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SCURTĂ PREZENTARE
Familia mea extinsă a avut și încă are în
componență relativ mulți doctori, eu făcând parte din a
2-a generație de medici: inevitabil am fost profund
influențat și ghidat încă de copil în tainele biologiei în
general și apoi atras aproape magnetic de medicina
umană, știința care are… onoarea să studieze și să
repare o creație divină până la urmă -- omul. Am
absolvit facultatea de medicină generală a
Universității de medicină și farmacie (UMF) “Carol
Davila” București [URL2] în 2007 și am ales ca
domeniu de specializare Pediatria: am finalizat
rezidențiatul de pediatrie în 2013, la Spitalul Clinic de
Urgență pentru Copii “Marie S. Curie” [URL2]
(București, România). În această perioadă am învățat
foarte multe despre copii și problemele lor acute și
cronice de sănătate fizică și psihică. În anii următori de
profesie, ca medic specialist, am căpătat experiență
inclusiv în cazuri grave și foarte grave (copii cu boli
serioase, uneori rare și foarte rare). Mă pasionează în
mod deosebit nefrologia, gastroenterologia (inclusiv
boala de reflux gastroesofagian, diabetul zaharat și
celalalte boli de nutriție) și pneumologia pediatrice.
Experiența ultimilor ani m-a apropiat însă și de
cardiologia,
reumatologia,
neurologia
(cu
experiență în diagnosticul și tratamentul distrofiei
musculare Duchenne si Becker) și psihiatria (și
psihologia) pediatrice. Am creat și diverse soft-uri
medicale (printre care și “Pediatrul electronic

” [“Electronic Pediatrician [EPed]”]) care m-au
ajutat în toate aceste direcții.
De asemenea, în ultimii ani de specializare
pediatrică, am inițiat propriile cercetări individuale în
domeniul nutrigenomicii [URL2, URL3, URL4, URL5],
ramură medicală apărută relativ recent, care se ocupă
de studiul moleculelor din alimente care au capacitatea
de a influența pozitiv capacitatea celulelor umane de
regenerare și autoreglare (până la nivel de ADN și
ARN), în special activatorii selectivi de NRF2. Mi-au
atras de asemenea atenția apele medicale ionizate
(ASEA, kangen etc.), care au proprietăți fizice,
chimice și biologice deosebite, demne de apreciat și
integrat în medicina oficială a viitorului și cu atât mai
mult în pediatrie, o ramură medicală cu importanță și
mize enorme. În 2018 am reușit chiar să public primul
caz medical documentat (la nivel mondial) despre
efectele remarcabile ale ASEA la un copil mic (2-3
ani) cu distrofie musculară Duchenne (vezi link1
[RG], link2 [Academia], link3 [Vixra] si link4
[GSJournal])
În munca mea zilnică, pun foarte mare accent pe
componenta preventivă a pediatriei, care ar trebui să
fie o prioritate pentru medici și pacienți deopotrivă.
Sunt ghidat atât în practica medicală, cât și în viața de
zi cu zi, de principiile creștine și consider că toți
pacienții - și mai ales copiii - merită să beneficieze de
o abordare integrativă care sa îi ajute sa găsească cel
mai bun tratament, pe cât posibil naturist (și alopat
minimal).
***
Site-ul meu principal (creat chiar de mine)
este WWW.DRAGOII.COM (ce redirectionează
automat către WWW.DR.DRAGOII.COM, un site
de tip carte de vizită electronică)
Am conceput și multiple site-uri secundare
pentru informarea publicului larg pe subiecte
medicale:
1. nrf2.dragoii.com (site dedicat celor mai noi
progrese în studiul activării factorului NRF2 și
în nutrigenomică)
2. msr.dragoii.com
(asea.dragoii.com)
(site
dedicat celor mai noi progrese în studiul terapiei
cu molecule redox [radicali liberi oxidanți și
reducători stabilizați], cu rol activator al
factorului NRF2 celular, terapie ce poate fi
considerată o metodă nutrigenomică de mare
perspectivă și cu sferă foarte largă de
aplicabilitate)
3. kangen.dragoii.com (site dedicat apei kangen și
apelor alcaline ionizate în general, o apa
medicală ionizată alcalină cu proprietăți
reducătoare puternice, fapt pentru care pot fi
considerate o resursă terapeutică valoroasă a
nutrigenomicii)
4. sucve.dragoii.com (site dedicat sucurilor verzi,
cu multiple beneficii asupra sănătății copiilor și
adulților, de asemenea o resursă terapeutică a
nutrigenomicii)

5. autism.dragoii.com (site dedicat celor mai noi
progrese în diagnosticul și tratamentul copiilor
cu autism)
6. adhd.dragoii.com (site dedicat celor mai noi
progrese în diagnosticul și tratamentul copiilor
cu ADHD)
7. dz.dragoii.com (site dedicat celor mai noi
progrese în diagnosticul și tratamentul copiilor
și adulților cu diabet zaharat)
8. obez.dragoii.com (site dedicat celor mai noi
progrese în diagnosticul și tratamentul copiilor
și adulților cu supraponderalitate și obezitate)
9. cancer.dragoii.com (site dedicat celor mai noi
progrese în diagnosticul și tratamentul copiilor
și adulților cu malignități [cancer])
10. hiv.dragoii.com (site dedicat celor mai noi
progrese în diagnosticul și tratamentul copiilor
și adulților cu HIV / SIDA)
11. down.dragoii.com (site dedicat celor mai noi
progrese în diagnosticul și tratamentul copiilor
și adulților cu sindrom Down)
12. neuro.dragoii.com (site dedicat celor mai noi
progrese în diagnosticul și tratamentul copiilor
și adulților cu afecțiuni neurologice)
13. med.dragoii.com (site medical cu noțiuni de
pediatrie și medicină internă, link-uri medicale
utile etc.)
14. biocel.dragoii.com (site dedicat celor mai noi
progrese în biologia celulară)
15. biomuz.dragoii.com (site dedicat celor mai noi
progrese în teoria muzicii, inclusiv neurobiologia
și psihologia muzicii)
***
CV-urile mele pot fi vizualizate și descărcate de la
urmatoarele linkuri web:
1. CV_dr.Dragoi_lb_romana (3+2 pagini)
2. CV_dr.Dragoi_lb_engleza
3. EJobs.ro (CV standard în format EJobs)
4. BestJobs.ro (CV standard în format
BestJobs)
***
PAGINI PERSONALE:
*
1) Facebook.com
2) OCLC Worldcat Identities (WCI) [What
is WCI?]
a. [VBGC article]
b. [FSC article]
c. [FSC book]
d. [DVTM article]

3) EJobs.ro
4) BestJobs.ro
**
(STIINȚĂ)
1) ResearchGate.net
2) Academia.edu
3) GSjournal.net
4) Vixra
5) Google Academic/Scholar

6) ORCID (0000-0002-2261-1350)
7) Kudos
8) Vixrapedia: [VBGC] [KlenckRO] [KlenckEN]
[OrchMediciRO] [OrchMediciEN]
9) Wikipedia
10) Publons.com (author and reviewer account)
**
(MUZICĂ)
1. ScoreExchange.com (catalog muzical SE cu
partituri si fisiere audio)
2. Sheetmusicplus.com (catalog muzical SMP cu
partituri si fisiere audio)
3. Catalog muzical integrat (mc.dragoii.com) (pdf
cu linkuri fisiere si audio)
4. Muzm.dragoii.com (baza de date 3D online cu o
parte din muzica mea)
**
MEMBRII DE FAMILIE ACTIVI MEDICAL
SI CONEX:
*
1. Vladimir Drăgoi - medic stomatolog
2. Janina Drăgoi - kinetoterapeut
3. Elena Drăgoi – grafician profesionist
(grafică tradițională și digitală, inclusiv
medicală)
**
ALTE SUBDOMENII ALE „DRAGOII.COM”
DEDICATE:
*
1) Academia
2) Andrei
3) Android
4) BioInfoDigitalUniverseModel(BIDUM)
5) Biologia celulară și Biologia muzicii
6) Bruno Groening (un remarcabil
vindecător german)
7) Cărti
8) Constituția Romaniei
9) Ecologie
10) Minuni crestine
11) Film
12) Fotografie
13) Grupul Colectiv National (GCN)
14) Inventica
15) IT
16) Motivationale
17) Muzica non-self
18) Muzica-self
19) Fenomenele PSI (Parapsihologie)
20) Stiință
21) Sfaturi (medicale si non-medicale)
diverse
22) Știri
23) Generalizarea “Verticală” a conjecturii
lui Goldbach (VBGC/VGC)
**
ALTE PAGINI DE FACEBOOK DEDICATE:
*
1) Medicină integrativă
2) Pediatrie integrativă
3) Creștinism

4) Arsenie Boca (un renumit și iubit preot
ortodox român)
5) Apariția Sfintei Fecioare Maria în Fatima
(Portugalia)
6) Apariția Sfintei Fecioare Maria în Zeitoun
(Cairo, Egipt)
7) Apariția Sfintei Fecioare Maria în Damasc
(Siria)
8) Copii
9) Proiecte personale
10) Fenomene PSI (parapsihologie)
11) Democrația teo-meritocratică
12) Compozitii muzicale proprii
13) Album de chitară - volumul 1
14) Album de chitară - volumul 2
15) Album de pian – volumul 1
16) Album poli-instrumental – volumul 1
17) BIDUM (Un model de univers bio-infodigital)
18) ASEA
19) Sindromul viață-înainte-de-viață la copil
20) Sinestezia
21) Sexologie
22) Arte vizuale
23) Android
24) Umanitare
25) Utile
26) Iubire
27) Melodii Perfecte
28) Pianul
29) Chitara
30) Gandirea triadică
31) Filozofie
32) Politică
33) Muzică Universală
34) Muzică românească
35) Muzică straină
36) Psihologie
37) Filme
38) Partituri muzicale
39) Instrumente muzicale
40) Moartea clinică
41) Cărti
42) Grupul Colectiv Național (GCN)
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