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RECENZII CONGRESE 

 

CONGRESUL NAȚIONAL AL ASOCIAȚIEI ROMTRANSPLANT – EDIȚIA 2020 

 

 

 

În perioada 23-26 septembrie 2020 s-a desfăşurat 
cea de-a 11-a ediţie a Congresului Național al Asociației 

Romtransplant, online pe platforma Zoom. Desfășurarea 
acestuia a avut și o dimensiune jubiliară, marcând câteva 
evenimente extrem de importante pentru medicina 
românească, precum: împlinirea a 40 de ani de la primul 

transplant de rinichi din România  și 20 de la primul 
transplant de rinichi realizat la Iași, împlinirea a 20 de ani 
de la primul transplant de ficat realizat în țara noastră și tot 
20 de la primul transplant cardiac. 

Evenimentul s-a desfășurat sub  patronajul 
onorific al Primarului Municipiului Iași, Mihai Chirica și 
sub egida Asociației Romtransplant, al cărei președinte de 
onoare este Prof. Dr. Irinel Popescu și președinte în 

funcție – Prof. Dr. Cristian Lupașcu. Acestora li s-au 
alăturat și prestigioasele instituții: Universitatea de 
Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Spitalul 
Clinic Județean de Urgența Sf. Spiridon Iași – Secția a II-a 
de Chirurgie, Spitalul Clinic ”Dr. C. I. Parhon”, Iași – 
Secția de Nefrologie și Transplant Renal, Societatea de 

Medici și Naturaliști din Iași.. 
Congresul a fost precedat de o conferinţă de presă 

ce a fost găzduită pe 22 septembrie în Sala Senatului a 
Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” 
Iași, și transmisă live de către Tele Moldova Plus. 
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Tăiere
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La conferința de presă au participat în condiții de 
pandemie în frumoasa sală a Senatului Universității de 
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași  Prof. Dr. 

Irinel Popescu  președintele de onoare  al Asociației 

Romtransplant, directorul Centrului de Boli Digestive și 
Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic 
Fundeni; Prof. Dr. Cristian Lupașcu – Președinte în 
exercițiu al Asociației Romtransplant, coordonator al 
Programului de Transplant Hepatic, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sfântul Spiridon”, Iași  Prof. Dr. 

Adrian Covic – medic primar Medicina Internă, medic 
primar Nefrologie, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, 

Iași; Prof. Dr. Viorel Scripcariu – Rectorul Universității 
de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași; Prof. Dr. 

Eugen Târcoveanu – medic primar chirurg în cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon”, 
Iași și Dr. Radu Zamfir – Director Executiv al Agenției 
Naționale de Transplant. 

Acest eveniment de înaltă ținută științifică a 
reunit profesioniști de renume atât din țară cât și din 

străinătate, din țări precum SUA, Italia, Polonia, Marea 
Britanie, Olanda,  Austria și Republica Moldova, care timp 
de 4 zile, au susținut peste 120 de lucrări de o mare valoare 
științifică. 

În cadrul acestei ediții a Congresului Național al 
Asociației Romtransplant, abordarea a fost una fără 
precedent până în acest moment, aducând la un loc nu mai 
puțin de 10 secțiuni de specialitate: Transplant Hepatic, 
Transplant Renal, Transplant Tisular, Transplantul 
Celulelor Stem Hematopoietice, Transplant Cardiac, 
Imunologia Transplantului, Cursul de Moarte Cerebrală, 
Celula Reproductivă, Sesiunea Coordonatorilor de 

Transplant și nu în ultimul rând, Sesiunea dedicată 
Asistenților Medicali. Acestea s-au desfășurat în paralel, cu 
câte două și chiar trei sesiuni pe zi, având un auditoriu de 
peste 750 de participanți. 

Evenimentul s-a desfășurat  online iar operatorul 
evenimentului a fost Oameni și Companii,. 

 

 

RAO 2020 TRADIȚIE ȘI VIITOR ÎN OFTALMOLOGIE  

Eveniment online 

  

               

Manifestare științifică cu deschidere internațională, 
Reuniunea Anuală a Oftalmologilor (RAO), ajunsă anul 
acesta la a cincizeci și sasea ediție s-a desfășurat la Iași  în 
perioada 24-26 septembrie 2020. Datorită situației 
endemice actuale, a fost pentru prima dată când acest 
eveniment a avut loc exclusiv online, în condiițiile în care 
prioritatea tuturor este siguranța familiilor și a prietenilor 

noștri. 
               Bucurându-se de o largă participare 
internațională, tematica acestei ediții a fost ,,TRADIȚII ȘI 
VIITOR ÎN OFTALMOLOGIE”.  Mulți colegi care își 
desfășoară activitatea în străinătate și care sunt experți pe 
diferite domenii ale oftalmologiei au participat cu deosebită 
bucurie la acest frumos eveniment.  
               Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc 

pentru prima dată în istoria acestuia la Sala Senat a 
Universității de Medicină și Farmacie ,,Gr. T. Popa”  Iași.  
Evenimentul s-a bucurat de prezența invitatului special 

Prof. Dr. Târcoveanu Eugen și s-a încheiat cu lansarea 
proiectului de suflet al Colectivului Catedrei de 
Oftalmologie Iasi intitulat ,,Ghid de examinări 
oftalmologice”. 
                Comitetul științific și de organizare a fost condus 
de doamna Prof. Dr. Bogdănici Camelia, șefa Clinicii de 
Oftalmologie a Spitalului ,,Sf. Spiridon” și sufletul acestui 

minunat eveniment împreună cu colaboratorii acesteia, 
tineri medici specialiști, primari și rezidenți oftalmologi, 
precum și colectivul de asistenți medicali.  
             Prima zi a evenimentului, moderată de Asist. Univ. 
Dr. Anton Nicoleta, Prof. Dr. Costin Danuț si Prof. Dr. 
Camelia Bogdănici, a debutat cu lucrări științifice ce au 
avut un subiect nou pentru lumea oftalmologică: 

„Inteligența Artificiala” și aplicațiile acesteia în 

oftalmologie, în realizarea de predicții. La acest tronson 
au participat ca speakeri experți în domeniu Prof. Dr. Silvia 
Curteanu de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și 

Recenzii congrese 

https://www.oamenisicompanii.ro/


J Surgery, an open access journal 

ISSN: 1584-9341 Volume 16 • Issue 3 • 1 
 

Dr. Christopher Wilson din Haga, Olanda. Doamna 
profesor  Curteanu a prezentat un review despre rețelele 
neuronale cu aplicații în oftalmologie, accentul lucrării 
fiind pe partea tehnică. La a final s-au prezentat diverse 
exemple și rezultate ale acestor metode de modelare în 

oftalmologie, mai ales pe informațiile ce se pot obține prin 
predicții despre corelația glaucom-diabet. 
               Celelalte zile ale evenimentului au dezbatut 
subiecte cu tradiție ale acestui eveniment: cataracta, 
glaucomul, cornea, retina și oftalmopediatrie,  unde Șef. 
lucr. dr. Ciprian Danielescu, Șef. lucr. dr. Daniel 
Brănișteanu, Șef. lucr. dr. Crenguta Feraru, Prof. dr. Dorin 
Chiseliță, Prof. dr. Camelia Bogdănici și invitații acestora, 

au adus în prim-plan atât rezultatele pozitive ale 
intervențiilor chirurgicale, cât și complicațiile care au 
survenit după acestea. Chiar dacă timpul de expunere a fost 
scurt, toate dezbaterile s-au bucurat și de discuții pe 
marginea subiectelor. Experții în domeniu, avandu-l în 
prim plan pe Prof. dr. Chiseliță Dorin, presedintele de 
onoare al acestui eveniment au prezentat cazuri deosebite 
rezolvate cu succes și  modul de management al acestora. 

           În ultima zi a evenimentului au fost incluse două 
tronsoane noi în cadrul acestui eveniment: oculoplastica și 
neurooftalmologia, moderate de colegi tineri oftalmologi cu 
preocupari în domeniu, Asist. Univ. Dr. Anisia Iuliana 
Alexa, Dr. Constantin Grigoraș, Sef.lucr.dr. Claudia Costea 
și Asist. Univ. Dr. Nicoleta Anton. Acestea  s-au bucurat de 
un real succes prin modul inedit de abordare a unor 
subiecte mai putin familiare oftalmologilor, tehnici de 

reconstrucții ale pleoapelor, canalicului lacrimal și 
modalitaăți de diagnostic și tratament ale edemelor papilare 
bilaterale la copil, dar și soluții de rezolvare în cazul 
traumatismelor orbitocraniene penetrante cu interesare 
cerebrală. 

          Ca în fiecare an, evenimentul s-a bucurat de larga 
participare cu prezentări inedite ale colegilor oftalmologi 
din Republica Moldova, existand o bună relație de 
colegialitate veche transmisă din generatie în generatie. 

         De asemenea, cum ne-au obișnuit în fiecare an, tinerii 
rezidenți din cadrul Clinicii de Oftalmologie a Spitalului 
„Sf. Spiridon” Iași, sub îndrumarea seniorilor, au susținut o 
sesiune de prezentări de cazuri clinice deosebite cu care s-
au confruntat pe perioada pregătirii lor. 
            În colaborare cu Ordinul Asistenților din România, 

ca in fiecare an a existat si un tronson de prezentări ale 
asistenților medicali privind adaptarea protocoalelor 
blocului operator oftalmologic în condiții de pandemie 
precum și a provocărilor în exercitarea actului medical în ” 
starea de urgență”. 
         Reuniunea Anuală a Oftalmologilor s-a încheiat cu 
discursul Prof. Dr. Camelia Margareta Bogdănici, 
președinte RAO 2020, care a subliniat importanța existenței 

unor astfel de manifestări științifice pentru formarea 
profesională temeinică a unui viitor oftalmolog. „RAO nu 
este o conferinta oarecare, este o ștafetă transmisă mai 
departe de generații și generații de oftalmologi” a mai 
adăugat doamna professor, având speranța că urmatoarea 
întalnire oftalmologică se va desfașura față în față cum ne 
obișnuisem an de an. 

Nicoleta ANTON 

 

 

 

 

CONGRESUL ANIVERSAR LA 75 DE ANI – EVENIMENT ȘTIINȚIFIC  

ÎN USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU” CHIȘINĂU 

         
La cea de-a 75-a aniversare a Universității de Stat 

de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 
comunitatea academică și medicală din Republica Moldova 
a avut un prilej frumos de a sărbători cu mândrie 
evenimentul de glorie, pentru că la acest moment instituția 

reprezintă o emblemă academică a țării. Și asta datorită 
faptului că universitatea noastră este definită drept una 
dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ 
superior, recunoscută atât la nivel național, cât și 
internațional. În istoria sa de șapte decenii și jumătate unica 
instituție în domeniul învățământului superior medical și 
farmaceutic din Republica Moldova s-a axat pe formarea 
continuă a medicilor și a farmaciștilor, pe activitatea de 

cercetare științifică și asistență medicală. Și asta se 
datorează muncii titanice a mai multor generații de cadre 
științifico-didactice – medici și savanți iluștri, care au 
contribuit la desăvârșirea operei comune – Alma Mater. 
Performanțele absolvenţilor noștri confirmă efortul depus 
de întreaga comunitate academică a Universităţii în 
formarea lor profesională. 

Deși limitați în mare parte de pandemie, în cadrul 
activităților cu această ocazie s-au desfășurat mai multe 
manifestări social-culturale cu participarea cadrelor 
didactice, studenților și medicilor-rezidenți. Și aici 
enumerăm doar câteva dintre acestea: deschiderea unor 

edificii pentru studenți, comemorarea unor eminenți 
reprezentanți ai învățământului superior medical și al 
sistemului autohton de sănătate prin dezvelirea busturilor 
savanților și medicilor iluștri din Chişinău – personalități 
remarcabile, profesori universitari, foști șefi de catedre: 
Roman Coșciug, Ilarion Postolache, Ion Lupan etc. 

Dar toate au culminat cu Congresul anivesar 
consacrat marelui eveniment și care a subliniat o dată în 

plus, preocupările de zi cu zi ale comunității științifice și 
realizările în cercetare ale Universității, care încununează 
această perioadă prolifică plină de glorie. Reieșind din 
situația epidemiologică actuală, evenimentul s-a desfășurat 
preponderent în regim on-line, cu transmisiune în direct. 
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Așadar, în perioada 21-23 octombrie 2020, 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova a organizat 
Congresul aniversar „Calitate, Excelență, Performanță” 
– o manifestare științifică cu un program complex și 

multidisciplinar: sesiuni plenare, sesiuni în secții pe profil 
tematic, cursuri educaționale și workshopuri. 

Congresul a fost inaugurat în data de 21 
octombrie, ora 14:30, în Sala Senatului, de președintele 
Comitetului organizatoric, rectorul Emil Ceban. În aceiași 
zi lucrările științifice ale Congresului au debutat cu State of 
the Art Lectures – cinci prelegeri magistrale care au fost 
transmise LIVE în 2 sesiuni simultan, cu un total de 40.000 

de vizualizări. Printre oaspeții Congresului au fost savanți 
de marcă, care au venit în fața audienței cu prelegeri pe 
diferite domenii de interes: 

1. The essential role of Science and Biotechnology in 
achieving the Sustainable Development Goals. Prof. Dr. 
Lawrence Banks, Tumor Virology Center, ICGEB, Italy; 

2. Facing the COVID-19 pandemic: the virologist viewpoint. 
Prof.Dr. Alessandro Marcello, Molecular Virology Lab, 
ICGEB, Italy; 

3. Genome variation in precision medicine. Prof. Dr. Yusuf 
Ozkul, Erciyes University's Betul-Ziya Eren, Turkey; 

4. New treatment modalities in Vascular intervention: 
Innovation and Intervention. A step in the right direction. 

Prof. Dr. Frank Lee-Bowling, University of Manchester, 
United Kingdom; 

5. Particularități de abordare a afectării cardiovasculare la 
pacienții nefrologici. Prof. Dr. Adrian Covic, specialist în 
nefrologie, prorector pentru cercetare științifică, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, 
Iași, România. 

În a doua zi a Congresului au avut loc sesiunile 

plenare, iar tematicile variate ale acestora au fost 
vizualizate de peste 50 de mii de persoane. Programul 
științific al Congresului a cuprins 32 de cursuri 
educaționale și workshopuri medicale, centrate pe 
componenta aplicativă, care au avut ca scop îmbunătățirea 
competențelor specialiștilor la 8 profiluri tematice: 
chirurgie, farmacie, stomatologie, medicină internă, 
sănătatea mamei și a copilului, sănătate publică, științe 
medico-biologice. Delegații înregistrați au participat prin 

Google Meet, iar comunitatea academică și tineretul studios 
într-un număr impunător au vizualizat sesiunile plenare pe 
toate canalele unde au fost difuzate transmisiunile LIVE. 
Ulterior, în după amiaza zilei au avut loc sesiunile în secții 
de profil tematic, unde au fost înregistrați peste 2000 
delegați. Cele 5 workshopuri au fost organizate în regim 
off-line la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea 
Medicală în grupuri câte 3-4 persoane și au fost transmise 

LIVE, bucurându-se de un interes deosebit printre studenți 
și rezidenți.. 

Volumul de Rezumate al congresului cuprinde peste 
700 de rezumate recenzate, care abordează cele mai actuale 
probleme din diverse domenii medico-biologice, iar cele 
mai prestigioase 7 reviste de cercetare în sănătate din 
Republica Moldova au găzduit materialele forului științific 
– în număr total de 184 articole în extenso, un adevărat 

tezaur reprezentând articolele scrise la invitație, sintezele 
de literatură, articolele originale, notele tehnice. 

Pe parcursul demarării lucrărilor Congresului 
aniversar au fost rulate pe site-urile universității 447 
postere electronice recenzate, obiecte de proprietate 
intelectuală, totalurile participărilor la târgurile și 
expozițiile internaționale de inventică. 

Per ansamblu, la Congres au participat delegați din 29 
țări, 320 moderatori și speakeri naționali, 31 moderatori și 
speakeri internaționali cu 110.000 vizualizări pe site.  

Ca și la orice sărbătoare de așa rang, nu au lipsit 
și desfășurarea unor bilanțuri și concursuri cu decernarea 
premiilor pe diferite categorii, și anume: 

 Performanță în cercetare pentru ultimii 5 ani pentru: 
 Cadre științifico-didactice și cercetători 
 Tineri cercetători 
 Cercetători experimentați 
 Doctoranzi/Rezidenți/ Studenți 

 Realizări în publicarea manualelor în ultimii 5 ani. 
La finele Congresului aniversar cu genericul 

„Calitate, Excelență, Performanță” participanții au fost 
apreciați cu peste 4000 certificate de participare 
cuantificate cu 30 credite de educație medicală continuă, 
157 certificate pentru moderatori și secretari la sesiunile 
științifice.  

Iar în cadrul ședinței festive a Senatului 
desfășurată în data de 23 octombrie 2020, în incinta 
Complexului Socio-cultural Universitar, în format mixt cu 
participarea demnitarilor de stat – premierul Ion Chicu și 
ministrii Sănătății Viorica Dumbrăveanu și al Educației 
Igor Șarov, rectorul Universității Prof. Dr. Ceban a 
declarat: „Ne mândrim cu faptul că, pe parcursul celor 75 
de ani, comunitatea universitară a rezistat încercărilor 

timpului, și-a consolidat forțele în fața provocărilor sociale 
și economice, a acumulat cunoștințe, experiență și 
competență profesională, și a reușit să-și păstreze imaginea 
și bunul nume”. 

Evenimentul de deschidere a Congresului și State 
of the Art Lectures, precum și sesiunile științifice au fost 
transmise LIVE pe: 
site-ul Universității - https://usmf.md/ro; 
site-ul Congresului - https://congres.usmf.md/; 
pagina de Facebook a Universității - 
https://www.facebook.com/usmf.md; 
platforma Privesc.eu - https://www.privesc.eu/ 

 

Ghe. ROJNOVANU 
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CONGRESUL NAȚIONAL DE CHIRURGIE, EDIȚIA A XXX-A 

WWW.CNCHIRURGIE.RO 2020 

 

 

 

În perioada 4-7 noiembrie 2020  a fost organizată on line  a 
XXX-a ediție a Congresului Național de Chirurgie, 
manifestare desfășurată sub președenția prof. dr. Silviu 
Constantinoiu, 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 Cancerul 

colo-rectal, Istoricul chirurgiei și Varia.  
 Această ediție aniversară a reunit circa 1100 
chirurgi din țară și din străinătate și s-a caracterizat printr-o 
modificare novatoare a organizării congresului, în condiții 
de pandemie. Congresul a avut cursuri postuniversitare, 
conferințe state of the art, prezentări în plen (288 prezentări 
orale și 79 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 
(32). 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 6 cursuri postuniversitare 
precongres: Tehnici chirurgicale ghidate imagistic în 
chirurgia hepato-bilio-pancreatică (șef lucr. Adrian Bartoș), 
Progrese și controverse în chirurgia rectală (Prof dr. Viorel 
Scripcariu), Actualități în managementul medico-
chirurgical al bolilor inflamatorii intestinle (prof. dr. Irinel 
Popescu, prof. dr. Cristian Gheorghe), Soluții terapeutice 
pentru tratamentul tumorilor abdominale avansate local și 

la distanță: rezecțiile multiorgan, peritonectomiile, rolul 
chimioterapiei intraperitoneale (șef lucr. Adrian Bartoș), 
Elemente esențiale în Raportul Structurat IRM în cancerul 
rectal (Prof. dr. Ferdinand Bauer), Fața nevăzută a 

tratamentului neoadjuvant în cancerul de rect, imaginea din 
partea radioterapeutului (Prof d. Ion Cristian Chiricuță). 

Lucrările s-au desfășurat în patru  săli virtuale, pe 
parcursul a 4 zile. Deschiderea festivă a congresului a avut 
loc miercuri 4 noiembrie 2020, ora 19,00 la București și a 

fost transmisă live în prezența președintelui congresului – 
prof dr. Silviu Constantinoiu, prof. dr. Florian Popa 
membru de onoare SNC, prof. dr. Irinel Popescu din partea 
ASM, prof. dr Traian Pătrașcu președinte ales SRC, prof dr. 
Victor Strâmbu , secretar SRC și reprezentantului MS. 

Sesiunile dedicate au abordat cancerul colorectal  
în 33 lucrări. Problemele discutate au fost: Factorii 
predictivi ai fistulelor colorectale postoperatorii (colectivul 

prof V. Grigorean), Pattern of Metastatic Spread with Stage 
IV Colorectal Carcinoma (S.T. Alexandrescu, I. Popescu), 
Managementul perioperator în chirurgia colorectaslă (Tr. 
Burcoș), Factorii de evaluare a răspunsului tumoral după 
terapie neoadjuvantă în cancerul rectal (V. Strâmbu), 
Abordul laparoscopic al cancerului colonului drept -   ce tip 
de reconstrucție? (V. Bințințan). Metatazarea în ganglionii 
mezorectali cauza de recidivă locală (T. Burcoș), 

Sindromul post rezecție anterioară joasă (C. Botezatu), 
Diabetul zaharat, factor de prognostic în cancerul rectal 
local avansat (Tr. Pătrașcu), Complete mesocolic excision 
for right colon cancer. Niguarda experience (C. Magistro), 
Operația Hartmann (C: Bradea), Complicații postoperatorii 
în chirurgia cancerului de rect (V. Calu), Chirurgia minim 
invazivă în cancerul rectal (C. Vasilescu), Cancerul 
colorectal operat în urgență în epoca COVID (C. Molnar), 

Factori predictivi de recurență în cancerul colorectal (M. 
Beuran), TATME (S. Tudor), Rezultatele exciziei complete 
de mezocolon la vârstnici și Tumorile McKittric – 
Wheelock (R.C. Popescu), Rezecțiile rectale joase (Fl. 
Zaharie). 

Chirurgia esofagului a cuprins o serie de 
conferințe extrem de interesante: Disecția limfonodulară 
după esofagectomie miniminvazivă (Koji Otsuka), TIF: 

fundoplicatură transorală fărp incizii – State of the art (A. 
Lobonțiu), Actualități în chirurgia esofagului (R. Rosati), 
dar și lucrări valoroase: By-pass-ul cu coln stâng 
anisoperistalticde tip „supercharged” înreconstrucția 
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esofagiană dinstenozele post caustice (S. Constantinoiu), 
Tendințe actuale în managementul bolnavilor cu 

adenocarcinom esogastric local avansat – în căutarea unei 
strategii optime (Rodica Bîrlă), Tumori esofagiene 
extramucoase (B. Tănase). 

Sesiunea HEROES, în premieră la Congresul 
SRC a avut 18 lucrări variate și interesante. 

Sesiunea ARCHBPTH a fost foarte consistentă. 
Chirurgia ficatului a fost un alt punct de atracție al 
congresului dezbătând actualități în tratamentul 

carcinomului hepatocelular ( I. Popescu, C. Lupașcu, 
Natalia Velenciuc), conferințe despre opțiuni în tratamentul 
chirurgical al metastazelor hepatice (Timothy M. Pawlik, 
Nikola Vladov, D. Chiriță, A. Hotineanu, S. Luncă), 
rezecții hepatice majore în tumorile Klatskin (I. Brezean), 
rezecții hepatice majore în urgență (Andra Ciocan), rezecții 
hepatice anatomice (A. Bartoș), rezecții hepatice 
ecoghidate (F. Botea), leziuni biliare ale CBP (N. Al-

Hajjar). 
Chirurgia pancreasului – a reunit multe lucrări 

interesante: rezecții vasculare în cancerul de pancreas (V. 
Brașoveanu), Tratamentul miniminvaziv în tumorile 
pancreatice (A. Bartoș), PC în urgență (Diana Schlanger, 
Gh. Rojnoveanu, R. Gurghiș), Bactibilia și fistulele 
pancreatice după DPC (T. Dumitrașcu), Chimioterapia 
neoadjuvantă în cancerul de cap de pancreas (V. Bințințan), 
Pancreatita cronică tratament chirurgical (S. T. Barbu), 

marginea negativă de rezecție în DPC (C. Molnar). 
Sesiunea Varia a cuprins lucrări referitoare la 

Stenturile digestive în managementul endoscopic al 
fistulelor eso-jejunale după gastrectomia totală (G. 
Dimofte), rezecția laparoscopică a colonului transvers cu 
limfadenectomie D3(V. Bințințan), Histerectomia totală 
laparoscopică (F. Lazăr), Tratamentul în urgență a 
diverticulitelor colonice (M.Marco), Fezabilitatea 

colecistectomiei laparoscopice în abdomenul operat (A: 
Vasilescu), Transplant renal asistat robotic (S.T. Makkai – 
Popa), Severitatea leziunilor traumatice la gravide (Irina 
Paladi), Revascularizarea în infarctul entero-mezenteric 
(C.A. Pirvu).  O altă sesiune a abordat fibroza 
retroperitoneală, dializa peritoneală – complicații, perforații 
după EDS, chilotoraxul, chururgia transanală. 
  Sesiunea SRCOGO a abordat cancerul de ovar 

(P. Achimaș Cadariu), carcinomul endometrial (F.L. Ignat), 
limfadenectomia în cancerul de corp uterin (G.L.Lazăr), 
Ganglionul sentinelă în cancerul de sân ((E. Pușcaș), 
Cancerul tiroidian (I.C. Lisrncu), Melanomul malign (V.A. 
Gâta), Limfadenectomia laparoscopică (B. Petruț). O altă 
sesiune de chirurgie oncologică a dezbătut HIPEC (B. 
Moldovan, Ana Stănilă), Cancerul de sân sarcoamele, 
Tumorile de perete toracic (C: Ciuce), Cancere digestive și 

graviditatea. 
 Chirurgia peretelui abdominal și COVID - 19 
a abordat hernia incizională, recidiva herniară și 
tratamentul laparoscopic al herniei inghinale, dar și 
provocările chirurgicale în timpul pandemiei Covid – 19 (S. 
Constantinoiu, C. Botezatu, C. Iancu, V.D. Constantin, M. 
Petruțescu A. Miron). 
 Chirurgia endocrină și vasculară a reunit 
lucrări privind chirurgia tiroidei, paratiroidei, a 

suprarenalei, tumori neuroendocrine digestive, piciorul 
diabetic, chirurgia venoasă. 
 Chirurgia de urgență a cuprins lucrări privind 
infarctul entero-mezenterice (C.A. Pîrvu, Th. Dumitrescu), 
ocluzia intestinală, Mucocelul apendicular perforat (M. 
Anastasiu) Traumatismele pancreasului (F. Iordache) și o 
sesiune dedicată ghidurilor de practică pentru chirurgia de 
urgență (M. Beuran, P. Vasiliou, V. Șurlin, S. Pantea, C. 
Molnar, S. Păun). 

Istoricul chirurgiei a încântat publicul cu 28 

lucrări interesante, arătând interesul de suflet al chirurgilor 
pentru acest domeniu. 

O notă de originalitatea a congresului a fost dată 
de sesiunea studenților care a cuprins 11 lucrări urmărite 
online de mulți  participanți. 

Nu în cele din urmă, cele 79 epostere, prezentate 
și discutate pe toată perioada congresului, au expus 
experiența remarcabilă a unor colective chirurgicale din 

întreaga țară, privind chirurgia esofagiană și gastrică, 
chirurgia de urgență, chirurgia endocrină, chirurgia hepato-
bilio-pancreatică, chirurgia minim invazivă, chirurgia 
sânului, chirurgia colonului și rectului, chirurgia toracică, 
chirurgia peretelui abdominal, chirurgia robotică, trauma, 
educația medicală și varia.  

În ultima zi a congresului, în data de 7 noiembrie 
2020, au avut loc Adunarea Generală a S. R. C. și 
alegerile pentru structurile de conducere, în Amfiteatrul 

Mare al Universității de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila”, cu prezență fizică, prin reprezentanți, într-un 
raport de 1 la 10 din membrii cotizanți. În urma acestora, 
prof. dr. Viorel Scripcariu, a fost ales preşedinte al 
Societăţii Române de Chirurgie pentru perioada 2024-2028, 
potrivit statutului SRC, care prevede alegeri din 4 în 4 ani. 
Preşedintele ales în 2016, prof. Univ. Dr. Traian Pătraşcu, a 
intrat în exerciţiu acum, înlocuindu-l pe prof. univ. dr. 

Silviu Constantinoiu.  
Este a doua oara când Societatea Romana de Chirurgie va fi 

condusa de un ieșean și  prima dată când Iașiul are 2 

membri în conducerea SRC un președinte și un 

vicepreședinte în persoana prof. dr.  Cristian  Lupașcu care 

a realizat primul transplant hepatic din Moldova. Prof. dr.  

Silviu Constantinoiu, past president, a mai realizat un lucru 

deosebit în afara descentralizării SRC, a unit Societatea de 

Chirurgie din Republica Moldova cu SRC o unire 

simbolica de mult așteptată de toți chirurgii români. 

Societatea Română de Chirurgie (SRC) este cea 

mai veche și cea mai mare societate de profil din România, 

fiind fondată în 1898 de marele chirurg și anatomist Thoma 

Ionescu. SRC organizează conferințe, cursuri, simpozioane 

și congrese în colaborare cu diferite instituții sau societăți 

europene de profil și editează prestigioasa revistă 

„Chirurgia”. 

E. TÂRCOVEANU 
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