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A XXXIV-A REUNIUNE A CHIRURGILOR DIN MOLDOVA
„IACOMI-RĂZEȘU”

Piatra Neamţ, 11-13 octombrie 2012

În perioada 11-13
octombrie 2012 s-a
desfășurat la Piatra
Neam a XXXIV-a
Reuniune a Chirurgilor
din Moldova „Iacomi-
Răzeșu”, organizată de
Societatea Română de
Chirurgie, Academia deȘtiin e Medicale,

Academia Oamenilor de Știin ă din
România, Clinica I Chirurgie U.M.F. „Gr.T.
Popa” Iași, Colegiul Medicilor Neam , la
care au participat peste 200 de chirurgi din
toată ara și din Republica Moldova.

Nivelul știin ific ridicat a fost atins
prin tematica bine aleasă (terenul în
chirurgie, iatrogenie, chirurgie de urgen ă,
chirurgie oncologică, chirurgie minim
invazivă, chirurgie digestivă) și, mai ales,
prin participarea unor somită i ale lumii
chirurgicale (N. Angelescu, M. Beuran,
Fl. Popa, E. Brătucu, N.M. Constantinescu,
S. Constantinoiu, C. Copotoiu, M.R.
Diaconescu, N. Dănilă, I. Georgescu,Șt. Georgescu, N. Iordache, L. Kiss,
R. Nemeș, D. Sabău, V. Sârbu, C. Diaconu,
V. Unc, Cr. Lupașcu, G. Rojnoveanu,
R. Scerbina).

Deschiderea oficială a reuniunii a
cuprins, pe lângă mesajele de bun venit din
partea autorită ilor locale, care au sus inut
efectiv desfășurarea manifestării și au
apreciat activitatea chirurgilor, și patru
conferin e importante pentru momentul
actual: Genomul poporului român în
viziunea lui George Emil Palade
(N.M. Constantinescu), Omul lumii moderne
între progres și disperare (V. Răzeșu),

Chirurgul astăzi (Fl. Popa),
Mari personalită i chirurgicale și politica
(M.R. Diaconescu).

În sec iunea Iatrogenie și terenul în
chirurgie s-au prezentat 5 conferin e
magistrale și 9 lucrări, care au dezbătut acest
capitol actual, delicat și foarte important.

În sec iunea chirurgie de urgen ă au
fost sus inute 4 conferin e privind actualită i
în politraumatisme și 15 lucrări referitoare la
hemoragii digestive superioare, ocluzii
intestinale, traumatisme și sepsis abdominal,
ulcere de stress, infarctul enteromezenteric,
cancerul colorectal operat în urgen ă,
traumatisme duodenale, colonice, sarcină
abdominală ectopică, ileus biliar etc.

Sesiunea de chirurgie oncologică a
cuprins 20 de lucrări pe diverse teme de
cercetare fundamentală în oncologie, tehnici
de chirurgie oncologică, carcinoame
hepatocelulare, cancere de rect, adeno-
carcinomul de endometru, chimioterapia
intraperitoneală, neoplasmul de col uterin,
cancerul de sân, tumori retroperitoneale,
cancerul de esofag.

O sesiune specială a fost dedicată
chirurgiei pancreasului, care a dezbătut
pancreatitele acute și cronice, complica iile
lor, tehmici de pancreatectomie, tumori
pancreatice. O altă sesiune interesată a vizat
chirurgia minim invazivă și a cuprins 4
conferin e și 22 lucrări privind abordul
laparoscopic al chistului hidatic hepatic,
apendicita acută, limfangioamele chistice
abdominale, herniile și eventra iile, tumorile
benigne de ovar, obezitatea, chirurgia
„single port”, pancreatita, suprarenalectomia
laparoscopică, chirurgia bariatrică și
chirurgia robotică a cancerului rectal.
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De un real interes s-au bucurat
sesiunile de chirurgie digestivă (12
conferin e și lucrări), cea de cazuri clinice
deosebite (10 lucrări) și, nu în ultimul rând,
cea Varia (22 lucrări), care a oferit
participan ilor posibilitatea de a face
schimburi de idei în domeniile cele mai
diverse ale patologiei chirurgicale.

Sesiunea de postere a cuprins 12
lucrări, din care trei au fost premiate.

Discuţiile academice după fiecare
lucrare, participarea tuturor centrelor
universitare, organizarea impecabilă,
ambianţa plăcută a evenimentelor sociale au
garantat reuşita acestei manifestări devenită
tradiţională pe scena evenimentelor
ştiinţifice din ţara noastră.

La plecare participan i au promis că
vor reveni cu plăcere la a XXXV-a Reuniune
a Chirurgilor din Moldova.

Prof. Dr. Eugen Târcoveanu


