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De ce să publicăm? 

• Împărtășim cunoștințele 

• Revendicăm prioritatea 

• Carieră 

• Finanțarea cercetării 



Scrisul științific 

• Propoziții simple 

– Subiect – verb – obiect 

– Doar prezent ( cu excepția past tense pt ce s-a 
întâmplat în trecut) 

– Fără condițional, mai mult ca perfect etc 

– Limitați utilizarea frazelor cu multe propoziții 
subordonate, jargonului tehnic, abrevierilor 
multiple 



• Tipuri de studii clinice (prospectiv, 
retrospectiv; serie de cazuri, caz-martor, de 
cohorta, interventional) 

• Etapele parcurgerii unui studiu clinic  
– Ipoteza de lucru 

– Obiective 

– Design-ul studiului 

– Abordarea statistica 

– Obtinerea aprobarilor pentru desfasurarea 
studiului 

– Desfasurarea studiului 

– Stabilirea concluziilor (importanta rezultatelor 
obtinute si aplicabilitate) 

 



• Forţa asocierii dintre expunere şi efect (risc 
relativ, odds ratio, coeficient de corelatie) 

• Semnificaţia  statistică a asocierii                    
 (p, interval de încredere) 

 

• Studii dg: curba ROC , Sn, Sp, LR, (cu CI)  

STUDIILE  ANALITICE 



PROTOCOL 

• De ce se face studiul? 

• Ce se va face si de catre cine? 

• Cum vor fi analizate 
rezultatele? 



Protocolul de cercetare clinica 

1. Obiectivul/obiectivele cercetarii 
2. Justificarea studiului 
3. Ipoteza  
4. Tipul de studiu 
5. Variabilele 
6. Erori posibile : erori sistematice, factori de confuzie 
7. Subiectii 
8. Culegerea si gestionarea datelor 
9. Analiza datelor 



OBIECTIV 

 

- Principal 

- Secundare 



Tipuri de studii 

• Prevalenta (transversal) 

• Etiologic (cohorta, caz-martor) 

• Prognostic (cohorta) 

• Terapeutic (RCT) 

• Diagnostic (transversal, RCT) 

 



Proiecte IDEI / CNCSIS 

• Titlu 

• Rezumat 

• Prezentarea proiectului 

– Importanta si relevanta (background) 

– Obiective 

– Material si metode 

– Resurse necesare 

• Managementul proiectului 



Articolul științific 

Document care să conțină suficientă 
informație, astfel încât cititorii să 
poată: 

–Evalua observațiile făcute 

–Repeta experimentul, dacă doresc 

–Determina dacă concluziile trase sunt 
justificate de date 



I   (ce intrebare s-a pus?) 

M  (cum a fost studiata?) 

R  (ce s-a gasit?) 

And   

D (ce semnificatie au rezultatele?) 



Părțile unui articol 

• Titlu 

• Abstract 

• Introducere 

• Material și metode 

• Rezultate 

• Discuții 

• Acknowledgements 
(recunoașteri) 

• Referințe 

• Tabele și figuri 

• Legendele figurilor 



INTRODUCEREA 

• Care este întrebarea de cercetat? 

• Ce știm deja? 

• Care sunt golurile de cunoaștere? 

• Ce adaugă acest studiu? 

scurtă 



introducerea 

• Identificați întrebarea la care se răspunde 

• Prezentați fundalul relevant pt această 
cercetare (nu faceți review pt tot domeniul) 

• Explicați de ce întrebarea este importantă 

• Cum s-a răspuns la întrebare? 

• Prezentați răspunsul (cititorul nu va merge mai 
departe dacă nu-l găsește; nu scrieți un roman 
polițist) 



Ferritin above 100 mcg/L could 
rule out colon cancer, but not 

gastric or rectal cancer in patients 
with involuntary weight loss. 

 
Baicus C, Caraiola S, Rimbas M, Patrascu R, 

Baicus A. BMC Gastroenterol. 2012 Jul 9;12:86 
 







Baicus C, Rimbas M, Baicus A, Caraiola S; Grupul 
de Studiu al Scaderii Ponderale Involuntare.. 

Cancer and involuntary weight 
loss: failure to validate a 
prediction score.  

PLoS One. 2014 Apr 24;9(4):e95286 







METODE 

• Study design si desfașurarea 

• Alegerea subiectilor 

• Marimea esantionului 

• Datele colectate / masuratori 

• Analiza statistica 

Suficient detaliu pt ca oricine sa poata reproduce studiul 

Sectiunea care este cel mai frecvent cauza respingerii 

definitive (validitate) 
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REZULTATE 

• Descrierea caracteristicilor populatiei 

• Descrierea a ceea ce am gasit 

– Tabele / text 

– Nu repetați în text ce ați scris în tabele 

• Nu dati doar p – prezentati si CI 95% 

• (Descrierea rezultatelor majore/relevante 

• Prezentare clara si concisa; past tense) 

Secțiunea cel mai ușor de scris 

 



Figuri și tabele 

• Titlul trebuie să spună concluzia 

• Trebuie să se înțeleagă totul din legendă ( să 
fie înțeles mesajul înafara articolului) 









Figure 2. Receiver Operating Characteristic Curves of the Hernandez and Present Models in Patients Who Had 
Involuntary Weight Loss. 

Baicus C, Rimbas M, Baicus A, Caraiola S, Grupul de Studiu al Scaderii Ponderale Involuntare (2014) Cancer and Involuntary 

Weight Loss: Failure to Validate a Prediction Score. PLOS ONE 9(4): e95286. doi:10.1371/journal.pone.0095286 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0095286 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0095286


Table 5. Modified Regression Model For the Relation Between Clinical Variables and Probability of Having Cancer 
in Patients Who Had Involuntary Weight Loss*. 

Baicus C, Rimbas M, Baicus A, Caraiola S, Grupul de Studiu al Scaderii Ponderale Involuntare (2014) Cancer and Involuntary 

Weight Loss: Failure to Validate a Prediction Score. PLOS ONE 9(4): e95286. doi:10.1371/journal.pone.0095286 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0095286 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0095286


DISCUTII 

• Rezumati rezultatele 

• Descrieti cum se incadreaza in cunostintele 
actuale 

• Discutati orice limitari ale studiului (metode) 

• Trageti concluzii si faceti sugestii pentru 
cercetari viitoare 



http://www.infomedica.com/dvd/AGA/index.html 

http://www.infomedica.com/dvd/AGA/index.html


Referințe 

• Instrucțiuni pt autori 

• Sisteme Vancouver / Harvard 

• Nu informatii nepublicate 



Referințe 

• Includeți referințe la 

– Competitori 

– Articole care nu sunt de acord cu voi 

– Articole publicate în timp ce voi cercetați 

• Reviewer-ii vor cauta mai ales articolele lor 

• Citați articolele cele mai importante – autorii 
lor probabil vor fi reviewer-ii vostri 



TITLUL 

• Cu cat mai simplu, cu atat mai bine 

• Ganditi-va la cititorii țintă 

• Titlurile scurte sunt mai clare și mai 
frapante 

• Evitati adjectivele excesive si 
substantivele multiple 

• Evitati stilul senzațional 



http://www.infomedica.com/dvd/AGA/index.html 

http://www.infomedica.com/dvd/AGA/index.html


A B S T R A C T U L 

I 

M 

R 

A 

C 

 

250 cuvinte 



A B S T R A C T U L 

Background 

Objectives 

Design 

Setting 

Subject 

Main outcome 



A B S T R A C T U L 

Dupa titlu, este partea cea mai citita 
(si cel mai frecvent singura) 



A B S T R A C T U L 

• Document care sa reziste independent 

• Prezinta efectele principale cu CI95%  

• Duce la concluzii valide 

 



A B S T R A C T U L 

• Contine esenta articolului si trebuie sa poata rezista 
independent 

• 4 parti 

– De ce a fost facut studiul 

– Ce s-a facut 

– Ce s-a gasit 

– Care sunt concluziile 

• Max 150 cuvinte (nestructurat)/ 250 (structurat) 

• Fii clar si evita detaliile nenecesare 



TITLU, ABSTRACT, AUTORI 

• Titlu cat mai scurt si interesant 

• Abstract concis, clar si informativ 

• Autori cat mai putini posibil 





Ordinea firească a lucrurilor… 

• De obicei se termină cercetarea, după care se 
scrie articolul (ceea ce deseori te duce înapoi 
în laborator) 

• Abordare alternativă: începeți scrisul, apoi 
faceți cercetarea pentru a obține datele de 
care aveți nevoie 

• Decideți autorii de la început 



Înainte de a începe să scrieți 

• Discutați cine este autor și pe ce loc 

– Autori / acknowledgements 

• A fi autor 

– Contribuție semnificativă la design, execuție, 
interpretare și prezentare a cercetării 

– Ordinea autorilor 

– Responsabilitatea autorilor 

– Autor corespondent 



Scrierea articolului 

• Scrieți zilnic 

• Strategie: 

1. Autorii și ordinea 

2. Figuri/Tabele 

3. Metode 

4. Rezultate 

5. Introducere, Discuții 

6. Abstract și Titlu 







http://www.equator-network.org 







• Conflict of interest 

• Copyright assignment 

• Helsinki declaration 

• Ethics committee 

• Declaratie ca nu mai este sub evaluare / nu e 
dubla publicatie 

• Copywright pentru figuri luate din alta 
publicatie 

 



www.hammicksbma.com 


