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AL XI-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI CHIRURGILOR "N.
ANESTIADI" DIN REPUBLICA MOLDOVA
27-30 septembrie 2011, Chişinău
În perioada 27-30 septembrie
2011, a avut loc la Chişinău (Hotel
Leogrand) un eveniment ştiinţific
deosebit, care a realizat un vis mai
vechi al chirurgilor de pe cele două
maluri ale Prutului, şi anume
desfăşurarea simultană în aceeaşi
locaţie a Congresului Naţional al
Asociaţiei Chirurgilor "N. Anestiadi"
din Republica Moldova, aflat la a XIa ediţie, şi Reuniunea Chirurgilor din
Moldova "Iacomi-Răzeşu", aflată la a
XXXIII-a ediţie.
Congresul a început cu deschiderea festivă, marţi 27 septembrie 2011, la care au
participat oficialităţi de rang înalt ale Republicii Moldova, invitaţii de peste hotare,
delegaţia din România ocupând un loc important.
Din atmosfera acestei seri inaugurale două idei deosebite au impresionat
auditoriul: respectul faţă de înaintaşi (cei în viaţă prezenţi şi ei la congres) şi faţă de
şcoala chirurgicală şi, pe altă parte, respectul societăţii civile şi al autorităţilor faţă de
nobila profesiune de chirurg. Seara s-a încheiat cu un concert extraordinar al Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii Naţionale din Chişinău.
Congresul propriu-zis s-a desfăşurat în următoarele două zile, concomitent în
trei săli (Nistru, Prut şi Răut).
În secţiunea chirurgia ficatului şi a splinei I au ieşit în evidenţă lucrările privind
transplantul hepatic, ale colectivului Institutului Clinic Fundeni, condus de prof. dr. I.
Popescu (V. Braşoveanu) şi ale prof. dr. Ch. Jao (Moscova), rezecţiile hepatice în
carcinomul hepatocelular (Clinica I Chirurgie Iaşi), diagnosticul şi tratamentul
tumorilor hepatice (V. Hotineanu), sindromul hipersplenic portal (V. Cazacov). A doua
sesiune centrată pe aceeaşi temă a dezbătut abordul laparoscopic al chistului hidatic
hepatic (D. Sabău, V. Grigorean, Şt. Georgescu, A. Bour), tratamentul leziunilor
traumatice ale splinei (R. Gurghiş), splenectomia cu deconexiune azygo-portală în
tratamentul hipertensiunii portale cirogene (G. Anghelici).
Sesiunea căilor biliare I, a abordat tumorile Klatskin (A. Hotineanu), leziunile
biliare şi vasculare în colecistectomia laparoscopică (A. Skyms, Ucraina), colangitele
acute şi sepsisul biliar, sindromul Mirizzi (G. Popa, V. Hotineanu). În a doua sesiune cu
aceeaşi tematică, codusă de reputatul profesor M. Beuran s-au prezentat lucrări despre
ileusul biliar (M. Beuran), litiaza veziculară după rezecţiile gastrice (V. Maloghin),
stenozele benigne ale căilor biliare extrahepatice (A. Ferdohleb).
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Sesiunea despre chirurgia toracelui şi a esofagului a abordat diverticulii
esofagieni (N. Gladun), esofagul Barett (S. Ungureanu), tratamentul laparoscopic al
acalaziei (A. Danci, V. T. Grigorean), reconstrucţia esofagului (N. Gladun), abordul
minim invaziv în tumorile esofagului (C. Stănescu), traumatismele esofagului (N.
Gladun).
O altă sesiune a fost dedicată urgenţelor chirurgicale: abdomenul acut
chirurgical (V. Cazacov), terapia antibacteriană în ocluzia intestinală (T. I. Tamm,
Ucraina), plăgi abdominale (V. D. Constantin, S. Ţînţari), traumatismele hepatice (G.
Roznoveanu), perforaţiile colice neoplazice (G. Anghelici).
O sesiune foarte apreciată a fost cea dedicată chirurgiei videoasistate minim
invazive: reintervenţii laparoscopice biliare şi tratamentul laparoscopic al ulcerului
perforat (F. Vârcuş), abordul laparoscopic al chistului hidatic (G. Străjescu), tratamentul
laparoscopic al chisturilor renale (A. Danci), ligatura endoscopică a varicelor esofagiene
(G. Ghidirim).
Congresul a avut şi o secţiune dedicată chirurgiei pediatrice, care a cuprins 11
lucrări, patronate de acad. Eva Gudumac, renumit chirurg şi şef de şcoală de la
Chişinău.
O sesiune foarte consistentă, cu lucrări valoroase, a fost cea de chirurgie
oncologică I, condusă de N. Ghidirim. S-a despre discutat starea actuală a chirurgiei
oncologice în Republica Moldova (V. Cernat), bine organizată şi cu rezultate lăudabile,
cancerul de sân (A. Cotuţa), tumori retroperitoneale (E. Brătucu, L. Antoci), cancerele
digestive (A. Donskaia), tumorile cranio-orbitare şi ale cavităţii bucale (C. Cojocaru, A.
Clipca), cancerul local avansat al laringelui (S. Marina).
În a doua sesiune dedicată chirurgiei oncologice s-au dezbătut gastrectomiile
paleative în cancerul gastric (V. Catrinici), marcarea nodulilor limfatici santinelă în
ocluziile colice tumorale (G. Ghidirim), tratamentul tumorilor stromale (E.
Târcoveanu), tumorilor adrenale (V. Hotineanu), cancerul pelvin local avansat (G.
Mitulescu).
O altă secţiune a fost dedicată chirurgiei intestinului subţire şi colonului, unde sau discutat procesele septice în chirurgia colonului (V. Păunescu), criodistrucţia
metastazelor hepatice (B. S. Zaporojcenko), diagnosticul molecular al polipozei
intestinale (V. Hotineanu), factori de pronostic în cancerul colo-rectal (V. Strâmbu).
O secţiune interesantă a fost cea destinată infecţiei chirurgicale.
A doua zi a congresului a fost dedicată chirurgiei generale, chirurgiei
cardiovasculare, chirurgiei plastice şi posterelor.
Cele două sesiuni privind chirurgia pancreasului au dezbătut problemele ridicate
de pancreatita acută, confruntându-se experienţele echipelor de la Chişinău (G.
Ghidirim), Bucureşti (E. Brătucu), Sibiu (D. Sabău). A impresionat experienţa de
necontestat a şcolii chirurgicale de la Chişinău în tratamentul pancreatitelor acute şi
cronice (V. Hotineanu). Au mai fost prezentate lucrări privind pancreatectomia centrală
(T. Dumitraşcu), prevenirea complicaţiilor postoperatorii după anastomoza
pancreaticojejunală după duodenopancreatectomia cefalică (B. S. Zaporojcenko),
tratamentul radical al tumorilor duodenopancreatice, tratamentul pseudochisturilor
pancreatice (T. I. Tamm).
În sesiunea stomacului şi duodenului, condusă de reputatul chirurg S.
Constantinoiu au fost dezbătute tratamentul herniilor hiatale şi a bolii de reflux, al
ulcerelor postbulbare, ulcerelor hemoragice.
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Chirurgia cardiovasculara a prezentat experienţa deosebita a clinicilor din
Chişinău, Rusia, Ucraina, Hanovra.
Chirurgia peretelui abdominal a cuprins lucrări privind tratamentul herniilor şi al
eventraţiilor, inclusiv abordul minim invaziv.
Sesiuni interesante, cu multe discuţii au fost oferite de sesiunea de chirurgie
plastică şi de sesiunea Varia.
Cele 60 de postere prezentate pe parcursul celor două zile de congres au întregit
caracterul de manifestare ştiinţifică internaţională al congresului.
Ambianţa plăcută din hotelul Leogrand, discuţiile academice interdisciplinare,
participarea naţională şi internaţională de valoare, organizarea perfectă şi atmosfera
călduroasă moldovenească au contribuit la reuşita acestei manifestări.
E. Târcoveanu
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