Dr. Victor Gabriel CLĂTICI
Specialitate primară: Dermatologie – Venerologie
Dr. Victor Gabriel Clătici este medic primar în dermatologie- venerologie, preocupat de
specialitatea pe care o profesează. Cu experiență îndelungată, domnul Dr. Victor Gabriel
Clătici arată un interes special afecțiunilor dermatologice, a aprofundat expertiza în tratarea
următoarelor afecțiuni și venind în întâmpinarea pacienților cu recomandări de stil de viață
sănătos, ca parte din prevenție:
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Acnee;
Rozacee;
Melasma;
Psoriazis;
Cancerul de piele;
Infecțiile cu transmitere sexuală;
Dieta în dermatologie, în special pe linie de acnee, rozacee și procesul de îmbătrânire al
pielii,
Procesul de îmbătrânire al pielii – activități de evaluare și prevenție,
Calitatea Vieții în Dermatologieă
Intervenții laser: epilare, leziuni pigmentare și vasculare, tratament cicatrice și pori
dilatați, laxitate cutanată.
Abordarea holistică a afecțiunilor dermatologice – stil de viață, procesul de îngrijire a
pielii, fotoprotecție, tratament local și general, intervenții laser.
Studii clinice.

Activitate științifică
Dr. Victor Gabriel Clătici, medic primar dermatologie- venerologie, este, de asemenea, dedicat
comunității medicale, publicând numeroase studii științifice în România și publicații internaționale
de medicale. De asemenea, este pionier în domeniul dermatologiei aducând în lumea medicală
primele articole despre calitatea vieții la bolnavii cu psoriazis, despre efectele factorilor externi
asupra sănătății și frumuseții, despre conexiunea între ”Butterfly Effect și dermatologie”.
Activitatea științifică a domnului dr. Victor Gabriel Clătici este prodigioasă, este mărturie a
profesionalismului domniei sale și vă invităm să o descoperiți în continuare:
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Peste 60 de articole științifice publicate.
Peste 150 de citări.
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h-index = 7.
10 articole științifice indexate pe PubMed.
Peste 300 de prezentări realizate la manifestări științifice naționale și internaționale,
Coordonator Național pentru studii clinice multicentrice.
Primul articol publicat în România despre calitatea vieții la bolnavii cu psoriazis - 2001,
Primul articol publicat în România despre posibilitatea utilizării vaccinurilor în prevenirea
și tratarea infecțiilor cu transmitere sexuală - 2002.
Primul articol publicat la nivel mondial despre efectele combinate ale factorilor externi
asupra stării de sănătate și frumusețe - 2017.
Primul articol publicat la nivel mondial despre legătura dintre ,,Butterfly Effect Concept,,
și dermatologie, acnee respectiv rozacee - 2018,
Dezvoltarea Conceptului unic pe plan mondial ,,The 7 S of Skin” – care înglobează
factorii cu efecte negative asupra stării de sănătate și frumusețe – sun, sugar, smoking,
skin care, stress, sleep, second.
Prima prezentare la nivel mondial despre ,,Personal Development and Dermatology” –
2018.
Subiectele prezentărilor și articolelor acoperă o arie largă din dermatologie și
venerologie, respectiv acnee și rozacee, psoriazis și atopie, cancerul de piele și
infertilitatea, infecțiile cu transmitere sexuală și infecția HIV, herpes genital și infecția cu
Chlamydia trachomatis, calitatea vieții și aspectele legate de nutriție, fotoprotecție și
procesul de îmbătrânire al pielii, aplicațiile laser, IPL și radiofrecvență în dermatologie,
Participant activ la congresele internaționale de laser și anti aging de la Paris - IMCAS și
Barcelona – 5CC Laser Congres, Cannes și Monaco - AMWC, Milano și Chicago,
Bolognia și Bruxelles, Palma de Mallorca și Moscova,
Speaker la Monaco AMWC – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Speaker la 5CC Laser Congress - Cannes 2015,
Speaker la 5CC Laser Congress Barcelona – 2016, 2017, 2018, 2019
Speaker la Paris IMCAS – 2018, 2019, 2020
Invited Speaker la numeroase conferințe tematice naționale și internaționale.
Implicare în calitate de organizator, membru în Comitetul Științific și VicePreședinte /
Președinte de Congres.

