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CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE CHIRURGIE, 2021 

 

 

 În perioada  9 – 12 iunie 2021 a fost 

organizată on line   Conferința  Națională 

de Chirurgie, manifestare desfășurată sub 

președenția prof. dr. Traian Pătrașcu  de 

către Societatea Română de Chirurgie, 

Academia de Științe Medicale,  UMF 

”Carol Davila” București, Asociația 

Română de Chirurgie Hepato-Bilio-

Pancreatică și Transplant Hepatic, 

Asociația Română de Chirurgie 

Endoscopică, Societatea Română de 

Chirurgie de Urgență și Trauma, Societatea 

Română de Chirurgie și Ginecologie 

Oncologică (SRCOGO), Societatea 

Studențească de Chirurgie din România, 

Helenic - Romanian Society of Surgery, 

Colegiul Medicilor.  

Temele centrale ale congresului au 

fost: Chirurgia tumorilor gastrice, 

Chirurgia defectelor peretelui abdominal și 

Varia.  

 Această ediție a reunit circa 900 

chirurgi din țară și din străinătate și s-a 

desfășurat on line. Congresul a avut cursuri 

postuniversitare, conferințe state of the art, 

prezentări în plen (268 prezentări orale și 

118 postere), sesiuni de controverse asupra 

unor probleme care suscită încă dispute în 

chirurgie, desfășurate în 4 săli virtuale în 

același timp. Alături de experiența 

profesioniștilor români din țară și din 

Republica Moldova prezentată la congres, 

participanții au beneficiat de expertiza unor 

personalități internaționale ale chirurgiei 

(29). Această nouă modalitate de abordare, 

a permis participanților să urmărească 

zonele de interes și să se poată urmări un 

număr mare de lucrări.  

Unul din punctele forte ale 

congresului a fost organizarea unui număr 

de 9 cursuri postuniversitare precongres: 

Managementul actual al cancerului gastric 

(Prof dr. Viorel Scripcariu), Herniile 

parastomale – managementul chirurgical 

actual (Conf.  dr. Ion Daniel, Prof. dr. 

Valeriu Șurlin), Strategii terapeutice în 

chirurgia cancerului rectal ( Prof. dr. Traean 

Burcoș, Conf. dr. Cristian Dan), 

Limfadenectomia D2 în cancerul gastric. 

Lecţia Japoneză (Prof. dr. Cătălin 

Vasilescu), Managementul chirurgical al 

tumorilor pancreatice maligne rezecabile ( 

Dr. Cezar Stroescu), Chirurgia 

reconstructivă a peretelui abdominal (Dr. 

Victor Radu), Ecografie intraoperatorie – 

aplicații în chirurgia digestive ( Șef Lucr. 
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Dr. Adrian Bartoș), Training în rezidențiat 

– noțiuni de tactică și tehnică chirurgicală 

în cazul herniilor hiatale, diafragmatice, 

inghinale și femurale (Prof. dr. Ion Cosmin 

Puia), Chirurgia laparoscopică în tumorile 

maligne colorectale: How to do it! (Șef 

Lucr. Dr. Florin Graur) 

Lucrările s-au desfășurat în patru  

săli virtuale, pe parcursul a 4 zile. 

Deschiderea festivă a congresului a avut loc 

miercuri 9 iunie 2021  ora 18,30 la 

București și a fost transmisă live în prezența 

președintelui congresului – prof. dr Traian 

Pătrașcu,  prof dr. Silviu Constantinoiu, 

prof. dr. Mircea Beuran din partea ASM, 

prof dr. Victor Strâmbu , secretar SRC. 

Sesiunile dedicate au abordat 

Chirurgia tumorilor gastrice  în 41  

lucrări.  

Sesiunea ARCHBPTH organizată 

de prof dr Irinel Popescua fost foarte 

consistentă (36 lucrari). Chirurgia 

ficatului a fost un alt punct de atracție al 

congresului dezbătând actualități în 

tratamentul carcinomului hepatocelular, 

conferințe despre opțiuni în tratamentul 

chirurgical al metastazelor hepatice, 

rezecții hepatice majore, rezecții hepatice 

anatomice (A. Bartoș), rezecții hepatice 

ecoghidate, transplant hepatic. 

Sesiunea ARCE s-a bucurat de un 

mare interes. 

Sesiunea HEROES, în premieră la 

Congresul SRC a avut 18 lucrări variate și 

interesante. 

Chirurgia pancreasului – a reunit 

multe lucrări interesante (10 lucrări) 

Sesiunea Varia a fost foarte 

consistentă (79 lucrări). 

  Sesiunea SRCOGO a fost axată pe 

malignitățile ginecologice și digestive de 

graniță. 

 Chirurgia peretelui abdominal a 

abordat hernia incizională, recidiva 

herniară și tratamentul laparoscopic al 

herniei inghinale,  

 SRCUT a organizat sesiunea 

Chirurgia de urgență a cuprins lucrări 

privind „Open Abdomen”, și Varia cu 

participarea unor personalități chirurgicale 

internaționale (Franco Stagnitti, A. 

Fingerhut, M. Zago). 

De un mare succes s-au bucurat 

mesele rotunde (Controverse în chirurgia 

cancerului gastric, hernia inghinală clasic 

vs laparoscopic, Herniile ventrale primare 

și incizionale), 

O notă de originalitatea a 

congresului a fost dată de sesiunea 

studenților care a cuprins 17 lucrări 

urmărite online de mulți participanți. 

Nu în cele din urmă, cele 118 

epostere, prezentate și discutate pe toată 

perioada congresului, au expus experiența 

remarcabilă a unor colective chirurgicale 

din întreaga țară, privind chirurgia gastrică, 

chirurgia de urgență, chirurgia hepato-bilio-

pancreatică, chirurgia minim invazivă, 

chirurgia sânului, chirurgia colonului și 

rectului, chirurgia toracică, chirurgia 

peretelui abdominal, trauma, educația 

medicală și varia.  

În 10 iunie a avut loc Adunarea 

Generală a S. R. C.  

Societatea Română de Chirurgie 

(SRC) , cea mai veche și cea mai mare 

societate de profil din România, fondată în 

1898 de Thoma Ionescu organizează 

conferințe, cursuri, simpozioane și 

congrese în colaborare cu diferite instituții 

sau societăți europene de profil și editează 

prestigioasa revistă „Chirurgia”. E. 

Târcoveanu 

 

 

CNC 2021                        144 


