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profesor universitar, chirurg vascular și endovascular  

(n. 04.03.1965), Oradea, Bihor. Studii: Liceul Emanuil Gojdu, Oradea, 
absolvit în 1983; după efectuarea stagiului militar urmează Facultatea de 
Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” 
din Cluj-Napoca (1984-1990); este doctor în medicină magna cum laudae al 
Universității Friedrich-Alexander, Erlangen-Nürnberg în 1997 și al UMF 
Victor Babes din Timișoara în 2001.  
Activitate: medic stagiar pe secția de chirurgie plastică și reparatorie (prof. dr. 
Tiberiu Bratu), Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara (1990-
1992). Pasiunea sa pentru microchirurgie i-a facilitat un stagiu ca cercetător 
invitat la Institutul de Farmacologie și Toxicologie Experimentală și Clinică 
(prof. Kay Brune), Universitatea Erlangen-Nürnberg (1994-1995), devenind 
apoi bursier al statului german  (Deutsche Akademische Austausch Dienst, 
1995-1996). Revenit în țară, parcurge pe rând, treptele carierei didactice în 
cadrul Clinicii II Chirurgie, UMF Victor Babeș din Timișoara (prof. dr. Doru 
Bordoș), devenind profesor universitar în 2004. Pe plan profesional obține 
prin examen specializarea, apoi primariatul în chirurgia generală (1999), în 
chirurgia plastică și reconstructivă (2003) și în chirurgia vasculară (2013). 
Este conducător de doctorat din 2005 și coordonator de rezidențiat din 2009.  

A reorganizat în 1994 the Centrul Pius Brânzeu din cadrul UMF Victor Babeș, creând un laborator experimental 
pentru instruire în microchirurgia reconstructivă și chirurgia vasculară de referință mondială (www.pius-branzeu-
center). A inițiat în 1998 programul internațional de training în microchirurgie pe țesut viu, care a inclus începând cu 
2002 unul dintre primele cursuri de disecție de lambouri pe țesut viu din Europa, la care au participat peste 1500 de 
chirurgi din toată lumea. A fost codirector sau lector/instructor la cursuri internaționale de microchirurgie și disecție 
de lambouri în Egipt, Grecia, Serbia, Suedia. A fondat Clinica de Chirurgie Vasculară (www.chirurgievasculara.ro) 
din Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara (SCJUPBT) în 2006, a doua clinică din țară cu 
acest profil. Aici coordonează o echipă performantă de chirurgi vasculari, care practică atât tehnicile de chirurgie 
vasculară deschisă cât și pe cele de chirurgie endovasculară, aplicând în premieră națională o serie de tehnici ca 
tromboliza pe cateter, stentarea venoasă, endografturile pentru anevrismele iliace, intervenții reconstructive sau 
podiatrice pentru salvarea de la amputație a pacienților cu ulcere diabetice ale membrelor inferioare.  
Este unul dintre fondatorii Societății Române de Chirurgie Vasculară (2014, www.srcv.ro), care din 2020 are statutul 
și privilegiile de full member al European Society for Vascular Surgery. Ca urmare a relațiilor internaționale 
dezvoltate, membrii SRCV beneficiază anual de până la 60 de locuri fără taxă de participare sau cu taxă redusă la 
European Vascular Course-Maastricht, Munich Vascular Conference, Charing Cross Symposium-Londra. A avut un 
rol decisiv în modernizarea curriculum-ului de training în chirurgia vasculară din România (2017), armonizat cu cel 
propus de Board-ul European de Chirurgie Vasculară (UEMS). Entuziasmul său pentru dezvoltarea noilor metode și 
pentru educația tinerilor specialiști i-au permis participarea ca speaker sau chairman în zeci de congrese din Belgia, 
Brazilia, China, Germania, Grecia, Italia, Israel, Japonia, Olanda, Portugalia, Serbia, Suedia, Turcia, Ungaria. Este 
profesor invitat la universități din Grecia, Polonia, România, Serbia.   
Titluri și funcții profesionale: șeful secției clinice de Chirurgie Vasculară SCJUPBT din 2008; este responsabil 
pentru Registre Naționale si Expansiune Teritorială și membru în comisia de examinare pentru titlul european de 
chirurg vascular (Fellow of European Board of Vascular Surgery) în cadrul European Board and Section of Vascular 
Surgery, European Union of Medical Specialists (UEMS) din 2014; vicepreședinte al Comisiei de Chirurgie 
Vasculară, Ministerul Sănătății, din 2016; membru în Comisia națională de atestare a titlurilor, diplomelor și 
certificatelor universitare (CNATDCU), Ministerul Educației Naționale, din 2010; manager al SCJUPBT (2005-08).  
Afilieri, funcții în societăți: Academia Română de Științe Medicale (membru corespondent din 2013), Societatea Română 
de Chirurgie Vasculară (membru fondator și președinte 2014-2016), European Society for Vascular Surgery (membru din 
2013), Societatea Română de Microchirurgie Reconstructivă (președinte 2000-2006), International Society for 
Experimental Microsurgery (președinte 2016-2018), Scandinavian Microsurgery Academy (membru de onoare).  
Premii, distincții: Sun Lee Award, International Society of Experimental Microsurgery (2018); Premiul pentru 
Inovație Medicală, Gala Medica ediția II, Colegiul Medicilor din România (2010); Best poster prize: Federation of 
the European Societies for Surgery of the Hand, XVth Congress (2010); Best poster prize: World Society of 
Reconstructive Microsurgery – IVth Congress (2007); International Cleft Lip and Palate Foundation (2007).  
Publicaţii, comitete editoriale: a contribuit ca autor/coautor la 69 de articole indexate PubMed, dintre care 49 de articole sunt 
cotate WoS, având 294 de citări și un h-index de 10 (Web of Science ResearcherID A-7125-2011); 1 brevet de invenție 
înregistrat OSIM; 11 capitole în tratate internaționale, 18 capitole în cărți naționale. Director de proiect în 12 granturi naționale și 
internaționale obținute prin competiție (Phare CBC, NATO, Leonardo da Vinci, CNCSIS, CEEX, Erasmus+), membru în echipă 
în alte 11 granturi. Din 2019 face parte din echipa unui proiect european Horizon 2020. Membru în comitete editoriale: Annals of 
Plastic Surgery, International Angiology, Acta Cirurgica Brasileira (associate editor), Diabetic Foot and Ankle, Chirurgia. 
Email: mihai.ionac@gmail.com.  


