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ITALIACINACHIRURGIA: DIFFERENTIATED THYROID 
CANCER. EXPERIENCES FROM THE WORLD 

 
În data de 4 iunie 2010 s-a desfășurat la Florența, în 

Aula Magna Presidenza, Facolta di Medicina – Careggi, 
conferința italo-chineză privind cancerul 
tiroidian diferențiat, sub patronajul 
profesorului G. Biliotti, directorul 
Departamentului de Chirurgie al 
Facultății de Medicină și Chirurgie al 
Universității din Florența.  

Manifestarea de un înalt nivel 
științific a reunit specialiști din China, 
Italia, Serbia și România, care au dezbătut aspectele 
actuale ale cancerului tiroidian diferențiat.  

Deschiderea conferinței a avut loc în seara de 3 
iunie, în cadrul mirific al Clubului de Canotaj din Florența, pe malul râului Arno, la 
baza Galeriilor Uffizzi, în fața Ponte Vecchio. 

Manifestarea propriu-zisă a avut, alături de cei care au susținut conferințele, un 
auditoriu bine informat, cu mare experiență în domeniu, care prin discuțiile purtate la 
fiecare conferință au întregit nivelul cunoașterii: F. Campana (Roma), A. Campatelli 
(Pisa), A. Catania (Roma), G Di Matteo (Roma), R. Gheri (Florența), M. Romano 
(Palermo), M. Saviano (Modena).  

Conferința a fost prezidată de D. D’Amico 
(Padova), G. Favia (Padova) și A. Nicolosi (Cagliari).  

Prima conferință, susținută de M. Mannelli 
(Florența), a prezentat nodulii tiroidieni și cancerul 
tiroidian în Italia.  

Conferința privind 
modificările incidenței cancerului 
tiroidian pe seama cancerului papilar după accidentul de la 
Cernobîl și după profilaxia iodată în zonele gușogene (E. 
Târcoveanu, N. Dănilă, V. Mogoș) a suscitat un viu interes. 

Următoarea conferință s-a referit la diagnosticul 
tomodensitometric al variantelor nervului laringeu inferior 

nonrecurent cu implicații în chirurgia tiroidiană, fiind 
susținut de W. Yu (Shangai).  

În continuare, N. Dănilă a prezentat experiența 
Clinicii I Chirurgie Iași în tratamentul cancerului 
tiroidian.  

R. Dzodic (Belgrad) a descris tehnica personală în 
detecția limfonodulului sentinelă la bolnavii cu cancer 
tiroidian.  
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L. Zhang (Chongqing) a comunicat experiența de 10 ani în termoablația 
tumorilor solide prin ultrasunete: osoase, hepatice și pancreatice.  

J. Wang (Shangai) a susținut conferința privind 
biopsia limfonodulului sentinelă în tumorile tiroidiene, iar 
Y. Xu (Shangai) a prezentat tratamentul chirurgical al 
microcarcinoamelor papilare incidentale și nonincidentale.  

Prof. R. Dzodic de la 
Institutul Oncologic din Belgrad, a 
vorbit despre experiența personală în 
reconstrucția nervului recurent după 

accidentele chirurgiei tiroidiene.  
Ultima conferință, foarte amplă, însoțită de prezentarea 

unor filme de tehnică, a abordat disecția radicală limfonodulară a 
gâtului în chirurgia tiroidiană pentru cancer. 

Atmosfera plăcută, ambianța florentină, încărcată de tradiție și artă, au completat 
manifestarea științifică, rămânând în aminirea participanților pentru multă vreme. 

 
 

E. Târcoveanu 
 


