
În a doua parte a anului în curs au avut loc în åarã trei 
reuniuni ætiinåifice de tradiåie æi prestigiu æi, participând 
nemijlocit la aceste lucrãri, mã simt obligat sã le prezint pe
scurt realizãrile. 

I. Reuniunea Internaåionalã de Chirurgie, Iaæi (Palatul
Culturii æi Hotel „Ramada”);

II. Conferinåele Institutului Regional de Oncologie Iaæi
(24-27 decembrie 2016) (Hotel Internaåional, Complex
„Ramada”);

III. Zilele Universitãåii de Medicinã æi Farmacie din Tg.
Mureæ (5-9 decembrie – sãlile UMF Tg. Mureæ).

I.I. Reuniunea Internaåionalã de Chirurgie Reuniunea Internaåionalã de Chirurgie 
Iaæi (6 – 8 octombrie 2016)Iaæi (6 – 8 octombrie 2016)

Aceastã reuniune de chirurgie a avut drept organizator 
UMF „Grigore T. Popa” Iaæi, prin Clinica I Chirurgie æi s-a 
desfãæurat sub patronajul Societãåii Române de Chirurgie
(SRC), Academiei de Ætiinåe Medicale, Asociaåiei Române de
Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreaticã şi Transplant Hepatic,
Societãåii Române de Chirurgie de Urgenåã æi Traumatologie
(SRCUT), Colegiului Medicilor din România, Fundaåiei
„Epitropia Spitalului Sf. Spiridon”.

Au participat numeroşi chirurgi din centrele universitare,
judeåene şi municipale din åarã, precum şi invitaåi din
Republica Moldova, Ucraina şi Comunitatea Europeanã. 

Preşedintele congresului a fost dl. prof. univ. dr. Ştefan
Octavian Georgescu, şeful Clinicii I Chirurgie, iar ceremonia
de deschidere a avut loc în fastuoasa Salã a Voievozilor din
Palatul Culturii din Iaşi, recent renovat, salã în care prof.
Franco Stagnitti de la Universitatea „La Sapienza” din Roma,
Italia, a susåinut conferinåa „The rescue surgery: la dernière 
frontière chirurgicale”. Remarcãm sesiunea de demonstraåii 
practice „Vivano - terapia cu presiune negativã” în care Kinga
Bakos (Paul Hartmann) a prezentat conferinåa „Terapia Vivano -
o singurã terapie, multiple aplicaåii”. Ar  mai fi de amintit sesiuni
de comunicãri care s-au bucurat de un binemeritat succes: 

- Urgenåe chirurgicale, trauma (moderatori: Fl. Popa, 
M. Beuran, Gh. Rojnoveanu, M. Anastasiu);

- Rezecåii hepatice æi transplant hepatic (moderatori: 
I. Popescu, V. Hotineanu, N. Al-Hajjar, I. Brezean;

- Patologie iatrogenã (moderatori: G. Ungureanu, Æt.
Georgescu, I. Georgescu, C. Burcoveanu);

- Varia chirurgie oncologicã (moderatori: Gh. Ghidirim,
M. Beuran, E. Brãtucu, P. Achimaæ-Cadariu, G.
Dimofte);

- Chirurgie hepaticã (moderatori: V. Braşoveanu, 
V. Grigorean, C. Lupaşcu, D. Sabãu);

- Varia chirurgie minim invazivã (moderatori: 
S. Constantinoiu, Æt. Neagu, C. Duåã, R. Seicean);

- Chirurgie biliarã (moderatori: S. Constantinoiu, 
C. Copãescu, Gh. Rojnoveanu, V. Tomulescu);

- Chirurgie pancreaticã (moderatori: S. Barbu, T.
Dumitraşcu, A. Miron, V. Şurlin). 

Sesiunea de postere a fost foarte bine organizatã, precum æi
sesiunea pentru rezidenåi „Cazuri clinice deosebite”, având ca
moderatori pe Cr. Lupaæcu æi Lidia Ionescu. 

II.II. Conferinåele Institutului Regional de OncologieConferinåele Institutului Regional de Oncologie
Iaæi (24 – 27 decembrie 2016)Iaæi (24 – 27 decembrie 2016)

Conferinåele au avut drept organizator Asociaåia Institutului
Regional de Oncologie Iaæi, cu acreditare ætiinåificã din
partea IRO Iaæi, UMF „Grigore T. Popa” Iaşi şi Colegiul
Medicilor din România, Iaşi, având ca preşedinte al
Comitetului de Organizare pe domnul prof. dr. Lucian
Miron, şeful Clinicii de Oncologie IOR.

Din comitetul ştiinåific au fãcut parte personalitãåi din
diferite specialitãåi medicale cu profil oncologic din Iaşi şi din
åarã, iar ca speakeri invitaåi din strãinãtate îi amintim pe: 

Abdelkarim Aloweidi (Amman, Iordania), Reyad Abbadi
(Bristol, UK), Ferdinand Bauer (Munchen, Germania), Silviu
Brill (Tel Aviv, Israel), Carlo Castoro (Padova, Italia), James
Lorens (Bergen, Norvegia), Franck Pages (Paris, Franta), Rupert
Pearse (London, UK), 

Doru Paul (New York, USA), Christoph Peters (Freiburg,
Germania), Philip Quirke (Leeds, UK), Franco Roviello
(Siena, Italia), Eric Tang (Manchester, UK). 

Lucrãrile congresului s-au desfãşurat în sãlile de conferinåe
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ale Hotelului Internaåional din Iaşi şi ale Complexului „Palas”
Iaşi, o parte din cursurile precongres s-au desfãşurat în
amfiteatrele IRO Iaşi. Amintim pe cele mai importante:

- Ce este nou în terapiile cancerului în anul 2016?
Director de curs: Prof. Dr. Lucian Miron

- Hiperoxia - avem motive de îngrijorare? Directori de
curs: Prof. Dr. Ioana Grigoraæ, Prof. Dr. Rupert Pearse

- Imunologie fundamentalã æi aplicaåii în oncologie,
Director de curs: Æerban Negru

- Actualitãåi în terapia durerii la pacientul oncologic,
Directori de curs: Æef Lucr. Dr. VladimirPoroch, Prof.
Dr. Ostin Mungiu

- Workshop: ”sângele, singurul medicament fãrã antidot”
Securitate transfuzionalã - trasabilitatea sângelui æi a
probelor biologice, Director de workshop: Dr. Lavinia
Scripcaru

- Actualitãåi în tratamentul cancerului gastric, Director
de curs: Prof. Dr. Viorel Scripcariu

- Implicarea fizicii medicale în oncologie, director curs:
C. Buzea

Cu aceastã ocazie a avut loc æi o lansare de carte:
„Oncologie generalã”, sub redacåia prof. dr. Lucian Miron,
având un colectiv valoros de autori din diferite specialitãåi
oncologice (biologia celulei canceroase, chimioterapie,
radioterapie, imunoterapie, chirurgie oncologicã).

Au luat cuvântul prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu æi prof.
univ. dr. Silviu Constantinoiu, care au subliniat valoarea cãråii,
a noilor date incluse în diferite capitole æi faptul cã se adreseazã
oricãrui medic indiferent de specialitate, medicului de familie,
rezidenåilor æi studenåilor. 

Din tot programul ætiinåific foarte bogat al congresului aşi
vrea sã insist asupra celui de chirurgie oncologicã care s-a 
desfãæurat în Sala Rossini din cadrul Complexului Palas Iaæi. 

În prima sesiune consacratã cancerului tubului digestiv
superior (moderatori: Franco Roviello - Siena, Carlo Castoro -
Padova, Silviu Constantinoiu - Bucureæti) au avut loc trei 
conferinåe foarte interesante:

1. Hybrid minimally invasive esophagectomy (C. Castoro);
2. Surgical treatment of gastric cancer: current trend 

(F. Roviello);
3. Accidentele intraoperatorii æi complicaåiile postoperatorii

ale esofagectomiei minim invazive (S. Constantinoiu, F.
Achim, A.Constantin, M. Gheorghe, Laura Popa).

precum æi comunicãri apreciate:
1. Managementul fistulelor anastomotice esofagiene la

pacienåii oncologici (Rodica Birla, S. Constantinoiu).
În sesiunea consacratã managementului în cancerul de rect

(moderatori: Philip Quirke - Leeds, Ferdinand Bauer -
München, Viorel Scripcariu - Iaæi) s-au åinut 4 conferinåe care
au abordat cvasiexhaustiv urmãtoarea problematicã: 

1. Quality of pathology in rectal cancer surgery - P. Quirke;
2. Importanåa terapeuticã a stadializãrii cancerului rectal cu

RMN multiparametric - F. Bauer; 
3. Valoarea evaluãrii pe piesa de rezecåie, prin scorul

DWORAK, a eficienåei terapiei neoadjuvante în 
cancerul de rect jos situat - M. Danciu; 

4. Abordul multidisciplinar al tratamentului cancerului de

rect - experienåa unei singure echipe chirurgicale - V.
Scripcariu.

În sesiunea consacratã cancerelor colo-rectale (moderatori:
Frank Pages - Franåa, Gabriel Dimofte - Iaæi, Traian Pãtraæcu -
Bucureæti).

1. The immunoscore for the monitoring of the colon 
cancer patients; results of the international SITC vali-
dation study. What are the next steps? - F. Pages; 

2. Improving outcomes in colon cancer - P. Quirke; 
3. Diagnosticul æi tratamentul multidisciplinar în cancerul

de rect – limite - D. Georgescu, T. Pãtraæcu; 
4. Riscul de recurenåã al cancerului colorectal æi infiltratul

de celule T citotoxice în åesutul peritumoral - S. Luncã,
G. Dimofte;

5. Evaluarea statusului tumoral æi limfoganglionar în 
cancerul de rect jos situat tratat neoadjuvant - D.V.
Scripcariu, V. Scripcariu; 

6. TME afecteazã confortul urinar æi digestiv la pacienåii
cu cancer rectal - V. Porumb, N. Velenciuc, S. Luncã,
G. Dimofte;

7. Valoarea clinicopatologicã æi prognosticã a statusului
ganglionar în cancerul de colon - Ana-Maria Muæinã, 
V. Scripcariu; 

8. Amputaåia rectalã celioscopicã - Valentina Munteanu,
C. Bradea, Isabela Afrãsânei.

Dintre lucrãrile consacrate simpozionului „Cancerele 
digestive” (moderatori: Reyad Abbadi – Bristol UK, Dragoæ
Predescu - Bucureşti, Sorinel Luncã - Iaşi) remarcãm conferinåa
„The surgical management of hilar cholangiocarcinoma” - R.
Abbadi. 

Amintim şi workshop-ul dedicat tehnicii efectuãrii anasto-
mozelor digestive, hand-made şi cu staplere, având directori 
de curs pe prof. John Lotz (UK) æi prof. Gabriel Dimofte 
(IOR Iaæi).

Remarcãm æi calitatea deosebitã a 41 de postere cu 
tematicã din diferite specialitãåi oncologice, precum æi
sesiunea consacratã îngrijirilor paliative (atât de necesare 
bolnavului oncologic, mai ales în faza terminalã a bolii), eticii
æi calitãåii vieåii, având ca moderatori pe Diana Viorela
Artene, Elena Toader æi Vladimir Poroch. 

În concluzie, o reuniune medicalã de înalt nivel, cu 1100
de participanåi, cu numeroæi invitaåi strãini de mare valoare
(care au prezentat conferinåe de înalt nivel ætiinåific), dar æi cu
medici români valoroæi din toate centrele importante din åarã.
32 de companii farmaceutice æi din industria dispozitivelor
medicale au asigurat o expoziåie medicalã reuæitã æi foarte 
vizitatã de cãtre participanåi. În final, æi un cuvânt de laudã
firmei organizatoare a congresului („Eventer” din Iaşi) care a
asigurat o desfãşurare perfectã a lucrãrilor şi, împreunã cu
comitetul de organizare, un program social şi cultural deosebit. 

III.III. Simpozionul Chirurgie I Simpozionul Chirurgie I 
„Realizãri deosebite în chirurgie” - Tg. Mureæ„Realizãri deosebite în chirurgie” - Tg. Mureæ

Manifestare ætiinåificã chirurgicalã de mare tradiåie, organizatã
încã de pe vremea prof. Em. Bancu, rectorul universitãåii æi con-
tinuatã de urmaæul sãu la catedrã, prof. Constantin Copotoiu)
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s-a desfãæurat în ziua de 7 decembrie a.c. în amfiteatrul noului
sediu al Facultãåii de Farmacie, în cadrul „Zilelor UMF Tg.
Mureæ” 5-9 decembrie 2016.

Sesiunea a fost precedatã de comemorarea prof. dr. Lax
Emeric, distins radiolog din Tg. Mureæ, fost deåinut în largul de
la Dachau (emigrat în Israel) æi a fost fãcutã de fiica sa, 
doamna prof. dr. Vera Leibovici (în prezenåa rectorului, pro-
rectorilor æi a decanilor UMF TG. Mureæ). Au fost prezenåi
chirurgi din Tg. Mureæ æi centrele universitare Bucureæti æi Cluj
Napoca. 

Sesiunea a debutat cu o prelegere magistralã prezentatã de
un fost student al UMF Tg. Mureæ, dr. Ferdinand Bauer, 
directorul unei clinici private de imagisticã din Bavaria,
Germania, nelipsit de la ultimele congrese ale chirurgilor
români: „Stadializarea cancerului rectal mijlociu şi jos situat, cu
ajutorul rezonanåei magnetice” – Bauer Ferdinand.

Remarcãm urmãtoarele conferinåe: 
- Viitorul în chirurgie – Beuran M. 
- Valoarea manometriei pre-, intra-, şi postoperatorie în

chirurgia achalaziei cardiei – Constantinoiu S., Hoarã P.
- Progrese în tratamentul chirurgical al sânului în context

multidisciplinar şi epidemiologic. Experienåa unui 
centru teråiar – Patriciu Achimaş Cadariu, Vlad C.,
Listencu C, Lazãr G, Ignat L, Puşcaş E, Irimie Al. 

- Utilizarea tehnicilor oncoplastice în chirurgia conserva-
toare a cancerului mamar. Experienåa Clinicii Chirurgie

1, Spitalul Clinic Judeåean Mureş – Georgescu R., Roşca
Ancuåa, Cosma D., Sorlea S., Crãciun C., Pascarenco
G., Coroş M.F.

- Pancreatita acutã la pacienåii cu insuficienåã renalã
cronicã, riscuri, evoluåie clinicã, posibilã etiologie –
Radu P., Popa Fl., Strâmbu V.

- Actualitãåi în tratamentul chirurgical al patologiei 
pancreatice – Bartoş A, Stoian R, Iancu C.

- Anastomoza pancreatico-gastricã-tehnicã modificatã –
Copotoiu C., Bud V, Molnar C.

- Rolul chirurgiei vasculare în extensia indicaåiilor de
exerezã a tumorilor benigne şi maligne – Ciuce C.

- Modelarea tratamentului chirurgical al guşilor raportat
la variantele lor funcåionale, nodulare şi autoimune –
Olteanu G., Mironiuc A. 

- Variantele tehnice de includere a plasei de polipropilenã
în peretele abdominal – Munteanu V.

- Cancerele rectale jos situate – opåiune terapeuticã –
Molnar C., Bud V, Copotoiu C.

- Valoarea practicã a nodulului limfatic santinelã în 
limfadenectomia din cancerul gastric – Bara T., Bara
T. Jr.

Sesiunea s-a bucurat de un deplin succes. Organizatorii au
invitat participanåii seara, la Palatul Culturii din Tg. Mureş la
un minunat concert de colinde susåinut de corul „Madrigal”
din Bucureşti (dirijor Ana Ungureanu).  


