
 

 

 

INVITATIE 

Webinarul pentru ziaristi  Sunt studiile clinice suficient intelese?”  se va desfasura online in data 

de 14 decembrie 2020, orele 11:00 – 13:30 si este organizat de Institutului pentru Dezvoltare in 

Sanatate si Educatie (IDSE) si al  AVANTYO Institute of Clinical Research. 

Evenimentul se va tine in limba romana si este destinat jurnalistilor si celor  interesati sa afle mai 

multe despre cercetarea clinica si beneficiile dezvoltarii studiilor clinice pentru pacienti folosind 

informații actualizate si corecte ce provin din surse de incredere si profesionale. 

INREGISTRARE  

Traim vremuri in care creste nevoia de pacienți pentru studiile clinice care testează cele mai inovatoare molecule 

descoperite care ar putea rezolva dintre problemele urgente de sanatate ale umanitatii. Cel mai bun exemplu este 

ceea ce se intampla in zilele noastre, cand numai prin dezvoltarea studiilor clinice s-a gasit o soluție pentru 

rezolvarea crizei provocate de pandemia COVID-19 - vaccinul împotriva Sar-Cov2. 

Jurnaliștii sunt cei mai indicați vectori pentru a oferi informații corecte populației. Prin urmare, ar trebui sa fie foarte 

bine informați si sa detina cunostinte cu privire la acest subiect. 

In urma participarii la acest eveniment, ziaristii vor ințelege mai bine ce este cercetarea clinica și vor putea acoperi 

lipsa de cunostinte si informatii pe acest subiect de la nivelul publicului larg, ajutand pacientii sa aiba mai multa 

incredere in sansele lor la viata prin cercetarea noilor medicamentelor. 

Program 

11:00-11:10 Cuvant de bun-venit  

 Rozalina Lapadatu si Dr. Cristina Florescu Moraid 

11:10- 11:40 Prezentare generala asupra implicatiilor studiilor clinice in viata pacientului  

 Dr. Cristina Florescu Moraid 

11:40-12:10 Dezvoltarea vaccinului anti SARS-COV2 in timp de pandemie. Ce a fost diferit?  

 Dr. Marius Geanta 

12:10-12:30 Participarea in studii clinice, uneori singura solutie pentru tratamentul pacientului 

 Conf. Dr. Michael Schenker 

12:30-13:00 Vocea pacientului inrolat in studii clinice  

 Gabriel Buiculescu, E-pacient, Asociatia Melanom Romania 

13:00-13:30 Intrebari si raspunsuri, concluzii la final de webinar 

 Rozalina Lapadatu si Dr. Cristina Florescu Moraid 

 

https://www.idse.ro/
https://www.idse.ro/
http://www.avantyo.com/
https://forms.gle/zZqgzExbTNtcBH6s7


 

Moderatori si vorbitori 

 

 

ROZALINA LEPADATU 

Director al Institutului pentru Dezvoltare in Sanatate si Educatie, Romania 

 

DR CRISTINA FLORESCU MORAID 

CEO AVANTYO Institute of Clinical Research; 

Presedinte al Simpozionului de Studii Clinice, Romania 

 

DR MARIUS GEANTA 

Profesor Asociat | Facultatea de Jurnalism, Universitatea  Bucuresti; Co-Fondator & 

Presedinte al Centrului pentru Inovatie in Medicina, Romania 

 

CONF. PROF. DR MICHAEL SCHENKER 

Fondator si Director al Centrului de Oncologie “Sfantul Nectarie”, Craiova, Romania 

 

GABRIEL BUICULESCU 

E-Patient, Asociatia  Melanom Romania 

Inscriere 

Doar prin participare la eveniment veti putea adresa intrebari vorbitorilor. 

Pentru a putea primi detaliile de logare pe ZOOM, va rugam sa completati formularul de inscriere online.  

Detaliile ZOOM va vor fi transmise cu cateva zile inainte de eveniment si ca reminder in ziua webinarului. 

Evenimentul va fi inregistrat si facut public in social media si pe site. 

Sponsori al evenimentului: ARPIM, ROCHE, si Bristol-Myers Squibb. 
 

INREGISTRARE  
 

Contact pentru media:  

Rozalina Lapadatu – Director Institutul pentru Dezvoltare in Sanatate si Educatie, 

rozalina.lapadatu@gmail.com, +40 722 886 163, www.idse.ro  

Anca Bejenaru – Marketing Communication Manager AVANTYO Institute of Clinical Research, 

anca.bejenaru@avantyo.com, +40 742 231 001, www.avantyo.com 
 

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTARE IN SANATATE SI EDUCATIE este o platforma educationala 

care se adreseaza pacientilor cu boli cronice si publicul larg www.idse.ro. 

AVANTYO Institute of Clinical Research este unica platformă integrată de învățare din România care 

este dedicată profesioniștilor din industria de cercetare clinică medicală. Scopul final al activităților 

companiei vizează facilitarea accesului pacienților la medicație inovatoare – www.avantyo.com. 

Va asteptam! 
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