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AL XII-LEA SIMPOZION AL SECŢIUNII ROMÂNE A IASGO 

 

 
În perioada 13-16 aprilie 2011, a avut loc la Bucureşti, la Rin Grand Hotel, cel 

de-al XII-lea Simpozion al Secţiunii Române a IASGO, organizat de Academia 
Oamenilor de Ştiinţă din România, IASGO, Asociaţia Română de Chirurgie Hepato-
Bilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic (ARCHBPTH), Societatea Română de 
radioterapie, Asociaţia Română pentru Chirurgie Endoscopică şi Alte Tehnici 
Intervenţionale, Societatea Română de Endoscopie Digestivă, Euro-Asian Liver 
Transplantation Society (EALTS), Institutul Clinic Fundeni, Fundaţia Dan Setlacec.  

În cadrul manifestărilor au fost găzduite şi cel de-al II Congres al EALTS, care 
s-a desfăşurat în perioada 14-15 aprilie, şi cel de-al V-lea Simpozion Naţional al 
ARCHHBPTH. Pe 15 aprilie s-a serbat şi a VII-a ediţie a Zilei Naţionale a 
Transplantului în România. 

Manifestările ştiinţifice şi expoziţiile din cadrul acestor evenimente au fost 
completate, pre-simpozion, de trei cursuri de educaţie medicală continuă destinate 
tinerilor specialişti, în care s-au discutat ultimele noutăţi în domeniu:  

Endoscopia intervenţională în afecţiunile tubului digestiv, pancreasului şi căilor 
biliare; Curs clinic interdisciplinar în carcinomul hepatocelular; Tehnici chirurgicale 
minimal-invazive în patologia colorectală.  

Au participat ca invitaţi speciali peste 60 de specialişti de renume din România 
şi din alte ţări, din care amintim pe Prof. Dr. Nikolaos Lygidakis, secretar general al 
IASGO (Atena, Grecia), Prof. Dr. Domenico Forti (Milano, Italia9, Prof. Dr. Christoph 
Broelsch (Essen, Germania), Prof. Dr. Christoph Zielinski (Viena, Austria). 

După deschiderea oficială a simpozionului, din Sala Berlin, Prof. Dr. I. Popescu 
a susţinut conferinţa „Specialitatea de chirurgie hepato-bilio-pancreatică: Actualităţi şi 
perspective”. 

Sesiunea de chirurgie hepatică a abordat teme diverse: enucleerea tumorală, 
intervenţie de elecţie în hemangioamele hepatice gigante (I. Câmpeanu), chistul hidatic 
hepatic între chirurgia clasică şi abordul minim-invaziv (F. Lazăr), variantă de abord 
laparoscopic a chistului hidatic de segment VII hepatic, abordul robotic al chistului 
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hidatic hepatic (S. Păun), tumori benigne de căi biliare care mimează tumorile Klatskin 
(T. Dumitraşcu), tratamentul cu ultrasunete de înaltă intensitate al tumorilor hepatice 
maligne (C. Tiu). 

Două conferinţe magistrale au încheiat sesiunea: Prevenirea recidivelor 
intrahepatice după tratamentul chirurgical radical al metastazelor hepatice de origine 
colorectală (N.J. Lygidakis), Momentul rezecţiei hepatice în metastazele hepatice 
sincrone de origine colorectală (I. Popescu).  

În sesiunea de chirurgie pancreatică au fost dezbătute probleme importante ale 
tratamentului patologiei maligne pancreatice: rezecţia vasculară în bloc în carcinomul 
pancreatic cu E.F. Yekebas (Hamburg), principiile rezecţiei în carcinomul pancreatic 
cefalic – rolul esenţial al mezopancreasului (I. Popescu), tactica şi tehnica chirurgicală – 
principala cauză a complicaţiilor duodenopancreatectomiei cefalice (C. Iancu), 
principiile rezecţiei în cancerul pancreatic corporeocaudal (S. Barbu), 
pancreatojejunostomia – anastomoză cu risc după duodenopancreatectomia cefalică (E. 
Brătucu), managementul icterului obstructiv în cancerul pancreatic (M. Beuran), 
managementul fistulelor pancreatice postoperatorii (Tr. Pătraşcu), şuntul biliar şi 
obstructiv în neoplaziile avansate (I. Lică), conduita în diagnosticul şi tratamentul 
cancerului pancreatic corporeocaudal (A.H. Nadin).  

În prima secţiune de chirurgie digestivă au fost abordate: aspecte ale terapiei 
chirurgicale în cancerul esofagian (C. Turculeţ), stenoze tumorale de esofag superior 
depăşite oncologic (D. Sabău), tumorile maligne ale intestinului subţire (E. 
Târcoveanu), tumori mucinoase apendiculare sincrone tumorilor borderline ovariene 
(M. Anastasiu), GIST gastric gigant (V. Calu), prezent şi perspective în cancerul 
rezecabil de rect (Fl. Popa), complicaţiile anastomotice în chirurgia colorectală de 
urgenţă (I. Lică), rezultate în chirurgia cancerului de rect (C. Duţă), abordul 
laparoscopic versus open în rezecţiile colorectale (V. Binţinţan). 

Simpozionul „NOVARTIS în oncologie” a prezentat abordarea multidisciplinară 
în gestionarea tumorilor digestive rare, tumori neuroendocrine şi GIST (V. Tomulescu, 
V. Ştefănescu, V. Herlea).  

Sesiunea multidisciplinară „Abordarea radio-chimioterapică în tumorile 
digestive” a dezbătut: impactul anti-EGFR în cancerul metastatic de colon (C. Zielinski, 
Viena), concepte chirugicale în cancerul colorectal local avansat şi metastatic (B. 
Teleki, Viena), radioterapia selectivă intrahepatică cu Itrium90 în tratamentul 
metastazelor hepatice de origine gastrointestinală (I.G. Ron, Tel-Aviv), trastuzumab în 
tratamentul cancerului gastric R2 pozitiv (Rodica Anghel), chimioterapia în cancerul 
pancreatic (A. Croitoru), radiochimioterapia concomitentă în cancerul colorectal avansat 
local (V. Nagy). 

Sesiunea ARCE, „Abordarea minim invazivă în chirurgia oncologică” a analizat: 
abordarea minim invazivă a tumorilor rectale - robotic versus laparoscopic (I. Popescu), 
chirurgia robotică a cancerului gastric local avansat (C. Vasilescu), abordul minim 
invaziv în chirurgia hepatică (D. Hrehoreţ), chirurgia endoscopică transanală a tumorilor 
rectale (V. Binţinţan), splenopancreatectomia laparoscopică pentru leziuni pancreatice 
caudale (C. Copăescu), esofagectomia toracoscopică robotică pentru adenocarcinom 
esofagian mediotoracic (V. Tomulescu). 

Prima sesiune de transplant a adus în discuţie prelevarea în bloc de ficat şi 
pancreas (R. Zamfir), modificări hemodinamice în circulaţia splanhnică după 
transplantul hepatic (K. Katzarov, Sofia), transplantul hepatic de la donator viu cu 
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hemificat drept (V. Braşoveanu), ischemia şi leziunile de reperfuzie în transplantul 
hepatic (E. Odisseeva, Sofia). 

A doua sesiune de transplant hepatic a reunit nume celebre ale transplantului 
european: C.E. Broelsch (Essen) – Transplantul de ficat in era MELD şi numărul limitat 
de donatori; De Carlis (Milano) – Dincolo de criteriile Milano – cum putem selecta mai 
bine pacienţii cu HCC în vederea transplantului hepatic; Rampoldi (Milano) – 
Diagnosticul şi tratamentul complicaţiilor de la donatorul viu; A. De Gasperi (Milano) – 
Infecţii precoce după transplantul de ficat; M. Dayangac (Istanbul) – Noi criterii de 
selecţie în transplantul hepatic pentru carcinomul hepatocelular; I. Popescu – 
Transplantul de ficat, experienţa românească.  

În ultima sesiune de transplant s-au discutat noutăţi în transplantul pediatric (S. 
Yilmaz, Turcia), radiologia perioperatorie în transplantul hepatic de la donatorul viu (R. 
Killi, Istanbul), donatorii marginali în transplantul hepatic de la donatorul viu (Y. Tokat, 
Istanbul), transplantul hepatic domino (I. Popescu), transplantul hepatic în experienţa 
Spitalului Militar Central Sofia (N. Vladov, Sofia). 

Simpozionul s-a încheiat cu a treia sesiune de oncologie digestivă în care au fost 
prezentate: tratamentul multimodal al HCC (I. Popescu), valoarea prognostică a 
raportului dintre numărul ganglionilor metastazaţi şi numărul total de ganglioni 
examinaţi în cancerul gastric (D. Munteanu), tratamentul chirurgical al metastazelor 
pulmonare de origine digestivă (Th. Horvat), rezecţii multiorgan pentru cancerele 
pelvine.  

Ambianţa plăcută din Rin Grand Hotel, discuţiile academice, participarea 
internaţională de valoare şi organizarea perfectă, cu marca I. Popescu au completat 
reuşita acestei manifestări. 

 
 

Eugen Târcoveanu 
 


