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AL XVI-LEA SIMPOZION FRANCOFON DE ENDOCRINOLOGIE
Iaşi, 14-16 mai 2008

Din 1984, Clinica de Endocrinologie a
Spitalului Universitar „Sf. Spriridon” Iaşi,
condusă de prof. Dr. Eusebie Zbranca, a organizat
anul, în luna mai, simpozionul de endocrinologie
clinică, sub auspiciile Societăţii Române de
Endocrinologie. Începând din 1986, acest
simpozion a devenit francofon. În 2003, în
colaborare
cu
Societatea
Franceză
de
Endocrinologie, acelaşi colectiv entuziast a
organizat la Iaşi Congresul Francofon de
Endocrinologie. În anii care au urmat, graţie
tradiţiei şi colaborării cu specialişti de marcă din
spaţiul francofon, au participat personalităţi ale
endocrinologiei europene din Franţa, Belgia,
Portugalia, Elveţia, Albania, Serbia şi România.
Ajuns la a XVI-a ediţie, simpozionul
francofon de endocrinologie a reunit în acest an,
pentru prima dată, endocrinologi şi chirurgi din
România, Franţa, Italia, Belgia şi Serbia. Echipa
italiană, cea mai numeroasă, a fost formată din 8
chirurgi, conduşi de prof. Giancarlo Biliotti (Florenţa), preşedintele Societăţii Italiene
de Chirurgie Endocrină.
Temele simpozionului au fost generoase şi au abordat actualităţi în
endocrinologie şi chirurgie endocrină. Lucrările sub formă de comunicări orale, sesiuni
video şi postere s-au desfăşurat în Aula Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.
T.Popa” Iaşi şi la Institutul de Anatomie, spaţiu încărcat de spiritul ştiinţific al lui Gr. T.
Popa.
La deschiderea festivă a simpozionului, la care au participat Ministrul
Învăţământului, directorul Centrului Cultural Francez şi oficialităţi locale, preşedintele
simpozionului, Prof. Dr. E. Zbranca a prezentat evoluţia endocrinologiei la Iaşi şi
istoricul desfăşurării acestui simpozion tradiţional, care a luat naştere într-un mediu
fertil, ale cărui origini se întind pană în secolul trecut, fiind legate de numele C. Parhon,
Gr. T. Popa, Maria Brise, Vera Pencea.
Invitaţii au putut admira, de la nivelul etajului XIII al Hotelului Unirea, unde s-a
desfăşurat cocktailul, frumuseţea oraşului Iaşi, aşezat pe cele 7 coline. Vizitarea
oraşului, curat, cu flori de primăvară, cu oameni calmi, ospitalieri, cu biserici şi
monumente la tot pasul, a lăsat o impresie plăcută oaspeţilor, începând cu Sala Paşilor
Pierduţi, Palatul Culturii, mănăstirile Golia şi Cetăţuia, Catedrala Mitropolitană,
Universitatea de Medicină şi terminând cu primirea oficială la Palatul Roznovanu.
În cursul dimineţii de joi, 15 mai 2008, au fost prezentate lucrări şi conferinţe de
actualitate: Diabete et osteoporose (Prof. dr. G. Weryha, Nancy), Maladie de Cushing à
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forme cyclique. Pièges du diagnostic et difficultés du traitement (M. Malinsky, Paris),
Hypogonadismes hypogonadotropes par déficience en LH” (M.C. Burlacu), L’anorexie
mentale est-elle une maladie psychiatrique ? Apport de la neuro-imagerie. (B.Găluşcă),
Les analogues de la vitamine D, tuer plusieurs mouches d’un seul coup (D. D.
Branişteanu), Lait et produits laitiers dans la prévention et le traitement des maladies
de pléthore (C. Jaffiol, Montpellier) etc.
După-amiază, lucrările au îmbinat profilul endocrin cu cel chirurgical. A fost
prezentată experienţa Clinicii III Chirurgie Iaşi în chirurgia tiroidei (A. Grigorovici),
Tiroidectomiile totale în statistica Clinicii I Chirurgie (D. Niculescu), La calcémie,
facteur conditionnant d’un précoce renvoi après ablation totale de la thyroïde
(recherche conduite sur 206 patients) (G. Billioti, Florence), Gravitatea asocierii bolii
Basedow cu miastenia gravis (C. Vulpoi), Poliendocrinopatia autoimună tip I (C.
Ghervan), Thyroïdites auto-immunes à forme hyperalgiqu”( M. Malinsky, Paris),
Diagnostic différentiel dans les adénopathie latéro-cervicales (C. Preda).
O sesiune specială a fost dedicată cancerului tiroidian. Prof. R. Dzodic
(Belgrad), a prezentat conceptul chirurgical al ganglionului sentinela în cancerul
tiroidian (Le ganglion sentinelle dans le cancer de la thyroïde), pe o statistică
impresionantă. Prof. A. Catania, Roma a expus experienţa sa privind limfadenectomia
centrală în cancerul papilar (234 cazuri) din 734 cancere papilare operate în ultimii 10
ani,urmărite postoperator între 24 şi 144 luni. Au mai fost prezentate lucrările
Difficultés d’un cas clinique de chirurgie thyroïdienne (G. Damiano, Palermo), Le
traitement du cancer thyroïdien avancé (V. Mogoş), Le traitement chirurgical du
cancer thyroïdien (N. Dănilă), Facteurs pronostiques dans le cancer thyroïdien
différencié non-médulaire (L. Ionescu), Le risque récurrentiel dans la chirurgie
thyroïdienne (D. Niculescu), Difficultés du traitement chirurgical dans les
thyroïdectomies de la totalisation (A. Grigorovici). Fiecare lucrare a fost urmată de
comentarii pertinente, spre beneficiul auditoriului tânăr, care a urmărit prezentările cu
viu interes.
După o zi încărcată, invitaţii au beneficiat de o seara românească în decorul
plăcut al restaurantului Select, la care Prof. G. Werhya (Nancy) a recitat în româneşte
versuri de Mihai Eminescu.
Sâmbătă dimineaţă s-au reluat lucrările dedicate guşilor retrosternale,
neoplaziilor endocrine multiple, tumorilor endocrine pancreatice.
Prof. Nicolosi din Cagliari a prezentat o bogată cazuistică referitoare la 267
cazuri de guşi retrosternale, rezolvate chirurgical fără mortalitate şi o morbiditate
minimă. Prof. Torre, din Genova, a susţinut o conferinţă cu ultimele noutăţi în domeniul
neoplaziilor endocrine multiple şi a prezentat o tiroidectomie totală cu limfadenectomie
centrală la un copil de 5 ani, cu un cancer toroidian medular, dintr-o familie cu MEN.
Prof. Werhya, din Nancy, a expus conferinţa Les paragangliomes de la tête et du cou.
Au mai fost audiate lucrările “Surrénalectomie laparoscopique. Indications,
limites, resultats » (C.Bradea), « Tumeurs endocrines du pancréas” (R.Moldovanu).
Ultimele lucrări au abordat patologia paratiroidă: Aspects chirurgicaux des
parathyroïdes (M.R. Diaconescu, Iaşi), Tumeurs parathyroïdiennes (D. Lăzescu). Prof.
Favia (Padova) a susţinut conferinţa Le cancer parathyroïdien: expérience personnelle,
referitoare la 23 cancere de paratiroidă, selectate dintr-un lot de 516 operaţi pentru
hiperparatiroidism.
La închiderea simpozionului, Prof. Dr. E. Zbranca a înmânat diplome de
participare simbolice oaspeţilor străini, fiecare în parte apreciind în cuvântul lor final
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nivelul înalt ştiinţific al lucrărilor şi, mai ales, al discuţiilor, precum şi ospitalitatea
românească.
A doua zi, invitaţii străini au vizitat mănăstirile Probota, Humor, Voroneţ şi
Sihăstria, unde au fost întâmpinaţi după tradiţie, au primit explicaţii complete în limba
italiană şi franceză şi au descoperit o altă latură a unui univers unic românesc, încărcat
de istorie, religie autentică şi ospitalitate.
Reîntorşi acasa, oaspeţii străini au trimis mesaje de mulţumire faţă de aleasa
primire de la Iaşi: „j'ai été vraiment content d'čtre venu a Iasi, de T'avoir rencontré et
d'avoir connu un peu mieux Ton Pays. J'ai deja envoyé un message au Chef de Faculté
pour proposer un agreement with l'Université de Iasi et j'aurai bientot la reponse (je
crois positive). Tu as été un Collegue extraordinaire pour les mesures d'hospitalité que
Tu as réservé a nous qui étions lŕ pour la premičre fois: pas posible de l'oublier! Le
souvenir de ces trois jours restera exeptionel!” (Prof. G. Biliotti); „I wish to thank you
of your Hospitality, your congress has been so good and so qualifying. It was very
impressive for me and my collegues so I think it will be helpful for us a cooperation in
future. I wiill present results of our experience to the boad of our Society” (Prof. A.
Catania); „Thank you so much for your unbelievable hospitality and your kindness. The
days I spent in Iasi were full of human warmt. My congratulations for your hospital, for
your work and for your staff. I wish we can establish a profitable cooperation between
ourselves and our Universities, also because the city of Padova and Iaşi are twinned”
(Prof. G. Favia).
E. Târcoveanu
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