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SIMPOZIONUL DE TEHNOLOGII AVANSATE ÎN MEDICINĂ
2010
Bucureşti, 11-13 noiembrie 2010
În perioada 11-13 noiembrie
2010, s-a desfăşurat la Institutul
Naţional de Statistică Bucureşti, Primul
Simpozion de Tehnologii Avansate în
Medicină, STAM 2010, având ca teme
chirurgia robotică, terapii ghidate
radiologic, chirurgia endovasculară şi
medicina translaţională.
Aşa cum sublinia profesorul
Irinel Popescu în cuvântul de
deschidere,
sistemele
tehnologice
avansate, de tipul sistemelor robotice,
telemedicina sau realitatea virtuală, sunt
folosite cu succes ca infrastructură de
stimulare pentru îmbunătăţirea calităţii
şi accesului la îngrijirea medicală.
Acest simpozion a demonstrat o
colaborare
multidisciplinară
între
chirurgie,
radiologie,
medicină
endovasculară, medicină translaţională,
informatică şi managementul îngrijirii
medicale.
Participarea specialiştilor din ţara noastră, Grecia, Franţa, Italia, Anglia,
Germania, Cipru, Turcia, Bulgaria a asigurat un nivel ştiinţific ridicat întregii
consfătuiri.
În sesiunea de chirurgie robotică, au fost prezentate conferinţe interesante:
Abordul robotic în chirurgia generală (I. Popescu), Teaching-ul robotic în urologie (D.
V. Matei, Milano), Chirurgia robotică într-un centru medical din Atena (K.
Konstantinidis), Tiroidectomia asistată robotic prin abord transaxilar (N. Constanţea) şi
Abordul robotic în hernia inghinală bilaterală (S. Păun).
În sesiunea de robotică în urologie, au fost susţinute mai multe conferinţe:
Chirurgia robotică în urologie (O. de Cobelli, Milano), Abordul robotic în patologia
benignă urologică (D. V. Matei, Milano), Experienţa în chirurgia robotică urologică a
Clinicii Urologice din Spitalul Municipal Cluj-Napoca (N. Crişan), prostatectomia
radicală robotică (V. Poulakis, Atena), Cauze de conversie în adrenalectomia robotică şi
laparoscopică (M. Beuran), abordul deschis, laparoscopic şi robotic în patologia
adrenală (V. Tomulescu).
În sesiunea abordarea robotică în patologia oncologică au fost dezbătute teme
importante: Chirurgia robotică a cancerului rectal (I. Popescu, R. Biffi - Milano),
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Histerectomia asistată robotic (G. Gortchev, Plevna), Abordul deschis şi minim invaziv
în cancerul cervical şi endometrial avansat (C. Vasilescu), Chirurgia robotică a
mediastinului anterior (V. Tomulescu), Chirurgia robotică a cancerului gastric avansat
(Ş. Tudor).
Sesiunea de chirurgie endovasculară a adus la pupitru experţi în domeniu din
întreaga Europa: D. Palombo (Milano), V. Iliescu, I. Droc, A. Melzer (Anglia), D.
Wendt (Germania), C. Lutz (Germania), U. Rosendahl (Germania).
Sesiunea de radiologie intervenţională a pus în evidenţă experienţa importantă a
echipelor de cercetare din Bucureşti în acest domeniu (I. Lupescu, M. Grasu, G. A.
Popa, B. Dorobăţ, Ş. Dima, R. Nechifor).
De un deosebit interes s-a bucurat sesiunea de genomică, care a adunat experţi
din Franţa (P. Pineau), Germania (V. Laszlo), România (E. Ionică, M. C. Economescu,
L. L. Pâslaru).
Cu ocazia simpozionului a avut loc şi Şedinţa preliminară de înfiinţare a
Societăţii Est-Europene de Chirurgie Robotică, acre îşi propune cooperarea performantă
în domeniu a chirurgilor din zona Balcanilor (România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Cipru)
şi Italia şi integrarea României în forurile mondiale specifice, cu recunoaşterea
activităţii importante derulate în acest nou domeniu şi în ţara noastră.
O notă ştiinţifică aparte a fost dată de organizarea unor cursuri postuniversitare
de genomică, terapii endovasculare şi endoscopie cu videocapsulă, susţinute de
specialişti de prestigiu, la care au participat foarte mulţi tineri specialişti.
Succesul acestei manifestări a demonstrat încă o dată interesul medicilor din ţara
noastră pentru o medicină performantă.
E. Târcoveanu
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