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A XXXII-A REUNIUNE A CHIRURGILOR DIN MOLDOVA
”IACOMI –RĂZEŞU”
Piatra Neamț, 7 – 10 octombrie 2010
În perioada 7 – 10 oct. 2010 s-a
desfăşurat la Piatra Neamț, la hotel Ceahlău,
a XXXII-a Reuniune a Chirurgilor din
Moldova, organizată de Societatea Română
de Chirurgie, Academia Oamenilor de
Știință, Clinica I Chirurgie UMF ”Gr. T.
Popa” Iași.
Manifestarea a reunit peste 250
participanţi din ţară şi din străinătate, printre
care şi asistenți medicali.
Succesul evenimentului a fost
garantat prin participarea unor personalităţi
ale chirurgiei europene şi româneşti, care au
prezentat conferinţe și comunicări pe
subiecte de interes de mare actualitate (politraumatisme, chirurgia peretelui abdominal,
iatrogenia în chirurgie): John Lotz (UK), academician Gh. Ghidirim (Chişinău), Fl.
Popa, Silviu Constantinoiu, Mircea Beuran, N. Iordache, V. Păunescu, V. Strâmbu, A.
E. Nicolau (Bucureşti), Tr. Nicola, M. Miclăuș (Timişoara), C. Copotoiu (Tg. Mureş),
C. Iancu (Cluj), V. Sârbu (Constanţa), I. Georgescu, R. Nemeș, C. Sabetay (Craiova),
D. Sabău (Sibiu), Șt. Georgescu, D. Niculescu, I. Costea, M. R. Diaconescu (Iași).

După ceremonia de deschidere, s-au prezentat două conferinţe – ”Tiroida în
artă” (M. R. Diaconescu), ”Știința și cercetarea românească – deschidere către progresul
universal” (V. Răzeșu) și un spectocol excelent susținut de Dan Puric.
În următoarele două zile s-au desfăşurat sesiuni tematice, cu prezentări de
conferinţe, comunicări orale şi postere.
Secțiunea politraumatisme, traumatisme abdominale, coordonată de C. Copotoiu
și I. Koszeghi, s-a bucurat de un viu interes. În afara conferinţelor prof. dr. M. Beuran
despre rolul radiologiei intervenționale în cadrul managementului selectiv nonoperator
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al leziunilor abdominale traumatice prin contuzie și despre managementul selectiv
nonoperator al plăgilor abdominale și a conferinței dr. Koszeghi despre politraumatisme
în contextul civilizației actuale, au fost prezentate celelalte 8 lucrări: ”Traumatismele
abdominale – atitudine terapeutică” (D. Popa, C. Copotoiu), ”Rolul laparoscopiei în
diagnosticul perforațiilor intestinale în contuziile abdominale” (A.E. Nicolau),
”Tratamentul chirurgical și nonoperator în trauma hepatică” (I. B. Diaconescu),
”Eviscerația – indicație pentru laparotomie în traumatismul abdominal deschis?”,
”Conduită diagnostico-curativă a leziunilor intraabdominale la pacienții cu plăgi toracoabdominale! (St. Țânțar, Gh. Ghidirim), ”Implantul splenic heterotopic în traumă” (M.
Beuran), ”Priorități în tratamentul politraumatiusmelor craniocerebrale și abdominale”
(V. Păunescu), ”Importanța interdisciplinarității în tratamentul cazurilor complexe întrun spital de urgență” (C. Giuglea).
Unul din punctele tari ale reuniunii a
fost iatrogenia, coordonată de Șt. O.
Georgescu, R. Nemeș, M. Ghiur. După
conferințele magistrale ale lui John Lotz –
”British Surgical Training – a Political
Disaster” și Șt. Georgescu - ”Iatrogenia – o
preocupare permanentă a chirurgului”, s-au
prezentat 8 lucrări foarte instructive: ”TME –
complicații pe linia de învățare” (G. Dimofte),
”Fistula arterio-biliară după colecistectomie
laparoscopică” și ”Leziune intraoperatorie de
CBP rezolvată laparoscopic” (M. Beuran),
”Fals abdomen acut cu implicații medicolegale” (M. Ghiur), ”Ischemie temporară de
lob drept hepatic în cursul colecistectomiei
laparoscopice pentru colecistită acută” (R.
Nemeș), ”Textilomul – entitate clinicopatologică și imagistică particulară” (I. Lică),
”Rezolvarea leziunilor iatrogene de cale
biliară principală” (F. Turcu), ”Dureri
inghinale cronice după cura herniei tip
Lichtenstein” (I. Georgescu).
În Sesiunea Patologia peretelui abdominal, coordonată de J. Lotz și D. Sabău, au
fost analizate rezultatele tratamentului chirurgical în hernii şi eventraţii. După
conferința lui J. Lotz – ”Inguinal Hernia Repair in 2010”, au fost prezentate comunicări
atractive: ”Hernia inghinală – procedee tisulare minim invazive”, ”Tratamentul
laparoscopic al eventrațiilor”, ”Tratamentul laparoscopic al diastazisului și al
eventrațiilor paralitice” (D. Sabău), ”Concepte moderne în tratamentul defectelor
congenitale de perete abdominal” (O. Ciobanu), ”Abordul laparoscopic al herniilor
abdominale ventrale și eventrațiilor postoperatorii” (A.E. Nicolau), ”Tratamentul
laparoscopic al defectelor parietale abdominale” (M. Miclăuș), ”Atitudinea chirurgicală
particulară în rezolvarea defectelor parietale de mari dimensiuni asociate cu condiții
septice” (V.T. Grigorean), ”Tratamentul herniilor inghino-femurale voluminoase cu
dublă plasă” (T. Nicola), ”Substituție parietală completă cu meșă proepiplooică în
defectele eventrale parietoabdominale complexe” (I.N. Mateș), ”Terapia protetică în
chirurgia parietală abdominală” (G. Veselu), ”Tratamentul chirurgical al defectelor
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parietale abdominale” (N. Dănilă), ”Tratamentul complex în leziunile planșeului pelviperineal” (D. Niculescu), ”Eventrații parastromale” (E. Târcoveanu).
În cadrul reuniunii s-a desfășurat și un simpozion Antibiotice Iași – ”Profilaxia
infecțioasă în chirurgia generală”.
În sesiunea Varia – patologie toracică și endocrină, au fost discutate probleme
importante de practică chirurgicală: ”Chirurgia videoasistată toracică în trauma
toracică”, ”Pericardite acute lichidiene – tratament chirurgical de urgență” (V.
Strâmbu), ”Chirurgia aspergilomului pulmonar”, ”Fenomenul herniar în patologia
chirurgicală a toracelui”, ”Concluzii
pragmatice pe marginea unor cazuri extreme
de tuberculoză toracică operată” (A.
Boțianu), ”Influența paratiroidectomiei în
supraviețuirea pacienților dializați” (M.
Glod), ”Experiența personală în abordul
patologiei adrenale” (M. Vartic), Ultrasonic
focus în chirurgia tiroidei și paratiroidei (A.
Vasilescu).
În sesiunea Varia – patologie esofagiană și gastrică, după
conferința magistrală a prof. E. Brătucu – ”Necesitatea abordului
retropancreatic în supurațiile pancreatice”, au fost prezentate mai multe
comunicări importante ale colectivului prof. S. Constatinoiu:
”Importanța abordului chirurgical în evoluția postoperatorie imediată la
pacienții cu cancer esofagian”, ”Studiu clinico-patologic al răspunsului
la radiochimioterapia neoadjuvantă în cancerul scuamos esofagian”,
”Tratamentul chirurgical al diverticulilor esofagieni”, precum și alte
lucrări semnate de A.E. Nicolau, V. Strâmbu, L. Mocan, C. Iancu. În
continuarea acestei secțiuni, au fost expuse lucrări privind morbiditatea
și mortalitatea în rezecțiile multiorgan pentru cancer gastric și colorectal
(A. Bartoș), locul chimioterapiei intraarteriale în tratamentul cancerului
gastric inoperabil (C. Rădulescu), gastroplicatura verticală laparoscopică
în prevenirea complicațiilor după gastrectomia longitudinală în chirurgia obezității (N.
Iordache), evaluarea imunhistochimică și moleculară a expresiei COX2 în
adenocarcinomul de joncțiune esogastrică (C. Iosif), managementul chirurgical al
ischemiei mezenterice acute (Gh. Ghidirim), abordul laparoscopic în plastronul
apendicular (I. Lică).
În secțiunea de colon și rect, condusă de Fl. Popa și V. Sârbu, au fost dezbătute
probleme legate de factorii de risc în apariția și evoluția fistulelor anastomotice după
chirurgie electivă colorectală (R. Popescu, respectiv F. Zaharia), hemicolectomia
dreaptă sau ileotransversoanastomoza termino-laterală pentru patologia non-neoplazică
a intestinului subțire terminal (C. Iorga), factori prognostici în supraviețuirea în cancerul
rectal și sutura mecanică în chirurgia colorectală (V. Sârbu), particularități ale
tratamentului chirurgical la bolnavii neoplazici cu insuficiență renală cronică dializată
(T. Nicola).
În sesiunea de căi biliare, pancreas, splină au fost discutate pancreatitele acute
(V. Strâmbu), factorii de risc în apariția stazei gastrice după duodenopancreatectomie
cefalică, rolul stentării preoperatorii în chirurgia cancerului de pancreas (D. Iancu),
oportunități de diagnostic și tratament în stenozele benigne ale căilor biliare
extrahepatice.
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Reuniunea a mai inclus o secțiune de chirurgie ginecologică și una de chirurgie
plastică.
Manifestarea a avut și o sesiune de 19 prezentări poster.
De menționat participarea chirurgilor din Republica Moldova cu numeroase
lucrări prezentate de medici tineri, cu subiecte de actualitate, demonstrând o experiență
deosebită și o preocupare continuă de perfecționare.
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din
România a organizat, în cadrul reuniunii, propria conferinţă, care s-a bucurat de o
importantă participare.
Apreciem că această reuniune a fost o reuşită datorită numărului mare de
participanţi, a conferințelor ce s-au bucurat de o largă audienţă, evaluării progreselor
obţinute în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, diseminării experienţelor colectivelor din
centrele universitare și nu numai, privind politraumatismele, chirurgia peretelui
abdominal și complicațiile în chirurgie.
E. Târcoveanu, I. Koszeghi

574

