CURRICULUM VITAE

dr. doc. A l l a

Vâţă

Medic emerit
Profesor universitar evidenţiat
Membru de onoare al Corpului didactic UMF
“Gr.T.Popa”
Membru de onoare al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă
Membru emerit al Academiei de Ştiinţe Medicale
Profesor consultant

Iaşi
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Alla Vâţă (născută Remmer)
Locul naşterii - Chişinău (Basarabia)
Anul naşterii 1920
Starea civilă - văduvă, un fiu.

Studii
Liceul “ Principesa Dadiani “ - Chişinău
Facultatea de Medicină şi Chirurgie Iaşi - diploma nr.3809/V/1946
Specialitatea de bază în boli infecţioase la Clinica de Boli Infecţioase Iaşi
sub îndrumarea distinsei cliniciene prof.dr.doc.Maria Franche.
Titluri ştiinţifice
Doctor în ştiinţe medicale

(diploma nr.813 din 27.12.1963) sub

îndrumarea prof.dr.doc. Marin Voiculescu
Doctor docent 1972
Membru al Academiei de Știinţe Medicale

Funcţii în învăţământul medical superior
Activitatea didactică la Clinica de Boli Infecţioase Iaşi, fără
întrerupere, din 1945 până în 1981. Din 1991 sunt profesor consultant.
În această clinică am ocupat succesiv următoarele funcţii:
• asistent

suplinitor

1945

-

1951

(decizia

nr.98952/1945)
• şef lucrări 1952 -1961 (decizia MIP nr.19040/1952)

MIP
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•conferenţiar prin concurs 1961 - 1969 (ord. MI nr.
99239/1962)
• profesor titular - şef de disciplină

1970 - 1981 (adresa MI

nr.26366/1970)
•şef al colectivului de catedra VI 1965 - 1978
• membru în Consiliul Universitar IMF 1963 -1970
• membru în Senatul Universitar IMF 1970 - 1980
•conducător ştiinţific al doctoranzilor - specialitatea “ Boli
infecţioase “ din 1968
• profesor consultant din 1981 pâna în prezent

Conducere de doctorat
În calitate de conducător ştiinţific de doctorate în specialitatea
“Boli infecţioase” am avut sub îndrumare 16 doctoranzi fără frecvenţă
dintre care 12 au obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale.
Am participat ca membru în comisiile de concurs şi de examen în
cadrul doctoranturii în specialităţile de microbiologie, epidemiologie,
dermatologie, radiologie şi ca referent în numeroase comisii de analiză a
tezelor de doctorat depuse în vederea obţinerii titlului de doctor în ştiinţe
medicale .
Funcţii administrative IMF
•prorector IMF Iaşi 1972 -1973
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Funcţii în reţeaua Ministerului Sănătăţii
• extern prin concurs 1943 - 1945
• intern prin concurs 1945 - 1947
•medic epidemiolog CARS (Comitetul pentru ajutorarea regiunilor
secetoase) 1946 -1947
•medic epidemiolog Institutul de Igienă Iaşi 1947 - 1948
• medic consultant Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi 1950 - 1955
• medic primar Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi 1955 - 1981
•medic primar şef de secţie Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi 1955 - 1957;
1963 - 1981
•medic primar gr.I 1976
• membru în Consiliul Sanitar jud. Iaşi 1975 - 1981
•membru în Comisia Demografică Iaşi 1975 - 1981
•membru în Comisia pentru epidemiologia Bolilor transmisibile a
Ministerului Sanătăţii 1973 - 1983

Participarea la Societăţi Ştiinţifice Medicale din ţară şi
străinătate
Societatea de de Medici şi Naturalişti
• membră din 1946
• preşedinte

al

Secţiei

de

Boli

infecţioase,

microbiologie

epidemiologie,1970-1990
•secretar al Societăţii de Medici şi Naturalişti 1972 - 1974

şi
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•preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti 1974 - 1979
• vicepreşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti 1979 - 1990
•preşedinte de onoare al Societăţii de Medici şi Naturalişti din 1990
Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale (USSM)
•membru al USSM din 1949
•vicepreşedinte USSM 1972 - 1985
•preşedinte al secţiei naţionale de Patologie Infecţioasă USSM 1972 1985
Uniunea Medicală Balcanică
•membru al Uniunii din 1965
•secretar al Comitetului secţiei naţionale al Uniunii Medicale Balcanice
Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă
• membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, filiala Iaşi, din 1981

Societatea

Internaţională

de

Patologie

Infecţioasă

şi

Parazitologie
•membru al Societăţii din 1972
•membru în Comitetul Societăţii 1976 - 1982
Participarea la Colegii de redacţie ale unor publicaţii medicale
• Revista Medico Chirurgicală Iaşi
• Bacteriologia,

Virusologia,

Parazitologia,

Bucureşti
• Jurnalul de medicină preventivă Iaşi

Epidemiologia
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Activitatea de cercetare ştiinţifică
Din cele peste 250 de lucrări ştiinţifice elaborate (71% în calitate de
prim autor), 67 % au fost publicate şi 33 % comunicate.
Tematica de cercetare ştiinţifică s-a axat prioritar pe probleme de
patologie infecţioasă, de maximă importanţă pentru sănătatea populaţiei
din Moldova. Acestea au variat în decursul timpului, unele dintre ele au
constituit preocupări extinse pe timp de decenii.
Problemele abordate pot fi grupate după cum urmează :
1. Hepatite virale
Lucrările în domeniu (în număr de 25) sintetizează experienţa
îngrijirii unui număr de peste 30 000 bolnavi în perioada 1950-1981 . Au
fost studiate:
•

•
•
•
•
•
•

simptomele clinice din diferite perioade de boală, la vârste diferite;
afectarea unor organe, aparate şi sisteme, altele decât ficatul; factorii
agravanţi; influenţa bolilor asociate.
posibilităţile de diagnostic pozitiv şi diferenţial
complicaţiile şi sechelele bolii
hepatita posttransfuzională
problemele de terapie
aspectele epidemiologiei
rezultatele dispensarizării foştilor bolnavi cu hepatită

În cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Iaşi am iniţiat şi
organizat Centrul de Dispensarizare pentru foştii bolnavi de hepatită,
primul din Moldova.
În colaborare cu Laboratorul de Virusologie (dr.Olga Zavate) al
Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Iaşi, utilizând investigaţiile
seroepidemiologice pentru decelarea Ag HBs şi Ac HBs ( ID, CIE, CIED,
HAP, HAPI ) am demonstrat ponderea infecţiei acute cu VHB în regiunea
noastră în perioada studiată, pe grupe de vârstă şi relaţia infecţiei cu
formele clinice de boală.
Am demonsrat variaţiile antigenemiei în cursul bolii.
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Am demonstrat (în 1975) prin CIED - pentru prima oară în ţară prezenţa Ag HBs în saliva bucală la 43 % din bolnavi.
Am diagnosticat primul caz din ţară de pancitopenie posthepatitică
(1970) care s-a adăugat la cele 20 citate la data respectivă în literatura
mondială.
2. Modificări electrocardiografice din unele bacterioze şi viroze
(1950 - 1960) - premieră natională . De subliniat sunt în special aspectele
e.c.g. din tifosul exantematic.
3. Studii în rujeolă, parotidită epidemică şi tifos exantematic
4. Zooantroponoze ( antraxul, tularemia, febra Q, leptospiroza )

cu aspectele epidemiologice regionale, tabloul clinic şi paraclinic,
posibilităţi de diagnostic şi terapie, au fost abordate în echipe
pluridisciplinare
5. Studiul meningitelor bacteriene şi virale în raport cu etiologia,

vârsta şi posibilităţile de terapie au constituit o preocupare de durată.
Schemele de terapie propuse au fost expuse şi acceptate la Reuniunea
medicală CAER dedicată meningitei meningococice (Bucureşti 1976).
Aspectele relevate în meningita oferă termeni de referinţă în
problemă pentru teritoriul Moldovei în perioada dată.
Merită subliniată evidenţierea de către colectivul nostru, pe
teritoriul Moldovei, a tulpinilor de meningococ, pneumococ şi H
influenzae, rezistente la unele chimio-terapeutice şi antibiotice.
Menţionez deasemenea aspectele relevate de studiul epidemiilor determinate de virusul ECHO - 4 ( cea mai mare din ţara noastră )
şi de virusurile Coxsackie B- 3.
6. Septicemia

Aspectele etiologice şi clinico - terapeutice reflectă efortul de
a soluţiona această infecţie cu prognostic vital şi funcţional deosebit de
grav.
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Rezultate semnificative ale cercetării ştiinţifice
Cecetări cu tematica abordată pentru prima oară pe plan naţional
• Studiul

primei

şi

singurei

mari

epidemii

de

tularemie

din

ţară (1954,1956)
• Studiul electrocardiografic comparativ în tifosul exantematic de
primoinfecţie şi în tifosul exantematic de reâmbolnăvire (1954, 1966)
• Studii electrocardiografice în poliomelită (1961) şi scarlatină tratată cu
penicilină (1964)
• Incidenţa hepatitei epidemice în raport cu hemotipul ABO şi factorul
Rhesus (1967)
• Studiul primei epidemii din ţară cauzate de

Streptococcus C

zooepidemicus cu evidenţierea rolului nefritogen al acestuia (1969)
• Studiul electroencefalografic în tifosul exantematic de reînbolnăvire
(1968)
• Evidenţierea în cursul hepatitei virale acute a Ag HBs în salivă (1975)
• Studiul primului focar intraspitalicesc din ţară datorat stafilococului
rezistent la gentamicină (1977)
• Evidenţierea în premieră naţională a pneumococului rezistent la
penicilina G şi la alte antibiotice (1978)
• Studiul bacteriemiei cu Shigella (1966)
• Pancitopenia posthepatitică (1970)
• Sindromul Reye (1972)
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Volume publicate
1.

În calitate de prim autor

• Primul Curs de boli infecţioase, Alla Vâţă, litografia IMF, 1971, 448
pagini, reeditat în 1978
• Actualităţi în patologia infecţioasă, Alla Vâţă, E. Brauner, Ed.Junimea
Iaşi, 1975

2.

În calitate de colaborator

• “Îndrumătorul terapeutic”, 2 vol., litografia IMF, ediţiile 1956, 1957,
1958 din care am redactat cap. “Terapia bolilor infecţioase” (pag.279 375)
• Spitalul clinic de boli infecţioase “Izolarea” (1911-1971), Franche
Maria, Alla Vâţă, E. Brauner şi colab. Intreprinderea poligrafică Iaşi,
1974, pp 5-175

3. În calitate de coordonator
• Centenarul învăţământului medical superior din Iaşi 1879 - 1979, Alla
Vâţă, C. Gavrilescu, E.Brauner, Florica Dănilă, Doina Mihalache, Ed.
Junimea, 1982
• Centenarul învăţământului medical superior din Iaşi (1879 - 1979), vol.
I, Facultatea de Medicină 1979 - 1948,Gh.Bădărău, P.Brânzei, M.Duca,
Alla Vâţă, Întreprinderea Poligrafică Iaşi, 1981
Sub redacţia mea au apărut (litografiate) volumele următoarelor
consfătuiri organizate de subsemnata la Iaşi şi mese rotunde la care am
fost moderator:
• Actualităţi în patologia infecţioasă (1971, 1972, 1973)
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• Masa rotundă “Antibioticoterapia azi ” (1974)
• Masa rotundă “Antibioticoterapia infecţiilor grave, septicemii şi
meningite ” (1975)
• Masa rotundă “Infecţia cu herpes virus hominis ” (1975)
• Masa rotundă “Bacteriozele neonatale” (1979) Anexa Rev.Med.Chir.
Rezultatele cercetărilor publicate au fost citate în numeroase lucrări
din ţară şi străinătate, ca de exemplu:
1. Infecţia cărbunoasă, E.Sleahov, Chişinău, 1966
2. Septicemiile, I.Gavrilă, C.Pascariu, Ed.Dacia, Cluj, 1977
3. Enteroviroze nepoliomelitice, Olga Zavate şi N.Cajal, Ed.

Academiei,1983
4. Tratat de pediatrie, vol. IV , Boli Infecţioase, C.Taindel,

Ed.Medicală, 1990
5. Boli Infecţioase, vol.II, Marin Voiculescu, Ed.Medicală,

1990

Participarea la manifestări ştiinţifice
În ţară
Am iniţiat, organizat şi condus la Iaşi următoarele consfătuiri şi
mese rotunde:
• Actualităţi în patologia infecţioasă (1971, 1972, 1973)
• Masa rotundă “Antibioticoterapia azi” (1974)
• Masa rotundă “Antibioticoterapia infecţiilor grave (septicemii şi
meningite)” (1975)
• Masa rotundă “Infecţia cu herpes virus hominis ” (1975)
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• Masa rotundă “Bacteriozele neonatale” (1979)
Deasemenea am participat la numeroase sesiuni ştiinţifice ale IMF
Iaşi, la mese rotunde (în Iaşi, Piatra Neamţ, Bârlad, Botoşani ş.a.)şi
consfătuiri cu tematică de boli infecţioase (Oradea, Tg.Jiu, Tulcea,
Câmpulung Moldovenesc etc )

Am fost :
• vicepreşedinte al celui de-al III-lea Congres Naţional de patologie
infecţioasă cu participare internaţională - Cluj 1977
•raportor la acest Congres
• preşedinte al celui de-al IV-lea Congres Naţional de patologie
infecţioasă cu participare internaţională - Iaşi 1981
• raportor la acest Congres
• moderator al mesei rotunde “Infecţia la pacienţii cu deficit imunologic”
din cadrul celui de-al V-lea Congres Naţional de patologie infecţioasă cu
participare internaţională - Bucureşti 1985

Peste hotare
Am participat şi am prezidat unele şedinţe de lucrări la
“Săptămâna medicală” organizată de Uniunea Medicală Balcanică la
• Istanbul (1968)
• Belgrad (1970)
• Atena (1978)
Am participat cu lucrări

la Congresele Societăţii

Internaţionale de Boli Infecţioase şi Parazitologie de la
• Viena (1970)
• Varşovia (1974) - la acest congres am fost aleasă membră a
Comitetului Societăţii Internaţionale
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• Varna (1978) unde am fost realeasă membră a Comitetului Societăţii
Internaţionale
• Cairo (1985) am participat cu lucrări la Congresul Internaţional de
boli Infecţioase
• Ierusalim (1989) – al 16-lea Congres internaţional de Chimioterapie
De asemenea, am expus sinteze ale cercetării ştiinţifice
efectuate la conferinţele prezentate la Copenhaga şi Lund cu ocazia
schimbului de experienţă (1971).

Distincţii
•

Evidenţiat în munca medico - sanitară – insigna 6454- Ministerul
Sănătății 1956

•

Evidenţiat pentru merite deosebite în munca de Crucea Roşie - 1958

•

Medalia Muncii - decret nr. 494/26.06.1969

• Medalia Meritul sanitar - brevet nr. 153/29.04.1971
• Ordinul “Meritul Ştiinţific“ clasa III-a - 1971
•

Diploma de evidenţiat “Aur” pentru merite deosebite în activitatea
de Cruce Roşie - 1972

• Medalia “25 de ani de la proclamarea Republicii” - decret al
Consiliului de Stat – decret nr. 480/1972
•

Medic emerit 1973

• Medalia “30 de ani de la eliberarea Romaniei de sub jugul
fascist” - decret prezidenţial - nr.140/1974
•

Diploma de onoare a Consiliului județean al femeilor Iași 1975

• Ordinul muncii clasa III-a - decret prezidenţial - 1976
•

Diploma jubiliară a societăţii de Cruce Roşie - 1976

13

• Profesor universitar evidenţiat 1980
•

Membru emerit al Academiei de Ştiinţe Medicale 1993

• Membru de onoare al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă 1996
• Membru de onoare al corpului didactic UMF “Gr.T. Popa” 1997
• Diploma de excelență a Colegiului Medicilor Iași 2000
• rdinul Meritul Sanitar în grad de Comandor decretul prezidențial
nr.1102 din 2004

