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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament 7 PEDIATRIE
Postul CONFERENŢIAR UNIVERSITAR Poz 2.

Disciplina  postului : PEDIATRIE 1
INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA MAMEI ŞI COPILULUI “ALFRED RUSESCU”

DOMENIUL PEDIATRIE

CURRICULUM VITAE
TATIANA CIOMÂRTAN

1. INFORMAŢII GENERALE

Nume: CIOMÂRTAN

Prenume: TATIANA

Adresa serviciu: Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „A. Rusescu”
Bd. Lacul Tei nr. 120, sector 2, Bucureşti, România

Data naşterii: 15 septembrie 1964

Locul naşterii: Bucureşti, România

Poziţia actuală: Şef de lucrări UMF „Carol Davila”
Medic primar pediatru Compartimentul de Primire Urgenţe „Institutul
pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului (IOMC) „A. Rusescu”
Medic rezident anul V ATI
„Spitalul Clinic de Urgenţă „Floreasca”
Doctor în medicină

2. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

2010 oct 1 – prezent – medic primar pediatru la CPU al IOMC.
2010 oct 1 – prezent - medic rezident ATI „Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca”
2009 mar 23 – oct 2010 - medic primar pediatru Secţia de terapie intensivă a IOMC, şef de

secţie.
2007 nov 19 – 2009 martie 22 – secţia „Izolare II”.
2006 iulie - „Visiting Professor” în secţiile de terapie intensivă neonatală, cardiacă şi

pediatrică şi a sălilor de chirurgie cardiacă din Spitalul de Copii din Boston,
SUA (Boston Children’s Hospital).

2006 – mar – doctor în medicină Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”,
Bucureşti.
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2005 sept 1 – 30 – „Academic Clinical Observer” în secţia de terapie intensivă neonatală din
Spitalul John Radcliffe din Oxford, Marea Britanie.

2003 febr 24 – prezent – şef de lucrări (numire prin concurs) Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de Medicină, Departamentul
7 Pediatrie, Disciplina Pediatrie 1 Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi
Copilului „Alfred Rusescu”.

2003 apr – iun – „visiting doctor” în secţia de terapie intensivă neonatală şi pediatrică în
Spitalul de Copii din cadrul Univesity of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa
City, USA.

2000 - Profesor invitat – „Curs universitar pentru Medicii interni” organizat de
Hospital Infantil de Mexico “Federico Gomez”, Mexico City.

1999 febr – 2001 mar: rezidenţiat de terapie intensivă pediatrică, Hospital Infantil de
Mexico “Federico Gomez”, Mexico City.

1998- 1999 ian şi 2001 mar – 2007 nov 19 – medic primar pediatru secţia de terapie
intensivă a IOMC.

1994 ian – 2003 23 febr - asistent universitar Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila”, Bucureşti, Facultatea de Medicină, Departamentul 7 Pediatrie,
Disciplina Pediatrie 1 Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred
Rusescu”.

1994-95 mar şi 1997 apr - 1998 - medic specialist pediatru în secţia de copii preşcolari,
IOMC.

1991-94 - preparator Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti,
Facultatea de Medicină, Departamentul 7 Pediatrie, Disciplina Pediatrie 1
Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu”.

1991-93 - medic pediatru în policlinică şi secţia de copii şcolari, IOMC
1991-92 - profesor de limba engleză, şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila”,

Bucureşti.
1990 sept - 1991 - febr - stagiu de terapie intensivă pediatrică, IOMC, Bucureşti
1990 mai-aug - stagiu de chirurgie pediatrică, Spitalul Clinic de Copii “Maria S. Curie”,

Bucureşti.
1989 dec - 90 apr - stagiu de neonatologie (cu gărzi efectuate până în martie 1995) Spitalul

Clinic Polizu, Bucureşti.

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

3.1. Educaţie şi formare de lungă durată

2010 oct – 2015 sept: medic rezident în specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă
Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, Bucureşti

2006 Diploma de doctor în medicină, seria D nr. 0003383,
Titlul lucrării „Nivelurile sanguine ale lactatului şi glucozei – factori
predictivi de morbiditate şi mortalitate la copii operaţi de malformaţii
congenitale cardiace”
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti
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Îndrumător ştiinţific Prof. Dr. Adrian Georgescu
OMEC nr. 4871/7 aug 2006.

1999 febr – 2001 mar: medic rezident în specialitatea terapie intensivă pediatrică,
Hospital Infantil de Mexico “Federico Gomez”, Mexico City (fără
recunoaştere academică în România).

1998 – prezent - Medic primar în specialitatea pediatrie
OMS nr. 694/1998; seria P nr. 0000288; media 9,55.

1994 - ian Medic specialist în specialitatea pediatrie
OMS nr. 240/1994; seria S nr. 0003208; media 9,49.

1991 febr - 1994 - medic rezident în specialitatea pediatrie, IOMC, Bucureşti
1989 dec 18 – 1991 febr – medic stagiar IOMC Bucureşti
1989 sept – diploma de doctor – medic în specializarea pediatrie Facultatea de Pediatrie a

Institutului de Medicină şi Farmacie – nota 10; seria E nr 815/26 febr 1990
1983 – 1989 - studentă a Facultăţii de Pediatrie a Institutului de Medicină şi Farmacie,

media 9,69 (a 5-a din 84 de absolvenţi).
1982 - Diploma de bacalaureat seria B1 nr. 9613 / 628/3 iul 1982, Liceul industrial

“Alexandru Sahia", Bucureşti.
1978 – 1982 - cursuri liceale, Liceul industrial “Alexandru Sahia", Bucureşti.

3.2. Educaţie şi formare de scurtă durată

Stagii şi cursuri postuniversitare: 34

2015 iunie 10 – curs „Echo for the intensivist” în preambulul congresului Societăţii
Europene de Terapie Intensivă Pediatrică şi Neonatală, Vilnius, Lituania.

2014 aug – participant la cursurile Şcolii de vară a Societaţii Romăne de Pediatrie –
Urgenţe, Sibiu, Romania.

2013 aug – participant la cursurile Şcolii de vară a Societaţii Romăne de Pediatrie –
Urgenţe, Sibiu, Romania.

2012 nov 9 – curs „Nutriţia la Pacientul Pediatric” organizat de Societatea Europeană de
Nutriţie Clinică şi Metabolism, Poiana Braşov, România.

2012 aug – participant la cursurile Şcolii de vară a Societaţii Romăne de Pediatrie –
Urgenţe, Sibiu, Romania.

2012sept 20 - curs „Infecţii neonatale” preconferinţa anuală a Asociaţiei de Neonatologie
din România, Sinaia, România.

2012 febr 20 – 24 – curs „Îmbunătăţirea aptitudinilor şi know-how-ului profesioniştilor din
domeniul sănătăţii privind importanţa unei mai bune organizări a muncii în
cadrul serviciilor de recuperare a stărilor vegetative, Spitalul de Urgenţă
Floreasca, Bucureşti, România.

2011 nov 10 - „Curs de ventilaţie mecanică” organizat de UMF C.Davila, Poiana Braşov,
România.

2011 oct 14 – 15 – curs al Consiliului Naţional Român de Resuscitare “Ghidurile Europene
2010 de resuscitare cardio-pulmonară şi cerebrală”, organizat de Societatea
Română de Anestezie şi Terapie Intensivă, Timişoara, România.
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2011 oct 13 – 15 – „Curs Naţional de Ghiduri şi Protocoale în Anestezie, Terapie Intensivă şi
Medicină de Urgenţă, Timişoara, România.

2011 sept 15 – curs “Decizii etice în terapia perinatală”, organizat de Asociaţia de
Neonatologie din România, Iaşi, România.

2010 sept 15 – 16 – curs „Medicina bazată pe dovezi în meonatologie” organizat de
Asociaţia de Neonataologie din România, Sibiu, România.

2010 ian 8 - 9 – curs „Current Concepts in Pediatric Critical Care” organizat de Society of
Critical Care Medicine în cadrul celui de al 39-lea Critical Care Congress,
Miami, Florida, SUA (vezi certificatul la particpări la congrese
internaţionale).

2009 oct 8 - curs „Respiraţie neonatală” organizat de Societatea Europeană de
Neonatologie, Hamburg, Germania.

2009 oct 7 - curs „Neurologie Neonatală” organizat de Societatea Europeană de
Neonatologie, Hamburg, Germania.

2009 mar 21 – atelier de lucru „Utilizarea echocardiografiei în Unitatea de Terapie
Intensivă Cardiacă” în cadrul primei Conferinţe europene de Terapie
Intessivă Pediatrică şi Neonatală”, Montreux, Elveţia (vezi certificatul la
particpări la congrese internaţionale).

2009 mar 20 – atelier de lucru „Ventilaţia mecanică de bază şi avansată în unitatea de
terapie intensivă cardiacă” în cadrul primei Conferinţe europene de Terapie
Intesivă Pediatrică şi Neonatală”, Montreux, Elveţia (vezi certificatul la
particpări la congrese internaţionale).

2008 mar 6 – 8 – „Curs de ventilaţie mecanică în anestezie pediatrică şi neonatală”, Hospital
Universitario La Paz, Madrid, Spania.

2007 iun 23 – 24 – „Curs postuniversitar de Terapie Intensivă Neonatală şi Pediatrică”,
Geneva, Elveţia.

2007 sept 14 – 16 – curs „Retinopatia de prematuritate – poate fi prevenită cecitatea?”,
Vilnius, Lituania.

2001 - 2006 mar 27 – doctorat în medicină cu lucrarea: „Nivelurile sanguine ale lactatului şi
glucozei - factori predictivi de morbiditate şi mortalitate la copiii operaţi de
malformaţii congenitale cardiace” Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Carol Davila”.

2004 dec 3 – curs STABLE Program – curs de instruire în stabilizarea nou-născuţilor,
certificat de programul din SUA.

2004 nov – curs de „Urgenţe în pediatrie” organizat de SMURD, Târgu Mureş,
România.

2003 mai 28 - curs „Powerpoint 2000 Avansat”, organizat de Universitatea Iowa, Iowa,
SUA.

2003 mai 5 – 9 - curs intensiv de nutriţie pediatrică organizat de Prof. Dr. Samuel Fomon şi
colab la Universitatea Iowa, Iowa City, SUA.

2002 dec 18 - „Atestat privind cunoaşterea limbii engleze”, acordat de UMF „C. Davila”,
Bucureşti, România.

2001 apr 18 - curs de perfecţionare „Ventilaţia cu frecvenţă înaltă” organizat în cadrul
celui de al XX-lea Congres Naţional de Terapie Intensivă Pediatrică al
Societăţii Spaniole de Terapie Intensivă Pediatrică, Cadiz, Spania.
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1999 iul 13 - 15 – curs de „Reanimare Avansată Pediatrică „ („Pediatric Advanced Life
Support”) – Hospital Infantil de Mexico, Mexico City.

1995 apr 1 – sept 28 - curs de 6 luni limbă japoneză, nivel intermediar, Universitatea
Naţională Yokohama, Japonia.

1994 nov 14 – 18 – „Curs intensiv de  nutriţie pediatrică”, condus de Prof. Dr. Samuel
Fomon, Divizia de Nutriţie a Universităţii Iowa, Iowa City, SUA.

1994 iun 12 – 24 - atelier de lucru PAMM "Modalităţi de Eliminare a Malnutriţiei în
Micronutrienţi” organizat de PAMM şi Universitatea Agricolă Wageningen,
Papendal, Olanda.

1992 nov 14 – dec 3 - curs de "Management de program în vederea eliminării Malnutriţiei
prin deficit de Micronutrienţi" (organizat de Programul de Combatere a
Malnutriţiei în Micronutrienţi - PAMM, Atlanta, USA)

1992 oct 13 – nov 13 - curs de "Management pentru Sănătate Publică Internaţională"
organizat de Şcoala de Sănătate Publică a Universităţii Emory, Colegiul de
Medicină Meharry şi Centrul pentru Controlul Bolilor, Atalnta, Gorgia,
SUA.

1991 dec 3 - 4 – curs „Programul de Reanimare neonatală” organizat de Ministerul Sănătăţii
şi Academia Americană de Pediatrie – am participat la curs şi am devenit şi
instructor naţional pentru România.

1990 - Cursuri de informatică - operare (MS - DOS, Lotus, Word Perfect);
experienţă de lucru pe calculatoare IBM şi MacIntosh, în sistemul de
operare Windows - Winword, Excel, PowerPoint - cu programe de baze de
date (Dbase), de grafică (Harvard Graphics, Corel Draw, Canvas, Adobe
Photoshop, Persuasion) şi programe de statistică medicală (EpiInfo, Stat
View, SPSS)

4.  ACTIVITATE DIDACTICĂ

Activitate didactică
Activităţi în curicula
universitară

 anul V – modulul de pediatrie - 1991-95, 1997 apr - 1999
ian şi 2001 mar – prezent - cursuri de neonatologie,
alimentaţie, diateze hemoragice, probleme frecvent întâlnite
în pediatrie, suportul vital pediatric de bază şi avansat;
instruire practică, prezentări de cazuri;

 îndrumarea de lucrări de licenţă – toate notate cu nota 10;
 cursuri şi instruire practică pentru medici stagiari /

rezidenţi de pediatrie, neonatologie, genetică, medicină de
familie - 1991-95, 1997 apr - 1999 ian şi 2001 mar – prezent
- cursuri de neonatologie, alimentaţie, probleme frecvent
întâlnite în pediatrie, reechilibrare hidro-electrolitică şi
acidobazică, suportul vital pediatric de bază şi avansat,
elemente de radiologie pediatrică, malformaţii congenitale
cardiace – imagini radiologice; prezentări de cazuri;

 membru în comisiile de admitere la UMF “Carol Davila”;
 membru în comisiile de examen specialitate şi de concurs
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de obţinere de post în specialitatea pediatrie.
 îndrumarea de lucrări ştiinţifice realizate de studenţi,

medici rezidenţi şi specialişti în domeniile menţionate mai
sus, lucrări care au fost prezentate la congrese naţionale şi
internaţionale;

 îndrumarea activităţii clinice a unor studenţi străini veniţi
în stagii de scurtă durată pe perioada verii din SUA;

 teoretice şi practice desfăşurate în Mexic, SUA şi
Republica Moldova, în calitate de profesor invitat, cu:
- interni de pediatrie la “Hospital Infantil de Mexico” –

“Universidad Autonoma de Mexico”, Mexico City,
Mexic în anul 2000;

- medici rezidenţi, specialişti şi primari anestezişti din
Departamentul de

- medici rezidenţi, specialişti şi primari de pediatrie din
Republica Moldova - în 2013 şi 2014;

 2003 febr 24 – prezent - Şef de lucrări Clinica I Pediatrie a
IOMC, UMF „C. Davila” – post obţinut prin concurs

 1994 ian – 2003 23 febr - Asistent universitar în Clinica I
Pediatrie IOMC, UMF “C. Davila”, Bucureşti – post obţinut
prin concurs.

 1991-92 - profesor de limba engleză, şcoala Sanitară
Postliceală “Carol Davila”, Bucureşti.

 1991-1994 ian - Preparator în Clinica I Pediatrie IOMC,
UMF “C. Davila”, Bucureşti - post obţinut prin concurs.

Cursuri post
universitare

Lector: 7 cursuri – 4 internaţionale, 5 naţionale
1. 2014 – aug 13 – 14 - lector la Şcoala de Vară a Societăţii

Române de Pediatrie, autor unic al conferinţelor: „Durerea
acută in pediatrie” „Intubaţia endotraheală” “Sindromul de
detresă respiratorie acută” prezentate în plen în cadrul
cursului „Urgenţe Pediatrice”, Sibiu.

2. 2014 – mai 27 – 29 – lector unic în cadrul proiectului
REPEMOL „Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă
şi Terapie Intensivă în Republica Moldova”: autor unic al
conferinţelor: „Nou-născutul, sugarul şi copilul în stare
critică – abordare practică în UPU”, „Reechilibrarea
hidroelectrolitică şi acidobazică în urgenţele pediatrice” şi
„Pacientul pediatric cu sepsis – abordare practică în UPU”
prezentate la Bălţi, Cahul şi Chişinău.

3. 2013 aug 16 – lector la Şcoala de Vară a Societăţii Române
de Pediatrie, autor unic al conferinţelor „Convulsii neonatale
– protocol de diagnostic şi tratament”, „Convulsii febrile -
protocol de diagnostic şi tratament” şi „Status epilepticus -
protocol de diagnostic şi tratament”, prezentate în plen în
cadrul cursului „Urgenţe Pediatrice”, Sibiu.

4. 2013 – iunie 4 – 6 – lector în cadrul proiectului REPEMOL
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„Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie
Intensivă în Republica Moldova”: autor unic al conferinţelor:
„Şocul”, „Suportul ventilator în pediatrie - principii” şi
„Status epilepticus – protocol de diagnostic şi tratament”
prezentate la Chişinău.

5. 2012 – aug 13 – 17 – lector la Şcoala de Vară a Societăţii
Române de Pediatrie, autor unic al lucrării „Insuficienţa
cardiacă” prezentate în plen în cadrul cursului „Urgenţe
Pediatrice”, Sibiu.

6. 2009 – 3 cursuri în cadrul disciplinei de „Îngrijirea mamei şi
copilului” – Facultatea de asistenţi medicali, UMF „Carol
Davila”.

7. 2007 – 12 cursuri prezentate în cadrul disciplinei de
„Îngrijirea mamei şi copilului” – Facultatea de asistenţi
medicali, UMF „Carol Davila”.

8. 2006 iulie – Profesor invitat în Departamentul de
Anesteziologie şi Medicină Perioperatorie şi a Durerii,
Children’s Hospital Boston, Harvard Medcial School,
Boston, SUA.

9. 2000 -  Profesor invitat la Hospital Infantil de Mexico; Curs
Universitar pentru Medici Interni, Mexico City, Mexic.

5. ACTIVITATE DE CERCETARE

Activitate de
cercetare
Proiecte de cercetare

(9)

 Director / responsabil de proiect internaţional (3)
 Director / responsabil de proiect naţional (1)
 Membru proiect internaţional (3)
 Membru proiect naţional (6)

Proiect internaţional
Director

1. „Safe Baby Project – Profilaxia Sindromului Copilului Zgâlţâit”
câştigat prin competiţie internaţională, finanţat de Academia
Americană de Pediatrie cu suma de 6000 USD, 2009 – 2011.

http://www2.aap.org/sections/ich/Spring%202009%20Newsletter%20Fi
nal.pdf pagina 10

Proiect internaţional
Responsabil

1. „Constituirea Unităţii de Asistenţă Materno-Fetală” – IOMC
Polizu, fonduri naţionale şi europene, aproximativ 9 milioane de euro.
2015

2. “Nivelurile serice ale lactatului – indicator de morbiditate şi
mortalitate la copiii operaţi pentru cardiopatii congenitale”,
cercetare efectuată în anul 2000 în secţia de terapie intensivă a
Hospital Infantil de Mexico, Mexico City. Rezultatele au fost
prezentate în teza de doctorat.



8

Proiect internaţional
Membru

1. JANPA - „Joint Action on Nutrition and Physical Activity” –
proiect câştigat de IOMC prin competiţie; finanţat parţial de Comisia
Europeană cu 1,2 milioane de euro;

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projects/details.htm
l?c=res&pid=677063&programId=31061266
2. „Saline vs Albumin Fluid Evaluation Extrapolation to Paediatric

Intensive Care (SAFE EPIC) Study” – studiu clinic multicentric
internaţional coordonat de George Institute, Sydney, Australia – 2012
– 2013. Datele obţinute sunt în curs de procesare.

http://www.georgeinstitute.org/projects/saline-vs-albumin-fluid-
evaluation-extrapolation-to-paediatric-intensive-care-safe-epic
http://www.georgeinstitute.org/sites/default/files/documents/safe_epic_s

ap_final_120814.pdf
3. Cercetări referitoare la practicile de alimentaţie a sugarilor în

prefectura Niigata, Japonia şi în legătură cu apolipoproteina E ca
factor de risc pentru obezitate în copilărie, hipotiroidismul
congenital şi unele boli renale, toate acestea în cadrul unei burse de
cercetare oferită de Ministerul Educaţiei şi Culturii al Japoniei - 1995
apr – 1997 mar (rezultatele s-au concretizat în mai multe lucrări
publicate în reviste cotate ISI - vezi lista de lucrări).

Proiect naţional
Director

1. "Programul Naţional de Supraveghere Nutriţională pentru copiii
cu vârsta mai mică de 5 ani" – echipa a inclus personal al
Ministerului Sănătăţii, IOMC, UNICEF România şi al Centrului
pentru Controlul Bolilor CDC, Atlanta, SUA. Proiect finanţat de
UNICEF România - 1993 – 1995. (rezultatele s-au concretizat în mai
multe lucrări publicate - vezi lista de lucrări).

Proiect naţional
Membru

1. „Programul Naţional de sănătate a femeii şi copilului” –
subprogramul „Prevenirea deceselor neonatale prin creşterea
accesului la îngrijiri adecvate în unităţi regionale şi de evaluare a
mortalităţii neonatale” finanţat de Minsiterul Sanătăţii - co-
coordonator în anii 2009, 2010.

2. „Programul Naţional de sănătate a femeii şi copilului” –
subprogramul „Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la
naştere” finanţat de Ministerul Sanătăţii – co-coordonator  din 2007.

3. „Programul Naţional de sănătate a femeii şi copilului” –
subprogramul de „Profilaxia cecităţii la prematuri prin depistarea
precoce şi tratamentul retinopatiei de prematuritate şi profilaxia
ambliopiei la copil” finanţat de Ministerul Sanătăţii – participare la
design, iniţiere şi dezvoltare; organizat de IOMC „A. Rusescu”,
Bucureşti, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Societatea
Română de Oftalmologie şi Asociaţia Română de Neonatologie -
2003 – 2009.

4. "Programul de Ameliorare a Statusului Fierului" - echipa a inclus
personal al Ministerului Sănătăţii, IOMC, UNICEF România şi al
Centrului pentru Controlul Bolilor CDC, Atlanta, SUA. Proiect
finanţat de UNICEF România - 1995.
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5. "Studiul Naţional de Nutriţie a copiilor sub 5 ani" - studiu realizat
de către Ministerul Sănătăţii (MS), IOMC, UNICEF România,
Centrul pentru Controlul Bolilor - CDC, USA; finanţat de UNICEF
România - 1991. (rezultatele s-au concretizat în mai multe lucrări
publicate - vezi lista de lucrări).

6. "Cauzele instituţionalizării copiilor în Romania" - studiu realizat
de către Ministerul Sănătăţii, IOMC şi reprezentanţa UNICEF in
România; finanţat de UNICEF România - 1991.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
2214.1994.tb00855.x/abstract (vezi şi lista de lucrări)

Publicaţii Capitole / subcapitole în edituri naţionale:
- autor unic (42)
- coautor (5)
- traducător (2)

Capitole / subcapitole
în edituri naţionale
Autor unic

(42)

1. “Protocoale de diagnostic şi tratament în pediatrie” - editura
AMALTEA, 2014 – autor al protocolului “Insuficienţa cardiacă” –
pag: 86-95. ISBN 978-973-162-127-2.

2. “Protocoale de diagnostic şi tratament în pediatrie” - editura
AMALTEA, 2013 – autor al protocolului “Insuficienţa cardiacă” –
pag: 120-129. ISBN 978-973-162-114-2

3. “Protocoale de diagnostic şi tratament în pediatrie” - editura
AMALTEA, 2012 – autor al protocolului “Insuficienţa cardiacă” –
pag: 86-95. ISBN 978-973-162-097-8

4. „Compendiu de Pediatrie”, ediţia a III-a - editura ALL 2009, sub
redacţia Prof. dr. Adrian Georgescu, autor a 10 subcapitole pag: 125-
172, 830-836, 869-878; ISBN 978-973-571-946-3.

5. „Compendiu de Pediatrie”, ediţia a II-a - editura BIC ALL 2005,
sub redacţia Prof. dr. Adrian Georgescu, autor a 9 subcapitole pag:
123-146, 801-806, 839-843;  ISBN 973-571-699-2.

6. „Manual de pediatrie – actualităţi şi teste” – autor a 20
subcapitole: pag: 44-45, 53-54, 65-84, 179-255, 624-630; editura „C.
Davila”, 2003. ISBN: 973-86256-0-2.

Capitole / subcapitole
în edituri naţionale
Co-autor

(4)

1. „Compendiu de Pediatrie”, ediţia a II-a - editura BIC ALL 2005,
sub redacţia Prof. dr. Adrian Georgescu, co-autor al unui apitole pag:
147-152;  ISBN 973-571-699-2.

2. „Manual de pediatrie – actualităţi şi teste” – co-autor al trei
subcapitole: pag: 32-43, pag: 109-115 şi pag 628-630; editura „C.
Davila”, 2003. ISBN: 973-86256-0-2.

Capitole / subcapitole
în edituri naţionale
Traducător

(2)

Co-autor
(1)

1. “Manual de reanimare neonatală” al Asociaţiei Americane de
Cardiologie şi al Academiei Americane de Pediatrie, scris de R. S.
Bloom and C. Cropley – 1991. Am tradus capitolele „Ventilaţia –
componentă a manevrelor de reanimare pag 3C - 1-29; „Masajul
cardiac extern” pag 4 - 1-39.

2. Gemeni uniţi cranioencefalopagus” – Ioan Gherghina, Vlad Ciurea,
Ioana Alina Anca ..... Tatiana Ciomârtan et al – în cartea
„Antropologia şi orizonturile ei” de Andrei Kosma, Cristiana Glavce
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şi Constantin Bălăceanu-Stolnici, 2010, pag: 129-43, editura IBN
978-973-748-482-6.

Articole publicate

26

 reviste indexate ISI – 21 (din care 5 ca prim autor şi 5 ca autor unic),
cu 67 citări şi factor de impact cumulat 42,350.

 reviste CNCSIS categoria B+ – 4, cu 4 citări;
 alte reviste naţionale - 1

6. RECUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢII ŞI IMPACTUL ŞTIINŢIFIC
INTERNAŢIONAL / NAŢIONAL

 71 lucrări ştiintiţice prezentate în plenul unor manifestări ştiinţifice internaţionale - 19
/ naţionale - 52

 7 lucrări ştiinţifice prezentate ca poster la manifestări ştiinţifice internaţionale
 3 lucrări ştiinţifice prezentate ca poster la manifestări ştiinţifice naţionale

• 3 granturi câştigate prin competiţie
o 1 grant internaţional – director de proiect
o 1 grant internaţional – responsabil de proiect
o 1 grant internaţional – membru al echipei

1 curs de educaţie medicală continuă:
“Sindromul Copilului Zgâlţâit – diagnostic, profilaxie si tratament” realizat în IOMC

“A. Rusescu” – director de curs.

Recenzor pentru revista „Critical Care Medicine” ISSN 0090-3493. Impact factor 6,147,
în anii 2007, 2010 – 2015, perioadă în care am realizat 38 de recenzii.

Membru al:
 Consiliului Ştiinţific al Conferinţei Naţionale de Pediatrie 2012
 Consiliului Ştiinţific al Conferinţei Naţionale de Pediatrie 2013
 Consiliului Ştiinţific al Conferinţei Naţionale de Pediatrie 2014
 Consiliului Ştiinţific al Conferinţei Naţionale de Pediatrie 2015

Membru al următoarelor organizaţii:
1. Colegiul Medicilor din România – din 1989 – prezent,
2. Societatea Română de Pediatrie – din 1995 – prezent,
3. European Paediatric Ophthalmology Society– 2005 – 2006,
4. Society for Critical Care Medicine – din 2007 - prezent,
5. European Resuscitation Council – 2010 – 2013,
6. Societatea Română de Nutriţie Enterală şi Parenterală – din 2010 – prezent,
7. Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă – din 2011 – prezent,
8. European Society of Anaesthesia – din 2013 – prezent.
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9. Job Analysis Task Force al ESPNIC (Societatea Europeană de Terapie Intensivă
Pediatrică şi Neonatală (pentru Diploma Europeană de Terapie Intensivă Pediatrică şi
Neonatală) – august – noiembrie 2014,

10. Assessment Development Committee al ESPNIC (Societatea Europeană de Terapie
Intensivă Pediatrică şi Neonatală (pentru Diploma Europeană de Terapie Intensivă
Pediatrică şi Neonatală) – din aprilie 2015.

7. PREMII:

1. 1989 - Premiul Special pentru “Polipozele intestinale la copii” (lucrarea de diplomă
la absolvirea facultăţii), la Conferinţa Naţională a Societăţii Române de Chirurgie şi
Ortopedie Pediatrică, Iaşi.

2. 2005 sept – oct - al 7-lea Congres Naţional de Pediatrie, Galaţi – posterul „Ventilaţia
mecanică – şansă de supravieţuire pentru sugarii în stare critică” (prim autor) – a fost
premiat cu premiul I la secţiunea de „Urgenţe – Terapie Intensivă”.

3. 2005 nov 3 – 5 – a 31-a întâlnire a Societăţii Europene de Oftalmopediatrie,
Varşovia, lucrarea: “Retinopathy of prematurity – Importance of screening in the
prevention of childhood blindness in Romania and proposed local screening
guidelines” a fost prezentată în plen şi am primit premiul pentru cea mai bună
prezentare (ca prim autor).

8. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
 Engleză – fluent (citit, vorbit, scris) – Certificat de traducător nr.9190/15 mar 1984 pe

domeniul medicină-farmacie emis de Centrul Special de Perfecţionare a Cadrelor al
Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste; medii de 9,66 – 10,00 în cursul liceului; 2
atestate de cunoaştere a limbii engleze acordate de catedra de limbi străine a UMF
„C. Davila” în 18 dec 2002 şi în 3 iunie 2015 – ambele cu punctaj maxim 20/20.

 Franceză – fluent (citit, vorbit, scris) - medii de 9,66 – 10,00 în cursul liceului;
 Spaniolă – fluent (citit, vorbit, scris) – Diploma Universităţii Naţionale Autonome a

Mexicului, Centrul de Învăţământ pentru Străini, din 15 nov 2000;
 Italiană – fluent (citit, vorbit, scris);
 Japoneză:- mulţumitor (vorbit, citit) – Nivel 3 de proficienţă, Certificat nr. 3D12681

din 5 febr 1996, Tokyo, Japonia.

Tatiana Ciomârtan, MD

17 august 2015


