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MEMORIU DE ACTIVITATE PROFESIONALĂ 

 

PĂTRAȘCU NATALIA  

I. STUDII  

- 2005-2013: Școala Doctorală UMF "C. Davila" București, doctorand fără 

frecvență cardiologie 

- 1993-1999: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Facultatea 

de Medicină Generală, Bucureşti, România; diploma de Medic 

- 1989-1993: Liceul Teoretic "C.A. Rosetti" Bucureşti, România; diploma de 

Bacalaureat 

 
II. EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

- 2001-2009: Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti-rezidențiat cardiologie 
și medicină internă 

- 2003-2006: preparator universitar prin concurs, UMF "C. Davila" Bucuresti 
- 2006-prezent: asistent universitar prin concurs, UMF "C. Davila" Bucuresti 
- 2009-prezent: medic specialist medicină internă Spitalul Universitar de 

Urgenţă Bucureşti 
- 2013-2019: medic specialist cardiologie, Spitalul Universitar de Urgenţă 

Bucureşti 
- 2013-prezent: doctor în medicină UMF "C. Davila" Bucuresti. Tema 

doctorală: ʺEvaluarea Tema: "Evaluarea rezervei contractile la pacienţii 
hipertensivi. Interacţiuni cu alti factori de risc şi influenţa diferitelor terapii" 

- 2019-prezent: medic primar cardiologie 
- Activitate zilnică în spital de urgență, cu peste 7 ani experiență de terapie 

intensivă coronariană 
- 2010- prezent: Activitate de consultații ambulatorii în regim privat  
- 2016-2019: Îndrumător de stagiu în cadrul cursului pentru atestatul de studii 

complementare în ecografie vasculară 
- 2017-2019: îndrumător de stagiu și lector în cadrul cursului pentru atestatul 

de studii complementare în ecocardiografie specială (transesofagiană) 
 
 
III. LOCURI DE MUNCĂ, FUNCȚIA ȘI VECHIMEA 

 
- 2003-2020: UMF "Carol Davila" București, asistent universitar (vechime: 17 ani) 
- 2001-2020: Spitalul Universitar de Urgență București, Clinica de Cardiologie, medic 

specialist medicină internă și cardiologie (vechime: 19 ani, incluzând pregătirea în 
rezidențiat ) 

- 2018-prezent: Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu-
medic primar cardiolog, în regim de colaborare (vechime: 2 ani) 
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- 2010-prezent: Medic primar Cardiologie și specialist Medicină Internă-consultații în 
regim privat (vechime: 10 ani) 
 
 

IV. LUCRĂRI ELABORATE ȘI/SAU PUBLICATE (autor/coautor) 
 
A. Capitole carte: 3 

 
B. Lucrări publicate in extenso în reviste indexate ISI: 2 

 
C. Lucrări publicate in extenso în reviste indexate CNCSIS B/B+ (BDI): 11 
 
D. Lucrări publicate ca rezumat în reviste indexate ISI: 28 
 
E. Lucrări publicate ca rezumat în reviste indexate CNCSIS B/B+ (BDI): 27 
 
F. Lucrări publicate in extenso în alte reviste medicale: 16 
 
G. Alte lucrări prezentate la congrese, conferințe și simpozioane medicale din 

România 
 

V. EXPERIENȚĂ CERCETARE 
1. Cercetare internațională în 10 studii multicentrice (2004-2019) 
- Cazuistică: infarct miocardic acut, hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă, 

fibrilație atrială, tromboembolism venos 
2. Participare la 4 granturi de cercetare 

 
 
VI. CURSURI POSTUNIVERSITARE: 

 
• Ecocardiografie generală-Institutul de Boli Cardiovasculare "C. C. Iliescu" 

București, Nov-Dec 2003 
• "Introduction to Good Clinical Practice, ICH-GCP" Vienna School of Clinical 

Research, Balvanyos Iunie 2004 
• “Hipertensiunea și riscul cardiovascular” – curs organizat de European Society of 

Hypertension (ESH), Poiana Brașov, 2-3 iunie 2004 
• “How to Set up and Run a Cardiac Rehabilitation and Exercise Training 

Programme” al Societății Europene de Cardiologie (ESC) – Grupul de Lucru 
Cardiologie Preventivă și Recuperare (cu acreditare EBAC); 24-26 iunie 2004 

• Cursul pentru atestat de studii complementare în ecografia vasculară (oct-dec 
2010) 

• Cursul teoretic de ecocardiografie tridimensionala"3D Echo intensive course"-
Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences, University of Padua 
(2013) 

• Curs de ecocardiografie transesofagiană - Institutul de Boli Cardiovasculare "C. 
C. Iliescu" București, iunie 2014 
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• Atestat de competență în ecocardiografie specială-2015 
• Atestat de competență în ecografie vasculară-2015 

 
 

VII. PREMII 
- Premiul Paul Schomerlich pentru Medicină Internă 2012 al Academiei Germano-

Române, Catedra de Medicină-Științele Naturii pentru lucrarea: "Reversal of 
subclinical left ventricular dysfunction by antihypertensive treatment: a prospective 
trial of nebivolol against metoprolol" (vezi pct. III B) 
 

VIII. DOMENIU SPECIAL DE INTERES ȘI EXPERTIZĂ: BOLI 
CARDIOVASCULARE ÎN SARCINĂ 
- inițiator al unui studiu prospectiv de cercetare personală asupra funcției cardiace 
în hipertensiunea gestațională  
- experienta clinică în domeniul bolilor cardiovasculare în sarcină 
(hipertensiune/preeclampsie, aritmii, boli cardiace congenitale, valvulopatii, 
tromboembolism și trombofilia gravidei) 
-12 comunicări orale la congrese naționale (lucrări originale, conferințe și 
prezentări de cazuri); 
-  6 postere și abstracte publicate ca prim autor în reviste indexate ISI și BDI (la 
Congresul UMF Carol Davila 2016, Euroecho Imaging 2016 și 2017, ACC 
Congress 2017, Heart Failure Congress 2018 și 2019) Congresul Național al 
Societății Române de Obstetrică și Ginecologie 2018);  
- 2 abstracte premiate ca ʺBest Poster presentationʺ la ESC Congress 2017, 
Barcelona și, respectiv, a Euroecho Imaging Congress 2017, Lisabona;  
- 6 articole in extenso publicate în reviste medicale locale 
- co-autor la 2 capitole de carte privind bolile cardiovasculare în sarcină 
- editor de pagină medicală online de informare gratuită “Cardiologie pentru 
viitoare mame” 
- medic primar cardiolog consultant în ambulator pentru Spitalul Clinic de 
Obstetrică- Ginecologie “Panait Sirbu” București 

 
IX. ALTE MENȚIUNI 
- Membru în comitetul de organizare al Conferintei Nationale de Ateroscleroza, 

Preventie si Recuperare Cardiovasculara – 2004 si 2005 
- Co-autor la elaborarea și reactualizarea protocoalelor interne de diagnostic și 

tratament ale Spitalului Universitar de Urgență București: Tromboembolismul 
pulmonar și tromboza venoasă profundă (2014, 2019) 

- redactor al revistei medicale Cardio.ro (2004-2005) 
- traducător și redactor în regim de colaborare la Editura “Lider”, cu participare la 

editarea lucrărilor “Harrison – Principii de Medicină Internă”, ed.14; “Harrison – 
teste grilă”, ed.14; “Diagnostic și tratament în practica medicală curentă-2000”, 
ediție internațională (2000-2001) 

- traducator in regim de colaborare la revista “JAMA – editia in limba romana” (2003) 
si la Editura medicala FERCA 2007-2009 
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- corespondent al revistei Maedica A Journal of Clinical Medicine, rubrica Journal 
Club 2006-prezent 

- Membru în comitetul redacțional al revistelor medicale Medic.ro (2013-2019) și 
Stetoscop Cardio (2014-prezent) 

 
X. MEMBRU ASOCIAȚII PROFESIONALE 
- Membru al Societății Române de Cardiologie 
- Membru al European Society of Cardiology 
- Membru al International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy 

(ISSHP) 
 

XI. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
- Engleza (avansat-citit, scris, vorbit), franceza (mediu-citit, scris, vorbit), spaniola 

(mediu-citit, vorbit) 
 

 
 

 
 

 

     01/05/2020                                                            NATALIA PĂTRAȘCU 

 

 

 
 

 
 


