
CURRICULUM VITAE  
Nume Prenume: VOICULESCU ȘTEFAN Data nasterii: 27.12.1962  
Poziție profesionala:   
-  Medic Primar Chirurgie Generală  
-  Doctor în Științe Medicale 
-  Coordonator Compartiment Senologie  în Centrul Oncologic Sanador  
Adresa profesionala:  
   - Centrul Oncologic Sanador, Spitalul SANADOR București, 

   Str. Sevastopol  
   e-mail s.voiculescu@sanador.ro  

Activitate didactică:  
Vechime în învățământul medical:  
-  Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din 1994  
-  Universitatea Mobilă Mediteraneeană de Mastologie  MANOSMED din 2009  
Etape anterioare parcurse:  
-  Asistent universitar prin concurs UMF Carol Davila: 1994-1998  
-  Șef de Lucrări UMF Carol Davila: 1998-2018  
-  Profesor Asociat UMM MANOSMED: din 2016 
Activități de predare:  
-  Stagii clinice și demonstrații de Semiologie și Patologie Chirurgicală cu studenții anilor III, IV și V - 

UMF Carol Davila: 1994 - 2018;  
-  Cursuri cu caracter sistematic în cadrul programei analitice a modului de Chirurgie Generală  

pentru studenții de anul IV si V, UMF Carol Davila: 1998-2018;  
-  Cursuri de Senologie (prelegeri de anatomie, imagistică ecografică, tehnici de biopsie și intervenții 

minim invazive și chirurgie mamară) pentru Diploma Inter-universitară sub egida Universității de 

Medicină Montpellier 1 (Franța) în cadrul modulelor desfășurate în: 
- Geneva (2010) 

- Beirut/Liban și București (2011) 

- Alger/Algeria (2012) 

- București și Marrakech/Maroc (2013) 

- Hurghada/Egipt (2014) 

- Pafos/Cipru și Hurghada (2015) 

- Cairo/Egipt și Marrakech (2016) 

- Beirut și Montpellier (2017) 

- Pafos și Istanbul (2018) 
-  Activitate didactică practică desfășurată cu medicii secundari și rezidenți de chirurgie generală:  

permanent;  
-  Coordonator științific pentru Atelierele de formație medicală continuă ale Academiei de Senologie 

Sanador „Diagnosticul tumorilor mamare prin biopsie” și „Placa turnantă limfatică în cancerul 

mamar”;  
Autor sau coautor de monografii și tratate medicale:  

- Autor:  
„Senologie benignă”, Ed. Medicală (în curs de apariție) 

„Colecistectomiile pentru litiază”, Ed. Universitară Carol Davila, 2012; 

„Ghid de senologie”, Ed. Universitară Carol Davila, 2011   

- Co-autor: 

“Late complications & management” (în „Breast Cancer Essentials for Surgeons” sub red. U. Veronesi 

și M.Rezai), Springer (în curs de apariție); 

„Manual de semiologie și lucrări practice de chirurgie” sub red. M.Beuran și T. Burcoș, ed. Ilex, 2015  

Capitole și ilustrație medicală în „Caiete de tehnici chirurgicale” vol. 1-5, sub redacția 

N.Angelescu și F.Popa, Ed. Medicală, 2008-2011; 

„Tratat de patologie chirurgicală”, sub red. I. Popescu, Ed. Medicală, 2008 

„Tratat de patologie chirurgicală”, sub red. N. Angelescu, Ed. Medicală, 2001 



Participări în comisii pentru concursuri și examene:  
-  Comisii de admitere UMF “Carol Davila – ca membru sau responsabil sală;  

-  Comisii de concurs pentru diverse posturi UMF, pentru medic specialist sau primar – ca membru 

sau secretar de comisie;  
-  Comisia de concurs național pentru admiterea în rezidențiat în specialități chirurgicale – ca membru 

în comisia de formulare a subiectelor de concurs (2012-2017);  
-  Responsabil evaluare UMM Manosmed, (2012-2018) – ca membru plin al Comitetului Director al 

Manosmed;  

Îndrumător Lucrări de Diplomă/Licență: peste 50 absolvenți în perioada 1995- 2018  
Am comunicat un numar de 205 lucrari la diverse congrese si simpozioane din tara si strainatate. Am 

fost prim autor la un numar de 54 dintre acestea.  
Am publicat in diverse reviste de specialitate din tara si din strainatate un numar de 72 de lucrari 

stiintifice in extenso. La 29 dintre acestea sunt prim autor (lista anexata).  
Am publicat de asemenea, 21 de articole in reviste cotate ISI Web of Science dintre care 12 autor 

principal (indice Hirsch 6).  
Titluri științifice:  

Doctor in stiinte medicale, Magna cum Laude, UMF Carol Davila, 2002.  

Apartenență și participare în asociații profesionale: ; 

Membru al Societății Internaționale de Senologie - SIS, din 2018; 

Membru al Uniunii Balcanice a Medicilor, din 2012 

Membru al Societății Romane de Chirurgie, din 1994; 

Membru al Colegiului Medicilor, din 1994  

Membru al Asociației pentru Apărarea Medicilor, din 2018 

Etape profesionale:  

-  Medic stagiar: 1987-1990;  
-  Medic secundar: 1990-1994;  
-  Medic specialist: 1994-1998.  
-  Medic primar: din1998.  
Competențe dobândite și cursuri de supraspecializare:  
-  Stagiu de specializare cu funcție de intern al Spitalelor Franceze, la CHG Grasse (Dr. Roger 

Beranger) și CHU Cannes (Prof. Jacques Tabutin), 1991-1994 
-  Curs de Andrologie Medicală – Universite de Nice/Sophia Antipolis, 1993;  
-  Cursuri și cursuri avansate de chirurgie laparoscopică, Strasbourg (Prof. Jacques Marescaux, 1995-

1999);  
-  Competență în Chirurgia laparoscopică și minim invazivă 

-  Competență în Ecografie generală  
-  Curs de Ecografie și Sono-elastografie mamară, Aix-en-Provence (Prof. Dominic Ami), 2007 
-  Cursuri de management al incontinenței urinare și prolapsului genital cu bandelete uretrale și 

dispozitive protetice;  
-  Curs privind tehnici de termo-ablație tumorală prin radiofrecvență, Seul, 2008 
-  Curs privind tehnica ganglionului santinelă, IOB, 2012;  
-  Competență în Chirurgia Oncologică 

-  Competență în “Managementul Serviciilor de Sănătate” – SNSPSA, 2012; 
Activitate chirurgicală 

În perioada1994-2004 am lucrat în Clinica de Chirurgie a Spitalului Colțea, condusă de Prof. Dr. 

Nicolae Angelescu, realizând ca operator principal în medie circa 100 de operații clasice sau 

laparoscopice de chirurgie generală și oncologică pe an.  
Am continuat să lucrez în clinica de chirurgie Colțea sub conducerea prof. dr. Traean Burcoș până în 

2018, realizând în medie între 150 și 200 de operații pe an, cu o pondere tot mai mare a cancerelor de 

sân (în medie peste 100 pe an, cu o pondere crescândă a operațiilor conservând parțial sânul, 

direcționate sau ghidate ecografic).  
Activitate managerială și funcții de conducere deținute:  
-  Membru al Comitetului Director al Universității Mobile de Mastologie Manosmed și responsabil cu 

evaluarea în vederea obținerii Diplomei Inter-Universitare de Mastologie (2011-2018).  
-  Vicepresedinte al Societății de Senologie Integrativă din România, din 2016 



-  Coordonator al compartimentului de Senologie al Centrului Oncologic Sanador (din 2018), 

primul din România primit ca membru deplin al International Breast Centers Network (din 

2019). 

-  Inițiator și organizator al Academiei de Senologie Sanador (din 2019), coordonator științific 

al programelor de educație medicală și informare ale acesteia, precum și al paginii web 

alocate Academiei de Senologie 
  

 

Convins că pregătirea senologică cere o integrare a cunoștiințelor medicale (de la anatomie, 

fiziologie și genetică, la imagistică și terapeutică medicală, chirurgicală, radiantă, imunologică, 

dar și kinetologică, fizicală și psihologică), am investit timp, muncă și resurse financiare pentru 

a-mi dezvolta capacitățile de evaluare cât mai amănunțită și exactă a cazurilor de patologie 

mamară. Consider că aceasta este condiția unei căi cât mai scurte și sigure către diagnostic, 

permițând explicarea situației medicale și argumentarea opțiunilor rezonabile de tratament și, 

în final, adecvarea și personalizarea strategiei terapeutice. 

Această evaluare trebuie să înceapă cu anchetarea contextului ereditar, hormonal și patologic, 

să includă examinarea fizică și ecografică, după caz și mamografică, și să nu omită efectuarea 

biopsiei mamare sau și ganglionare atunci când devine necesară pentru elucidarea sau 

certificarea diagnosticului. Aceste demersuri presupun eforturile unei echipe medicale, dar, 

pentru a evita fragmentarea și a integra datele uneori parțial neconcordante este necesară o 

dirigenție a cazului, care urmează să fie asigurată de senolog. Eforturile mele nu m-au condus 

doar în situația de a avea o apreciată carieră senologică, dar și de a contribui la realizarea unei 

formații senologice (prin publicații, prezentări și ateliere) pentru colegii interesați de o astfel de 

dezvoltare personală. 

 


