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INFORMAŢII 
PERSONALE 

IOIART IOAN  

  

  

STR. Eroul Necunoscut nr.5 Arad  

 0040 257 280290     0040 722 738261        

 cabinetioiart@yahoo.com 

Scrieţi adresa paginii web personale   

 

Sexul masculin | Data naşterii 25/02/1949 | Naţionalitatea Romana  

 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

LOCUL DE MUNCA  

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad 
Profesor Universitar  
Doctor in Medicina 
Conducator de Doctorate in Domeniul Medicină din cadrul Universităţii de 
Vest “Vasile Goldiş” Arad 
Membru in Consiliul Scolii Doctorale de Medicină  din cadrul Universităţii 
de Vest “Vasile Goldiş” Arad 
 

 
01/11/1977 – 

1984 – 
1984 – 

 
1996 – 2000 

 
2000 – 

 
01.-06. 2001 

 
2008- 

 
2013 - 2016 

   
Medic specialist urolog la nivelul secţiei de urologie a Spitalului Clinic 
Municipal Arad  
Medic şef secţie urologie Arad 
Medic primar gradul trei prin echivalarea titlului ştiinţific de Doctor în 
medicină  
Conferenţiar Universitar la Catedra de Urologie a Facultăţii de Medicină din 
cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad 
Profesor Universitar la Catedra de Urologie a Facultăţii de Medicină din 
cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad  

Prodecan al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Vest “Vasile 
Goldiş” Arad  
Conducator de Doctorate in domeniul Medicinei la Facultatea de Medicină 
din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad 
Directorul Scolii Doctorale de Medicină din cadrul Universităţii de Vest 
“Vasile Goldiş” Arad 
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EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 
 

 
COMPETENΤE 

PERSONALE 
 

 

1962 – 1966  
1966 – 1972 

 
 15. 04. 1972 -.31. 10.  

 
1. 11. 1974- în 31. 10. 

1977. 
1977-1989 

 
1989 

 
2000 

Liceul Nr.1 în Reşiţa.  
Institutul de Medicină Timişoara, Facultatea de Medicină 
Generală şi Pediatrie, secţia Medicină Generală  
Intern prin concurs în chirurgie  
 
Secundariatul a fost efectuat în Spitalul Clinic Fundeni sub 
îndrumarea Prof. Dr. Doc. E. Proca  
 
Doctorat cu tema: “Nefrectomia extrafascială în tratamentul 
adenocarcinomului renal” 
Doctor in Medicina 
 
Competenta in ecografie si  
Competenta in endourologia aparatului urinar superior 

 

 

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne  
 ROMANA / MAGHIARA 
 ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

ENGLEZA C1  B2  B2  B2 B2  
  
  

Competenţe de 
comunicare  

Program de Educaţie Medicală Continuă pentru Medicii de Familie 
(conferinţe şi discuţii active în grupuri mari) şi pentru public prin mass-
media (Pagina de Sănătate din ziar şi 2 programe de sănătate oferite 
publicului la cele 2 televiziuni regionale din Arad).  
 
Moderator, panelist, “state of the art”, speaker lasimpozioane-satelit la 
congrese naţionale şi prezentări de lucrări ştiinţifice. Pentru populaţia cu 
risc de îmbolnăvire mare pentru prostată am organizat separat conferinţe 
medicale, urmate de consultaţii clinice şi ecografice pentru pensionari. 
Pentru creşterea sensibilităţii şi specificităţii diagnosticului de cancer de 
prostată am introdus în 1997 determinarea antigenului specific prostatic
(PSA). 
▪  
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Competenţe 
organizaţionale/manager

iale  

▪ Medic sef sectie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, Clinica de 
Urologie din 1984 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

Dupa venirea mea în Arad am dorit să ridic nivelul asistenţei urologie la un 
nivel cel puţin mediu european, fapt pentru care am reuşit să realizez 
relativ repede următoarele progrese: 

1. Dezvoltarea tratamentelor clasice urologie, inclusiv Chirurgia 
Oncologică, Uro-Ginecologia si Urologia Pediatrică; 

2. Introducerea pentru prima oară în România, concomitent cu 
Prof. Dr. Dorin Niculescu, a rezecţiilor endoscopice pentru 
bolile aparatului reno-urinar inferior (1980); 

3. Introducerea în 1990 a unor tehnici chirurgicale 
reconstructoare după cistectomii radicale, efectuate pentru 
tumori vezicale infiltrative (neovezica de joasă presiune 
racordata ortotopic la uretră). Am realizat una din primele 14 
cistectomii radicale din lume, urmată de confecţionarea unei 
neovezici de joasă presiune ortotopic racordată la uretră, 
reprezantând prima operaţie de acest tip din România; 

4. Introducerea in 1991 a Endourologiei înalte (Nefrolitotomia 
percutanată, Ureteroscopia retrogradă şi antegradă); 

5. Introducerea tehnicii de Endourologie joasă şi înaltă şi în 
Urologia Pediatrică; 

6. Realizarea primei prostatectomii radicale din România 
pentru cancer de prostată în 1991. 

 
      Semnalez totodată că am realizat ca şi Compartiment al Secţiei de 
Urologie un Centru de Hemodializă în 1986, fiind la acea dată cea de-a IV-
a din România, după Bucureşti, Cluj şi Timişoara.  
 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
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Publicatii, seminarii • Monografii publicate: 

 
- 1993 - “Citodiagnosticul urinar în tumorile maligne ale aparatului urinar ”, 
Ed. “Vasile Goldiş”, I.S.B.N. 973-97289-1-X, 234 pagini;  
- 1996 - “Urologie” curs pentru studenţi,  Ed. Mirton, I.S.B.N. 973-9328-72-5, 
229 pagini; 
- 1997 -  “Bazele Chirurgiei Endourologice” sub redacţia Prof. Dr. Dorin 
Nicolescu, Ed. Eurobit, I.S.B.N. 973-9201-90-3, 294 pagini; 
- 2000 – “Sindroamele urologice”, Ed. “Vasile Goldiş” University Press, 
I.S.B.N. 973-9328-66-0, 107 pagini; 
- 2000 – “Carcinoamele renale”, Ed. “Vasile Goldiş” University Press, 
I.S.B.N.973-9328-72-5, 229 pagini 
2001 – Tratat de patologie chirurgicală sub redacţia N. Angelescu -„Noţiuni de 
anatomie şi traumatismele aparatului genital masculin” pp 2967-2974, ISBN 973-39-
0446-5 
- 2002 – “Urologie”, Ed. “Vasile Goldiş” University Press, I.S.B.N.973-8161-
56-8, 243 pagini 
- 2014 – “Urologie”, Ed. “Vasile Goldiş” University Press, I.S.B.N.973-8161-
56-8, reeditare in limba romana, in curs de editare in limba engleza 

Alte competenţe       Alte funcţii reprezentative: 
- Membru în Societatea Naţională de Urologie, Societatea 

Internaţională de Urologie şi Societatea Internaţională de 
Endourologie 

- Delegat naţional al Revistei Societăţii Internaţionale de 
Endourologie 

- Vicepresedinte al Asociaţiei Române de Urologie (ARU) 
- Preşedintele Societăţii de Urologie Pediatrică din cadrul ARU 

 
     Am fost referent stiinţific de 5 ori pentru doctoranzi (de câte 2 ori la 
Bucureşti şi Cluj şi o dată la Timişoara). Titlurile tezelor şi numele 
doctoranzilor sunt trecute în pagini special destinate pentru aceasta. Am 
format şi formez medici specialişti urologi prin programele de rezidenţiat. 
Profesor invitat am fost odată, în 2002, la Clinica de Urologie a Universităţii 
Semmelweis din Budapesta, unde am prezentat prelegerea intitulată 
“Indicaţiile şi rezultatele tratamentului chirurgical în malformaţiile 
congenitale la copil”. Am fost de asemenea invitat de aceeaşi universitate 
ca reprezentant al României la aniversarea a 85 de ani de la infiinţarea 
primei clinici de Urologie din Ungaria. Cu puţin timp în urmă am început o 
colaborare transdisciplinară cu Centrul de Cercetare al universităţii, 
Departamentul de Genetică, în vederea îmbunătăţirii diagnosticului 
infertilităţilor masculine. 
 

Permis de conducere  ▪ categoria permisului de conducere B 
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- 2002 - “Sindroamele urologice”, Ed. “Vasile Goldiş” University Press, 
I.S.B.N. 973-8161-52-5, 107 pagini; Ediţia aII-a 
- 2002 – “Malformaţii urinare congenitale obstructive ale copilului ” Ed. 
“Vasile Goldiş” University Press, I.S.B.N. 973-8161-53-3, 117 pagini;  
- TRATAT DE UROLOGIE SINESCU I., GLÜCK G. Editura Medicală, 
Bucureşti, vol. I-IV, 3519 pagini, iunie 2008. 
- Cap. 7.2, Malformaţiile urinare obstructive ale copilului, pag. 655-742,  
Prof Dr. IOAN IOIART Dr. HORIA MUREȘANU, Dr. BOGDAN COSTACHE, Dr. 
MOISE TERFĂLOAGĂ Vol. I - ISBN: 978-973-39-0655-1 / 978-973-39-0656-8 
- Cap. 46, Fistulele urinare, pag. 3111-3146, Prof. Dr. GHEORGHE BUMBU 
Prof. Dr. IOAN IOIART  Vol. IV - ISBN: 978-973-39-0655-1 / 978-973-39-0659-9 
- Cap. 47, Particularităţi urologice în sarcină, pag. 3147-3196, Conf. Dr. 
GABRIEL GLÜCK 
Prof. Dr. IOAN IOIART Vol. IV - ISBN: 978-973-39-0655-1 / 978-973-39-0659-9 
- PREVENTION OF ERECTILE DYSFUNCTION AFTER 
RECONSTRUCTIVE UROLOGIC SURGERY – in Gerontology Today – sub 
redactia Prof Dr Schneider Francisc – pp. 131-137, ISBN 978-973-8437-96-8 
- Bumbu G, Ioiart I PATOLOGIA PROSTATEI Ed.Imprimeriei de Vest. ISBN 
978-973-704-078-7 
- Ioiart I – Tratat de patologie chirurgicală sub redacţia N. Angelescu -„Noţiuni 
de anatomie şi traumatismele aparatului genital masculin” pp 2967-2974, ISBN 973-
39-0446-5; 2001 
- Ioiart I -  “Bazele Chirurgiei Endourologice” sub redacţia Prof. Dr. Dorin 
Nicolescu, Ed. Eurobit, I.S.B.N. 973-9201-90-3, 294 pagini; 1997 
 
• Publicatii la conferinte internationale 
 
- “Tratamentul adenocarcinomului renal în faze avansate la adult”;  Volum rezumate 
la al V-lea Congres European de Urologie, Viena, 1982 
-  “Particularităţile clinice ale tumorilor testiculare pe testicul oprit în coborâre”;  
Volum rezumate al Congresului Ungar de Urologie, Pecs, 1983 
-  “Indicaţiile operatorii pe parenchimul renal în ischemie rece”;  Volum rezumate al 
Congresului Ungar de Urologie, Pecs, 1983 
- “ Microscopic changes in urinary bladder wall induced by intravesical 
Corynebacterium parvum”;  Euro American Conference on Urologic Cancer, 
6A:41,Atena,1992 
- “  Histochemistry of hormone-insensitive carcinoma of the prostate”; Euro 
American Conference on Urologic Cancer, 17A:62,Atena,1992 
- “Late results în treatment by transurethro-ureteral resection of ureteral urothelial 
superficial tumors”;  Al III-lea Congres Central European de Urologie, Oradea, 2001 
- “Late results în treatment by transurethro-ureteral resection of ureteral urothelial 
superficial tumors”;  Al 20-lea Congres Mondial de Endourologie, Genoa, 2002 
- “Radical cystectomy in women followed by orthotopic bladder substitution”; 2nd 
Central European Meeting, Bratislava, 2002 
 
• Articole ISI  
 
 - „La valeur et les limites de la cytologic urinaire pour le diagnostic des tumeurs de 
la vessie”;  Acta Urologica Belgica, vol. 59, nr. 4: 133-147,1991 
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- „Secventele microscopice ale invaziei neoplazice la tumorile de tract urinar 
superior”;  Studii si cercetari anul II, nr. 1, 126-132, 1994 
- „Cytologic diagnosis of transitional cell carcinoma of the urinary bladder. 
Comparison with endoscopical and pathological findings on 538 cases”;  Morphol.-
Embryol., vol XLIII, nr.3-4:155-161,1997 
- „Urine cytology in the follw-up of patients with transitional cell carcinoma of the 
urinary bladder: is that enough as a single method?”;  Jurnal of Central European 
Urology nr.1, 17-20, 2000 
- „Incidentele şi complicaţiile ureteroscopiei”;  Revista Maghiară de Urologie 
- „Ioiart I  et al: Long Term Efficacy of Serenoa Repens Treatment in Patients with 
Mild and Moderate Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia”;  UROLOGIA 
INTERNATIONALIS 2011; 86 284-289 ISSN 0042-11138 
 
 
• Expert CNCSIS 
 

 Președinte în comisia de examinare a candidaților înscriși la concursul  
pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist, specialitatea 
urologie și a unui post vacant de medic primar, specialitatea urologie – 
Secția Clinică Urologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Pius Brînzeu Timișoara. 01.04.2016. Timișoara 

 Moderator la sesiuninea 1 de postere în cadrul ROMURO 2016, 
București 

 Moderator la sesiuninea 5 de postere în cadrul ROMURO 2016, 
București 

 Președinte în comisia de examinare a candidaților înscriși la examenul 
de medic specialist din sesiunea 20.10.2015. Timișoara 

 Factorul infecțios și managementul therapeutic în litiaza aparatului 
urinar superior. Doctorand Maier Adrian Cornel. Conducător de doctorat 
Prof. Dr. Radu-Mihail Boja. Târgu Mureș 2015 

 Conducător de doctorat. TRATAMENTUL ANTIANDROGENIC 
INTERMITENT AL CANCERULUI DE PROSTATĂ – Doctorand 
Mureșanu Horia Dan, 2015, Arad 

 TV ARAD – Rolul stresului oxidativ în apariția bolilor în general și ale 
celor urologice în special. Redat de 15 ori, 2015 

 Model de screening şi tratament modern pentru malformaţiile genito-
urinare la copii. Doctorand Vasile Dan Stanca. Conducător de doctorat 
prof. dr. Constantin Ciuce – Cluj-Napoca 2012 

 Aspecte terapeutice ale carcinomului renal avansat loco-regional şi 
metastatic în contextul noilor terapii antiangiogenice. Doctorand Dr. 
Bogdan-Ovidiu FECICHE Conducator de doctorat Prof. Dr. Gheorghe 
FUNARIU Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” 
Cluj-Napoca 2012 

 “Diagnosticul cancerului de prostată prin coroborarea datelor tuşeului 
rectal, antigenului specific prostatic şi a echografiei transrectale cu 
punctie echoghidată”- Dr. Ambert V. – Bucureşti – 1999. 

 “Valoarea explorării ecografice a uretrei” – Teză de doctorat – 
Dr.Voinescu V. – Bucureşti – 1998; 
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 “Eliberarea radicalilor liberi de oxigen în anestezia generală” – Teză de 
doctorat Dr. Deutsch Geza – Timişoara – 1997 

 
Profesor invitat la Universitatea de Medicina Semmelweis Budapest  

 Malformatii congenitale ale copilului – ianuarie 2000,  
 
• Articole publicate in proceedinguri ale congreselor nationale si internationale  
 Ioiart Ioan: Rolul fitoterapiei în combaterea stresului oxidativ, Zilele 

Urologiei Sătmărene ediția a VI-a, 2-4 iunie 2016, Satu Mare 
 Ioiart Ioan: Rolul stresului oxidativ în apariția bolilor prin modificări 

genetice, al 7-lea Congres al medicilor fitoterapeuți, 20-22.05.2016, Sibiu 
 Ioiart Ioan: Simpozion Satelit Berlin Chemie: Rolul fitoterapiei în 

tratamentul preventive și curative în bolile prostatei, Congresul Național de 
Urologie ROMURO, 2016, București 

 D. Nica, Miklos Imola, A. Grelus, D. Botezatu, Valeria Belengeanu, I. 
Ioiart, Cristina Popescu: Evaluarea aplicabilității clinice a biomarkerilor 
epigenetici (5mC și 5hmC) din lichide biologice la pacienții cu cancer de 
prostată, Revista Romana de Urologie, vol 15, nr 2, 2016, pg 13, ISSN: 
1223-0650 

 Mikos Imola, A. Greluș, A. Adile, I. Ioiart: Tumori urologice associate 
sincron și/sau metacron cu alte localizări tumorale, Revista Romana de 
Urologie, vol 15, nr 1, 2016, pg 34, ISSN: 1223-0650 

 Miklos Imola, I. Ioiart: Rolul glutationului și al glutation s-transferazei în 
tratamentul adjuvant al bolilor neoplazice, Revista română de urologie – 
volum de rezumate, vol.14, nr.3, pg. 94, 2015, ISSN: 1223-0650 

 Miklos Imola, A.I. Greluș, I. Ioiart: Valoarea diagnostic a raporturilor 
neutrofile/limfocite și trombocite/limfocite, Revista română de urologie – 
volum de rezumate, vol.14, nr.3, pg.95, 2015, ISSN: 1223-0650 

 I. Ioiart: Biomarkeri de diagnostic și prognostic în cancerul de prostată, al 
XXXI-lea Congres al Asociației Române de Urologie, 17-20 iunie 2015   

 D. Botezatu, H. Mureșanu, Cristina Popescu, Valerica Belengeanu, I. Ioiart: 
Utilitatea clinică a testării genetice în cazurile de infertilitate masculină, 
Revista română de urologie – volum de rezumate, vol.14, nr.3, pg.23, 2015, 
ISSN: 1223-0650 

 A.B. Tomescu, I. Ioiart, A. Dumnici, A. Găman, G. Aiordăchioaie, 
Anastasia Albu, D.A. Korodi: Preoperative radiochemotherapy in low rectal 
cancer can change the type of operation, Medical Connections vol 10 nr 
1(37), 2015, pg53-56 

 I. Ioiart, HD Mureșanu, Miklos Imola: Tratamentul cancerului de prostată 
prin deprivare androgenică intermitentă, Revista română de urologie – 
volum de rezumate, vol.13, nr.2, pg. 46, 2014, ISSN:1223-0650 

 Ghib Para Cristina, Hrenciuc N.C., Ioiart I.: Metode urologice paleative în 
tumorile maligne genitale feminine, Revista română de urologie – volum de 
rezumate, vol.13, nr.2, pg. 96, 2014, ISSN:1223-0650 

 Hrenciuc N.C., Ghib Para Cristina, Ioiart I.: Prevalența disfuncției erectile la 
pacienții de sex masculin cu accident vascular cerebral, factori de risc și co-
morbidități asociate, Revista română de urologie – volum de rezumate, 
vol.13, nr.2, pg. 78, 2014, ISSN:1223-0650 
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 I. Ioiart Patologia inflamatorie a prostatei: al XXX-lea Congres al Asociației 
Române de Urologie, 7-10 mai 2014 

- „Monitorizarea tratamentului antiandrogenic al adenocarcinomului de 
prostată avansat prin P.S.A.”; Revista  Românã de Urologie, 
vol.III,supl.nr.1, Sinaia1996 

- „Leziuni traumatice intraoperatorii şi fistulele urinare secundare 
intervenţiilor chirurgicale ginecologice şi obstetricale”; Revista  Românã de 
Urologie, vol.III,supl.nr.1, Sinaia1996 

- „Tratamentul chirurgical al prolapsului de bont vaginal”; Revista  Românã 
de Urologie, vol.III,supl.nr.1,Sinaia1996 

- „Pielonefrita acută la femeia gravidă: mecanisme patogenice şi tratament”; 
Revista  Românã de Urologie, vol.III,supl.nr.1,Sinaia1996 

- „Incontinenţa urinară la efort tratat prin colposuspensie hipogastrică Burch”; 
Revista  Românã de Urologie, vol.III,supl.nr.1,Sinaia1996 

- „Tratamentul incontinenţei urinare asociate cu prolaps genital”; Revista  
Românã de Urologie, vol.III,supl.nr.1,Sinaia1996 

- „Derivaţie vezicală cutanată continentă”; Revista  Românã de Urologie, 
vol.III,supl.nr.1,Sinaia1996 

- „Tratamentul chirurgical transperitoneal al prolapsului de bont vaginal”; 
Revista  Românã de Urologie, vol.IV,nr.1-2:63-66,1997 

- „Criteriile noastre actuale în alegerea tratamentului medical si chirurgical al 
adenomului de prostatã”; Revista  Românã de Urologie, 
vol.IV,supl.nr.2:60,1997 

- „Program educaţional pentru diagnosticarea precoce a bolilor prostatei”; 
Revista  Românã de Urologie, vol.IV,supl.nr.2:60,1997 

- „Gangrena Fournier: incursiuni etiopatogenice si terapeutice”; Revista  
Românã de Urologie, vol.IV,supl.nr.2:86,1997 

- „Vezicostomia cutanatã continentã în meningomielocel (videofilm)”; 
 Revista  Românã de Urologie, vol.IV,supl.nr.2:100,1997 
- „Cancerul vezical tratat prin cistectomie radicalã urmatã de racordarea la 

uretrã a rezervoarelor intestinale de joasã presiune. Experienţa noastrã pe 6 
ani.”; Revista  Românã de Urologie, vol.V,nr.1-2:21-28,1998 

 -„Diagnosticul precoce a recidivelor tumorale dupã TUR-TV cu ajutorul 
testului BTA-stat”; Revista Românã de Urologie, vol.V,supl.nr.2:17,1998 

- „Leziunile traumatice ale ureterului: experienţa personalã pe 20 ani”; 
Revista  Românã de Urologie, vol.V,supl.nr.2:50,1998 

- „Contribuţia scorului IPSS în stabilirea indicaţiei terapeutice a adenomului 
de prostatã”; Revista  Românã de Urologie, vol.V,supl.nr.2:23,1998 

- „TUR-P în adenomul de prostată: rezultate la distanţă”; Revista  Românã de 
Urologie, vol.V,supl.nr.2:24,1998 

- „Prostatectomia radicalã retropubicã în tratamentul cancerului de prostatã”; 
Revista  Românã de Urologie, vol.V,supl.nr2:63,1998 

- „Tratamentul rupturilor traumatice ale uretrei prin realiniere  endoscopicã 
primarã”; Volum rezumate la al 8-lea Simpozion de Endourologie, 
Bucuresti:60,1998 

- „Cistectomia radicală la femei urmată de rezervor de joasă presiune racordat 
la uretră. Rezultate imediate şi tardive.”; Revista Română de Urologie Vol 7, 
supliment,  pg. 49, 2000, 

- „Tratamentul endourologic ambulator a unor malformatii congenitale 
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obstructive la copii (videofilm)”; Revista Română de Urologie Vol 7, 
supliment,  pg. 38, 2000, 

- „“Stenting”-ul ureteral: indicaţii, tehnici, rezultate”; Volum rezumate la al 8-
lea Simpozion de Endourologie, Bucuresti:75,1998 

- „Experienţa noastră în diagnosticul şi tratamentul stărilor intersexuale”; Al 
17-lea Congres naţional de urologie, Bucureşti, 2001  

- „Substituţia vezicală ortotopică. Observaţiile noastre în 10 ani de 
experienţă”; Al 17-lea Congres naţional de urologie, Bucureşti, 2001 

- „Rezultatele tardive ale tratamentului tumorilor ureterale uroteliale 
superficiale prin rezecţie endoscopică transuretro-ureterală”; Al 18-lea 
Congres naţional de urologie,Timişoara, 2002 

- „Actualitati in Cancerul de Prostata Rezistent la Castratie”; 
 Zilele Urologiei Satmarene editia a III-a 26-27 Jun 2013, Satu Mare 
- „Tratamentul hormonal intermitent in Cancerul de Prostata”; Zilele 

Urologiei Satmarene editia a III-a 26-27 Jun 2013, Satu Mare 
- „Profilaxia si tratamentul eventraţiilor recidivante”; Chirurgia, vol.XXIII, 

nr.9: 737-743,1974   
- „Hemoragii digestive superioare survenite ca urmare a unor interventii 

urologice”; Chirurgia, vol.XXV, nr.6: 437-439,1976   
- „Nefrotomografia ultrasonicã în diagnosticul diferenţial al tumorilor renale”; 

Chirurgia, vol.XXVI, nr.6: 429-438,1977   
- „Abordul anterior transperitoneal al rinichiului tumoral”; Chirurgia, 

vol.XXVII, nr.1: 1-11,1978     
- „Atitudinea de urmat în fata unei hematurii”; Muncitorul sanitar, 1984                             
- „Febrele hemoragice cu sindrom renal”; Viata Medicalã,  vol. XXXV, nr.12, 

1988  
 - „Valoarea citologiei urinare pentru diagnosticul si supravegherea 

bolnavilor cu tumori vezicale primitive”; Chirurgia, vol.XXXVIII, nr.3:173-
176, 1989          -                                                                     

- „Modificãri morfologice ale vezicii urinare la bolnavii cu tumori primitive 
trataţi prin instilaţii cu Corynebacterium parvum”; Timişoara Medicalã, 
vol.XXXIV. nr.1:19-22,1989                                                         

- „Modificãri cantitativ-calitative ale sistemului mastocitar în afecţiunile 
ureterului”; Timişoara Medicalã, vol.XXXIV. nr.1:91-95,1989                                                        

- „Ureterohidronefroza prin compresiunea uterului gravid este sau nu o 
entitate clinicopatologicã distinctã?”; Obstetrică si Ginecologie, vol. 
XXXVII, nr.2:137-140,1989                                        

- „Posibilităţi de ameliorare a prognosticului insuficientei renale acute 
survenite dupã avort septic”; Obstetrică si Ginecologie, vol. XXXVII, 
nr.2:173-177,1989 

- „Particularităţile citodiagnosticului în tumorile tractului urinar superior”; 
Timişoara Medicalã, vol.XXXV. nr.3:35-37,1990                                                       

- „Screening citodiagnostic urinar la o populaţie cu risc crescut pentru 
neoplazie urotelialã”; Timişoara Medicalã, vol.XXXV. nr.3:47-50,1990                                                        

- „Supravegherea citologicã a bolnavilor supuşi cistectomiei totale cu si fãrã 
vezicã de substituţie”; Timişoara Medicalã, vol.XXXVI, nr.1-2:15-21,1991                                                 

- „Implicaţiile fiziopatologice si terapeutice ale diferenţierilor neuroendocrine 
prostatice”; Timişoara Medicalã, vol.XXXVII, nr.1-2:11-21,1992                                                        

- „Diverticul de uretrã anterioarã. Observaţii pe marginea unui caz clinic”; 
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Chirurgia, vol XLI, nr.1:43-47,1992            
- „Secvenţele microscopice ale invaziei neoplazice la tumorile de tract urinar 

superior”; Studii si cercetãri, Anul II, nr.1:126-132, 1994                                                
- „Cistectomia radicalã la femei urmatã de rezervor de joasã presiune racordat 

la uretrã”; Revista  Românã de Urologie, vol.II,nr.3:167-169,1995     
- „Citodiagnosticul urinar “fals pozitiv””; Timişoara Medicală, vol Xl, nr. 3-

4:16-20, 1995                                                              
- „Leziunile traumatice intraoperatorii si fistulele urinare secundare 

intervenţiilor chirurgicale ginecologice si obstetricale”; Revista  Românã de 
Urologie, vol.II,nr.23:119-123,1996                                                       

- „Derivaţia vezicalã cutanatã continentã”; Revista  Românã de Urologie, 
vol.III,nr.3:185-188,1996 

- „Valuarea P.S.A.-ului în diagnosticul si tratamentul cancerului de prostatã”; 
Revista  Românã de Urologie, vol.III,nr.3:174-176,1996                                                                                        

- „Tratamentul adenomului de prostatã cu Finasterid. Rezultate preliminare”; 
Revista  Românã de Urologie, vol.III,nr.4:243-246,1997                                                     

- „Tratamentul litiazei ureterale prin ureteroscopie retrogradã rigidã”; Revista  
Românã de Urologie, vol.IV,nr.1-2:51-55,1997                                                

- „Prostatectomia radicalã retropubicã în tratamentul cancerului de prostatã”; 
Revista  Românã de Urologie, vol.V,nr3-4:157-166,1998                                                     

- „Incidentele si complicatiile ureteropieloscopiei”; Revista  Românã de 
Urologie, vol.  VII, nr 1-2:  25-33, 2000                                           

- „Malformaţii urinare congenitale obstructive (MUCO) ale copilului. 
Indicaţii şi rezultate terapeutice”; Revista  Românã de Urologie, vol II, nr. 6: 
71-77, 1999                                                        

- „Rezultate la 4 ani în tratamentul HBP cu PROSCAR timp de 6 luni- 
experienţă personală”; Simpozion naţional MSD 15-17.10.1999  

- „Valoarea PSA-ului în depistarea cancerului prostatic”; Prostata Vol.I, nr.2, 
18-24, iunie 2001 

- „Diagnosticul precoce al cancerului de prostată”; Prostata Vol.I, nr.3, 26, 
septembrie 2001           

- Ioiart I, H. Muresanu: Prevenirea disfunctiei sexuale in chirurgia ablativa 
pelvina urologica Revista Romana de Urologie pp 23-27 Vol.5 Nr.2 2006, 
ISSN 1223-0650 

- Ioiart I, H. Muresanu: Terminologia internationala a aparatului urinar 
inferior – Revista Romana de Urologie, ISSN 1223-0650 

- I.Ioiart, H. Muresanu, et al: Ghidul de diagnostic si tratament al hiperplaziei 
benigne de prostata REVISTA ROMANA DE UROLOGIE NR 3 VOL9; 
11-14 

- I.Ioiart, H. Muresanu, M. Terfaloaga, B. Costache, Al. Gurtavenco, V. 
Bucuras,:"Rezectia transuretrala a unei tumori vezicale benigne voluminoase 
la o fetita de 2 ani cu rezectoscopul de adulti Storz", Revista Romana de 
Urologie - Volum de Rezumate, Vol 7, Anul 2008, supliment, pag. 97 
(ISSN: 1223-0650; CNCSIS: D-486) 

- I.Ioiart, H. Muresanu, M. Terfaloaga, B. Costache,"Locul tratamentului 
chirurgical in hipertrofia benigna de prostata", Revista Romana de Urologie 
- Editoriale, Vol 5, Nr. 3, Anul 2006 (editat 2008), pag. 5 (ISSN: 1223-
0650; CNCSIS: D-486) 

- I.Ioiart, H. Muresanu, M. Terfaloaga, B. Costache,The results of surgical 
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treatment in vesico-vaginal fistulas 7th  Central European Meeting, Zagreb, 
2007  European Urology Meetings,Vol. 2 Nr. 7, pp. 147, ISSN 1872-7174 

- Sfetcu Ruxandra, Kaiser Egon, I. Ioiart, H. Muresanu, "Radical Cystectomy 
in women followed by orthotopic blader substitution", The 10th DKMT 
Conference on Cross-border Bioecology and Public Health, May 16-17, 
2008, Abstract Book, Arad, Romania, art.124, pg.130 

- Dascau, I. Ioiart, D. Burdan, A. Marta, E. Gomoi, M. Satmarean, D. 
Teodorescu, : "The incidence of congenital renal cystic disease in newborns 
in Arad County", The 10th DKMT Conference on Cross-border Bioecology 
and Public Health, May 16-17, 2008, Abstract Book, Arad, Romania, art.26, 
pg. 43 

- Intermitent androgen deprivation in treatment of prostate cancer. Review of 
literature.  Medical Conections ISSN 1843-9306 vol.8 Nr. 3 : 35-38 

- Reccurent severe endometriosis – Case presentation. Revista Romana de 
Urologie ISSN:1223-0650 Nr. 3 Vol. 12 -2013 : 39-41 

- Results in treatment of vesico-vaginal fistulae. Revista Romana de Urologie 
ISSN:1223-0650 Nr. 1 Vol. 12 -2013 : 24-2   

 
                                            
Clinical Research on Drugs: 
ALTESS – SANOFI SYNTHELABO 
SP 583 – SCHWARZ PHARMA 
SP 738 – SCHWARZ PHARMA 
FE200486CS15 – FERRING 
FE200486CS15A – FERRING 
FE200486CS21- FERRING 
FE200486CS21A- FERRING 
FE200486CS18 – FERRING 
FE200486CS35. – FERRING 
FE200486CS35A - FERRING 
BASTA - BERLIN CHEMIE 
FLUX – BERLIN CHEMIE 
TRIST – OXFORD BIOSCIENSIS 
A0221008 - PFIZER 
A0221046 - PFIZER 
ARD-0301-004 – ARDANA 
 
▪ Am organizat la Arad 2 Congrese Naţionale de Urologie în 1982 şi 1987 şi 
unul naţional de Endourologie cu participare internaţională în 1994.  

▪ Sunt membru al colectivului directional al revistei române de Urologie şi am 
fost şi al revistei “Prostata”, care de câţiva ani şi-a încetat apariţia. 

▪ Premiul Societăţii Române de Chirurgie (Preşedinte Prof. Dr. Eugeniu 
Proca) în 1990 ca “preţuire a muncii depuse în specialitate, pentru 
spiritul creator, calităţi de cercetător şi stimulare în continuare”. 

▪ Membru de onoare al grupului de elită Sun Wave Pharma “datorită 
rezultatelor excepţionale în practica medicală” (Dr. Marius Moiceanu, 
county manager) 2013. 

▪ Diplomă de exceleţă de la aceeaşi companie, 2013. 
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▪ Diplome:  
▫  Diplomă aniversară de 10 ani de la infiinţarea Universităţii de Vest 
“Vasile Goldiş” din Arad şi 150 de la primele reforme de invăţământ 
superior pe meleagurile arădene (2000); 

▫  Diplomă acordată de Universitatea Semmelweis din Budapesta 
cu ocazia prelegerii susţinute în 15 ianuarie 2002 cu tema “Indicaţiile şi 
rezultatele tratamentului chirurgical în malformaţiile congenitale ale 
copilului”;  

▫  Diploma mileniului III pentru Cartea Universitară, acordată lucrării 
“Carcinoamele renale” 2005, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”;  

▫  Diplomă de excelenţă - 15 ani de învăţământ superior, la aceeaşi 
universitate, 2005; 

▫  Diplomă de excelenţă acordată de Academia de Ştiinţe Medicale 
din România cu ocazia aniversării a 100 de ani de Urologie românească, 
2009;  

▫  Diplomă de excelenţă la 20 de ani de la înfiinţarea Universităţii de 
Vest “Vasile Goldiş” 2010; 

▫  Diplomă omagială “Vasile Goldiş” (150 ani de la nastere), 2012;  
▪ Recunoaştere în cărţi: 
▫  Selecţionare în Fundaţia “Octavian Fodor” în volumul “Medici şi 
Farmacişti români de seama ai începutului de mileniu” 2001;  

“Who”’s who medical (ISBN 973-87080-5-2 ed. Pegasus Press 2006), 
Enciclopedia personalităţilor lumilor medicale contemporane din România şi 
diasporă. 

 
 


