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RAO 2021 TRADIȚIE ȘI VIITOR ÎN OFTALMOLOGIE. 

 
 

Manifestare științifică cu deschidere 

internațională, Reuniunea Anuală a 

Oftalmologilor (RAO), a marcat anul acesta 

o premieră absolută. Dacă în 2020 

organizatorii au  experimentat cu succes 

prima ediţie 100% online a evenimentului, 

în acest an și –au propus tot în premieră, o 

formulă de organizare hibrid, prin care s-a  

dorit valorificarea  atât a avantajelor unui 

eveniment online, cât şi pe cele ale 

manifestărilor tradiționale, on site. 

Și in acest an congresul a avut 

participare internațională, cu subiecte foarte 

interesante și de mare actualitate. 

                Deschiderea oficială a 

evenimentului  a avut loc la Hotel 

International Iași, chiar dacă cu un număr 

restrans de participanți dar cu invitați din 

partea Universității de Medicină și Farmacie 

Iași, în prezența Rectorului Universității de 

Medicină Grigore T. Popa Iași  Prof.univ.dr. 

Viorel Scripcariu, decanul Facultății de 

Medicină Prof. univ dr. Ionela Șerban și 

prof.univ.dr. Eugen Târcoveanu. Față de anii 

trecuți in cadrul deschiderii oficiale s-au 

acordat distincții tuturor celor ce au ajutat la 

desfășurarea acestui eveniment 

oftalmologic, precum și acordarea de premii 
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tinerilor rezidenți pentru cea mai bună 

lucrare prezentată și pentru cel mai bun 

poster. 

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 debutat cu o serie de 

cursuri precongres susținute de către 

Prof.univ.dr. Bogdanici Camelia, assist. 

univ. dr. Anton Nicoleta, Șef. lucrări dr. 

Ciprian Danielescu si conf. univ.dr. 

Branisteanu Daniel. Tematica cursurilor a 

fost diversă: „Transplantul cornean: 

prelevarea corneei de la donor”; 

„Gonioscopia: de la teorie la practică - curs 

destinat exclusive medicilor rezidenţi”; „ 

Leziuni periferice retiniene cu potențial 

regmatogen” și „ Melanomul Uveal: 

Diagnostic şi opţiuni terapeutice actuale”. 

La sfârșitul cursului pentru rezidenți s-a 

anuntat un premiu pentru cei care au 

participat constând într-o lentila de 

gonioscopie, iar lectorul Anton Nicoleta a 

facut o promisiune pentru cei din Clinica I 

Oftalmologie ca îi va ajuta în realizarea 

practică a acestei tehnici. 

A doua zi de congress a inclus 

sesiuni de neurooftalmologie, cataractă și 

pol anterior, care au avut ca moderator pe 

Asist.dr. Anton Nicoleta, Asist.dr. Raluca 

Iorga, șef. lucrări Crenguța Ioana Feraru, 

Conf. univ.dr. Claudia Costea și președintele 

SRO Conf. Univ Mircea Filip. S-au 

prezentat lucrări  științifice cu subiecte 

foarte interesante și cazuri medicale și 

chirurgicale rezolvate cu success.  

Celelalte zile ale evenimentului au 

dezbătut subiecte cu tradiție ale acestui 

eveniment: cataracta, glaucomul, cornea, 

retina și oftalmopediatrie unde Șef. lucr. dr. 

Ciprian Danielescu, Conf dr. Daniel 

Brănișteanu, Șef. lucr. dr. Crenguta Feraru, 

Prof. dr. Dorin Chiseliță, Prof. dr. Camelia 

Bogdănici, au adus în prim-plan atât 

rezultatele pozitive ale intervențiilor 

chirurgicale, cât și complicațiile care au 

survenit după acestea. Ca si anul trecut a 

fost un tronson special cu privire la 

„Inteligența Artificială în oftalmologie” 

unde moderatorii asist. univ. dr. Anton 

Nicoleta si Prof.dr. Dorin Costin, împreună 

cu invitații acestora au discutat de avantajele 

utilizarii inteligenței artificiale în 

oftalmologie, în patologia retiniană și 

glaucom, în stabilirea unui diagnostic 

precoce.  

Ca în fiecare an, evenimentul s-a 

bucurat de largă participare cu prezentări 

inedite ale colegilor oftalmologi din 

Republica Moldova, existând o bună relație 

de colegialitate veche transmisă din 

generație în generație.  

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. 

La sfarsitul evenimentului a fost 

lansată cartea „Cazuri clinice oftalmologice, 

ediţia a II-a”; Editor: Prof. dr. Camelia 

Margareta Bogdănici, editura U.M.F. „Gr.T. 

Popa” unde sunt prezentate cazuri inedite 

din clinica I oftalmologie, rezolvate de 

seniori și rezidenți atât cazuri de 

oftalmologie medicală cât și chirurgicală. 
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           În colaborare cu Ordinul Asistenților 

din România, ca in fiecare an a existat si un 

tronson de prezentări ale asistenților 

medicali privind transplantul cornean: 

principii de prelevare, transport şi de 

pregătire a butonului cornean; Selectarea 

pacienţilor eligibili pentru transplantul de 

cornee si Intervențiile asistentului medical în 

transportul şi conservarea corneei.  

          Spre deosebire de anul trecut anul 

acesta s-au oferit o serie de premii pentru 

medicii rezidenți: de popularitate (dr. 

Mihaela Feraru), premiul pentru cea mai 

bună lucrare prezentata (dr. Ionela Nechita-

Dumitriu și Oana Maxim) și pentru cel mai 

bun Eposter (Andreea Rotaru) și premiul 

special pentru un rezident din Rep. 

Moldova, pentru participarea de tradiție în 

fiecare an . 

Reuniunea Anuală a Oftalmologilor 

s-a încheiat cu discursul Prof. Dr. Camelia 

Margareta Bogdănici, președinte RAO 2021, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

profesor, având speranța că urmatoarea 

întalnire oftalmologică se va  desfașura față 

în față cum ne obișnuisem an de an. „Ştim 

cât de mult doriţi să ne revedem cat mai 

multi faţă în faţă, de aceea facem acest efort 

organizatoric pentru al cărui succes avem 

nevoie, mai mult ca niciodată, de suportul, 

implicarea şi înţelegerea dumneavoastră”. 

              „Vă mulțumesc anticipat pentru 

interesul acordat RAO 2022 și sper să ne 

revedem sănătoși, atât onsite, cât şi online”,  

a încheiat discursul doamna Prof DR.  

Bogdănici Camelia 

Asist. univ. Nicoleta Anton 
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