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RECENZII CONGRESE 

ACTUALITĂȚI ÎN PRELEVAREA MULTIORGAN SI TRANSPLANTUL HEPATIC 

În perioada 29-30 iulie 2021 s-a desfășurat 

online pe platforma Zoom un curs postuniversitar 

multidisciplinar, care s-a bucurat de un real succes, 

cu o mare audiență în rândul personalului medical 

(aproape 500 participanți). 

Evenimentul s-a desfășurat sub  patronajul 

Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. 

Popa” Iași, Asociației Române de Chirurgie Hepato 

Bilio Pancreatică și Transplant Hepatic, Clinicile I și 

II Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de 

Urgență ”Sf. Spiridon” Iași, Comunitatea OSC – 

Medical Manager şi cu partenerul de implementare 

Oameni și Companii. 

 Promotorii acestui demers și coordonatorii 

cursului au fost: Prof. Dr. Irinel Popescu, Prof. Dr. 

Cristian Lupaşcu, Prof. Dr. Eugen Târcoveanu. Acest 

eveniment de înaltă ținută științifică a reunit 

profesioniști din domeniul transplantului hepatic de 

renume din țară: Prof. Dr. Irinel Popescu, Prof. Dr. 

Cristian Lupașcu, Prof. Dr. Anca Trifan, Prof. Dr. 

Vlad Brașoveanu, Șef lucr. Dr. Mihaela Blaj, Șef lucr 

dr. Florin Botea.  

 În cadrul acestei prime ediții a cursului, 

abordarea a fost una particulară, aducând la un loc 

specialiști din toate domeniile prelevării de organe și 

a transplantului hepatic: chirurgi, gastroenterologi, 

radiologi, anesteziști, specialiști de terapie intensivă, 

imunologii, coordonatori de transplant și nu în 

ultimul rând, Asistenții Medicali, care întregesc 

echipa foarte bine sudată de transplant. Cursul a fost 

înnobilat de coordonarea academicianului Irinel 

Popescu, o legendă în transplantul hepatic, ce a pus 

România pe harta lumii în acest dificil domeniu, care 

cu o deosebită răbdare a extras din fiecare prezentare 

punctele esențiale, explicându-le pe înțelesul tuturor. 

Prof Dr. Irinel Popescu a realizat 

deschiderea oficială a cursului de Actuațități în 

prelevarea multi-organ și transplantul hepatic.  

Prima parte a cursului a cuprins 10 

prelegeri: Actualități în diagnosticul și declararea 

morții cerebrale- Dr. Raluca Neagu-Movila 

coordonator transplant Iași, Tehnici chirurgicale de 

prelevare multiorgan de la donatorul în moarte 

cerebrală – Dr. C. Vasiluță, Dr. M. Zabara,  

Anatomia chirurgicală a ficatului si a sistemului port 

hepatic - Prof. Dr. E. Târcoveanu, Particularități ale 

prelevării ficatului de la donatorul cu moarte 

cerebrală - Dr. C. Vasiluță, Dr. M. Zabara, 

Particularități ale prelevării ficatului de la donatorul 

cu moarte cardiacă - Prof. Dr. Cristian Lupașcu – 

șeful echipei de transplant hepatic Iași, Prelevarea 

multiorgan de la donator in moarte cerebrală în Iași 

și regiunea de nord-est a României - As. Gabi 

Nichifor, As. Bogdan Ciobanu, As. Lili Cocargeanu, 

Variante anatomice ale vascularizației arteriale 

hepatice întâlnite in cursul prelevării multiorgan - 

Dr. C. Vasiluță, Dr. M. Zabara,  Pregătirea 

echipamentului de anestezie la transplantul hepatic - 

As. Lucia Popa; o lucrare foarte importantă și actuală 

susținută de Dr. Florin Botea a fost   Perfuzarea 

mecanică hipotermică oxigenată a grefei hepatice.  

A doua zi au fost prezentate 12 conferințe, 

magistrale, bine primite: Indicațiile transplantului 

hepatic - Prof. Dr. Anca Trifan,  Scorul MELD- 

instrument universal de alocare a grefei hepatice - 

Dr. Irina Gârleanu,   Consultul preanestezic și 

pregătirea preoperatorie a pacientului pentru 

transplant hepatic - Dr. Beatrice Cobzaru, 

Particularități anestezice in cursul intervenției de 

transplant hepatic- Dr. Vlad Carp, Imagistica 

pacientului transplantat hepatic conf. Dr. Corina 

Lupașcu-Ursulescu, Managementul postoperator la 

pacientul transplantat hepatic șef. Lucr. Dr. Mihaela 

Blaj, Particularități de nursing la pacientul 

transplantat hepatic, As. Mihaela Vizitiu, 

Complicații tardive după transplant hepatic - Dr. 

Irina Gârleanu. Experiența românească în privința 

transplantului hepatic la acest moment a fost 

prezentată de  Prof. Dr. Irinel Popescu (părintele 
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transplantului hepatic din România) - O mie de 

transplanturi hepatice la Institutul Clinic Fundeni, 

Prof. Dr. Vlad Brașoveanu  Transplantul hepatic de 

la donator in viată, Prof. Cristian Lupașcu (inițiatorul 

transplantului hepatic la Iași) - Transplantul Hepatic 

la Iași,  

Evenimentul s-a desfășurat  online iar 

operatorul evenimentului a fost Comunitatea OSC –

Oameni și Companii, Medical Manager  
Manifestarea a fost creditată de CMR cu 12 

puncte EMC și OAMMR cu 10 puncte. Succesul 

acestui curs ne obligă să-l reedităm.  

 

 

 

 

CONFERINŢA “ZILELE MEDICALE ALE 

SUCEVEI” 

 

Ediția a IX-a, 23- 25 septembrie 2021 

 

 

În perioada 23 – 25 septembrie 2021 a fost 

organizată a IX-a ediție a Zilele medicale ale Sucevei, 

manifestare tradițională organizată, de către Colegiul 

Medicilor Suceava sub egida Academiei de Științe 

Medicale, Universitații de Medicină și Farmacie  

” Grigore T. Popa”  

Temele centrale ale congresului au fost: 

Vechi și nou în practica medicală, Urgențe medico-

chirurgicale și Varia.  

 Această ediție multidisciplinară a reunit 

circa 200 medici din țară și din străinătate care s-au 

bucurat de ospitalitatea tradițională a complexului 

Zamca cu spații generoase, care a permis 

desfășurarea conferinței în condiții sigure. Alături de 

experiența profesioniștilor români (prof dr N.M. 

Constantinescu, prof dr Daniel Coriu, prof dr. N. 

Iordache, prof dr. Cristian Lupașcu, prof dr Mircea 

Onofriescu, prof dr. Cristina Cijevschi, Dr. Dora 

Petrilă, conf dr. C. Bradea, prof dr. Adrian Cotârleț, 

participanții au beneficiat de expertiza unor 

personalități din Republica Moldova (prof dr 

Alexandru Ferdohleb) și Ucraina (A. Roșca).  

Deschiderea festivă a conferinței a avut loc 

joi 23 septembrie 2021. Alocuțiuni de bun venit, au 

ținut dr. Sorin Hâncu organizatorul conferinței, 

Academician Prof.  N. M. Constantinescu, Prof Dr. 

Eugen Târcoveanu, Prof. Dr. Daniel Coriu, președinte 

al Colegiului Medicilor din România, Prof. Dr. 

Cristian Lupașcu, Prof. Dr. Alexandru Ferdohleb. În 

continuare a fost prezentat filmul” IN VIVO” realizat 

de Academician Prof. Dr. N. M. Constantinescu. 

Sesiunile dedicate disciplinelor medicale și 

chirurgicale au abordat teme diverse de interes actual 

pentru practica medicală. 

Conferințele prezentate în următorele 2 zile 

au atras atenția participanților: 

-Inteligența artificială în chirurgie și 

pregătirea rezidenților (E. Târcoveanu); 

-Actualităţi în fertilizarea in vitro și Placenta 

praevia acretizată- o mare urgenţă obstetricală (M 

Onofriescu); 

-Troponinele cu înaltă sensibilitate-indicații 

de testare și actualități în managementul bolilor 

cardio-vasculare (Cristina Gunescu); 

-Infecțiile virale – de la teorie la practică 

(Monica Terteliu-Băițan); 

-Managementul pacientului hipertensiv nou 

diagnosticat (A Muntean; 

- Cardiomiopatia din amiloidoza de tip 

transtiretina (ATTR-CM): suspiciune & diagnostic 

(Ramona Iulia Rusu); 

-Hepatoprotectoarele - o abordare universală 

în afectiunile cronice hepatice. Beneficiile 

probioticelor în patologia digestivă. Terapia completă 

în tratamentul tuturor tipurilor de diaree (Cristina 

Cijevschi);  
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-Actualități în vaccinarea împotriva Covid 

19” și Tromboza și trombofiliile – managamentul 

clinic (D. Coriu); 

Secțiunea de Chirurgie a fost deschisă cu o 

conferință excepțională ținută de cunoscuta 

anestezistă și scriitoare Dora Petrilă – „Nou și vechi 

în relația chirurg si anestezist”. S-au prezentat și alte 

comunicări cu teme de actualitate „Tumori 

neuroendocrine digestive” (E. Târcoveanu), 

„Transplantul hepatic la Iași” (Cr Lupașcu), 

„Principiile de tratament chirurgical al structurilor 

biliare benigne” (A. Ferdohleb), „Particularitatile 

prelevarii multiorgan de la donatorul în moarte 

cerebrală”(M. Zabara), „Strategii moderne de 

diagnostic si tratament în carcinomul hepatocelular” 

(Ramona Cadar), „Dificultăți diagnostice și 

terapeutice în cancerul colorectal în Era Covid ”(N. 

Iordache), Laparoscopia în ocluzia intestinală în 

Clinica I Chirurgie Iași” (C. Bradea), „Hematoamele 

parietale și intraabdominale la pacienții cu Covid – 

19: o provocare chirurgicală" (V. Gavrilovici), 

„Particularități terapeutice  în sindromul Mirizzi - 

prezentare de caz” (Ana Maria Trofin), 

„Particularitățile colecistectomiei laparoscopice în 

colecistita acută” (A. Cotârleț), „Perforații / fistule 

esofagiene - utilitatea terapiei cu presiune negativă” 

(B. Ciuntu), „Efectele adverse ale medicamentelor, o 

permanentă provocare în medicină” (M Nechifor), 

„Pancreatita acută secundară - realitate clinică” (S. 

Ravencu), „Fracturile astragalului: principii de 

tratament” (L. Lazăr, R.C. Bandac). Au mai fost 

prezentate lucrări de chirurgie pediatrică, O.R.L.  

Sesiunile de sâmbătă au dezbătut probleme 

neurologie, oftalmologie, imagistică, gastro-

enterologie.  

Atmosfera caldă, colegială, oferită de dr 

Sorin Hâncu – un organizator de excepție, schimbul 

de idei, discuțiile consistente după fiecare prezentare 

au făcut din această conferință un eveniment științific 

multidisciplinar deosebit, demostrând bucuria 

medicilor de a participa „face to face” la congresele 

medicale după 2 ani de pandemie. 
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