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AL XV-LEA SIMPOZION FRANCOFON DE ENDOCRINOLOGIE 
IAŞI, 6-8 MAI 2009 

 
Din 1984, Clinica de Endocrinologie a Spitalului Universitar „Sf. Spriridon” 

Iaşi, condusă de prof. Dr. Eusebie Zbranca, a organizat anual, 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 XV-a ediţie, simpozionul francofon de endocrinologie a reunit în 
acest an, pentru a doua oară endocrinologi şi chirurgi din România, Franţa, Italia, 
Germania, Serbia. Echipa  italiană, cea mai numeroasă, a fost formată din 6 chirurgi, 
conduşi de prof. Giancarlo Biliotti (Florenţa), preşedintele Societăţii Italiene de 
Chirurgie Endocrină. 

Temele simpozionului au fost generoase şi au abordat actualităţi în tiroidologie 
şi chirurgie endocrină şi mai ales tumori neuroendocrine, temă propusă de prof Rougier. 
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 directorul Centrului 
Cultural Francez, viceprimarul oraşului Iaşi, Decanul Facultăţii de Medicină. 
Prorectorul UMF Iaşi, preşedintele simpozionului, Prof. Dr. E. Zbranca a prezentat 
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.  

În continuare au fost prezentate 3 lucrări: - L’évaluation de la densité minérale 
osseuse dans les dysgénésies gonadiques ( I Vasile), - Le long chemin de la génétique à 
la clinique- à propos d’un cas ( Carmen Vulpoi ) şi -  Néoplasies endocrines multiples 
de type 2 : à propos de 2 cas ( C ristina Preda). 

În cursul dimineţii de joi, 7 mai 2009, au fost prezentate lucrări şi conferinţe de 
actualitate: "Le sympathique" dans l’anorexie mentale: (B Galusca),: La maigreur 
constitutionnelle: un phénotype qui se précise (B Estour),: L’obésité de l’enfant: 
dépistage, prévention, prise en charge (V Mocanu), Syndrome de Cushing iatrogène 
déterminé par des applications cutanées topiques chez l'enfant et l'adulte. À propos de 
quatre cas ( D Branisteanu), Hypoparathyroïdie: souvent méconnue, de traitement 
difficile ( P Lecomte), Spectrométrie de masse – méthode clinique pour les stéroïdes ( A 
Caragheorgheopol). 

În continuare s-a desfăşurat o masă rotundă, ce a dezbătut o problemă 
importantă – învăţământul postuniversitar în endocrinologie 

O sesiune animată de discuţii aprinse care au fascinat auditoriu a fost sesiunea 
video, care a întrunit 5 prezentări: R Dzodic: Technique chirurgicale des ganglions 
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sentinelles dans le cancer thyroïdien, G Biliotti Stages pré- et périopérateurs de 
l’exploration d’un insulinome occulte, G Biliotti Thyroïdectomie totale: surveillance du 
nerf laryngé inférieur, C Bradea Thyroïdectomie totale vidéo-assistée, E Cotea: 
Réintervention dans la chirurgie du cancer thyroïdien. 

După-amiază, lucrările au îmbinat profilul endocrin cu cel chirurgical. Au fost 
prezentate: Grossesse et hypothyroïdie. Désavantages pour la mère et l’enfant (P 
Bottermann),: Cas cliniques atypiques de thyréotoxicose (R G Gheri), À propos d’un 
cas de thyroïdite de Riedel (M Malinsky), Les énigmes de la thyroïde – cas cliniques (P 
Lecomte).  

O sesiune specială a fost dedicată chirurgiei endocrine: M Saviano: La 
thyroïdectomie totale dans le traitement de la pathologie bénigne, A Nicolossi: 
Technologie et chirurgie thyroïdienne, R Dzodic: Cancer thyroïdien dans le kyste 
thyréoglosse, A Grigorovici: Le microcancer thyroïdien peut-il grever le pronostic des 
patients avec goitre polinodulaire 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 Onyx  

Vineri dimineaţă s-au reluat lucrările dedicate tumorilor neuroendocrine, tema 
principală a congresului . 

După ce prof. Zbranca a  prezentat motivaţia simpozionului, Irina Căruntu a 
expus Clasificarea tumorilor neurorndocrine. În continuare M El Hajjam a susţinut  
conferinţa: Les tumeurs neuroendocrines. Diagnostic, iar L Bandettini La valeur des 
marqueurs sériques dans le diagnostic et le traitement des tumeurs neuroendocrines 
Prof. Ph Rougier: a prezentat magistral Place de la scintigraphie dans l’évaluation et le 
suivi des tumeurs neuroendocrines, iar Cipriana Ştefănescu lucrarea Contribution 
diagnostique du scintigramme au 99mTc Tetrophosmin dans la pathologie 
neuroendocrine. 

Au mai fost audiate lucrările: Manifestations endocrines paranéoplasiques dans 
les malignités de l’enfant (Ingrid Miron), Phéochromocytomes et paragangliomes: 
formes malignes. Apports de la génétique (P Lecomte), Les carcinoïdes bronchiques (B 
Grigoriu), Syndrome de Cushing par sécrétion ectopique d’ACTH (Voichiţa Mogoş). 

Ultimele lucrări au provocat cele mai multe discuţii: Tumeurs neuroendocrines – 
stratégies thérapeutiques (Ph Rougier) – conferinţa centrală a simpozionului, Cinq 
possibilités d'emploi de l'octreotyde dans la clinique des tumeurs endocrines gastro-
entero-pancréatiques (G Biliotti) Difficultés diagnostiques et thérapeutiques dans les 
carcinomes neuroendocrines (L. Miron), Les traitements locaux: chimioembolisation et 
radiofréquence (M El Hajjam), Tumeurs endocrines digestives: traitement chirurgical 
(R. Moldovanu), Aspects cliniques et pathologiques dans les associations thymo-
thyroïdiennes (Lidia Ionescu), MEN 2a: étude clinique et génétique d'une famille 
(Ancuţa Leahu). 

În final E Tarcoveanu a prezentat conferinţa– Florence, berceaux de la 
civilisation. 

La închiderea simpozionului, Prof. Dr. E. Zbranca a înmânat diplome de 
participare simbolice oaspeţilor străini, fiecare în parte apreciind în cuvântul lor final 
nivelul înalt ştiinţific al lucrărilor şi, mai ales, al discuţiilor, capacitatea organizatorică 
de excepţie a tinerei echipe feminine a Clinicii de Endocrinologie din Iaşi,  ospitalitatea 
românească precum şi dorinţa de a reedita acest eveniment peste un an. 
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A doua zi, invitaţii străini au vizitat mănăstirile Neamţ, Sihăstria, Agapia, 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: „ sono rientrato a Firenze molto soddisfatto del congresso di Iasi: una 
partecipazione molto attiva da parte di tutti ed un livello scientifico assai, assai elevato. 
Complimenti!! Io stesso sono stato molto contento dell'attenzione che ha ricevuto la mia 
relazione ed i miei video. Anche il Prof. Zbranca ed i Colleghi Francesi misono 
sembrati sinceri nelle Loro congratulazioni. Grazie caro Eugenio Apresto, spero”, 
Giancarlo Biliotti. 

„Desideri ringraziarTi con tutto il cuore della magnifica occasione che mi hai 
offerto invitandomi a Iasi. E' stato per me un grande onore oltre che un piacere 
partecipare al Tuo Congresso e mi congratulo con Te ed i Tuoi collaboratori per il 
livello scientifico dei lavori. Nello stesso tempo è stato motivo di grande onore e piacere 
l'affetto con il quale ci hai accolto e l'amicizia dimostrata fino all'ultimo minuto prima 
della nostra partenza Mi ha fatto molto piacere anche visitare il Tuo Paese: è stata la 
prima vota che sono venuto in Romania e spero di tornarci. Ti ringrazio di averci fatto 
vedere anche la zona dei Monasteri ed è stato molto interessante anche se immagino. Un 
caloroso abbraccio ed un arrivederci appena possibile, il Tuo amico Massimo”, 
Massimo Saviano. 

„Complimenti vivissimi per l'alto livello scientifico del vostro Congresso.Spero 
che si possa realizzare, nel prossimo futuro, la possibilità di organizzare questo 
Congresso alternativamente, in Italia, in Francia ed in Romania, per una migliore 
diffusione della cultura scientifica” Angelo Nicolosi. 

 
 
 

E. Târcoveanu 
 
 


