon”, Iași, 
România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România 
Cuvinte cheie: febră, gangrenă uscată, vegetație, valvă mitrală, endocardită infecțioasă 

Introducere: O proporție semnificativă de pacienți se adresează serviciilor medicale 
pentru sindrom febril persistent; endocardita infecțioasă (EI) rămâne un diagnostic de 
excludere chiar și în condițiile existenței unor factori predispozanți. Principala cauză a bolii 
arteriale periferice (BAP) este ateroscleroza, factorii de risc cei mai importanți fiind fumatul 
și diabetul zaharat iar valorile tensionale reprezintă cel mai important predictor al 
evoluției.  

Material și metodă: Pacientă de 71 de ani, hipertensivă, diabetică, nefumătoare, 
cunoscută cu boală aortică degenerativă și BAP stadiul III, prezintă febră, frisoane, mialgii, 
dispnee de repaus și tulburări trofice asociate cu durere și impotență funcțională la nivelul 
membrului inferior drept. 

Rezultate: Clinic: pacienta obnubilată, febrilă (38,60C), instabilă hemodinamic; 
prezintă gangrenă uscată la nivelul halucelui drept, necroză parcelară la nivelul maleolei 
interne drepte și edemul membrului inferior drept. Ecocardiografic: hipertrofie 
ventriculară stângă concentrică, FE VS 55% fără tulburări de kinetică segmentară; 
insuficiență și stenoză aortică-moderate; valva mitrală (VM): inel mitral calcificat, 
insuficiență mitrală moderată, 2 imagini de adiție ecogene, mobile, mari (VM anterioară-
14/6mm, VM posterioară-18/9mm), sugestive pentru vegetații. Biologic: sindrom 
inflamator, hemoculturi si uroculturi negative, secreții din plagă pozitive pentru 
Staphylococcus aureus și Pseudomonas aeruginosa. Tratamentul a constat în triplă 
antibioterapie, asociată tratamentului anticoagulant, antiaritmic si antihipertensiv. 

Concluzii: Complexitatea și particularitatea cazului au fost determinate de punctul de 
plecare al infecției și de prezența hemoculturilor negative. Leziunile cutanate pot fi, fie 
punctul de plecare al sepsisului, fie consecința embolizărilor la distanță, vegetațiile cu 
dimensiuni peste 10 mm fiind cel mai important predictor pentru microembolizări. 
Evoluția a fost grevată de numeroase complicații (embolizări, instalarea fibrilației atriale, a 
insuficienței cardiace, injurie renală acută) iar manifestările cutanate au persistat și s-au 
agravat progresiv.  
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Dermatological aspects in infectious endocarditis 
associated with peripheral arterial disease 

Maria-Ruxandra Cepoi1, Anca Sabina Ananii1, Cosmina Georgiana Ponor1, 
Marilena Renata Spiridon1, A.O. Petriș1,2 
1Cardiology Clinic, ”Saint Spiridon”County Hospital, Iasi, Romania 
2University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi, Romania 

Keywords: fever, dry gangrene, vegetation, mitral valve, infective endocarditis 

Introduction: A semnificative proportion of patients are addressing to medical services 
for persistent febrile syndrome; infective endocarditis (IE) remains an exclusion diagnosis 
even when predisposing factors conditions exist. The principal cause of peripheral arterial 
disease (PAD) is atherosclerosis, the most important risk factors being smoking, diabetes 
and blood pressure values represents the most important predictor of evolution. 

Material and method: Patient age 71 years, hypertensive, diabetic, nonsmoker, with 
degenerative aortic disease and stage III BAP, with fever, chills, myalgia, resting dyspnea 
and trophic disorders associated with pain and functional impotence at right lower limb 
level. 

Results: Clinical: Confused patient, febrile (38,6C), hemodynamically unstable, presents 
dry gangrene at straight toe level, parcel necrosis at right internal ankle level and edema 
of right lower limb level. Echocardiographic: concentric left ventricular hypertrophy, FE VS 
55% without segmental kinetic disorders; moderate aortic insufficiency and stenosis; 
mitral valve (MV): calcified mitral ring, moderate mitral insufficiency, 2 echogenic addition 
images, mobile, large (anterior MV – 14/6mm, posterior MV – 18/9mm), suggestive for 
vegetations. Biological: inflammatory syndrome, negative blood and urine cultures, 
positive plague secretions for Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. The 
treatment consists in triple antibiotic therapy associated with anticoagulant, 
antiarrhythmic and antihypertensive treatment. 

Conclusions: The complexity and particularity of the case were determined by the 
starting point of infection and by the negative blood culture presence. Skin lesions can be 
either sepsis starting point or the consequence of distal embolization; vegetations with 
dimensions above 10 mm being the most important predictor factor for 
microembolization. Evolution was burdened by numerous complications (embolization, 
installation of atrial fibrillation, heart failure, acute renal injury) and skin manifestations 
persisted with progressively worsening.  
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Calcinosis Cutis asociată sindromului antisintetază  

Mădălina Cociangă1,2, Georgiana Strugariu1,2, Codrina Ancuța1,2 
1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România 
2Reumatologie 2, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași, România 

Cuvinte cheie: calcinoză cutanată, boli de colagen, sindrom antisintetază 

Introducere: Cunoscută sub denumirea de calcinosis cutis (CC), calcinoza cutanată 
este definită prin depozite de calciu insolubil la nivelul pielii și țesutului subcutanat. În 
funcție de mecanismul patofiziologic se recunosc 5 pattern-uri clinice (distrofic, 
metastatic, idiopatic, iatrogen, calcifilaxia), CC distrofică generalizată fiind cel mai frecvent 
asociată patologiei reumatice autoimune (scleroza sistemică, dermatomiozită, boala 
mixtă a țesutului conjunctiv, lupus). 

Material și metodă: Aducem în atenție cazul unei paciente diagnosticate cu Sindrom 
Antisintetază (SAS) anti-Jo1+ care asociază calcinosis cutis extensivă progresivă. 

Rezultate: Pacientă de vârstă medie (45 ani), în evidența clinicii Reumatologie 2 Iași 
din 2015 cu SAS anti-Jo1+ (dermatomiozită, mână de mecanic, fenomen Raynaud, boala 
pulmonară  interstițială), revine regulat pentru tratament imunosupresor (pulse-terapie 
lunară cu Ciclofosfamidă) și monitorizare, prezentând leziuni de CC de circa 2 ani. 
Examenul clinic evidențiază CC în diferite faze evolutive - noduli duri confluenți într-un 
placard ferm, tegumente supraiacente hiperpigmentate; vizibil material alb, cretos, noduli 
fermi difuzi, unii albi-gălbui la piele, alții cu tegument normal supraiacent pe fața 
anterioară braț, axilar, trunchi posterior. Bilanțul fosfo-calcic ca și nivelul hormonal (PTH, 
vitamina D) sunt în limite normale. Investigațiile se completează cu radiografii ce 
evidențiază multiple calcificări pe aria de proiecție a părților moi afectate. S-a recomandat 
colchicină pe termen lung în asociere cu blocant calcic.  

Concluzii: Cazul sensibilizează asupra asocierii calcinosis cutis cu bolile de colagen și 
asupra potențialului lor evolutiv cu un impact negativ asupra calității vieții.  
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Calcinosis Cutis associated with antisynthetase 
syndrome  

Mădălina Cociangă1,2, Georgiana Strugariu1,2, Codrina Ancuța1,2 
1University of Medicine & Pharmacy ”Grigore T. Popa” Iasi, Romania 
2IInd Rheumatology Dept, Clinical Rehabilitation Hospital Iasi, România  

Keywords: cutaneous calcinosis, conective tissue disorders, antisynthetase syndrome 

Introduction: Known as calcinosis cutis (CC), cutaneous calcinosis is defined by 
insoluble calcium deposits in the skin and subcutaneous tissue.  Depending on the 
pathophysiology mechanism are recognized 5 main subtypes (dystrophic, metastatic, 
idiopathic, iatrogenic, calciphylaxia), dystrophic calcinosis being the most frequently 
associated with autoimmune rheumatic pathology (systemic sclerosis, dermatomiosis, 
mixed connective tissue disease, systemic lupus).  

Material and method: We bring to your attention the case of a patient diagnosed with 
anti-Jo1+ Antisynthetase Syndrome (SAS)  that associates progressive and extensive 
calcinosis cutis.  

Results: A middle-aged woman (45 years old), in the evidence of the 2nd 
Rheumatology Dept Clinical Rehabilitation Hospital Iasi since 2015 with anti-Jo1+ SAS 
(dermatomiosis, mechanic's hand, Raynaud's phenomenon, interstitial lung disease), is 
hospitalized  regularly for immunosuppressive treatment  (pulse therapy with 
Cyclophosphamide each  month) and monitoring, with CC lesions for about 2 years. 
Clinical examination shows CC in different evolutionary phases - confluent nodules, 
hyperpigmented overlying skin;  visible white, chalky material, diffuse  nodules, some 
white-yellow on the skin, others with normal skin overlying the anterior face of arm and 
axillary, or posterior trunk. The phospho-calcium serum balance as well as the hormonal 
level (PTH, vitamin D) are within normal limits.  The investigations are completed with  X-

rays that highlight multiple calcifications on the projection area of damaged  soft tissue. 
Calcium  blokers and colchicine was  prescribed as the first line therapy for long-term.  

Conclusions: The case raises awareness about the association of calcinosis cutis with 
conective tissue disorders and  their evolutionary potential with a negative impact on 
quality of life. 
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Poliarterita nodoasă – o provocare de diagnostic și 
tratament pe timp de pandemie 

Cătălina Cojocaru¹, Alina-Elena Spînu¹, Daciana Elena Brănișteanu¹,² 
1Clinica de Dermatologie, Spitalul Clinic CF Iași, România 
2Disciplina de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” 
Iași, România 

Cuvinte cheie: poliarterita nodoasă, vasculită, pandemie 

Introducere: Poliarterita nodoasă (PAN) este definită ca o vasculită sistemică 
necrozantă care afectează arterele de dimensiuni mici până la mijlocii. Este esențial să se 
diferențieze PAN cutanată (CPAN) care se prezintă de obicei cu noduli dureroși la nivelul 
picioarelor cu simptome constituționale ușoare și fenomene extracutanate de artralgii, 
artrită, neuropatie și miopatie,  de PAN sistemică cu implicare multi-organică (cel mai 
frecvent rinichi, ficat, inimă și tract gastrointestinal). CPAN este o vasculită mai limitată, cu 
afectare la nivelul pielii, sistemului musculo-scheletic și sistemului nervos. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente de 75 de ani cu multiple 
comorbidități cardiovasculare, cu manifestări clinice tipice ale PAN cutanată. 
Particularitatea cazului este că, din cauza perioadei de pandemie Covid-19 și a dificultății 
de a se adresa unui medic specialist, diagnosticul a fost mult temporizat și boala a 
progresat. Debutul leziunilor a fost la o lună după o intervenție chirurgicală pentru Hernie 
de disc (practicată în Marea Britanie). Datorită simptomatologiei dureroase, pacienta 
asociază în timp o dependență de analgezice opioide, administrându-și în aceeași 
perioadă tratamente locale naturiste, care au dus la agravarea leziunilor cutanate. După 
ce revine in România pacienta se adresează unui medic dermatolog care omite 
diagnosticul, evoluția fiind nefavorabilă. În timp pacienta asociază manifestări 
extracutanate și simptome constituționale, iar mai apoi se prezintă în Clinica 
Dermatologică a Spitalului CF Iași, unde este investigată din punct de vedere paraclinic, 
stabilindu-se diagnosticul prezumtiv de Poliarterită nodoasă.  

Concluzii: Se știe că CPAN are un prognostic benign atunci când este tratată prompt 
și corect. În cazul acestei paciente, tratamentul a fost întârziat și, prin urmare, boala a 
evoluat la o PAN sistemică, care afectează și sistemul cardiovascular, sistemul nervos 
central și funcția renală. În efortul de a avea cele mai bune rezultate ale terapiei, a fost 
esențial pentru noi să avem o abordare holistică atunci când am tratat această pacientă 
în timpul pandemiei, evoluția bolii sub tratamentul administrat fiind mai mult decât 
satisfăcătoare, însă una dintre provocările acestui periplu medical rămâne: ar putea fi 
acesta un caz de PAN post-infecție cu Covid-19? 
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Polyarteritis nodosa – a diagnostic and treatment 
challenge during the pandemic 
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1Department of Dermatology, Railway Clinical Hospital Iasi, Romania 
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Iasi, Romania 
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Introduction: Polyarteritis nodosa (PAN) is defined as a systemic necrotizing vasculitis 
affecting small-to-medium-sized arteries. It is essential to differentiate the cutaneous PAN 
(CPAN) which usually presents with painful nodules on the legs with mild constitutional 
symptoms, and extracutaneous features of arthralgias, arthritis, neuropathy and 
myopathy from systemic PAN with multi-organ involvement (most frequently kidneys, 
liver, heart and gastrointestinal tract). CPAN is a vasculitis more limited in nature with its 
findings confined to the skin, musculoskeletal, and nervous system. 

Material and methods: We report the case of a 75 years female patient, with multiple 
cardiovascular comorbidities, with typical clinical manifestations of cutaneous PAN. The 
particularity of the case is that due to the pandemic Covid-19 period and the difficulty to 
address a specialist, the diagnosis was temporized and the disease progressed. The onset 
of polyarteritis lesions was one month after a herniated disc surgery (performed in the UK). 
Due to the painful symptoms, the patient associates over time addiction to opioid 
analgesics, the patient administering local natural treatment, which led to the 
aggravation of skin lesions. After she returns to Romania and addresses a dermatologist 
who omits the diagnosis, the evolution is unfavorable. In time the patient associates 
extracutaneous manifestations and is then hospitalized in the Dermatological Clinic of 
Railway Clinical Hospital Iași, where the patient is investigated paraclinical, establishing 
the presumptive diagnosis of Polyarteritis nodosa. 

Conclusions: The CPAN is known to have a benign prognostic when treated promptly 
and correctly. In this patient’s case, the treatment was delayed and therefore the disease 
progressed to a systemic PAN affecting also the cardiovascular system, central nervous 
system and renal function. In an effort to have the best therapy results, it was essential to 
us having a holistic approach when treating this patient during the pandemic, the 
evolution of the disease was more than satisfactory, but one of the challenges of this 
medical journey remains: could this be a case of PAN post-Covid-19 infection? 

  



 
 
 
 
 
 

448 

 

 

Suprapunerea psoriazisului palmo-plantar cu eczema 
hiperkeratozică palmo-plantară  bacteriană și 
micotică – dificultăți de diagnostic și tratament 

Mihaela Cojocaru1, Diana Sinigur1, Daciana Elena Brănișteanu1,2 
1Clinica de Dermatologie, Spitalul Clinic CF Iași, România 
2Disciplina de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, 
Iași, România 

Cuvinte cheie: psoriazis palmo-plantar, eczema hiperkeratozică 

Introducere: Psoriazisul se poate prezenta la nivelul palmelor și plantelor sub formă de 
plăci eritemato-scuamoase tipice sau plăci imprecis delimitate, asemănătoare cu eczema 
hiperkeratozică. Ocazional apar forme mixte. Este adesea dificilă distincția între psoriazis 
și eczemă, cele două părând că alternează.  

Material şi metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 67 de ani, cunoscută 
cu multiple comorbidități cardiovasculare, metabolice și gastroenterologice, ce se 

prezintă pentru persistența unor plăci și placarde eritemato-scuamoase, localizate la nivel 
palmar și plantar bilateral, însoțite de fisuri dureroase, cu debut din septembrie 2020. 
Aceasta a urmat din proprie inițiativă tratament topic cu biounguent Arnica, unguent cu 
gălbenele și la recomandarea medicului dermatolog cu Sal-Ekarzin, Diprosalic, preparate 
magistrale cu acid salicilic și uree în diferite concentrații, Clobetazol, Daivobet, cu evolutie 
nefavorabilă. 

Rezultate: În noiembrie 2021 se efectuează o biopsie cutanată, stabilindu-se 
diagnosticul histopatologic de Psoriazis vulgar palmo-plantar. În contextul steatozei 
hepatice, corelată paraclinic cu prezența unui sindrom de hepatocitoliză, nu s-a efectuat 
terapie sistemică clasică cu MTX. În 21 ianuarie 2022 se inițiază terapia biologică cu 
Guselkumab. La reevaluarea din martie 2022 se constată persistența leziunilor palmo-
plantare. Se decide efectuarea unei noi biopsii cutanate, stabilindu-se diagnosticul 
histopatologic de eczemă hiperkeratozică. Examenul bacteriologic de la nivelul fisurilor 
plantare relevă suprainfecția bacteriană cu E. coli. Examen microscopic direct al 
scuamelor tegumentare de la nivelul plantelor obiectivează prezența hifelor. 

Concluzii: Deși a fost aleasă o terapie modernă și eficientă pentru psoriazisul palmo-
plantar, leziunile au fost întreținute și agravate de  suprainfecția bacteriană și micotică 
suprapunându-se cu leziunile de eczema hiperkeratozică. 
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and mycotic palmo-plantary hyperkeratotic eczema - 
diagnosis and treatment difficulties 
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Keywords: palmo-plantar psoriasis, hyperkeratotic eczema 

Introduction: Psoriasis can present on the palms and soles as typical erythematous-
squamous plaques or imprecisely delimited plaques, similar to hyperkeratotic eczema. 
Occasionally mixed forms may appear. It is often difficult to distinguish between psoriasis 
and eczema, as the two of them seem to alternate.  

Material and methods: We present the case of a 67-year-old female patient, with a 
personal history of cardiovascular, metabolic and gastroenterological comorbidities, who 

presents at the hospital for the persistence of erythematous-squamous plaques, located 
on the palms and soles bilaterally, accompanied by painful cracks, starting in September 
2020. She followed a topical self-treatment with Arnica ointment, marigold ointment and 
on the dermatologist’s recommendation, topical treatment with Sal-Ekarzin, Diprosalic, 
extemporaneous preparations with salicylic acid and urea in different concentrations, 
Clobetazol and Daivobet, with unfavorable evolution. 

Results: In November 2021, a skin biopsy was performed, establishing the 
histopathological diagnosis of Palmo-plantar psoriasis. In the context of hepatic steatosis, 
paraclinically correlated with the presence of hepatocytolysis syndrome, no classical 
systemic therapy with MTX has been performed. Biological therapy with Guselkumab 
begins on January 21, 2022. The reevaluation in March 2022 found the persistence of the 
palmo-plantar lesions. A new skin biopsy was performed, establishing the 
histopathological diagnosis of hyperkeratotic eczema. Bacteriological examination of the 
plantar fissures reveals bacterial superinfection with E. coli. Direct microscopic 
examination of the skin scales on the plants reveals the presence of hyphae.  

Conclusions: Although a modern and effective therapy was chosen for palmo-plantar 
psoriasis, the lesions have been maintained and aggravated by the bacterial and fungal 
superinfection overlapping with hyperkeratotic eczema lesions.  
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Napkin psoriazis: povară a sugarului 

Roxana Diaconu2, Ștefana Maria Capșa2, Daciana-Elena Brănișteanu1,2 
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Iași, România 
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Cuvinte cheie: napkin, psoriazis, sugar, provocare, tratament  

Psoriazisul vulgar este o boală inflamatorie cronică a pielii, mediată de limfocitele T 
helper, ce are o prevalență de aproximativ 1% în cazul copiilor. Psoriazisul pediatric se 
împarte în 3 grupuri distincte: psoriazis infantil, psoriazis cu debut precoce și psoriazis 
pediatric asociat cu artropatie psoriazică. Napkin psoriazis reprezintă un subtip al 
psoriazisului infantil care afectează în principal copiii cu vârsta sub 2 ani. 

Prezentăm cazul unui sugar de 2 luni, născut la termen, în mod natural, cu greutatea 
și înălțimea în limite normale, care este adus în contextul prezenței unor placi și placarde 
eritematoscuamoase în zona anogenitală, regiunea gluteală, pe membrele superioare, 
inferioare, pe abdomen și la nivelul feței. 

Declarativ, debutul leziunilor cutanate a fost în prima luna de viața, la câteva zile după 
o infecție a tractului respirator superior, inițial la nivelul feței și în zona scutecului, cu 
extinderea ulterioară a leziunilor.  

Pe de o parte, din cauza vârstei fragede și a stării alterate a pacientului, examenul 
histopatologic pentru confirmare nu s-a putut realiza. Pe de altă parte, prezența de leziuni 
tipice în alte arii anatomice, semnul spermanțetului și semnul Auspitz pozitive la gratajul 
metodic Brocq, aspectul dermatoscopic cu vase punctiforme distribuite regulat pe fond 
eritematos sunt argumente în favoarea diagnosticului de napkin psoriasis. 

Tratamentul topic a constat în îndepărtarea factorilor predispozanți și a iritanților 

(scutec, urină) prin igienă riguroasă cu săpun dermatologic, aplicarea 
dermatocorticosteroizilor non-fluorinați topici, utilizarea emolientelor, terapia cu lumina 
polarizată, toate acestea urmate de evoluția favorabilă a leziunilor.  

Napkin psoriasis este o formă relativ rară de psoriazis infantil. Acesta pune probleme 
de diagnostic diferențial cu dermatita iritativă de contact și intertrigo-ul levuric. 
Tratamentul trebuie abordat cu precauție, având în vedere particularitățile 
morfofuncționale ale pielii sugarului. Acești mici pacienți trebuie urmăriți cu mare atenție, 
iar părinții trebuie informați despre această boală și posibilitățile ei de evoluție. 
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Psoriasis vulgaris is a chronic inflammatory disease of the skin, mediated by T helper 
lymphocytes, which has a prevalence of 1% in children. Pediatric psoriasis is divided into 3 
distinct groups: infantile psoriasis, early onset psoriasis and pediatric psoriasis associated 
with psoriatic arthropathy. Napkin psoriasis is a subtype of infantile psoriasis that mainly 
affects children under the age of 2.  

We present the case of a 2-month-old infant, born at term, naturally, with normal 
weight and height, who was brought in our clinic for the presence of some erythematous-
squamous plaques and placards located in the anogenital area, gluteal region, on the 
upper, lower limbs, on the abdomen and face.  

According to the family, the onset of the skin lesions was in the first month of life, a few 
days after an infection of the upper respiratory tract, initially affecting the face and the 
diaper area, with subsequent extension.  

On the one hand, due to the young age of the patient, the histopathological 
confirmation could not be performed. On the other hand, the presence of typical lesions 
in other anatomical areas, the positive Auspitz sign, the characteristic dermatoscopic 
appearance with pointy little vessels regularly distributed on erythematous background 
are all arguments for the diagnosis of napkin psoriasis. Topical treatment consisted in 
removing predisposing factors and irritants (diaper, urine) through rigorous hygiene with 
dermatological soap, use of topical non-fluorinated dermatocorticosteroids, use of 

emollients, polarized light therapy, all followed by favorable evolution of the lesions. 
Napkin psoriasis is a rare form of infantile psoriasis. The differential diagnosis includes 
irritant contact dermatitis and intertrigo. The treatment of this problematic disease must 
be approached with caution, especially because of specific morphofunctional features of 
the baby's skin. These small patients need special care and parents must be informed 
about this disease and its possibilities of evolution. 
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Dermatomiozita clinic amiopatică 

Iustina Ostafie1,2, Gerogiana Strugariu1,2, Codrina Ancuța1,2 
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Cuvinte cheie: dermatomiozită amiopatică, MDA-5, neoplazie 

Introducere: Dermatomiozita (DM) este o boală rară cu mecanism mediat imun, 
caracterizată de manifestări cutanate caracterice, manifestari musculare și imunofenotip 
specific miopatiilor inflamatorii idiopatice.  

Material și metodă: Aducem în atenție cazul unei paciente tinere (42 ani), mediul 
urban, nefumătoare care s-a prezentat în serviciul reumatologie cu un tablou clinic 
polimorf definit prin afectare articulară pattern reumatoid (artralgii mâini bilateral 
simetric), cutanată si vasculară (facies cu rash heliotrop și edem palpebral, papule Gottron, 
mână de mecanic, eroziuni superficiale cutanate degete și ulcerații dureroase fața de 
extensie coate), fără interesare musculară și simptome generale (fatigabiltate, astenie 
marcată, subfebrilități, scădere ponderală accentuată, alopecie difuză), cu debut relativ 
brusc în urma cu 2 luni. Diagnosticul de etapă a fost de Dermatomiozită. 

Rezultate: Absența sindromului inflamator biologic, enzimele musculare normale, 
biopsia musculo-cutanată fără afectare fascicule musculare, precum și prezența 
anticorpilor anti MDA-5 sustin diagnosticul imunofenotipic de Dermatomiozită Clinic 
Amiopatică (Clinically Amyopathic Dermatomyositis, CADM) MDA5 pozitivă. Sub 
tratament imunospresor (azatioprină), hidroxicloroquină și corticoterapie în doză joasă, 
evoluția a fost favorabilă, cu remisiunea leziunilor cutanate ulcerative în contextul 
măsurilor non-farmacologice și farmacologice locale și sistemice. 

Concluzii: DM la prima prezentare la specialist necesită stabilirea imunofenotipului 
clinico-serologic pentru aprecierea prognosticului și răspunsului terapeutic. În primii 3-5 
ani de la diagnosticarea DM, în general, și a CADM în special, este recomandată 
monitorizarea extinsă în vederea surprinderii unei patologii neoplazice asociate. 
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Introduction: Dermatomyositis (DM) is a rare disease with an immune mediated 
mechanism, characterized by typical cutaneous and muscular manifestations with 
specific immunophenotype to idiopathic inflammatory myopathies. 

Material and method. We present the case of a young patient (42 years old), non-
smoker who presented in the rheumatology department with a polymorphic clinical 
picture defined by rheumatoid pattern joint damage (bilateral symmetrical hand 
arthralgia), cutaneous and vascular (facies with heliotropic rash and eyelid edema, Gottron 
papule, mechanic's hand, superficial erosion of fingers and elbow painful ulceration), no 
muscle involvement and general symptoms (fatigue, asthenia, low-grade fever, weight 
loss, diffuse alopecia), with relatively sudden onset, in 2 months. The stage diagnosis was 
Dermatomyositis. 

Results: The absence of biological inflammatory syndrome, normal muscle enzymes, 
muscle-skin biopsy without muscle bundles damage, and the anti-MDA-5 antibodies 
presence support the immunophenotypic diagnosis of Clinically Amyopathic 
Dermatomyositis (CADM) MDA5 positive. Under immunosuppressive therapy 
(azathioprine), hydroxychloroquine and low-dose corticosteroid therapy, the outcome was 
favorable, with ulcerative skin lesions remission in the context of local and systemic non-
pharmacological and pharmacological measures. 

Conclusions: DM at the first presentation of the specialist requires the clinical and 
serological immunophenotype establishement for the prognosis and therapeutic 
response assessment. In the first 3-5 years after the DM diagnosis in general, and CADM in 
particular, extensive monitoring is recommended in order to detect an associated 
neoplasia. 
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Eritemul polimorf la copil: provocări de diagnostic şi 
tratament 

D. Prihor¹, A. Mocanu¹,², D.E. Brănişteanu²,³ 
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Cuvinte cheie: eritem polimorf, infecţie virus Herpes simplex 1, erupţie maculo eritematoasă 

generalizată nepruriginoasă 

Introducere: Eritemul polimorf este o afecțiune mediată imun, cu localizare muco-
cutanată și determinism plurietiologic. Sunt două forme: minoră şi majoră.  

Cauze: Virusuri (Herpes simplex – determină 50% din cazurile de eritem polimorf 
minor, adenovirusuri, virusuri gripale, etc.); Mycoplasma pneumoniae; Mononucleoză 
infecțioasă; Infecţii streptococice sau enterocolite cu Yersinia; Medicamente ( < 10% din 
cauzuri). Risc de recidivă: 30%. 

Material şi metodă: Copil în vârsta de 1 an şi 7 luni, sex feminin, prezintă debutul bolii 
prin febră, rinoree, tuse productivă. A primit tratament cu Fluimucil, Bromhexin, aerosoli, 
Nurofen. Asociază erupţie micro-maculo-eritematoasă nepruriginoasă la nivelul 
abdomenului și membrelor, leziuni la nivelul mucoasei nazale, vezicule mici grupate în 
buchet şi cruste gălbui la nivelul comisurilor bucale, adenopatii importante laterocervicale 
şi subangulomandibulare, diminuarea apetitului. Investigaţiile paraclinice au evidenţiat 
leucocitoză cu limfocitoză, uşoară trombocitoză, sindrom de citoliză hepatică, 
hepatosplenomegalie, iar serologia virală a evidenţiat ca şi agent etiologic infecţia cu virus 
Herpes simplex 1. Evoluţia a fost favorabilă sub tratament cu Dexametazonă, 
antihistaminice (Zyrtec) și adjuvante: Nexium, perfuzie de rehidratare hidroelectrolitică, 
vitamina C, aplicaţii locale cu cortizon cremă. 

Concluzii: Deşi la jumătate din cazurile de eritem polimorf, etiologia nu poate fi 
precizată, la cazul prezentat anterior s-a putut evidenţia cauza. Fiind o formă majoră de 
eritem polimorf leziunile s-au vindecat cu hiperpigmentare a pielii implicate, vindecarea 
apărând în 6 săptămâni. Fără recidivă până în prezent. 
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Introduction: Polymorphic erythema is an immune-mediated condition with 
mucocutaneous localization and plurietiological determinism. There are two forms: minor 
and major.  

Cause: Viruses (Herpes simplex-determine 50% cases of polymorphic erythema minor, 
adenoviruses, influenza viruses, etc.); Mycoplasma pneumoniae; Infectious 
mononucleosis; Streptococcal infections or enterocolitis with Yersinia; Drugs (< 10% of 

cases). Risk of recurrence: 30%. 

Material and method: 1 year and 7 months old female child show the onset of disease 
due to fever, rhinorrhea and productive cough. Received treatment with Fluimucil, 
Bromhexin, aerosol, Nurofen. Associated with non –pruritic micro-maculo erythematous 
rash on the abdomen and limbs, lesions in the nasal mucosa, small blisters grouped in the 
bunch and yellow crusts on the corners of the mouth, important laterocervical and 
subangulomandibular lymphadenopathy, decreased appetite. Paraclinical investigations 
revealed leukocytosis with lymphocytosis, mild thrombocytosis, hepatic cytolysis 
syndrome, hepatoslenomegaly and viral serology showed as an etiological agent the 
Herpes simplex 1 virus. The evolution was favorable under treatment with dexamethasone, 
antihistamines (Zyrtec) and adjuvants: Nexium, hydroelectrolytic rehydration infusion, 

vitamin C, topical applications with cortisone. 

Conclusions: Although in half of the cases of polymorphic erythema the etiology 
cannot be specified in the case presented above, the cause could be highlighted. Being a 
major form of polymorphic erythema, the lesions healed with hyperpigmentationof the 
skin involved, healing occurring in 6 weeks. No recurrence so far.  
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Cuvinte cheie: paniculita, Weber-Christian 

Introducere: Maladia Weber-Christian este un eponim pentru o formă de paniculită 
nodulară idiopatică, caracterizată prin noduli subcutanați, celule inflamatorii în lobulii de 
grăsime și simptome sistemice.1 

Distribuția leziunilor este simetrică, iar coapsele și picioarele sunt afectate cel mai 
frecvent. Manifestari generale precum stare generală influențată, febra și artralgiile apar 
adesea. De asemenea greața, vărsăturile, durerea abdominală, scăderea ponderală, 
hepatomegalia și alte manifestări sistemice pot apare.2 

Cel mai frecvent se asociază în evoluția altor patologii precum: Sdr. Sjogren, BII, guta, 
DZ, LES.3 

Materiale și metode: Prezentăm cazul unui pacient de 61 de ani, cunoscut în 
antecedente cu DZ tip 2 dezechilibrat, Polineuropatie diabetică senzitivo-motorie, 
Dislipidemie mixtă, care se prezintă în clinica de Dermatologie a Sp. Clinic C.F. Iași pentru 
apariția unor episoade febrile recurente, scandere ponderală marcată, fatigabilitate și 
persistența unor noduli subcutanați eritematoși, duri, dureroși. În noiembrie 2021, 
pacientul este investigat în clinica noastră, unde se susține diagnosticul clinic de 
Paniculita Nodulară Inflamatorie (Maladia Weber Christian), se efectuează o nouă biopsie 
cutanată care confirmă diagnosticul clinic. 

Concluzii: Este extrem de dificil să stabilm un diagnostic de certitudine din cauza 
faptului că incidența acestei patologii este foarte rară, diagnosticul pozitiv fiind în cele mai 
multe dintre cazuri un diagnostic de excludere.  
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Introduction:  Weber-Christian disease is an eponym for a form of panniculitis, 
idiopathic nodular panniculitis, which is characterized by subcutaneous nodules, 
inflammatory cells in the fat lobules, and systemic symptoms 

The lesions are often symmetric in distribution, and the thighs and legs are most 
commonly involved.  

Systemic symptoms of Weber-Christian disease include fever, malaise, nausea, 
vomiting, abdominal pain, weight loss, bone pain, myalgia, and arthralgia. 

It is most often associated with the evolution of other pathologies such as: Sdr. Sjogren, 
gout, inflammatory bowel disease, Diabetes, systemic lupus erythematosus.3 

Materials and methods: We present the case of a 61-year-old patient, known in the past 
with unbalanced type 2 diabetes, sensory-motor diabetic polyneuropathy, mixed 
dyslipidemia, who is presented in the Dermatology clinic of Sp. Clinic C.F. Iasi for the 
appearance of recurrent febrile episodes, marked weight loss, fatigue and persistence of 
erythematous, hard, painful subcutaneous nodules. In November 2021, the patient is being 
investigated in our clinic, where the clinical diagnosis of Inflammatory Nodular Paniculitis 
(Weber Christian Disease) is supported, a new skin biopsy is performed which confirms 

the clinical diagnosis. 

Conclusions: It is extremely difficult to establish a definite diagnosis due to the fact 
that the incidence of this pathology is very rare, the positive diagnosis being in most cases 
an exclusion diagnosis. 
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Sclerodermia localizată este o boală rară de etiologie necunoscută, care cuprinde un 
grup de afecțiuni înrudite, caracterizate prin grade variate de scleroză, fibroză și atrofie la 
nivelul tegumentului și țesuturilor subcutanate, ce pot interesa inclusiv straturile mai 
profunde, precum țesutul muscular și osos. Multiple patologii asociază ca și manifestări 
clinice scleroza tegumentului și fibroză tisulară. Aceste afecțiuni pot întârzia stabilirea 
diagnosticului de morfee. Aceste patologii asociază multiple etiologii și adesea, un 
mecanism patogenetic necunoscut. Caracteristicile clinice distincte, comorbiditățile 
asociate și aspectul histologic al tegumentului favorizează diagnosticul diferențial al 

acestor afecțiuni cu morfeea și celelalte patologii aparținând aceleași categorii. Examenul 
histopatologic al leziunii corelat cu aspectele clinice facilitează stabilirea cu acuratețe a 
diagnosticului și astfel, evitarea unei conduite terapeutice ineficiente și a unui 
management inadecvat, factori ce pot avea un impact permanent asupra calității vieții 
pacientului, secundar complicațiilor asociate sclerodermiei localizate. Prezentăm cazul 
unei femei în vârstă de 30 de ani, care se adresează Clinicii de Dermatolgie pentru apariția 
unei plăci eritemato-violacee, pruriginoase, în urmă cu aproximativ 2 luni și persistența a 
două plăci atrofice și hiperpigmentate, localizate la nivelul membrului inferior drept. 
Istoricul medical al pacientei a relevat interpretarea anterioară a leziunilor în contextul 
unei paniculite a frigore. După efectuarea unor investigații extinse, s-a stabilit diagnosticul 
de morfee în plăci, cu evoluția favorabilă a leziunilor în urma inițierii unei terapii adecvate 
cu corticosteroizi topici și a tratamentului sistemic cu hidroxiclorochină. 
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Localized scleroderma is a rare disease of uncertain etiology which encompasses a 
group of related conditions characterized by variable degrees of sclerosis, fibrosis and 
atrophy in the skin and subcutaneous tissues, sometimes affecting the deeper layers such 
as the muscle and bone. Sclerosis of the skin and tissue fibrosis are manifestations 
encountered in a multitude of other clinical conditions. These conditions may cause the 
delay of morphea diagnosis. 

These diseases have a large variety of etiologies and a pathogenetic mechanism which 
is frequently unknown. Disease associations, distinct clinical characteristics and skin 
histology may help distinguish these disorders from morphea and one another. A 
histopathological examination with clinicopathological correlation is necessary for an 
accurate diagnosis and to avoid ineffective treatments and inadequate management, 
which may have a permanent impact on patient’s quality of life due to complications of 
localized scleroderma. We present the case of a 30-year-old woman, who was referred to 
the clinic for an erythematous-violaceus, pruriginous eruption, for approximately 2 
months and two atrophic and hyperpigmented plaques, all located on her right leg. The 
patient's medical history revealed that she was previously diagnosed with cold 
panniculitis. After performing an extensive evaluation, diagnosis of morphea was 
established and with appropriate therapy (topical corticotherapy and systemic 
hidrocloroquine), the evolution was favorable. 

  



 
 
 
 
 
 

460 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

461 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

462 
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Introducere: Infecția cu coronavirus tip SARS-CoV-2 poate să aibă repercusiuni 
oculare, cele mai frecvente cazuri fiind raportate la cei care au primit tratament cu 
glucocorticoid (inhalator) în antecedente. Un efect advers important în acest caz îl 
reprezintă corioretinopatia seroasă centrală,  afecțiune în care lichidul din spațiul coroidian 
difuzează în spațiul subretinian. 

Scop: Administrarea corticosteroizilor prezintă beneficii uriașe, dar cu prețul unor 
efecte adverse semnificative, fiind esențială punerea în balanță a celor două constante 
risc-beneficiu. Studiile au demonstrat faptul că administrarea lor la pacienții Covid-pozitivi 
poate determina apariția corioretinopatiei seroase centrale. 

Metodă și materiale: S-a efectuat căutarea în bazele de date Cochrane și PubMed, 
folosind cuvinte cheie precum “Covid”, “eye”, “central serous chorioretinopathy”. Strategiile 
de căutare au fost adaptate în funcție de rezultatele inițial afișate. 

Rezultate: S-a observat prevalența crescută a apariției corioretinopatiei la pacienții cu 
infecție Covid-19 în antecedente. Pacienții infectați cu Covid-19 cărora li s-a administrat 
corticoterapie au prezentat manifestări oculare la aproximativ 12 zile de la externare, 
corioretinopatia dezvoltându-se ca urmare a unui cumul de factori asociați. 

Concluzii: Corticoterapia topică prezintă o mare varietate de utilizări, inclusiv în Covid-

19, iar rolul acesteia este extrem de important, atât pentru tratament, cât și pentru 
diminuarea simptomatologiei, însă trebuie avută în vedere posibilitatea apariției efectelor 
adverse. De aceea, se recomandă ca înaintea instituirii tratamentului cu steroizi la un 
pacient infectat cu SARS-CoV-2 să se realizeze un consult interdisciplinar cu un medic 
oftalmolog. 
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Introduction: SARS-CoV-2 coronavirus infection can have ocular repercussions, with 
the most common cases being reported in those who have had previous treatment with 
inhaled glucocorticoids. An important adverse effect in this case is central serous 
chorioretinopathy, a condition in which fluid from the choroidal space diffuses into the 
subretinal space. 

Purpose: The administration of corticosteroids has huge benefits, but with the price of 
significant adverse effects. Therefore, it is essential to balance the two risk-benefit 
constants. Studies have shown that their administration to Covid-positive patients can 
lead to central serous chorioretinopathy. 

Method and materials: The Cochrane and PubMed databases were searched using 
keywords such as “Covid”, “eye”, “central serous chorioretinopathy”. Search strategies have 
been adapted based on the initially displayed results.  

Results: An increased prevalence of chorioretinopathy was observed in patients with 
history of Covid-19 infection. Covid-19 patients who received corticosteroids, manifested 
ocular symptoms approximately 12 days after discharge, with chorioretinopathy 
developing as a result of a combination of associated factors.  

Conclusions: Topical corticosteroid therapy has a wide variety of uses, including Covid-

19, and its role is extremely important, both for treatment and for reducing symptoms, but 
the possibility of adverse effects must be considered. Therefore, ophthalmologic 
examination, prior to initiating steroid therapy in a patient infected with SARS-CoV-2, is 
essential. 
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Cuvinte cheie: acnee, broadband light, cicatrice, fototermoliză selectivă 

Introducere: Acneea este o afecţiune inflamatorie cronică a foliculului pilosebaceu, 
caracterizată clinic prin: seboree, eritem, comedoane, papule, pustule, noduli, cicatrice, cu 

debut frecvent facial, în adolescență. Deşi nu este o boală infecto-contagioasă, 
marginalizarea şi scăderea stimei de sine au un impact psihologic puternic. 

Material şi metodă: Fotografierea și analiza Canfield VISIA® a fost realizată înainte de 
tratament și după 1-2 luni, imaginile fiind stocate, examinate și comparate pentru a se 
putea constata efectul procedurilor și tehnicilor dermatocosmetologice recomandate 
tipului de acnee și gradului de afectare. Pentru rezultate optime, înaintea inițierii terapiei, 
trebuie realizată o anamneză minuţioasă, examen clinic şi paraclinic complet, control 
endocrinologic şi, eventual, ginecologic. Sciton Joule BBLTM (BroadBand Light) stabilește 
noi standarde pentru tratamentul acneei prin reglarea microbiomului cutanat, tratarea 
petelor eritematoase, papulelor şi nodulilor inflamatori, petelor hipercrome, 
poikilodermiei şi laxității pielii. Este alcătuit dintr-o lampă care emite lumina și filtre pentru 

lungimea de undă necesară pentru fasciculele divergente, care cad sub diferite unghiuri 
incidente asupra tegumentului afectat, distrugând flora microbiană epicutanată, vasele 
sangvine țintă dermice, fără a afecta structurile tisulare perivasculare și tegumentul 
suprajacent.  

Rezultate: Considerăm necesară stabilirea de corelaţii între aspectele clinice 
(inspecție, palpare, fotografiere, dermoscopie) și cele de laborator în acnee, în vederea 
implementării acestora în practica obișnuită. Aceasta presupune o judecată holistică 
asupra aspectelor şi criteriilor de diagnostic clinice, de laborator şi imagistice. 

Concluzii: Sistemul BBLTM utilizează principiul fototermolizei selective, cu dispariția 
leziunilor de acnee tratate, fără a lăsa sechele în majoritatea cazurilor, cu aspect cutanat 

îmbunătățit evident, ameliorând rapid calitatea vieţii pacienţilor. 
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Introduction: Acne is a chronic inflammatory disease involving the pilosebaceous unit, 
clinically characterized by: seborrhoea, erythema, comedones, papules, pustules, nodules, 
scars, with a frequent facial onset, in teens. Although it is not an infecto-contagious 
disease, the low self-esteem and marginalization it causes have a strong psychological 
impact. 

Material and method: Canfield VISIA® photography and analysis were performed 
before treatment and after 1-2 months, the images were stored, examined and compared 
in order to determine the effect of dermatocosmetic procedures and techniques 
recommended for the type of acne and the degree of damage. For optimal results, prior 
to initiating therapy, a thorough medical history, complete clinical and paraclinical 
examination, endocrinological and possibly gynecological examination should be 
performed. Sciton Joule BBLTM (BroadBand Light) sets new standards for the treatment 
of acne by regulating the skin microbiome, treating erythematous spots, inflammatory 
papules and nodules, hyperchromic spots, poikiloderma and skin laxity. It consists of a 
light-emitting lamp and filters for the wavelength required for divergent beams, which fall 
at different angles on the affected skin, destroying the epicutaneous microbial flora, the 
targeted dermal blood vessels, without affecting the perivascular tissue structures and the 
overlying skin. 

Results: It is necessary to establish correlations between clinical (inspection, palpation, 
photography, dermoscopy) and laboratory aspects when trating acne. This involves a 
holistic judgment of clinical, laboratory, and imaging aspects and criteria. 

Conclusions: The BBLTM system uses the selective photothermolysis, in order to 
rapidly improve skin appearance, without leaving sequelae in most cases. 






