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AL III-LEA CURS AVANSAT DE URGENŢE CHIRURGICALE 
3 - 5 aprilie 2006, Ulm, Germania 

 
În perioada 3 - 5 aprilie 2006, la Facultatea de Medicină a Universităţii din Ulm a fost 

organizat un curs de urgenţe chirurgicale, al treilea dintr-o serie pe care instituţia o are 
planificată pentru acest an. Participarea unor chirurgi din alte ţări a fost posibilă datorită 
implicării Centrului Internaţional pentru Studii Avansate în Ştiinţele Medicale şi Servicii 
(ICAS) al Universităţii din Ulm, centru condus de Prof. Dr. Theodore M. Fliedner. Din partea 
Facultăţii de Medicină, organizator efectiv a fost Clinica de Traumatologie şi Chirurgie 
Reconstructivă, condusă de Prof. Dr. Lothar Kinzl. Alături de aceasta, cursul a avut şi girul 
BDC (Berufsverband Deutscher Chirurgen), asociaţie ştiinţifică şi profesională asemănătoare 
ca scop Societăţii Române de Chirurgie. Cursul a fost creditat cu 34 puncte EMC de către 
Landesärztekammer Baden-Württemberg, Stuttgart şi recunoscut de European Accreditation 
Council for Continuing Medical Education (EACCME) ca 18 credite europene externe, 
recunoscute şi de American Medical Association (AMA). 

Au fost prezenţi 39 chirurgi, dintre care doi din Slovenia şi doi din România, restul 
fiind germani. Scopul cursului a fost aprofundarea managementului în politraumatisme, 
precum şi a gesturilor chirurgicale ce trebuie efectuate în urgenţă pentru ca bolnavul să reziste 
transportului până la cel mai apropiat serviciu specializat. În Germania există o presiune mare 
pe specialiştii de chirurgie generală, care trebuie să efectueze în condiţii de urgenţă diverse 
manopere impuse de situaţia pacientului (trepanaţii pentru hematoame intracraniene, 
toracotomii, laparotomii, suturi vasculare etc.). 

În fiecare din cele trei zile de curs, programul a fost structurat astfel: între orele 9 - 13 
prelegeri susţinute de specialişti din fiecare domeniu de interes, iar între orele 14 - 19 
demonstraţii practice pe cadavru, cu efectuarea fiecărei manevre de către absolut toţi 
participanţii. În legătură cu aceste demonstraţii subliniez dotarea excepţională a sălilor de 
anatomie, modalitatea de conservare a cadavrelor (practic fără modificări de culoare şi 
consistenţă a ţesuturilor), precum şi meticulozitatea tipic germană pentru aprofundarea 
fiecărui detaliu practic, susţinută de un instrumentar de înaltă calitate. 

 

 
Coordonatorul cursului a fost Prof. Dr. Alexander Beck, medic primar chirurg 

(Oberarzt) de la Clinica de Traumatologie şi Chirurgie Reconstructivă a Facultăţii de 
Medicină din Ulm. 

Aspecte de la demonstraţiile practice 
Imagine de ansamblu a sălii de anatomie (stânga); Montarea fixatorului extern în 

fracturile de bazin (dreapta) 
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În prima zi, după formalităţile de înregistrare, au fost prezentate prelegeri referitoare la 
managementul în traumatisme, traumatismele toracice şi cardiace închise şi deschise. După-
amiază s-au desfăşurat demonstraţii practice: pericardocenteza, pericardotomia, tratamentul 
plăgilor cardiace, toracotomiile de urgenţă, drenajul pleural, coniotomia şi traheostomia. 

Ziua a doua a fost consacrată urgenţelor abdominale traumatice şi netraumatice, 
traumatismelor craniene şi fracturilor bazinului şi membrelor. S-au efectuat practic trepanaţii 
(instrumentar furnizat de firma Aesculap), ligatura vaselor hipogastrice, sutura vasculară, 
splenectomia şi tehnici de prezervare a splinei, atitudinea în rupturile hepatice, explorarea şi 
tratarea leziunilor blocului duodeno-pancreatic. 

În ziua a treia discuţiile au fost axate pe tehnicile de anestezie regională (plex cervical, 
brahial, anestezie epidurală), sindroamele de compartiment şi traumatismele complexe ale 
mâinii. S-au efectuat practic tehnici de bază în defectele tegumentare şi tisulare postraumatice 
de la nivelul mâinii şi degetelor, tenorafii, inciziile pentru sindromul de compartiment cu 
diverse localizări, montarea fixatorului extern în fracturile deschise ale gambei şi în fracturile 
grave de bazin şi tehnica anesteziei loco-regionale. 

Un aspect la care organizatorii au ţinut foarte mult, a fost evaluarea cursului, adică 
acordarea de către participanţi a unor calificative pentru fiecare prelegere şi demonstraţie 
practică. 

Participarea a costat 480 euro în acest preţ fiind incluse prelegerile, demonstraţiile, 
gustările zilnice din pauze, masa de prânz şi o masă festivă din seara zilei a doua. A fost o 
experienţă care a meritat orice efort, dincolo de înaltul nivel al învăţământului medical 
german, oraşul Ulm fiind deosebit de bogat şi în atracţii turistice. Simbolul oraşului este 
Ulmer Münster, catedrala cu cel mai înalt turn din lume (160,6 m). De asemenea, trebuie 
menţionat că în Ulm s-a născut şi a predat ca profesor, Albert Einstein. Vizitarea oraşului 
reprezintă o încântare a privirii, o lecţie de estetică şi civilizaţie. 

ICAS organizează sistematic cursuri postuniversitare pentru diferite specialităţi, lista 
acestora fiind publicată pe site-ul oficial al Facultăţii www.uniklinik-ulm.de şi recomand 
tuturor celor interesaţi să aleagă fără ezitare ca destinaţie Universitatea din Ulm, atât medicii 
specialişti cât şi studenţii şi rezidenţii găsind aici posibilităţi excepţionale de dezvoltare 
profesională. 

 
C.N. Neacşu 

 


