
ŞERBAN, MARGIT 

medic 
(n. 25.IX.1942, Ciumani. Studii: U.M.F. "Victor Babes", Timisoara, pe care a 
absolvit-o in 1966, obtinand titlul de „Doctor in medicina” in anul 1977. Titluri: 
Profesor universitar - UMF „Victor Babeş” Timişoara Director Cercetare-
Dezvoltare -Spitalul Clinic “Louis Turcanu” Activitatea profesionala si-a inceput-
o in cadrul spitalului menţionat unde activeaza si in prezent, parcurgand intreaga 
scara ierarhica de la medic rezident pana la cea de medic primar in Pediatrie 
(1990), Hematologie (1992), Oncologie (1998)  si Imunologie Clinica (1994). A 
efectuat stagii de pregatire postuniversitara in Europa (Munchen, Essen, 
Dusseldorf, Viena, Miskolc) si SUA (Orlando, Tampa, Louisville) Activitatea 
didactica a inceput-o in 1968 ca asistent stagiar parcurgand scara ierarhica pana 
la titlul de profesor universitar (1993). la UMF “Victor Babes” Timisoara. Este 
conducator de doctorat (1994), avand peste 17 lucrari finalizate. Activitate 
stiintifica: (monografii,tratate,cursuri): a. Naţionale- 34 ,din care enumeram:. 

În calitate de autor unic , prim autor şi coordonator: Dificultati si erori de diagnostic in pediatrie(1994), 
Hematologie Pediatrica (1986), Pediatrie (1998), Essentials of Pediatrics for Students vol 1(2001), Elemente 
de Pediatrie pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie (2001),  Essentials of Pediatrics for 
Students,vol.II(2003), Hemostazeologie clinică(2001), Tutorials in pediatric ambulatory care(2007). În 
calitate de coautor: Medicina interna(1996), Ghid terapeutic in pediatrie (1981), Actualităţi în 
pediatrie(1994), Probleme actuale în Oncologie generală şi Oncopediatrie (1999), Pediatrie (2001), Onco-
Pediatrie pentru medicul de familie (2001), Artropatiile hemofilice (2005), Sindroame medicale (2009), Ghid 
de diagnostic şi tratament în sindroamele hemoragice (2009) b. Internaţionale –2, coautor: Gene Diagnosis 
of Inherited Bleeding Disorders (2001), Frontiers in Viral Hepatitis (2002). Lucrari stiintifice peste 1500 din 
care publicate in extenso 205 (52 în străinătate), in rezumat 671, iar comunicate 644. A coordonat sau a 
fost membru a 6 proiecte de cercetare nationala si 6 internationale (FP5, FP6). Afilieri: Membru al Soc. 
nationale de: Pediatrie, Hematologie, Imunologie, Genetica, Hepatologie, Onco-hematologie pediatrica şi 
internationale: Uniunea Medicala Balcanica, Soc. Internationala a Histiocitului, Liga danubiana de tromboza 
si hemostaza, Soc. de tromboză si hemostază, Soc. europeană de hematologie, Soc. Internationala de 
Oncologie Pediatrica, Consortiul European de Hemofilie, Federatia Internationala de Hemofilie, Societatea 
europeana de genetica umana, Soc.Europeana de Transplant medular, Soc. Medicala Maghiara şi Soc. 
internaţională pentru diabetul copiilor si adolescenţilor. Premii si distinctii: 33 dintre care amintim: Medalie 
a Landului de Bavaria -pentru merite medico-sociale deosebite (1995)- 4 premii poster Hamburg 
(Germania) (1995, 1997, 2002, 2007), Diplomă de onoare a Federatiei Int. de Hemofilie FIH (1996), 
Diploma de apreciere pentru merite deosebite din partea „FIH (2002), Premiul Academiei Române „Daniel 
Danielopolu” (2003), Diplomă de onoare a Soc.Maghiare de Oncologie pediatrică (2006), Cetăţean de 
onoare al oraşului Buziaş (1999), premiul “Cecil Popa” a Soc. Naţionale de Hematologie (2002), Ordinul 
Naţional Serviciul Credincios  în grad de Cavaler (2002), Cetăţean de onoare al oraşului Timişoara (2003), 
Premiul CNCSIS- Opera Omnia(2004), Premiul de Excelenţă Medic.ro (2004), Premiul de Excelenţă 
Medic.ro (2006), Premiul Academiei Române „Iuliu Haţieganu” (2007) , -Heroes in Haemophilia Award 
(2009). Contributii: A fost conducătorul echipei de transplant (TM), ce a realizat în premieră naţională TM 
autolog (2001), allogeneic (2003), cel  cu donator neînrudit(2009) şi cu celule din cordon ombilical (2009). 
Din punct de vedere managerial şi organizatoric a contribuit, alături de Prof. Dr. V.Şerban la  ridicarea, 
dotarea, darea in functie si coordonarea Centrului de Recuperare si Evaluare Cristian Serban (Buzias), 
precum şi la ridicarea, dotarea si darea in functie a sectiei de Onco-Hematologie pediatrica (P+3 etaje) si a 
unui Centru familial aferent (supr.de peste 400 m2) in Timişoara ,prin antrenarea unui ajutor international 
din Austria, Germania si Italia. 


