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AL XIII-LEA SIMPOZION AL SECŢIUNII ROMÂNE IASGO 
AL VI-LEA SIMPOZION NAŢIONAL AL ASOCIAŢIEI 

ROMÂNE DE CHIRURGIE HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ 
ŞI TRANSPLANT HEPATIC BUCUREŞTI, INSTITUTUL 

NAŢIONAL DE STATISTICĂ, 25-28 APRILIE 2012 

 

 
În perioada 25-28 aprilie 2012, a avut 

loc la Bucureşti, la Institutul Naţional de 
Statistică, cel de-al XIII-lea Simpozion al 
Secţiunii Române a IASGO, organizat de 
IASGO (Secţiunea Română), Academia de 
Ştiinţe Medicale, Academia Oamenilor de 
Ştiinţă din România, Asociaţia Română de 
Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică şi 
Transplant Hepatic (ARCHBPTH), 
Societatea Română de Radioterapie, 
Asociaţia Română pentru Chirurgie 
Endoscopică şi Alte Tehnici Intervenţionale, 
Societatea Română de Endoscopie 
Digestivă, Institutul Clinic Fundeni, 
Fundaţia Dan Setlacec. În cadrul 
manifestărilor s-a desfăşurat şi cel de-al VI-
lea Simpozion Naţional al ARCHBPTH.  

Simpozionul a abordat patologia 
benignă şi malignă pancreatică, a căilor 
biliare, precum şi patologia hepatică, 
inclusiv transplantul hepatic, actualităţi în 
chirurgia oncologică digestivă şi chirurgia 
robotică. 

Pe 25 aprilie s-a desfăşurat cursul pre-
simpozion cu tema „Tehnici chirurgicale 
utilizate în rezecţia hepatică” (coordonator 
curs prof. dr. I. Popescu). 

După deschiderea oficială a 
simpozionului, Prof. Dr. I. Popescu a 
susţinut conferinţa „Specialitatea de 
chirurgie hepato-bilio-pancreatică: 
Actualităţi şi perspective”, în condițiile 
intrării în vigoare a noii curicule de studii 
complementare în chirurgia hepato-bilio-
pancreatică. 

Au participat ca invitaţi de marcă 
specialişti de renume din România şi din alte 
ţări europene: K. Konstantinidis (Atena), A. 
Rampoldi (Milano), L. De Carlis. 

Secţiunea chirurgie pancreatică I a 
prezentat concepte terapeutice actuale în 
pancreatita acută severă (C. Vlad), 
necrectomia în pancreatita acută (S. Barbu), 
fistula pancreatică postnecrectomie (V. 
Calu), abordul laparoscopic al 
pseudochistului pancreatic la copil (D. 
Sabău), pseudochist pancreatic complicat 
(V. Şurlin), tromboza de venă portă în 
pancreatita cronică (S. Barbu), factorii de 
risc în apariţia complicaţiilor postoperatorii 
după pancreatectomia centrală (T. 
Dumitraşcu). 

A doua secţiune de chirurgie 
pancreatică a abordat rolul exciziei totale a 
mezopancreasului în carcinomul ductal 
cefalopancreatic (I. Popescu), prevenirea 
complicaţiilor după duodenopancreatectomie 
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cefalică (M. Beuran, C. Iancu, A. Miron), 
abordarea chirurgicală a tumorilor 
pancreatice (O. Creţu), rolul puncţiei ghidate 
ecoendoscopic în chistele incidentale şi 
masele pancreatice (C. Gheorghe). 

Sesiunea de chirurgie robotică a 
prezentat abordul robotic al tumorilor 
hepatice (I. Popescu), splenectomia robotică 
la pacientul cirotic (C. Vasilescu), situaţii 
dificile în chirurgia robotică (K. 
Konstantinidis), abordul robotic în tumorile 
de rect (Oana Stănciulea) şi al tumorilor 
esofagiene (V. Tomulescu), probleme 
tehnice ale anastomozei eso-jejunale după 
gastrectomia totală robotică (C. Vasilescu). 

Sesiunea consacrată căilor biliare a 
dezbătut factorii de prognostic după 
chirurgia curativă a colangiocarcinoamelor 
hilare (M. Ionescu), duplicaţii ale căii biliare 
principale (E. Brătucu), tratamentul 
endoscopic (C. Gheorghe) şi laparoscopic al 
litiazei coledociene (A. Maghiar), 
tratamentul percutanat al stenozelor 
anastomozelor biliare (M. Grasu). 

Sesiunea de tumori neuroendocrine a 
discutat factorii de prognostic după 
duodenopancreatectomia cefalică pentru 
tumori neuroendocrine ampulare (T. 
Dumitraşcu), tumori neuroendocrine 
pancreatice şi gastrointestinale (E. 
Târcoveanu), experienţa Institutului Clinic 
Fundeni în tratamentul chirurgical al 
tumorilor neuroendocrine pancreatice 
(Simona Dima), noutăţi în terapia tumorilor 
neuroendocrine avansate (Adina Croitoru).  

Sesiunea de chirurgie hepatică a inclus 
lucrări despre chirurgia hipertensiunii 
portale (C. Ciuce), chistul hidatic la copil 
(D. Sabău) şi la adult (V. Sârbu), 
diagnosticul şi tratamentul hemagioamelor 
hepatice (S. Ciurea), hidrotoraxul hepatic (T. 
Horvath) şi modalităţi terapeutice în 
metastazele hepatice colorectale iniţial 
nerezecabile (S. Alexandrescu). 

O sesiune foarte densă a abordat 
transplantul hepatic, discutându-se 
transplantul hepatic la adult de la donatorul 
viu (I. Popescu), ameliorarea disfuncţiilor 
multiorganice înainte de prelevarea de 
organe la donatorul în stare de moarte 

cerebrală (Mihaela Blaj), tehnici chirurgicale 
de reconstrucţie vasculară în transplantul 
hepatic cu ficat întreg (Doina Hrehoreţ), 
complicaţiile cardiace (Gabriela Droc) şi 
neurologice la pacienţii cu transplant hepatic 
(Dana Tomescu), transplantul hepatic de la 
donator viu cu hemificat drept (V. 
Braşoveanu), infecţia cronică VHC recurentă 
posttransplant hepatic (Speranţa Iacob).  

O altă sesiune a fost dedicată 
carcinomului hepatocelular, unde s-a 
discutat tratamentul multimodal al 
hepatocarcinomului (A. Rampoldi), 
îmbunătăţirea selecţiei pacienţilor cu 
hepatocarcinom în vederea transplantului 
hepatic (L. De Carlis), rezultatele 
transplantului hepatic pentru hepatocarcinom 
(I. Popescu), ablaţia cu radiofrecvenţă în 
hepatocarcinoame (Liana Gheorghe), 
chemoembolizarea transarterială pentru 
carcinomul hepatocelular (M. Grasu).  

Simpozionul s-a încheiat cu două 
sesiuni de oncologie digestivă, în care au 
fost prezentate lucrări referitoare la 
tratamentul chirurgical al cancerului 
scuamocelular al esofagului toracic (S. 
Constantinoiu), tratamentul multimodal în 
cancer esofagian avansat locoregional 
(Rodica Anghel), actualităţi în cancerul 
gastric (C. Vasilescu), tumori duodenale 
primare (C. Stroescu), tumori stromale 
digestive (E. Târcoveanu), tratamentul 
chirurgical actual în cancerul de rect (V. 
Scripcariu), regresia postradică în 
neoplasmul de rect (E. Brătucu), tratamentul 
laparoscopic al cancerului de colon (A. 
Maghiar), tratamentul multimodal al 
cancerului colorectal metastazat hepatic. 

Discuţiile academice după fiecare 
lucrare, participarea internaţională de 
valoare, organizarea impecabilă, ambianţa 
plăcută a evenimentelor sociale au garantat 
reuşita acestei manifestări devenită 
tradiţională pe scena evenimentelor 
ştiinţifice din ţara noastră. 

 
E. Târcoveanu 

 


