
Prefaţă 

 

 

 

Incursiunea mea în domeniu a început în 1994 prin participarea la un curs ţinut de doi 

colegi din Lyon – dintre care, profesorul Pierre Duhaut mi-a rămas mentor şi bun 

prieten – făcând parte din Reţeaua Internaţională de Epidemiologie Clinică 

Francofonă. Au urmat o Diplomă Universitară de Epidemiologie clinică de un an la 

Universitatea Claude Bernard din Lyon (1995-1996), şi cursurile de vară (din nou, 

epidemiologie clinică) la Universitatea Erasmus din Rotterdam. După care nu a mai 

fost decât studiu individual dintr-un raft întreg de cărţi de epidemiologie clinică, 

statistică şi medicină bazată pe dovezi, la care se adaugă articole de specialitate sau 

pur şi simplu articole medicale şi, de ce nu, întâlnirile de fiecare zi cu reprezentanţii 

firmelor farmaceutice. 

Cartea de faţă se bazează pe articolele lunare pe care le-am scris timp de trei ani în 

revista Stetoscop (le mulţumesc tuturor celor de acolo, dacă n-ar fi existat ei, nu ştiu 

când aş fi scris-o!), la care se adaugă câteva articole scrise pentru Revista de 

Cardiologie. În acelaşi timp, ea este sinteza cunoştinţelor de medicină bazată pe 

dovezi acumulate de-a lungul cursurilor predate (epidemiologie clinică iniţial în 

colaborare cu RECIF, apoi curs postuniversitar de o săptămână în fiecare noiembrie; 

epidemiologie clinică pentru doctoranzi – modulul de metodologia cercetării din 

cadrul şcolii doctorale; de doar câteva săptămâni: cursul de metodologia cercetării 

pentru studenţii de anul IV; la care se adaugă cursul postuniversitar anual de o 

săptămână – fiecare martie - de medicină bazată pe dovezi şi cursurile de medicină 

bazată pe dovezi din cadrul celor două conferinţe organizate sub egida Societăţii de 

Medicină Internă). Să nu uităm Dicţionarul de Epidemiologie clinică şi Medicină 

bazată pe dovezi apărut la Editura Medicală în 2002 şi care este, cred, prima carte 

românească din domeniu. 

În cartea de faţă sunt lucruri pe care ar trebui să le cunoască fiecare medic practician 

şi care ar trebui predate fiecărui student la medicină. 

Voi primi cu recunoştinţă orice comentariu sau sugestie la adresa 

cbaicus@clicknet.ro. 
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