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IN MEMORIAM
PROF. DR. IOANA-ALINA ANCA (1957-2015)

Î

n dimineaţa zilei de 8 iunie 2015, comunitatea
pediatrică românească a primit o veste deosebit
de tristă: s-a stins din viaţă la o vârstă tânără, după
o lungă şi exemplar de demnă luptă cu o boală necruţătoare, iubita noastră colega Ioana-Alina Anca.
Încerc cu sufletul întunecat de durere să reamintesc parcursul încărcat de roade al acestei excepţionale pediatre.
Născută la 28 aprilie 1957 în Bucureşti, într-o
familie de distinşi discipoli ai lui Esculap (tatăl
Domniei Sale fiind ilustru Profesor şef de catedră
de Farmacologie la UMF „Carol Davila“ Bucureşti
şi fost decan al Facultăţii de Medicină din Craiova,
iar mama, de asemenea, un medic de valoare),
Ioana-Alina Anca a urmat studii elementare, gimnaziale şi liceale în oraşul natal, absolvind ulterior
Facultatea de Pediatrie a IMF Bucureşti în 1983
după studii strălucite, ca şef de promoţie, cu media
generală 9,98.
S-a pregătit în continuare în cadrul rezidenţiatului
în Bucureşti, devenind medic specialist şi, în final,
medic primar pediatru în 1994. Ca urmare a pasiunii
pentru ecografia pediatrică, dobândeşte competenţa
de ecografie generală în 1997, iar în cel de-al doilea
domeniu în care s-a ilustrat profesional, Cardiologia
pediatrică – obţine un atestat de studii complementare în 2006.
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Prof. Dr. Ioana-Alina Anca şi-a desăvârşit pregătirea profesională în cadrul a numeroase cursuri
în ţară şi în străinătate, toate absolvite cu rezultate
excepţionale (ecografie pediatrică, cardiologie pediatrică, boli infecţioase şi vaccinologie, buna practică în cercetare, sănătate publică şi management
sanitar, managementul spitalelor etc.)
În 2006 i se acordă înaltul titlu de Doctor în Medicină, ca urmare a susţinerii publice a tezei „Valoarea investigaţiilor ecocardiografice în bolile
congenitale de cord la copil“, primită cu deosebit
interes şi satisfacţie de lumea pediatrilor bucureşteni.
Activitatea didactică a Ioanei-Alina Anca constituie un alt domeniu în care a strălucit, urcând şi
promovând prin concurs toate treptele parcursului
profesional: asistent universitar (1990-1994), şef
de lucrări (1994-2002), conferenţiar universitar
(2002-2008) şi profesor universitar (2009-2015) la
Catedra de Pediatrie de la Spitalul Clinic „Prof. Dr.
Alfred Rusescu“ al UMF „Carol Davila“ din
Bucureşti. Din această postură a susţinut cursuri
universitare, a îndrumat instrucţia practică şi a condus studiile de licenţă a numeroase generaţii de studenţi, dovedindu-se un cadru didactic excepţional
informat, cu deosebite calităţi de a împărtăşi cunoştinţele, ca şi cu o atitudine corectă şi protectoare
faţă de tinerii discipoli. A fost totodată şi coordonatoare a activităţii şi reprezentantă a Catedrei de
Pediatrie a Spitalului Clinic „Prof. Dr. Alfred
Rusescu“ în Consiliul Profesoral al Facultăţii de
Medicină şi în Senatul UMF „Carol Davila“,
Bucureşti.
În învăţământul postuniversitar, Domnia Sa a
coordonat cursurile pentru medicii rezidenţi în specialităţile Pediatrie, Neurologie, Genetică şi Medicină de Familie, precum şi cursurile pentru medicii
specialişti din aceleaşi domenii. Ca urmare a deosebitelor competenţe în Ecografia pediatrică, Prof.
Dr. Ioana-Alina Anca a fost nominalizată coordonatoare a stagiului de Ecografie transfontanelară
pentru rezidenţii de Neurologie, Pediatrie şi Neuropsihiatrie infantile.
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O încununare a activităţii didactice de mare valoare a Domniei Sale a fost desemnarea în calitate
de conducătoare de studii doctorale în anul 2011.
De o deosebită amploare şi cu rezultate remarcabile a fost şi activitatea de cercetare ştiinţifică a
Domniei Sale, care a îmbrăţişat numeroase ramuri
ale Pediatriei, materializându-se în 9 articole publicate „in extenso“ şi 10 rezumate în reviste cotate
ISI, 14 articole în reviste indexate în baze de date
internaţionale, precum şi în numeroase studii apărute în volumele unor manifestări internaţionale de
prestigiu. De asemenea, Prof. Dr. Ioana-Alina Anca
a fost investigator ştiinţific principal în 3 studii
multicentrice internaţionale, ca şi membră a colectivului de cercetători ce a obţinut prin competiţie 4
granturi naţionale CEEX.
Cunoştinţele strălucite, profunde, şi experienţa
dobândită au stat la baza redactării unor monografii
şi cursuri pentru studenţi şi tineri specialişti pediatri,
dintre care voi reaminti: „Ecografia transfontanelară
la nou-născuţi şi sugari – abordare practică“ (autor
unic, Editura Medicală, Bucureşti, 2007), volumul I
al „Tratatului de Pediatrie“ sub redacţia Prof. Dr.
Fl. Iordăchescu (coordonatoare, Editura Naţională,
Bucureşti, 2001), „Compendiu de Pediatrie“ sub
redacţia Prof. Dr. A. Georgescu (autoare a 12 capitole în fiecare din cele 3 ediţii, Editura BIC ALL,
Bucureşti 2002, 2005 şi 2009), „Tratatul de Ultrasonografie Clinică“ sub redacţia R.I. Badea, S.M.
Dudea, P.A. Mircea, M. Stamate (autoare a 3 capitole din volumul al III-lea al lucrării, Editura
Medicală, Bucureşti, 2009) şi – în fine –
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uz uman înregistrate în România“ (coautoare la
ediţiile 1998, 1999, 2000 şi 2001).
Prof. Dr. Ioana-Alina Anca a depus şi o remarcabilă activitate managerială în domeniul medicosanitar în calitate de coordonatoare a Secţiei Pediatrie II a IOMC, de preşedintă a Comitetului etic
şi membră în Consiliul ştiinţific al IOMC.
Pentru meritele deosebite în domeniul profesional, ca şi pentru spiritul de iniţiativă şi capacitatea de a-şi mobiliza colegii în dificila misiune
de a reforma sistemul medical românesc, Domnia
Sa a fost aleasă Vicepreşedintă a Societăţii Române
de Pediatrie Socială. A fost membră a numeroase
societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi
membră fondatoare a Grupului de Cardiologie Pediatrică al Societăţii Române de Cardiologie.
Fireşte, aş putea adăuga multe alte realizări în
cadrul unei cariere profesionale, didactice şi sociale
deosebite. Vreau însă – în încheierea acestui scurt
memento – să subliniez minunatele calităţi umane
ale personalităţii Prof. Dr. Ioana-Alina Anca.
Ne vor lipsi calmul şi delicateţea, verticalitatea,
sobrietatea, dar şi umorul fin al acestei adevărate
personalităţi medicale româneşti, precum şi francheţea şi căldura cu care ştia să interacţioneze atât
cu colegii şi discipolii, cât şi cu copii şi părinţii
care-şi căutau salvarea în actele profesionale ale
acestei excepţionale pediatre.
Vom rămâne, alături de familia greu încercată,
cu imaginea luminoasă a unei fiinţe dragi a cărei
pierdere nu va putea fi niciodată înlocuită.
În numele colegilor pediatri,
Prof. Dr. C. Arion

