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?Anunț conferința

În data de 12 noiembrie va avea loc conferința 
de deschidere a proiectului „Cercetarea 
doctorală şi postdoctorală prioritate a 
învățământului superior românesc (Doc-
Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/137390. La 
conferință vor participa reprezentanți ai 
mediului academic, ai beneficiarului și 
partenerilor, precum și tineri doctoranzi și 
cercetători postdoctorali, membri ai echipei de 
management și de implementare a proiectului 
și alți invitați.

Conferința constituie un prilej de prezentare a 
scopului și obiectivelor proiectului, precum și a 
activităților care vor fi realizate în cadrul 
acestuia. De asemenea, în cadrul sesiunilor 
speciale vor fi prezentate, cu ajutorul tinerilor 
doctoranzi și cercetători postdoctorali, o parte 
dintre proiectele de cercetare care sunt 
dezvoltate în cadrul proiectului.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila” din București, în calitate de beneficiar, 
a demarat, împreună cu Universitatea 

Politehnica din Bucureşti şi Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, la 8 
aprilie 2014, proiectul intitulat „Cercetarea 
doctorală şi postdoctorală prioritate a 
învăţământului superior românesc (Doc-
Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/137390, 
proiect selectat în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 (POS DRU) şi cofinanţat 
din Fondul Social European.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 
108 doctoranzi şi 40 cercetători postdoctorali. 
Dintre aceștia, 85 doctoranzi și 30 cercetători 
pos tdoc to ra l i  sun t  rep rezen tan ț i  a i 
Universității de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila” din București, 19 doctoranzi şi 10 
cercetători postdoctorali reprezentanți ai 
Universității Politehnica din Bucureşti și patru 
doctoranzi reprezentanți ai Universității de 
Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul 
i n t i t u l a t  „ C e r c e t a r e a  d o c t o r a l ă  ş i 
postdoctorală prioritate a învăţământului 
superior românesc (Doc-Postdoc)” – 
POSDRU/159/1.5/S/137390, ne puteţi 
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implementare al proiectului Academia 
HIV/SIDA şi de Boli Infecţioase, Institutul 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr. Matei 
Balş”, Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 
2, Bucureşti.

Domnul Prof. Dr. Adrian Curaj  este Șeful 
Catedrei UNESCO pentru Politici în Știința și 
Inovare  la Școala Națională de Studii Politice 
și Administrație Publică – SNSPA. În calitate 
de consultant al Băncii Mondiale, UNESCO, 
UNIDO, ETF (European Training Foundation) 
și al Comisei Europene pentru educație 
terțiară, politici în știință și inovare, și foresight 
a coordonat numeroase proiecte de cercetare 
și a publicat articole științifice și cărți. Este 
membru al RISE – Research, Innovation and 
Science Policy Experts HLEG la CE, membru 
al EFFLA-European Forum for Forward 
Looking Activities (2012-2014), și membru al 
PEOPLE Advisory Group (2007-2012), la CE. 

In cadrul acestui curs vor fi prezentate 
premizele unui proiect de succes si factorii 

contacta la sediul de implementare al 
proiectului din cadrul Institutului Național de 
Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balş", 
Academia Europeană HIV/SIDA şi de Boli 
Infecțioase, etaj 3, Str. Dr. Calistrat Grozovici 
nr. 1, Sector 2, Bucureşti sau la adresa de e-
mail: . proiect.docpostdoc@gmail.com

?Activitate cursuri formare

Avem plăcerea să vă informăm că începând 
cu luna noiembrie 2014 vor fi organizate 
modulele de formare aferente activităţii D5. 

Realizarea de sesiuni/module de pregătire a 
doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorali, în 
vederea optimizării procesului de cercetare 
derulat de către aceştia, în domeniile: 

care fac diferenta intre un proiect de succes si 
un proiect mediocru. Ca si studiu de caz, va fi 
prezentata lansarea apelului de proiecte 
“Tinere echipe de cercetare - PN-II-RU-TE-
2014-4” de catre UEFISCDI. 

Domnul Dr. Viorel Simion este cercetator 
s t i i n t i f i c  i n  cad ru l  depa r tamen tu lu i 
Biopatologia si Farmacologia Inflamatiei,  
Institutul de Biologie si Patologie Celulara 
“Nicolae Simionescu”. A obtinut doctoratul in 
cadrul Academiei Romane, in colaborare cu 
Universitatea din Groningen, Olanda si 
studiaza nanomedicina. A colaborat in cadrul 
a numeroase proiecte nationale si europene. 
Este autorul a 11 articole stiintifice indexate ISI 
si prezentari in cadrul congreselor stiintifice 
internationale. 

In cadrul acestui curs vor fi abordate 
principalele tehnicile imunochimice utilizate 
frecvent atat in cercetarea fundamentala 
biomedicala cat si in cercetarea clinica:

managementul cercetării, statistică medicală, 
redactare de articole şi material ştiinţific, 
precum şi alte domenii de interes.

Conform opţiunilor dumneavoastră, primele 
module organizate vor aborda următoarele 
teme:

Proiecte vs Proiecte de succes în cercetare 
- modul susţinut de prof. univ. dr. Adrian Curaj

Metodologia cercetării – modul susţinut de  
dr.Viorel Simion

Drept medical - modul susţinut de jr. Silvia 
Mihaela Grecu

Modulele vor f i  organizate sediul de 
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de_diabet_nutritie_si_boli_metabolice/

2. Conferinta de "Noutati in diagnosticul si 
tratamentul tulburarilor de miscare” se va 
desfasura la Bucuresti in perioada 06-08 
nov.2014 fiind organizata de Asociatia de 
N e u r o l o g i e .  L i n k : 
http://www.neurology.ro/index.php?option=co
m_content&view=article&id=240:conferinta-
na t iona la-qnouta t i - in -d iagnost icu l -s i -
tratamentul-tulburarilor-de-miscareq-7-8-
n o i e m b r i e -
bucuresti&catid=3:anunturi&Itemid=3

3.Conferinta Nationala de Farmacie se va 
desfasura la Bucuresti in perioada 12-15 
nov.2014  f i ind organizata de Colegiul 
F a r m a c i s t i l o r  d i n  R o m a n i a .  L i n k : 
http://www.paginafarmacistilor.ro/evenimente/
c o n f e r i n t e / C o n f e r i n t a - N a t i o n a l a - d e -
Farmacie_330/

4.Conferinta de malpraxis medical se va 
desfasura la Bucuresti in perioada 21-22 

cazul  malpraxiului; răspunderea disciplinară; 
raspunderea penală; asigurarea de malpraxis; 
medierea în cazurile de malpraxis.

?Calendar al manifestărilor științifice 
naționale

chipa proiectului publică în continuare 

Eun calendar al manifestărilor știintifice  
naționale pentru perioada următoare, 

încercând, astfel, să incurajăm  participarea  la 
asemenea manifestări științifice din partea 
grupului țintă.
Lista prezentată poate fi neexhaustivă.  

1. Congresul National al Federatiei Romane de 
Diabet, Nutritie si Boli Metabolice se va 
desfasura la Cluj-Napoca in perioada 05-08 
nov.2014 f i ind organizat de UMF Iuliu 
H a t e g a n u .  L i n k : h t t p : / / w w w. e v e n t -
c o n s u l t i n g . r o / e v e n i m e n t / 1 7 8 / a l _ x i i -
lea_congres_national_al_federatiei_romane_

1. t ehn i ca  EL ISA (enzyme- l i nked 
immunosorbent assay) – principiul metodei si 
aplicatiile acesteia in diagnosticul clinic
2. citometria de flux - principiile de baza ale 
metodei, etapele de procesare a probelor, 
analiza datelor obtinute si principalele aplicatii 
clinice  
3. iminohistochimia – protocolul de lucru, 
modalitatile de detectie si aplicatiile metodei in 
diagnosticarea diferitlor patologii

Doamna Silvia Mihaela GRECU este 
consilier juridic, mediator autorizat si formator,  

Formatorul si-a propus ca pe durata cursului, 
astfel structurat, cursantii sa isi insuseasca 
baza legislativa in vigoare si sa cunoasca 
modalitati diferite, aplicate, permise, in 

solutionarea eventualelor diferende, care ar 
putea sa imbrace forma litigioasa. De 
asemenea, doamna expert pe termen scurt, 
le-a propus, avand in vedere multitudinea 
cazuistica, ca in cadrul sustinerii unui alt curs, 
sa exemplifice spete, care au constituit cereri 
de chemare in judecata, avand ca drept 
materie, obiect, actul de malpraxis medical, 
propunere pe care acestia au impartasit-o, 
mai cu seama, ca orice teorie, urmata de 
aplicabilitate, conduce la o mai buna 
cunoastere a legislatiei. 

Primul curs se intituleaza DREPT MEDICAL, 
avand tema pricipala MALPRAXISUL 
MEDICAL si a fost structurat, dupa cum 
urmeaza: Noţiunea de malpraxis. Trasături 
caracteristice; raspunderea civilă delictuală în 
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"Clubul Investitorilor 01" si UMF Carol Davila 
Link: http://forumprosanatate.ro/

10. Curs Teoretic si Hands-on Protetica 
Dentara ce se va desfasura la Arad  in 
perioada 26 - 27 iun 2015 fiind organizat de 
ATRIMED si UMF "Carol Davila” Link: 
http://www.atrimed.ro/cursuri_atrimed.php?a
n=2015

?Materiale științifice publicate de către 
membrii grupului țintă

n perioada septembrie - octombrie 2014 au 

Îfost publicate un număr de patru articole de 
către membrii grupului țintă, astfel :

1 Doamna Oana STREINU-CERCEL 

nov.2014 fiind organizată de Asociatia pentru 
Ca l i f i ca re ,  Reca l i f i ca re  s i  Fo rmare 
P r o f e s i o n a l a  C o n t i n u a .  L i n k : 
http://www.medicoftalmolog.com/evenimente
-oftalmologie/Conferinta-de-Malpraxis-
Medica_3601/

5. Conferinta INTERDIAB se va desfasura la 
Bucuresti in perioada 27-28 martie 2015 fiind 
organizata de ASRN; Inst.National de Nutritie 
si Boli Metabolice "N.Paulescu”. Link: 
http://www.medicnefrolog.com/evenimente-
nefrologie/INTERDIAB-2015_3713/

6. Congresul Societatii de neurologie din 
Romania se va desfasura la Bucuresti in 
perioada 06-09 mai 2015 fiind organizat de 
Societatea de Neurologie din Romania. Link: 

(SĂNDULESCU), doctorandă cu tema de 
cercetare Identificarea amprentelor genetice 
microbiene remanente, membră a nucleului 
coordonat de doamna C.S. I Coralia BLEOTU, 
a publicat articolul cu titlul Bacterial prints in 
human infectious diseases,  cu autorii 
SĂNDULESCU Oana în revista GERMS - 
Volume 4, Issue 3, September 2014 (fig. 1)

http:/ /www.medicorl .com/evenimente-
orl/Congresul-Societatii-de-Neurol_3615/

7. Congresul S.R.A.I.C. se va desfasura la 
Poiana Brasov in perioada 08-10 mai 2015. 
Link: http://www.sraic.eu/

8.  Conferinta Nationala a Societatii Romane 
de Ultrasonografie in Medicina si Biologie se 
va desfasura la Constanta in perioada 25-27 
i u n i e  2 0 1 5 .  L i n k : 
http://www.srumb.ro/index.php?page=manife
s t a r i #

9. Forumul National de Medicina Integrativa 
se va desfasura la Academia  Romana, 
Amfiteatrul "Heliade Radulescu" in perioada 
26 - 28 iun 2015 fiind organizat de Asociatia 
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forensic pathology,  cu autorii Sorin Hostiuc, 
Daniel Pirici, Ionut Negoi, Daniela Adriana Ion, 
Mihai Ceausu, în revista Romanian Journal of 
Legal Medicine - Vol. XXII. No 3 2014

? Materiale științifice prezentate de către 
membrii grupului țintă

ă prezentăm în continuare principalele 

Vrealizări ale nucleelor de cercetare din 
cadrul proiectului POSDRU /159 /1.5 

/S/137390 în perioada august - septembrie 
2014 în ceea ce privesc prezentările făcute 
la diferite conferințe naționale sau 
internaționale, astfel:

1. Domnul Marius Cristian COJOCARU, 
doctorand cu tema de cercetare Eficienta DRY 
NEEDLING in managementul terapeutic al 
punctelor TRIGGER si TENDER - Corelatii 
ecografice si termografice, membru al 
nucleului coordonat de doamna prof univ. dr. 
Victoria ARAMĂ a prezentat materialul 

2.  Doamna Ioana Andreea  Popescu, 
doctorandă cu tema de cercetare Metode 
necompendiale de evaluare a profilului de 
dizolvare pentru forme farmaceutice cu 
eliberare modificata, membră a nucleului 
coordonat de doamna C.S. II Carmen-Cristina 
DIACONU, a publicat articolul cu titlul The 
Evaluation Of In-Vitro Dissolution Of 
Mycophenolate Mofetil In Aqueous Buffer 
Media Using Basket Method,  cu autorii Nahla 
Numan AqeH, Ioana Andreea Popescul*, 
Dumitru Lupuleasa, Dalia Simona Miron, 
Flavian Ştefan Râdulescu, în revista Studia 
Universitatis “Vasile Goldiş', Seria Ştiinţele 
Vieţii - Vol 24 nr3 2014

3.  Doamna Mihaela Pantea, doctorandă cu 
tema de cercetare Caracter ist ic i  ale 

științific cu titlul Ultrasound findings before and 
after the treatment with dry-needling of lumbar 
trigger points in two patients, cu autorii Marius 
Cristian Cojocaru, N.A. Cojan-Cârlea, S. 
Săvulescu, L. Grozoiu, I. M. Cojocaru, A. 
Cârlea, L. Dimitriu, H. Dinu, R. Badea, M. 
Berteanu la manifestarea științifică Al 37-lea 
Congres National de Reabilitare Medicala cu 
paricipare internationala ce s-a desfășurat la 
Hotel Ramada, Sibiu in perioada: 24-27 
septembrie 2014

2. Doamna Paula Ecaterina FLORIAN , 
doctorandă cu tema de cercetare Marcarea 
fluorescenta a virusului hepatitei B si 
evaluarea activitatii antivirale a unor peptide 
derivate din Lactoferina, membra a nucleului 
coordonat de doamna prof. univ. dr. Simona-
Maria RUȚĂ a prezentat materialul științific cu 
titlul Functional   labeling  of hepatitis  B virus  
middle  protein,cu autorii Paula E. Florian,  
Ramona N. Galantonu, Catalin Lazar, Simona 
Ruta, Anca Roseanu, Norica Nichita la 
manifestarea științifică South East European 

tratamentului protetic fix la pacientii de varsta 
a IIIa, membră a nucleului coordonat de 
doamna prof. univ. dr. Ecaterina IONESCU, a 
publicat articolul cu titlul 3D aesthetic preview 
in prosthodontic rehabilitation - geriatrie case 
report,  cu autorii Gagiu Cătălin, Bodnar 
Crist ina, lonescu Ecater ina, Oancea 
Luminiţa, Pantea Mihaela Corresponding 
Author: Pantea Mihaela, în revista Medicine in 
Evolution - Volume XX, Nr. 3, 2014

4. Domnul Sorin Hostiuc , cercetator 
pos tdoc to ra l  cu  tema de  cerce ta re 
Caracterizarea morfologica a edemului 
cerebral asociat leziunilor axonale difuze, 
membru al nucleului coordonat de domnul Sl 
dr Daniel Nicolae Pirici, a publicat articolul cu 
titlul Detection of diffuse axonal imjury in 
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5. Domnul Ionut Cosmin Ciotu, doctorand cu 
tema de cercetare Studiu experimental privind 
combinatii medicamentoase fixe utile in 
tratamentul durerii neuropate, membru al 
nucleului coordonat de doamna C.S. II 
Carmen-Cristina DIACONU a prezentat 
materialul științific cu titlul Evaluarea efectului 
antihiperalgic al memantinei in durerea 
neuropata indusa de paclitaxel la sobolan , cu 
autorii I.C. Ciotu, Simona Negres, Cristina 
Elena Zbarcea, D. Lupuliasa la manifestarea 
științifică Congresul National de Farmacie din 
Romania ce s-a desfășurat la Iasi in perioada: 
24-27 Septembrie 2014

6. Doamna Daniela Georgeta Georgescu, 
doctorandă cu tema de cercetare Evaluarea 
factorilor de pronostic in sindroamele 
mielodisplazice, membră a nucleului 
coordonat de doamna C.S. II Carmen-Cristina 
DIACONU a prezentat materialul științific cu 
titlul Evolution under treatment with Vidaza in 
one case of RAEB II , cu autorii Daniela 
Georgescu, Mihaela Popescu la manifestarea 

Immunology  School  SEEIS2014 ce s-a 
desfășurat la Timisoara in perioada: 26-
29.09.2014

3. Domnul Mihai Dumitru, doctorand cu tema 
de cercetare Utilitatea diagnosticului genetic 
prenatal prin biopsie de trofoblast, membru al 
nucleului coordonat de doamna conf. univ. dr. 
Sabina-Andrada ZURAC a prezentat 
materialul științific cu titlul Close cooperation 
between ENT surgeon and imaging specialist 
reduced the risks during ultrasound guided 
biopsy in the management of head and neck 
masses, cu autorii Mihai Dumitru, Adrian 
Costache, Ion Anghel, Alina Georgiana 
Anghel, Codruţ Sarafoleanu la manifestarea 
științifică ESHNR 2014, 27th Congress and 
Refreshercourse ce s-a desfășurat la 

științifică Simpozionul MDS Academy 2014 ce 
s-a desfășurat la Predeal in data de 20 
Septembrie 2014

7. Doamna Laura Necula , cercetatoare 
postdoctorală cu tema de cercetare 
Mecan isme molecu lare  imp l ica te  in 
transformarea maligna, membru al nucleului 
coordonat de doamna C.S. II Carmen-Cristina 
DIACONU a prezentat materialul științific cu 
titlul IL-6 and IL-11 - a link between inflamation 
and cancer , cu autorii Laura G. Necula, 
Denisa L. Dragu, Mihaela Chivu Economescu, 
Coralia Bleotu, Cristina Mambet, Adriana 
D u m i t r u ,  L i l i a n a  D u m i t r u ,  G a b r i e l 
Constantinescu, Nicolae Bacalbasa, Simona 
O. Dima, Irinel Popescu, Carmen C. Diaconu 
la manifestarea științifică 6th EFIS/EJI 
SOUTH EAST EUROPEAN IMMUNOLOGY 
SCHOOL (SEE/S2014) ce s-a desfășurat la 
Timisoara in perioada: 26-29 Septembrie2014

8. Doamna Andreea Ioana  Popescu, 
doctorandă cu tema de cercetare Metode 

Marse i l l e  F ran ţa in  per ioada :  25-27 
septembrie 2014

4. Domnul Theodor VOIOSU, doctorand cu 
tema de cercetare Rolul predictiv al markerilor 
fecali in stabilirea riscului de recadere la 
pacientii cu colita ulcerativa, membru al 
nucleului coordonat de doamna C.S. I Coralia 
BLEOTU a prezentat materialul științific cu 
titlul Endoscopy and fecal calprotectin levels 
predict poor patient -outcome in an IBD 
patient cohort , cu autorii Voiosu Theodor, 
Bengus A. ,  Dinu R. ,  Mateescu B la 
mani fes tarea ș t i in ț i f i că  6- th  Annua l 
Symposium on Inflammatory Bowel Diseases 
ce s-a desfășurat la Crowne Plaza, Bucuresti 
in perioada: 25-27 septembrie
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transcraniana repetitiva o metoda noua care 
poate imbunatati reabilitarea dupa un accident 
vascular cerebral, membră a nucleului 
coordonat de domnul Sl dr Daniel Nicolae 
Pirici a prezentat materialul științific cu titlul 
Can Spasticity After Stroke Be Reduced Using 
Repetit ive Transcranial Or Peripheral 
Magnetic Stimulation?, cu autorii Lavinia 
Grozoiu, Ruxandra Ileana Badea, Simona 
Elena Savulescu , Ileana Ciobanu, Andreea 
Georgiana Marin, Luminiţa Dumitru, Horatiu 
Dinu, Nida Alexandra Cojan Carlea, Cristian 
Marius Cojocaru, Alexandra Carlea, Mihai 
Berteanu la manifestarea științifică AL 37-lea 
Congres National de Reabilitarea Medicala cu 
participare internaţionala - cu participare 
internaţională ce s-a desfășurat la Sibiu - Hotel 
Ramada in perioada: 24-27 septembrie 2014

11. Domna Andreea Georgiana Marin, 
doctorandă cu tema de cercetare Optimizare 
cognitiva pentru crestera calitatii vietii la 
persoanele cu si fara afazie post AVC, 
membru al nucleului coordonat de domnul Sl 

necompendiale de evaluare a profilului de 
dizolvare pentru forme farmaceutice cu 
eliberare modificata, membră a nucleului 
coordonat de doamna C.S. II Carmen-Cristina 
DIACONU a prezentat materialul științific cu 
titlul Compararea profilelor de cedare in-vitro 
pentru pentoxifilina din forme farmaceutice cu 
cedare modificata, folosind aparatele USP 2 si 
USP 4, cu autorii Ioana Andreea Popescu, 
Dumitru Lupuleasa, Mirela Adriana Mitu, 
Flavian stefan Radulescu, Dalia Simona 
Miron la manifestarea științifică National 
Congress of Pharmacy from Romania with 
international participation XVth edition ce s-a 
desfășurat la Iași in perioada: 24-27 
Septembrie 2014

9. Domnul Sebast ian Mihai  Armean, 

dr Daniel Nicolae Pirici a prezentat materialul 
științific cu titlul Cognitive optimization - 
e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  n e u r o l o g i c a l 
rehabilitation , cu autorii Andreea Georgiana 
Marin, Lavinia Grozoiu, Ruxandra Işeana 
Badea, Luminiţa Violeta Dumitru, Ileana 
Ciobanu, Horaţiu Dinu, Simona Elena 
Săvulescu, Mihai Berteanu la manifestarea 
științifică Al 37-lea Congres Naţional de 
Reabil i tare Medicală - cu part icipare 
internaţională ce s-a desfășurat la Sibiu - 
Hotel Ramada in perioada: 24-27 septembrie 
2014

? Prezentare revistă ISI din domeniul 
medical

entru o mai bună cunoaștere a     

Previstelor românești indexate ISI, vă 
vom prezenta, in fiecare număr din 

acest newsletter, câte o revistă care publică 
articole din domeniul medical. 

Lista completă a acestor reviste o gasiti la  

cercetator postdoctoral cu tema de cercetare 
Importanta factorilor farmacogenetici in 
determinarea eficientei si sigurantei terapiei 
adjuvante cu timostabilizatoare in depresia 
majora, membru al nucleului coordonat de 
doamna C.S. II Carmen-Cristina DIACONU a 
prezentat materialul științific cu titlul Aspecte 
a le  farmacoterapie i  ant ips ihot ice la 
externarea pacienţilor cu schizofrenie 
fumători , cu autorii Armean SM, Rogojan RL, 
Matyas KA, Micluţia IV.  la manifestarea 
științifică Al XVIII-lea Congres Naţional al 
Asociaţiei Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din 
România ce s-a desfășurat la București in 
perioada: 3-5 septembrie 2014

10. Doamna Lavinia Grozoiu, doctorandă cu 
tema de cercetare Stimularea magnetica 
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http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOS
S/rev_rom_isi_30_iulie_2014_factori.pdf 
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 
este publicaț ia Societăți i  Române de 
Gastroenterologie și Hepatologie, a Societății 
Române de Endoscopie Digestivă, a 
Asociației Române de studiu al ficatului, a 
Societății Române de Neurogastroenterologie 
și a Clubului Român pentru boala Crohn și 
Colită Ulcerativă. In această revistă se 
prezintă studii originale ce contribuie la 
dezvol tarea cunoașter i i  în  domeniu l 
prevenției, diagnosticului și a managementul 
a f e c ț i u n i l o r  g a s t r o - e n t e r o l o g i c e  ș i  
hepatologiei. Sunt publicate materiale ce 
conțin date de investigație clinică, genetică 
moleculară, fiziopatologie și epidemiologie 
precum și cazuri clinice speciale. De exemplu, 
ultimul număr publică un review despre 
markerii non-invazivi ai carcinomului hepatic 

apărut în relație cu steatohepatita non-
a lcoo l i că ,  a r t i co le  o r ig ina le  p r i v ind 
tratatmentul actual al infecției cu Helicobacter 
pylori, calitatea vieții paciențiilor cu leziuni 
g a s t r i c e  p r e - m a l i g n e ,  d i a g n o s t i c u l 
diverticulitei acute, uti l izarea testări i l 
antigenului core HCV in managementul 
hepatitei cu virus C, utilizarea biopsiei 
endoscopice în diagnosticul leziunilor de sub 
2cm, influența sindromului metabolic asupra 
decompensării pacienților cu ciroză, expresia 
TIMP-1 la pacienții cu cancer colorectal, 
compararea testelor de diagnostic la pacienții 
cu tumori neuroendocrine.
Revista nu publică articole cu conținut 
pediatric și nici studii care prezintă tehnici 
chirurgicale și efectele acestora. Revista are o 
apariție trimestrială. Articolele se regăsesc in 
extenso pe site-ul http://www.jgld.ro.
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