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PRIMUL CONGRES NAŢIONAL AL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE
COLOPROCTOLOGIE
În perioada 10-11 iunie 2011 a avut loc, în oraşul de pe Bega, Timişoara, primul
congres naţional al Societăţii Române de Coloproctologie (SRCP). Tânăra societate,
înfiinţată în 2010, a reuşit să reunească chirurgi şi gastroenterologi, alţi specialişti din
grupul de profesionişti ai echipei multidisciplinare care rezolvă această patologie
frecventă.
Vineri 10 iunie a avut loc un curs pre-congres în limba engleză, EFISDS, condus
de Jan Jenkins, din Londra şi Sorin Barbu de la Cluj, axat pe complicaţiile chirurgiei
colo-rectale.
Congresul s-a deschis în prezenţa prof. Lazăr Fulger, preşedinte fondator al
SRCP, prof. V. Sârbu, preşedintele Societăţii Române de Chirurgie, la care SRCP este
afiliată, conf. Dr. A. Goldiş, preşedintele ales SRCP.
Participarea internaţională aleasă a crescut nivelul ştiinţific al manifestării prin
conferinţele cu informaţii de ultimă oră şi comentariile fructuoase care le-au urmat.
Prima sesiune a abordat patologia benignă
colo-rectală. Au fost prezentate lucrări privind
rolul capsulei în diagnosticul bolilor inflamatorii
intestinale – IBD (Anca Trifan), tratamentul IBD
(A. Tanţău), patologia hemoroidală (Cristina
Cijevschi, G. Mitulescu, V. Radu, R. Mehic),
insistându-se asupra metodelor terapeutice
moderne ale acestei boli (procedeul LONGO,
dezarterializarea transanală hemoroidală – THD,
radiochirurgia), care s-au dezvoltat şi la noi în
ambulatoarele private.
Au mai fost dezbătute aspectele chirurgicale ale fistulelor perianale (B.V.
Marţian) şi a fistulei plug (M. Beuran).
Următoarea sesiune în limba română a fost dedicată cancerului rectal. S-au
prezentat lucrări deosebite care au suscitat numeroase discuţii: „Tratamentul multimodal
al cancerului de rect avansat” – P. Piso (Regensburg), „Tratamentul endoscopic al
tumorilor rectale” (M. Tanţău), „Rezecţia laparoscopică a cancerului de colon stâng” (F.
Lazăr), „Chirurgia robotică vs chirurgia laparoscopică în cancerul rectal” (V.
Tomulescu), „Chirurgia cancerului rectal local avansat” (G. Mitulescu), anastomozele
mecanice în neoplasmul colorectal (M. Beuran), „Operaţia Hartmann cu excizie totală
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de mezorect” (V. Scripcariu), „Factori de risc în apariţia fistulelor digestive în chirurgia
cancerului colo-rectal” (C. Oprescu), „Rezultate postoperatorii în tratamentul
chirurgical al cancerului de rect după radiochimioterapie neoadjuvantă” (V. Surlin).
Sesiunea s-a încheiat cu simpozionul
MSD privind aspectele educaţionale în
tratamentul biologic al IBD (A. Goldiş) şi
Adunarea Generală a membrilor SRCP, care a
ales viitorul preşedinte (V. Scripcariu) şi s-a
hotărât ca următorul congres să se desfăşoare
tot la Timişoara sub organizarea conf. Dr. A.
Goldiş.
În a doua zi a congresului s-au
desfăşurat două sesiuni de comunicări orale şi
o sesiune de postere.
Prima sesiune în limba engleză a fost
dedicată cancerului colorectal. Au fost prezentate conferinţe de mare interes: „European
Curiculla in Colorectal Cancer Screening” (M. Manuc), „Indications for Endoscopic
Ultrasound” (M. Arya, New York), „Indications for Temporary and Definitive Stoma
Formation in Rectal Cancer Surgery” (N. Runkel, Wilingen), „Ileostomy vs Colostomy”
(L. Damjanovich, Debrecen), „Total Mesorectal Excision – Laparoscopic Approach”
(C. Copăescu).
Următoarele
lucrări
au
fost
prezentate
de
Tr.
Dumitraşcu
(Proctocolectomia totală restaurativă), V.
Scripcariu (Abordul perineal în procubit în
excizia abdominoperineală de rect), G.
Dimofte (Media numărului de ganglioni în
piesele de colectomie – posibil criteriu de
calitate a gestului chirurgical), A. Maghiar
(Chirurgia laparoscopică a cancerului
rectal), A. Cătineanu (Rolul eco-endoscopiei
radiale în diagnosticul şi stadializarea
leziunilor rectosigmoidiene).
A doua sesiune în limba engleză a fost consacrată bolilor inflamatorii ale
intestinului şi patologiei pelvice. Dintre lucrări menţionăm conferinţa prof. A. Herold
(Manheim) – „Classification and Differential of Pelvic Floor Disfunction”, alături de
lucrările prezentate de M. Diculescu, B. Mateescu, A. Goldiş, D. Dobru şi L.
Damjanovich. Sesiunea s-a încheiat cu simpozionul Abbott – „Humira în tratamentul
bolilor inflamatorii intestinale”.
Punctul forte al zilei l-au constituit conferinţele State of the Art ale profesorilor
A. Herold (Certification of coloproctology in Germany), N. Runkel (Management of
postoperative anastomotic leakage), M. Arya (Advances in Therapeutic Endoscopy).
Cele două sesiuni varia au cuprins mai multe lucrări: HDI în boala diverticulară
(C. Chira), Diverticulita sigmoidiană (S. Blaj), Recidiva locală în cancerul rectal (G.
Dimofte), Cancerul colorectal metastazat hepatic (E. Târcoveanu), Experienţa pe 10 ani
în cancerul colorectal (C. Duţă), Fistulele anastomotice în chirurgia colorectală (C.
Turculeţ), Patologia funcţională anală (D. Dumitraşcu), Perforaţii colice posttraumatice
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(S. Mortean), Plombajul cu colagen în fistula perianală (G. Mitulescu), Rezultate
postoperatorii în cancerul colorectal (B.V. Marţian).
O a doua sesiune desfăşurată în altă sală a dezbătut chirurgia proctologică
ambulatorie (S. Olariu), cauzele recidivei în BID (D. Radu), calitatea vieţii şi
colostomia (D. Radu), tratamentul chirurgical al polipilor colici şi polipozei (D.
Vâlceanu), stategia în cancerul colorectal ocluziv (M. Miclăuş), depistarea leziunilor
precanceroase şi a cancerului colorectal prin testul imunochimic fecal (B. Miutescu),
tratamentul bolii hemoroidale (S. Pantea, C. Lazăr).
În sesiunea de postere s-au prezentat 6 lucrări.
Ambianţa plăcută din hotelul Continental, discuţiile academice interdisciplinare,
participarea naţională şi internaţională de valoare, organizarea perfectă şi atmosfera
călduroasă timişoreană au contribuit la reuşita acestei manifestări.
E. Târcoveanu
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