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SESSION SCIENTIFIQUE COMMUNE
Académie Nationale de Médicine de France
28-29 septembrie 2009, Paris
www.academie-medecine.fr
În perioada 28-29 septembrie 2009,
a avut loc la Paris, în elegantul sediu de pe
Rue Bonaparte 16, sesiunea ştiinţifică
comună a Academiei de Medicină din
Franţa, a Uniunii Medicale Balcanice şi a
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
Romania, la care au participat medici din
Franţa, România, Bulgaria, Cipru, Grecia,
Republica Moldova, Serbia.
Tematica reuniunii a fost variată,
multidisciplinară, oferind participanţilor,
membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă,
Uniunii Medicale Balcanice şi Académie
Nationale de Médicine, posibilitatea să-şi
valorifice cercetările.
Au
predominat
lucrările
de
oncologie, cardiologie, chirurgie vasculară,
neurochirurgie, endocrinologie şi boli de
nutriţie.
Şedinţa inaugurală a început cu
mesajul de bun venit al organizatorilor:
prof. C. Pilet, fost preşedinte al Academiei Naţionale de Medicină din Franţa şi actual
preşedinte al Comisiei Internaţionale şi prof. V. Cândea, preşedinte al Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România şi secretar general al Uniunii Medicale Balcanice. În
continuare au fost prezentate două instituţii franceze care atribuie burse medicilor
străini: Le College de medicine des hopitaux de Paris şi L’association Pont-neuf. În
continuare a fost prezentată organizarea serviciului de ajutor medical de urgenţă din
Paris (SAMU), de către directorul acestuia, Prof. P. Carli şi organizarea Serviciului de
Ajutor Medical de Urgenţă din România (SMURD), de către dr. Raed Arafat.
O sesiune densă a fost dedicată bolilor cardiovasculare, cu lucrări predominant
româneşti, referitoare la anevrismele de aortă abdominală (V. Cândea), ischemia critică
a membrilor inferioare (I. Droc), anevrismul congenital de arteră coronară dreaptă (M.
Budu), disecţiile şi rupturile de aortă (L. Parascan), durerile abdominale de origine
vasculară (D. Bartoş), reţeaua de telemedicină (T. Georgescu), hipertensiunea arterială
la adolescenţi (E. Cinteză).
O conferinţă de actualitate a fost prezentată de Prof. J.C. Vaillant, despre
ocluziile digestive – stent sau chirurgie.
Masa rotundă care a urmat, moderată de Prof. I. G. Karaitianos, a abordat
aspecte diagnostice şi terapeutice în cancerul colorectal avansat, dezbătându-se chimio-
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radioterapia adjuvantă în cancerul rectal local avansat, rezecţia laparoscopică a
mezorectului în cancerul de rect, recidivele locoregionale în cancerul rectal şi
carcinomatoza peritoneală de origine colorectală.
Puncte tari ale primei zile au fost conferinţele privind urgenţele vasculare
cerebrale (Prof. P. Cornu, Paris) şi tratamentul bolii coronariene acute (Prof. P.G. Steg).
În prima zi au mai fost prezentate lucrări privind urgenţele medicale (hemoragia
subarahnoidiană, urticaria acută, durerea în endocrinologie, studiul arterelor coronare
utilizând un model virtual, particularităţile patologiei cardiovasculare în LED).
A doua zi a conferinţei a început cu prezentarea activităţii recente a Académie
Nationale de Médicine (Prof. J-L Binet), a UMB (Prov. V. Cândea), a reţelei
epidemiologice clinice francofone (RECIF) (Prof. H. Pellet) şi a platformei ştiinţifice
universitare Bucureşti (Prof. I. Popescu).
Lucrările prezentate în continuare au abordat tratamentul refluxului
gastroesofagian prin crearea unei valve antireflux pe cale transorală (A. Lobonţiu),
chimioterapia intraarterială în cancerul local avansat (Prof. T. Nicola), termonecroza cu
vapori de apă în tratamentul metastazelor hepatice de origine colorectală (Prof. E.
Târcoveanu), patologia moleculară a tumorilor hipofizare (Prof. C. Tănase), sindromul
Patau (I. Gherghina).
Sesiunea varia a cuprins lucrări diverse privind ecografia endovaginală la femeia
în postmenopauză, tratamentul laparoscopic al endometriozei, neuropatiile diabetice la
copil etc.
Sesiunea de după amiază, prezidată de Prof. M. Tubiana şi Prof. N. Angelescu, a
cuprins lucrări despre infecţiile nosocomiale grave, practica medicinii de familie în
Bulgaria, programul de reabilitare pentru prevenţie a bolnavilor oncologici, politica
antibioterapiei raţionale în unităţile de terapie intensivă din Sofia.
Conferinţele acestei ultime zile au prezentat Institutul Naţional de Cercetare şi
Sănătate Publică (INSERM), Institutul Servier şi aspectele fundamentale practice în
proteza totală de şold (Prof. L. Sedel).
Ultima şedinţă varia a abordat complicaţiile cirozei hepatice, tratamentul
chistului hidatic, tratamentul antiviral în hepatitele cronice, boala Wilson, patologia de
stres.
Nivelul ştiinţific ridicat, caracterul multidisciplinar al prezentărilor, ambianţa
plăcută a locului şi mirajul Parisului toamna au făcut din această manifestare un
moment de neuitat.
E. Târcoveanu
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