
Recenzii                                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 706

AL VI-LEA CONGRES NAŢIONAL AL ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE 
CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ ŞI ALTE TEHNICI 

INTERVENŢIONALE (A.R.C.E.) 

23-26 noiembrie 2011, Bucureşti, www.arce.ro 
 
 

În perioada 23-26 noiembrie 2011 
s-a desfăşurat la Bucureşti, în noul Centru 
de Conferințe de la Willbrook Platinum 
Business, al VI-lea Congres Naţional al 
Asociaţiei Române de Chirurgie 
Endoscopică şi Alte Tehnici Intervenţionale 
(ARCE), congres organizat de ARCE şi 
Societatea Română de Chirurgie, Fundaţia 
Medicală Th. Burghele, Secţiunea de 
Chirurgie Minim-invazivă a Societăţii 
Române de Chirurgie Pediatrică şi 
Societatea Româna de Endoscopie 
Digestivă (SRED), Societatea Română de 
Chirurgie Toracică, Societatea Română de 
Neurochirurgie, Societatea Română de 
Rinologie, Societatea Română de 
Neuroradiologie și Radiologie 
Intervențională, Societatea Română de 
Anestezie și Terapie Intensivă, Societatea 
Română de Artroscopie și Traumatologie 
Sportivă, Societatea Română de Chirurgie 
Minim-invazivă în Ginecologie, SMIT, 
Asociația Română de Chirurgie Bariatrică și 
Tratament Complex al Obezității, Societatea 
Sud-Est Europeană de Chirurgie Robotică. 

Congresul a reunit peste 900 participanţi din ţară şi din străinătate. Succesul 
congresului a fost garantat prin participarea unor pesonalităţi ale chirurgiei 
internaționale şi româneşti, care au prezentat conferinţe pe subiecte de interes de mare 
actualitate: sir A. Cuschieri (UK), Roberto Bergamaschi (SUA), S. Palter (SUA), A. 
Forgione (Italia), E. Laporte (Spania), A. Szold (Israel), G. Dapri (Belgia), A. Lobonțiu 
(Franța), A. Follet (Franța), E. Targarona (Spania), G. Silecchia (Italia), T. Rogula 
(SUA), M. Deitel (Canada), M. G. Neto (Brazilia), M. Nedelco (Franța). K. M. 
Konstatinidis (Grecia), S. Hiridis (Grecia), D. A. Silasi (SUA), Irinel Popescu, Mircea 
Beuran, Cătălin Vasilescu, Cătălin Copăescu, Victor Tomulescu, A.E. Nicolau, Lazăr 
Fulger, Vasile Sârbu, Ion Georgescu, St. Georgescu, V. Scripcariu. I. C. Puia. 

Precongres a fost organizat  cursul de chirurgie laparoscopică avansată adresat 
chirurgiei bariatrice și metabolice, organizat de prof. dr. C. Dragomirescu. Postcongres 
s-a desfăşurat al III-lea Simpozion Național de Chirurgie Bariatrică și Metabolică, 
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organizat de C. Copăescu, referitor la tendințele actuale în chirurgia metabolică (N. 
Iordache, S. Olariu, R. Vilalonga), prevenirea și tratarea complicațiilor în chirurgia 
bariatrică (F. Lazăr, F. Galea, G. Dinescu), transmisie live.  

După Ceremonia de Deschidere a Congresului (prof. dr. Tr. Pătrașcu, prof. dr. 
M. Beuran) s-au prezentat trei conferinţe: Progrese în chirurgia asistată robotic (Sir A. 
Cuschieri), conferinţa S. Duca „Chirurgia și chirurgul astăzi” (E. Târcoveanu), 
„Transformarea tehnologică a chirurgiei” (S. Palter).  

În următoarele două zile s-au desfăşurat, în modernele săli ale complexului, 
sesiuni tematice, conferinţe, comunicări orale şi video, mese rotunde, intervenţii 
chirurgicale live. 

În sesiunea „Chirurgie endoscopică sau endoscopie chirurgicală. O punte între 
gastroenterologi și chirurgi”, coordonată de de A. Forgione, C. Gheorghe s-au prezentat 
conferinţe şi lucrări privind   evoluția NOTES (A: Forgione), SILS (G. Dapri), 
ecoendoscopie (C. Gheorghe), chirurgie transrectală (V. Tomulescu).  

O altă sesiune (Abordul minim invaziv în chirurgia esogastrică) a dezbătut 
tratamentul multidisciplinar al acalaziei (C. Constantinescu, R. Popescu, I. Băncilă, V. 
Tomulescu, E. Târcoveanu), rezecția endoscopică mucosală în neoplaziile esogastrice 
(C. Gheorghe), stenoze postcaustice (D. Sabău), calitatea vieții pacienților operați 
pentru BRGE (A. E. Nicolau). 

Chirurgia robotică, coordonată de I. Popescu și I. Coman, a descris experienţa 
echipelor de la Institutul Clinic Fundeni şi de la Spitalul Clinic de Urgenţe Bucureşti, 
Clinica Urologică Cluj–Napoca. A fost prezentat Programul național de chirurgie  
robotică (I. Popescu), chirurgia robotică urologică (I. Coman), chirurgia robotică single 
port (K. Konstantinidis), chirurgia robotică a cancerului uterin (D. A. Silasi), chirurgia 
robotică vasculară (A. Lobonțiu), chirurgia robotică în patologia parietală (M. Beuran), 
chirurgia robotică a pancreasului (S. Hiridis), abordul minim invaziv robotic al 
mediastinului anterior (V. Tomulescu), nefrectomia radicală robotică (V. Jinga). 
Această sesiune demonstrează interesul chirurgilor români pentru acest nou tip de 
chirurgie, experienţa existentă la ora actuală fiind încurajatoare. 

De o largă participare internațională s-a bucurat sesiunea SMIT-FUSIMO, care a 
prezentat tehnologii viitoare în chirurgia generală, lampa chirurgicală inteligentă, 
terapia cu ultrasunete focalizate ghidate IRM în oncologie, ecografia cu substanță de 
contrast.  

Sesiunea Colecist, căi biliare a abordat tratamentul litiazei coledociene, terapia 
endoscopică în cadrul intervențiilor laparoscopice, colecistita acută gangrenoasă, 
conversia.  

De o largă audiență s-au bucurat prezentările video si cazurile particulare, 
moderate de F. Vărcuș și N. Iordache.  

Ginecologii au preluat cu entuziasm abordul minim invaziv, fapt demonstrat de 
trei sesiuni din acest domeniu, în care s-au purtat discuții interesante și schimburi de 
opinii privind endometrioza, tumorile benigne de ovar, neoplaziile genitale, inclusiv 
chirurgia robotică, histeroscopia, sarcina extrauterină, infertilitatea. 

O noutate a congresului a fost prezentarea sub formă de poster electronic de 
către rezidenți și tineri chirurgi, cele mai bune lucrări fiind premiate. 

A treia zi a congresului a fost, de asemenea, foarte bogată în prezentări 
interesante. Sesiunea Controverse în chirurgia oncologică minimal invazivă a cuprins 
conferințe excepționale despre rezecția laparoscopică pentru cancerul de rect, 
importanța limitelor circumferențiale de rezecție în amputația de rect asistată 
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laparoscopic (R. Bergamaschi), abordul robotic pentru chirurgia cancerului rectal (I. 
Popescu), controverse în chirurgia laparoscopică a cancerului rectal (E. Targarona), 
colectomia stângă laparoscopică (F. Lazăr) și comunicări orale.  

O noutate a congresului a reprezentat-o forumul ARCE de tehnici minim 
invazive, care a adunat în dezbatere chirurgi, oftalmologi, urologi, ginecologi, chirurgi 
toracici. O prezentare de excepție s-a referit la instruirea în laparoscopie (C. 
Dragomirescu). 

O altă sesiune privind abordul minim invaziv al organelor parenchimatoase a 
abordat splenectomia laparoscopică (E. Targarona, C. Vasilescu, E. Târcoveanu), 
chirurgia hepatică laparoscopică (Doina Hrehoreț, M. Nedelcu, Șt. Georgescu), chistul 
hidatic hepatic (C. Duță, D. Sabău).  

O altă temă în care chirurgii români au câștigat o mare experiență este abordul 
minim invaziv al defectelor parietale abdominale. 

Laparoscopia în abdomenul acut (A.E. Nicolau, E. Vărcuș, I. Surdeanu, M. 
Oancea, R. Mehic, L. Alecu, A. M. Maghiar) s-a bucurat de un viu interes.  

Chirurgia laparoscopică urologică a fost un alt subiect al congresului. Au fost 
prezentate lucrări privind suprarenalectomia laparoscopică (M. Beuran), nefrectomia 
laparoscopică, pieloplastia laparoscopică, sindromul de joncțiune pielo-ureterală, litiaza 
coraliformă, nefrolitotomia percutană, prostatectomia radicală și cistectomia radicală 
laparoscopică.  

O altă particularitate a congresului a fost sesiunea de chirurgie toracică, 
moderată de I. Cordoș, C. Paleru și D. I. Ulmeanu, care au dezbătut timectomia 
videoasistată, mediastinoscopia, esofagectomia toracoscopică, splanhnicectomia 
toracoscopică și abordul minim invaziv al defectelor diafragmatice.  

Un ecou deosebit l-a avut sesiunea multidisciplinară medicochirurgicală privind 
actualități în refluxul gastroesofagian la copii, organizată de Societatea Română de 
Chirurgie Pediatrică. 

O sesiunea foarte apreciată și de asemenea o noutate, însoțită de transmisie live, 
a fost cea de anestezie – tehnici videoasistate pentru managementul căilor aeriene, 
moderată de Ș. Bubeneck și Ioana Grințescu.  

A patra zi a congresului a fost dedicată celui de-al III-lea Simpozion Național de 
Chirurgie Bariatrică și Metabolică, cu temele Noi tendințe în chirurgia metabolică și 
Prevenirea și tratamentul complicațiilor în chirurgia bariatrică, simpozion organizat 
impecabil de C. Copăescu. Acesta a reunit conferinţe ale unor prestigioşi specialişti din 
ţară şi din străinatate: G. Silecchia, G. Dapri, R. Vilallonga, M. Dahman, M. Deitel, M. 
Nedelcu, M.G. Neto, T. Rogula, C. Copăescu, N. Iordache, I. C. Puia, R. F. Galea, F. 
Turcu, C. Duță. 

O altă noutate a congresului a reprezinta-to participarea neurochirurgilor, care au 
organizeazat o sesiune de neuroendoscopie și a specialiştii ORL, care au prezentat 
noutăţi în domeniu. 

Temele dezbătute în cadrul acestei manifestări au avut drept subiect progresele 
înregistrate de tehnicile miniminvazive de tratament videoasistat, domeniul în care 
ARCE s-a afirmat deja ca un important promotor şi susţinător al utilizării acestora în 
Romania. şi, în acest sens, trebuie subliniat faptul ca, anul acesta, mai mult ca oricând, 
ARCE a reuşit să concentreze interesul tuturor specialitaţilor care utilizează tehnici 
videoasistate de diagnostic şi tratament invitând la dezbateri specialişti din domeniul 
endoscopiei digestive,  urologiei, ginecologiei, chirurgiei toracice,pediatrice, ORL, 
neurochirurgiei şi radiologiei intervenţionale.  
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Aceasta abordare multivalentă a posibilitaţilor moderne de tratament a diferitelor 
patologii a contribuit indiscutabil la creşterea valorică a Congresului ARCE! 

Toţi participanţi au apreciat că acest congres a fost o reuşită datorită organizării 
perfecte (M. Beuran, Tr. Pătrașcu, C. Copăescu, RALCOM), condițiilor excelente , 
ultramoderne de participare, numărului mare de specialăști, multidiciplinaritatea, 
prezența numeroasă a rezidenților (100 locuri gratuite oferute de ARCE), discuțiile 
academice constructive, cursului  precongres cu o largă audienţă,evaluării progreselor 
obţinute în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, diseminării experienţelor colectivelor care 
practică chirurgia miniminvazivă, cu evaluarea impactului noilor inovaţii tehnologice 
asupra practicii chirurgicale. 

Cu ocazia acestui congres s-au desfășurat noi alegeri, s-au stabilit direcţiile 
viitoare ale dezvoltării chirurgiei miniminvazive și roboticeîn ţara noastră, s-au 
restructurat comitetele de lucru  şi s-a prezentat candidatura României pentru 
organizarea  Congresului EAES 2015. 

 
 
 

E. Târcoveanu, C. Copăescu 
 


