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EUROAMERICAN MULTISPECIALITY SUMMIT VI
Laparoscopy & Minimally Invasive Surgery
Disney’s Contemporary Resort, Orlando, Florida, U.S.A., February 13-16, 2013

VI

February 13-16, 2013

În perioada 13-16 februarie 2013 s-a
desfăşurat în Orlando, Florida, S.U.A.,
Summitul Euro-American dedicat chirurgiei
minim invazive. Ajunsă la a 6-a ediţie,
manifestarea organizată din doi în doi ani, de
prestigioasa Societate a chirurgilor laparoendoscopişti (Society of Laparoendoscopic
Surgeons – SLS) se bucură de un real
succes; de altfel, SLS organizează alternativ,
tot in februarie, o „replica” asiatică, AsianAmerican Summit, în Hawaii.
Obiectivul reuniunii este de a asigura
un schimb de experienţă chirurgicală dar şi
culturală
între
membrii
comunităţii
chirurgicale de pe un mal şi de pe altul al
Atlanticului.

Ceremonia de deschidere /
P.A. Wetter, preşedintele SLS
www.sls.org

Manifestarea a debutat printr-o
Ceremonie de deschidere în care România a
ocupat un loc special, fiindu-i rezervată o
prezentare culturală (cultural presentation)
(Dr. C. Tiu). Expunerea s-a axat pe tradiţia şi
deschiderea culturală a României şi s-a
încheiat cu invitaţia adresată plenului şi
boardului SLS de a vizita Bucureştiul în
iunie
2015,
atunci
când
Palatul
Parlamentului va fi gazda Congresului
International EAES.
O a doua prezentare culturală a fost
susţinută de Dr. M.E. Orady (S.U.A.) –
Islam and Muslims in the West - tema fiind
de mare actualitate în contextul geopolitic
actual.
Programul ştiinţific a debutat pe 14
februarie printr-o serie de conferinţe axate
pe importanţa trainingului în chirurgia
minim-invazivă: First preclinical and
clinical results of a novel European
telesurgical system with haptic sensation
(M. Stark, Germania), Laparoscopic
surgical trening – a three stages model (R.
Moldovanu, România), Advantages of new
instrumentation
for
more
precise
laparoscopic surgery in 2013 (L. Mettler,
Germania), New technology for surgery –
energy directed surgery: Will it replace
current surgical practice? (R. Satava,
S.U.A). Una dintre cele mai interesante
prelegeri a aparţinut preşedintelui SLS, Prof.
P.A. Wetter (S.U.A.) – Improve the
outcomes for six milion surgical patients –
OR Ready iniţiativă a SLS ce are în vedere
implementarea conceptelor de warm-up şi
generalizarea check-list în spitale, pentru a
îmbunătăţi
performanţele
echipelor
chirurgicale şi securitatea pacientului. De
altfel, principiul OR Ready este sintetizat
astfel: „SLOW DOWN for WARM UP and
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CHECK LISTS ! STOP for TIME OUT
before you GO !”.
Detalii despre programul OR Ready
sunt
disponibile
pe
site-ul
SLS:
http://laparoscopy.blogs.com/outcome/.
Programul de după amiază a fost a fost
dedicat unei sesiuni „black video”, Surgical
surprises, accidents and complications - To
err is human, to carrest is master surgeon
având drept motto Now how do I get out of
this? Sesiunea a fost moderată de CH. Koh
având drept comentatori celebri chirurgi din
America: MK Chung, M. Gagner, WE
Kelley Jr, L. Metter, JB Petelin, JA Redan,
JC „Butch” Rosser, RM Sweet.
Programul zilei de vineri, 14 februarie,
s-a adresat chirurgilor de diferite specialităţi,
sesiunile de chirurgie generală alternând cu
cele de urologie şi ginecologie. Trebuie
menţionate conferinţele: Learning curve in
single-incision laparoscopic cholecystectomy
(A.M. Onate, Mexic), Minilaparoscopy or
single port? (G.L. Carvalho, Brazilia),
Laparoscopic
choledoscopy
in
the
management of bile duct stones (A.S.
Kawashti, Egipt), Laparoscopic treatment of
diverticulitis Hinchey 3 (F. Lattanzio, Italia),
Laparoscopic sleeve gastrectomy: long term
results (M. Gagner, Canada), Learning curve
for resident training in laparoscopic

intestinal anastomoses (J.I.M. Parra,
Spania). Programul de după amiază a fost
rezervat unei sesiuni în limba spaniolă
pentru chirurgii din America de Sud şi
Centrală.
Din programul zilei de sâmbătă, 16
februarie, trebuie menţionate lucrările: The
ESSCL electronic checklist (N. Pairaudeau,
Canada), Complications of TAPP procedures
for groin hernia (L. Sakra, Cehia), Novel
treatments for post hernia repair and
testicular pain: nuts, bolts and robots (S.
Parekattil, S.U.A.), Financial aspects of
laparoscopic hepatectomy (A. Kyritsis,
Grecia), Focused ultrasound therapy – the
transfer of techniques towards moving
organs (C. Tiu, România), Overview of
robotic hysterectomy in benign gynecology
(M. Orady, S.U.A.).
Reuniunea s-a încheiat cu înmânarea
diplomelor de participare şi a certificatelor
de acreditare CME.
Programul manifestării şi rezumatele
lucrărilor sunt disponibile online la adresa:
http://laparoscopy.blogs.com/ea07/upcoming
-summit-euroamerican-2013/ .

Dr. R. Moldovanu
Dr. C. Tiu

