CURRICULUM VITAE

Nume si prenume: DEACONESCU IRINA-MARINA
Data nasterii: 6 martie 1986
Studii :
 2005-2011 : Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Medicina generala, Bucuresti
 2001-2005 : Colegiul National „Sfantul Sava”, Bucuresti
Educatie profesionala :
 Noiembrie 2016 - medic specialist dermato-venerologie
Media generala a examenului de obtinere a titlului de medic specialist: 9.7
 2012-2016: medic rezident in specialitatea dermato-venerologie in Sectia I a Spitalului Clinic
Colentina, Bucuresti
Perfectionare :
▪ Dermatologie generala:
- ianuarie 2013 - „Noi abordări terapeutice în psoriazis”, București
- ianuarie 2013 - „Abordări terapeutice curente în managementul bolilor herpetice și al dermatitei
atopice”, București
- aprilie 2013 - „Terapia biologică-perspective asupra managementului optim al pacientului cu
psoriazis”, București
- noiembrie 2013 - „Obiective terapeutice în managementul pacientului cu psoriazis sever”,
București
- octombrie 2014 - „Updates in the Management of Melanoma”, București
- martie 2015 - „Managementul insuficientei venoase cronice si al malformatiilor vasculare in
dermatologia moderna”, Bucuresti
- august 2015 - Curs EADV „Acnee si Rozacee”, Debrecen, Ungaria
- februarie 2016 - Curs EADV “Dermatologie pediatrica”, Barcelona, Spania
- martie 2016 - Curs EADV “Virusologie”, Liege, Belgia
▪ Chirurgie dermatologica:
- noiembrie 2012 - „Basic Surgical Skills”, București
- iunie 2013 - „Chirurgia Mohs în tratamentul cancerelor cutanate”, București
- noiembrie 2015 - “Tehnici de reconstructie in chirurgia dermatologica – Hands on”, ClujNapoca, Romania
▪ Dermatoscopie:
- februarie 2016 - Curs “Dermatoscopie practica”, Bucuresti
▪ Laser:
- 2014 - Curs intensiv „Sistemul Laser Cortex CO2 fractionat, Erbium:YAG – Optiuni flexibile de
tratament in dermatologie”, Bucuresti
▪ Dermato-estetica:
decembrie 2012 - Workshop Meso Expert Day Filorga – Anti-aging combined therapies,
București
- 2014 - Curs intensiv „Pelleve – Rejuvenare fara chirurgie. Tratament sigur si nedureros folosind
tehnologia avansata cu radiofrecventa”, Bucuresti
- octombrie 2015 - “Injectarea cu acid hialuronic și tratamentele cu microneedeling”, București

Realizari profesionale :
 Participare la multiple conferinte nationale si internationale
 Lucrari stiintifice prezentate la congrese nationale, internationale sau publicate in reviste de
specialitate
Cercetare:
Subinvestigator in studii clinice de faza III
Apartenenta la comunitatea Stiintifica:
 Colegiului Medicilor din Romania
 Membra a Societatii Romane de Dermatologie (SRD)
 Membra a Asociatiei Europene de Dermato-Venerologie ( European Academy of Dermatology and
Venereology - EADV)
 Membra a Societatii Internationale de Dermatoscopie (International Dermoscopy Society - IDS)

