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11th MEDITERRANEAN & MIDDLE EASTERN
ENDOSCOPIC SURGERY ASSOCIATION CONGRESS
17-19 noiembrie 2011, Catania, Italia
În perioada 17-19 noiembrie 2011, a
avut loc în Sicilia, la Catania, al 11-lea
Congres
al
Asociației
Chirurgilor
Endoscopiști din Bazinul Mediteranean,
organizație înființată în anul 2000, congres
organizat de profesorul Domenico Sossello.
Acest congres internațional, organizat întrun loc încărcat de istoria, sub deviza
Crossroads of Culture and Science, s-a
desfășurat sub egida MMESA, Societatea
Italiană de Chirurgie, Societatea Italiană de
Chirurgie Endoscopică, Societatea Siciliană
de Chirurgie, Departamentul Italian al
Colegiului
American
de
Chirurgie,
Universitatea de Studii din Catania,
Facultatea de Medicină și Chirurgie,
Colegiul Medicilor Catania.
Manifestarea a reunit specialiști de marcă în chirurgie endoscopică din Italia,
Portugalia, Franța, Turcia, Serbia, Egipt, Siria, Iran, Georgia, Iordania, Liban, Arabia
Saudită, Grecia, Spania, Palestina, Sudan, Vietnam, Tunisia, Maroc, Romania.
În prima zi a congresului au fost transmisii live ale unor intervenții chirurgicale
laparoscopice de la Spitalul Universitar St. Pierre din Bruxelles și Spitalul Baggiovara
din Modena. A urmat conferința președintelui MMESA, prof. J. M. Schiappa
(Portugalia) priviind viitorul MMESA.
În continuare au fost expuse conferințe de mare actualitate referitoare la SILS și
NOTES: considerații clinice privind SILS (prof. F. Corcione), limitele SILS (prof. U.
Barbaros, Turcia), chirurgia laparoscopică printr-o singură incizie (pof. N. De Matos,
Portugalia), rezecția rectală prin SILS și NOTES (prof. E. Chouillard, Franța).
Conferința de deschidere, care a avut loc în Aula Magna a Universității de Studii
din Catania, care datează din perioada anilor 1430, a fost susținută de profesorul emerit
G. Giarrizzo - Mediterraneo vecchio e nuovo: imperativo territoriale per la cultura e la
scienza.
Următorea zi a congresului a fost dedicată sesiunilor profilate pe domenii care sau desfășurat simultan în trei săli ale hotelului Sheraton. Sesiunea de chirurgie
hepatobiliară a cuprins lucrări despre abordul minim invaziv în chirurgia hepatică (G.
Torzilli, U. Cillo, L. Aldrighetti), rezecțiile hepatice iterative în exerezele hepatice
pentru metastaze de origine colorectală (M. Milicevic), chirurgia laparoscopică a
chistului hidatic (C. Avci, A. Alwadhan), complicațiile biliare după colecistectomia
laparoscopică (A. Nada, H. Kalbasi, A. Paganini).
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O altă conferință de mare actualitate a fost susținută de G. Melotti, privind
trainingul rezidenților în chirurgie generală în noile tehnologii.
O altă sesiune a fost dedicată chirurgiei pancreatice și renale; au fost prezentate
lucrări privind pancreatectomia distală pentru tumori chistice și endocrine (A. Zerbi),
pancreatectomia stângă laparoscopică (G. Belli), prevenirea fistulelor pancreatice după
pancreatectomia distală (M. Montorsi), pancreatectomia distală laparoscopică și
robotică (M. Piccoli), nefrectomia laparoscopică (P. Maida). Sesiunea s-a încheiat cu o
conferință de mare actualitate - Managementul riscului în chirurgia laparoscopică,
aspecte medicolegale – susținută de G. Timsit.
În următoarea sesiune dedicată chirurgiei bariatrice, chirurgi din Italia,
Portugalia, Egipt, Liban, Georgia, Emiratele Arabe Unite au adus în discuție procedeele,
complicațiile și rezultatele la distanță ale diverselor tehnici ale acestei chirurgii.
Sesiunea s-a ăncheiat cu prelegerea lui M. Morino prvind rolul exciziei locale în
cancerul rectal.
Sesiunea Chirurgia minim invazivă a cancerului colorectal a dezbătut
laparoscopia în bolile inflamatorii cronice ale intestinului (A. L. Gaspari), indicațiile
chirurgiei elective în diverticuloza colică (J. Megevant), abordul laparoscopic și
multimodal în cancerul rectal jos situat (E. Lezoche), strategia în accidente
intraoperatorii (N. de Manzini), complicațiile în chirurgia colorectală (C. A. Sartori),
relația dintre angioneză și detecția nodulului santinelă (C. Balague).
O altă temă luată în discuție a fost chirurgia defectelor parietale abdominale:
abordul laparoscopic al herniei inghinale (U. Fumagalli, S. Castorina), tratamentul
laparoscopic al herniilor incizionale (F. Mecheri), eventrațiilor parastomale (G.
Navarra) și al herniilor diafragmatice (K. Zayadin).
Refluxul gastroesofagian a fost discutat de chirurgi din Iran, Liban, Italia. S-a
abordat esofagectomia laparoscopică, tratamentul laparoscopic al tumorilor stromale
gastrointestinale.
Organizarea învățământului postuniversitar în chirurgia minim invazivă a fost
prezentată cu modele specifice de către chirurgi din Portugalia, Spania, Italia, Turcia,
Siria, Palestina.
O altă temă a congresului a fost laparoscopia în ginecologie, în care s-au
dezbătut tratamentul minim invaziv al infertilității, chirurgia laparoscopică oncoligică în
ginecologie, histeroscopia și SILS în ginecologie.
Fiecare lucrare a fost comentată în panel științific, fapt care a oferit un caracter
interactiv sesiunilor.
Ziua s-a încheiat prin comunicări orale și o sesiune video, precum și cu un
workshop de chirurgie bariatrică.
A treia zi a congresului a fost dedicată chirurgiei robotice, chirurgiei endocrine,
rolului laparoscopiei în traumatisme și urgențe și infecțiilor chirurgicale.
Sesiunea de chirurgie robotică a analizat chirurgia robotică în Italia (A. Schirru),
tiroidectomia robotică (M. Piccoli), chirurgia robotică gastrică (F. Badessi),
colecistectomia robotică printr-un singur trocar (A. Pietrabissa), chirurgia robotică în
obezitate, colectomia dreaptă robotică (G. Spinoglio) și chirurgia robotică în oncologia
ginecologică (A. Maggioni). Sesiunea s-a încheiat cu o conferință magistrală – Istoria
herniilor, susținută de G. Timsit.
Sesiunea de chirurgie endocrină a abordat adrenalectomia laparoscopică (R.
Bellantone, H. Bicha Castelo, A. Alshalabi, D. Abuladze), chirurgia tiroidiană prin noi
tehnologii (T. Guastella) și splenectomia laparoscopică (R. Vecchio).
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În sesiunea de chirurgie laparoscopică în urgențele abdominale s-a prezentatt
lucrări despre apendicectomia laparoscopică (A. Balani, M. Zaatari, N. Vettoretto),
ghidurile privind laparoscopia în urgențele abdominale (F. Agresta), extragerea
laparoscopică a corpilor străini intraperitoneali (E. Târcoveanu), tratamentul
laparoscopic al herniilor diafragmatice, tratamentul laparoscopic al litiazei coledociene
la bolnavii cu colecistită acută (M. Chiarugi).
Sesiunea dedicată infecțiilor chirurgicale a dezbătut controverse în infecțiile
intraabdominale, infecția și imunosupresia în chirurgia laparoscopică, infecțiile
abdominale în chirurgia cu implant biologic și infecțiile plăgilor operatorii la bolnavii
vârstnici.
Congresul s-a încheiat cu o sesiune de comunicări libere și prezentări video.
Calitatea prezentărilor și, în special, a discuțiilor obligatorii după fiecare lucrare,
atmosfera academică, ambientul în care s-a desfăsurat congresul au făcut din această
manifestare un eveniment de neuitat.
Următorul congres MMESA se va desfășura în perioada 26-28 martie 2012, la
Riad, în Arabia Saudită.

E. Târcoveanu
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