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TH

 INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN 

ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES) 

Bruxelles, 20-23 iunie  

 

 

În perioada 21-23 

iunie 2012 s-a 

desfășurat la 

Bruxelles, în 

vechiul Palat al 

Congreselor din 

centrul capitalei 

europene, cel de-al 

20-lea Congres al Asociației Europene de 

Chirurgie Endoscopică, la care au participat 

peste 2000 de chirurgi din întreaga lume. 

Delegația din România a fost formată 

din 41 chirurgi, care au avut o prestație 

meritorie, prezentând 3 conferințe, 8 

comunicări orale, 9 lucrări video și 11 

postere. Tema congresului a fost Doing the 

best for our patients.  

Deși taxa de participare a fost 

consistentă, întreg congresul s-a desfășurat 

într-o austeritate tipică pentru criza 

economică europeană.  

Pre-congres, s-au desfășurat 

numeroase workshop-uri: Microchirurgie 

endoscopică transanală – TEM – în memoria 

lui G. Buess (M. Morino), Chirurgia single-

port (G. Dapri, M. Yamagata), Patologia 

planșeului pelvin (K-H. Fuchs), Chirurgie 

bariatrică (J. Closset, B. Dillemans, G. 

Hubens, Y. Van Nieuwenhove, A. De 

Roover, M. Legrand, B. Navez), Explorarea 

laparoscopică a căilor biliare (A. Nassar, J. 

Jackimowicz, A. Paganini, V. Gough)). Tot 

în pre-congres au avut loc și simpozioane de 

tehnologie: Roboți și manipulatori (J. 

Dankelman, A. Melzer, Y. Mintz), 

Tehnologii uimitoare (N. Di Lorenzo, A. 

Szold).  

Programul științific al congresului s-a 

desfășurat în trei săli în paralel și a cuprins 

73 sesiuni științifice, sub formă de 

conferințe, comunicări orale, prezentări 

video și e-postere. S-au organizat și sesiuni 

în care cele mai bune prezentări video și 

orale au fost premiate (EAES Award 

Session).  

Programul a început în fiecare zi cu o 

sesiune de prezentări video. 

Temele dezbătute în prima zi a 

lucrărilor, în diverse săli au fost: 

reintervențiile în chirurgia bariatrică, 

managementul bolii diverticulare colice, 

abordul laparoscopic al bolilor pancreatice, 

patologia peretelui abdominal și a cavității 
abdominale, chirurgia tractului biliar, 

chirurgia robotică single-port, laparoscopia 

în urgențele abdominale, chirurgia 

miniminvazivă esogastrică, telechirurgia și 

realitatea virtuală, boli intestinale și 

colorectale, conceptul fast-track în chirurgia 

miniminvazivă, chirurgia antireflux, 

chirurgie endocrină, simulatoare. 

Din sesiunile celei de-a doua zi (22 

iunie) reținem: chirurgia laparoscopică 

hepato-bilio-pancreatică, chirurgia 

laparoscopică radicală pentru cancerul rectal 

rezecabil, conferința de consens Cura 

endoscopică a herniei inghinale și 

conferința președintelui EAES, K-H. Fuchs - 

Minimal Access Surgery and Interventional 

Endoscopy – where do we go.  

Au mai fost dezbătute diverse aborduri 

endoscopice și educația, obstrucțiile colice, 

N.O.T.E.S., chirurgia endocrină splenică și 

toracoscopică, chirurgia minim-invazivă în 

tratamentul cancerului esogastric, obezitatea 

morbidă și urologia, tratamentul endoscopic 

al herniei inghinale și al eventrațiilor, 
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patologia pancreatică, chirurgia minim-

invazivă a glandei suprarenale. 

În ultima zi a congresului, în afară de 

sesiunile video, onorate cu o largă 

participare, între conferințele prezentate au 

atras atenția: chirurgia single-port, evaluarea 

competenței și calității managementului în 

chirurgia laparoscopică, patologia joncțiunii 

eso-gastrice, urgențele abdominale, chirurgia 

pentru sindromul metabolic din obezitate, 

trainingul și cercetarea tehnică de bază, 

managementul litiazei căii biliare principale 

în 2012. 

Sesiunile de e-poster (în număr de 

460), împărțite pe cele mai diverse domenii 

ale chirurgiei endoscopice, s-au bucurat de o 

largă audiență pe toată durata congresului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

În cadrul Adunării Generale s-a 

prezentat raportul de activitate, situația 

financiară, evoluția viitoare a societății, 
situația revistei Surgical Endoscopy și s-au 

hotarât locațiile viitoarelor congrese: Viena 

(2013), Paris (2014). România, care ocupă a 

5-a poziție, cu 166 membri EAES, a primit 

onoranta decizie, mult așteptată de delegația 

română, de a organiza a 23-a ediție a 

congresului, în 2015, la București. Până 

atunci trebuie să menținem trendul 

ascendent al înscrierilor în această 

prestigioasă societate, al participării la 

congresele europene și la toate activitățile 

EAES. 

 

 

Prof. Dr. Eugen Târcoveanu 

 

 


