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AL V-LEA CONGRES NAŢIONAL AL ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE 
CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ ŞI ALTE TEHNICI 

INTERVENŢIONALE (A.R.C.E.) 

11-14 noiembrie 2009, Bucureşti 
www.arce.ro 

 
 

În perioada 11-14 noiembrie 2009 
s-a desfăşurat la Bucureşti, în hotelul Rin 
Grand, al V-lea Congres Naţional al 
Asociaţiei Române de Chirurgie 
Endoscopică şi Alte Tehnici 
Intervenţionale (ARCE), congres 
organizat de ARCE şi Societatea Română 
de Chirurgie, Societatea Naţională de 
Chirurgie a Asistenţilor Medicali din 
România (S.N.C.A.M.R.), Fundaţia de 
Chirurgie Laparoscopică şi Toracoscopică 
(FCLT), Fundaţia pentru Chirurgia 
Ficatului (FCF), Secţiunea de Chirurgie 
Minim-invazivă a Societăţii Române de 
Chirurgie Pediatrică şi Societatea Româna 
de Endoscopie Digestivă  (SRED). 
Amploarea acestui eveniment medical a 
fost susţinută de organizarea, în acelasi 
cadru, a celei de-a II-a Conferinţe a 
Societatii Naţionale de Chirurgie a 
Asistenţilor Medicali din România 
(S.N.C.A.M.R.), precum şi a 
Simpozionului de Chirurgie Pediatrică 
Minim-invazivă al Societăţii Române de 
Chirurgie Pediatrică. 

Congresul a reunit peste 600 participanţi din ţară şi din străinătate şi asistente 
medicale din sălile de operaţie de chirurgie minim invazivă, care s-au afiliat la ARCE.  

Succesul congresului a fost garantat prin participarea unor pesonalităţi ale 
chirurgiei europene şi româneşti, care au prezentat conferinţe pe subiecte de interes de 
mare actualitate: Roberto Bergamaschi (SUA), Leonid Landsberg (Israel), R. Rubeiro 
(Portugalia), John Lotz (UK), Gianfranco Silecchia (Italia), Antonello Forgione (Italia), 
A. Lobonţiu (Franţa), S. Vartolomei (Franţa), M.A. Ardelean (Austria), K.M. 
Konstatinidis (Grecia), G. Gortchev (Bulgaria), Irinel Popescu, Mircea Beuran, Cătălin 
Vasilescu, Cătălin Copăescu, Victor Tomulescu, D. Ungureanu, A.E. Nicolau 
(Bucureşti), Lazăr Fulger (Timişoara), Vasile Sârbu (Constanţa), Ion Georgescu 
(Craiova), St. Georgescu, V. Scripcariu (Iaşi). 
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Postcongres s-a desfăşurat cursul postuniversitar „Chirurgia laparoscopică a 
colonului şi rectului” (V. Tomulescu, S. Vartolomei, R. Bergamaschi), înspţit de 
demonstraţii intraoperatorii care s-a  bucurat de o largă audienţă.  

După Ceremonia de Deschidere a Congresului s-au  prezentat două conferinţe 
magistrale de către două personalităţi chirurgicale din România, membri fondatori şi 
foşti preşedinţi ARCE: conferinţa S. Duca „Training-ul în chirurgia laparoscopică din 
România” (C. Dragomirescu), „Chirurgia robotică: - indicaţii şi limite în chirurgia 
abdominală” (I. Popescu). 

În următoarele două zile s-au desfăşurat sesiuni tematice, cu prezentări de 
conferinţe, comunicări orale şi video, mese rotunde, intervenţii chirurgicale live..  

În sesiunea „NOTES, SILS”, coordonată de de A. Forgione, N. Iordache, V. 
Tomulescu s-au prezentat conferinţe şi lucrări privind acest nou mod de abord minim 
invaziv. 

Chirurgia robotică, coordonată de I. Popescu, M. Beuran, V. Tomulescu 
demonstrează experienţa echipelor de la Institutul Clinic Fundeni şi de la Spitalul Clinic 
de Urgenţe Bucureşti privind chirurgia robotică în cancerul colorectal (I. Popescu, C. 
Vasilescu), în reintervenţiile abdominale(M. Beuran), chirurgia robotică a pancreasului, 
rolul ajutorului în chirurgia robotică (O. Sgarbură), abordul minim invaziv robotic al 
mediastinului anterior (V. Tomulescu). Au fost prezentate experienţa în chirurgia 
robotică din Atena (K.M. Konstatinidis), în prostatectomia radicală robotică (D. V. 
Matei) şi histerectomia radicală robotică (G. Gortchev). Această sesiune demonstrează 
interesul chirurgilor români pentru acest nou tip de chirurgie, experienţa existentă la ora 
actuală fiind încurajatoare.  

Laparoscopia în abdomenul acut s-a bucurat de un viu interes. În afara 
conferinţei prof. dr. M. Beuran despre rolul laparoscopiei în chirurgia de urgenţă, 
celelalte 11 lucrări au abordat laparoscopia în urgenţele chirurgicale abdominale 
traumatice (A.R.Eghtedari), toracoscopia de urgenţă (D.I. Ulmeanu), urgenţele 
chirurgicale pediatrice (I. Drăghici), apendicita acută (S.Păun), pancreatita acută  (A. 
Ghereg), ocluzia intestinală. 

Chirurgia laparoscopică a spaţiului retroperitoneal a fost un alt subiect al 
congresului. S-a prezentat una din cele mai mari experienţe de suprarenalectomii din 
ţară, cea a colectivului prof. M. Beuran , urmată de experienţa clinicii de chirurgie de la 
Spitalul „Sf. Ioan” Bucureşti (N. Iordache) şi cea a Institutului Clinic Fundeni (V. 
Tomulescu). S-au expus lucrări privind abordul minim invaziv al patologiei 
renoureterale.  

În sesiunea varia s-au audiat lucrări privind trainingul în chirurgia laparoscopică 
(E. Târcoveanu,O. Bală, F. Lazăr, I. Drăghici) abordul miniminvaziv al venelor 
perforante (J. Avram), chirurgia laparoscopică pediatrică.  

Una din sesiunile interesante ale congresului a fost dedicată prezentării unor 
cazuri clinice speciale, deosebit de instructive. 

Secţiunea de chirurgie laparoscopică splenopancreatică a cuprins valoarea 
laparoscopiei în stadializarea cancerului pancreatic (D. Munteanu), splenectomia 
laparoscopică în experienţa Clinicii III Chirurgie Cluj Napoca (F. Graur), a Clinicii  
Chirurgie Colţea (T. Burcoş), abordul laparoscopic în tumorile chistice splenice (R. 
Munteanu, A. Maghiar, A.M. Iorgulescu). 

Sesiunea privind chirurgia toracoscopică a demonstrat progresele făcute şi în 
acest domeniu prin conferinţele şi lucrările prezentate - „Lobectomia medie anatomică - 
abord minin invaziv” (T. Horvat), „Timectomia extinsă prin abord toracoscopic bilateral 
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şi timp cervical pentru miastenia gravis (R. Viziteu), mediastinoscopia cervicală (A. 
Istrate) şi tratamentul toracoscopic al tumorilor mediastinale posterioare (D.I. 
Ulmeanu).  

O noutate pentru acest congres a fost sesiunea de urologie care debutează cu o 
conferinţă privind tratamentul minim invaziv endourologic în tumorile de cale urinară 
superioară, conferinţă condusă de P. Geavlete.  

O sesiune specială a fost dedicată artroscopiei. 
În cadrul congresului, foarte interesantă a fost masa rotundă privind boala de 

reflux gastroesofagian, la care au participat experţi în domeniu – C. Gheorghe, Fl. Turcu 
şi A. Lobonţiu (Spit. „H. Mondor”, Paris). În acelaşi context se înscrie şi sesiunea de 
endoscopie intervenţională, coordonată de C. Gheorghe, M. Tanţău şi G. 
Constantinescu.  

Societatea Română de Chirurgie Pediatrică a participat cu un simpozion privind 
megacolonul congenital, în care sunt dezbătute problemele actuale ale acestei afecţiuni. 

Societatea Română de Chirurgie a Asistenţilor Medicali din România 
organizeazat în cadrul congresului a II-a Conferinţă a SNCAMR. 

În Sesiunea Abordul minim invaziv al defectelor peretelui abdominal, 
coordonată de J. Lotz, S. Vartolomei şi F. Iordache, au fost analizate rezultatele 
tratamentului laparoscopic în hernii şi eventraţii.  

Sesiunea de chirurgie ginecologică a cuprins o masă rotundă şi prezentări orale 
despre laparoscopia în diagnosticul şi tratamentul endometriozelor (G. Peltecu), 
histerectomia vaginală (B. Panainte), histerectomia radicală cu limfadenectomie pelvină 
pe cale robotică (C. Vasilescu), histerectomia laparoscopică pentru fibrom uterin 
(R.Munteanu).  

În sesiunea de chirurgie laparoscopică a tractului digestiv au fost susţinute 
lucrări interesante privind esofagectomia minim invazivă (F. Lazăr), tratamentul 
laaproscopic al ulcerului duodenal perforat (F. Vârcuş, D. Vintilă), fundoplicatura 
Toupet (A.E. Nicolau), abordul laparoscopic al tumorilor stromale (G. Silecchia, E. 
Târcoveanu), chirurgia laparoscopică a rectului (B. Munteanu, A. Maghiar), care ua 
suscitat nimeroase discuţii. Punctul forte al acestei sesiuni l-a reprezintat conferinţa 
prof. R. Bergamaschi (SUA) privind tratamentul laparoscopic al cancerului rectal.  

Sesiunea de chirurgie laparoscopică a ficatului a expus experienţa în domeniu a 
clinicilor de chirurgie din Institutul Clinic Fundeni, Clinica I şi a III-a Cluj, Clinica a I-a 
Chirurgie Iaşi şi Clinica I Chirurgie Timişoara. 

Chirurgia laparoscopică a căilor biliare a constituieât filonul central al 
congresului. S-au prezentat comunicări orale care au abordat leziunile iatrogene ale căii 
biliare principale după colecistectomia laparoscopică (F. Turcu, F.D. Ungureanu), 
tratamentul litiazei coledociene pe cale laparoscopică (M. Grigoriu, B.V. Marţian, F. 
Lazăr), procedeul rendez-vous în tratamentul minim invaziv al litiazei biliare (M. 
Grigoriu), riscul colecistectomiei laparoscopice la vârstnici. 

O sesiune interesantă a fost cea de anestezie şi tratament perioperator în 
chirurgia minim invazivă, coordonată de D. Tulbure, M. Vartic, V. Culman.  

Una din cele mai importante sesiuni a fost cea de chirurgie bariatrică, care 
reuneşte conferinţe ale unor prestigioşi specialişti din ţară şi din străinatate – Gastric 
Sleeve Resection – a Multivalent bariatric Operation (C. Copăescu), What to do when 
sleeve fail? (G. Silecchia), Laparoscopic Re-banding for Failed Gastric Band (L. 
Lantsberg), Bariatric SILS (R. Ribeiro), Bariatric Surgery in 21st century: Do and Redo 
(J Valk, R Van Hee). 
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O sesiune interesantă a fost consacrată complicaţiilor în chiurgia laparoscopică, 
coordonată de C. Duţă, N. Iordache, C. Puia. 

O altă noutate a congresului a reprezintato participarea neurochirurgilor, care 
sub conducerea prof. A. V. Ciurea au organizeazat o sesiune de neuroendoscopie foarte 
atractivă, cu noutăţi în domeniu. 

Şi specialiştii ORL au participat la acest congres cu o masă rotundă privind 
abordul minim invaziv în sfera ORL, sesiunea fiind coordonată de prof. C. Sarafoleanu. 

Congresul se încheiat cu o sesiune de 18 prezentări poster. 
Temele dezbătute în cadrul acestei manifestări au avut drept subiect progresele 

înregistrate de tehnicile miniminvazive de tratament videoasistat, domeniul în care 
ARCE s-a afirmat deja ca un important promotor şi susţinător al utilizării acestora în 
Romania. şi, în acest sens, trebuie subliniat faptul ca, anul acesta, mai mult ca oricând, 
ARCE a reuşit să concentreze interesul tuturor specialitaţilor care utilizează tehnici 
videoasistate de diagnostic şi tratament invitând la dezbateri specialişti din domeniul 
endoscopiei digestive, artroscopiei, urologiei, ginecologiei, chirurgiei toracice, 
pediatrice, ORL, neurochirurgiei şi radiologiei intervenţionale. Aceasta abordare 
multivalentă a posibilitaţilor moderne de tratament a diferitelor patologii a contribuit 
indiscutabil la creşterea valorică a Congresului ARCE! 

Toţi participanţi au apreciat că acest congres a fost o reuşită datorită numărului 
mare de autori, discuţiilor constructive, cursurilor postcongres cu o largă audienţă,  
evaluării progreselor obţinute în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, diseminării 
experienţelor colectivelor care practică chirurgia miniminvazivă, cu evaluarea 
impactului noilor inovaţii tehnologice asupra practicii chirurgicale. 

Cu ocazia acestui congres s-au stabilit direcţiile viitoare ale dezvoltării chirurgiei 
laparoscopice din ţara noastră, s-au menţinut comitetele de lucru privind dezvoltarea 
relaţiilor internaţionale, educaţia, cercetarea şi publicaţiile, registrul naţional de 
chirurgie laparoscopică, web site şi comunicare. 

 
 

E. Târcoveanu, C. Copăescu 
 


