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A XXXV-A REUNIUNE A CHIRURGILOR DIN MOLDOVA
„IACOMI-RĂZEȘU”
Piatra Neamț, 3-6 octombrie 2013
În perioada 3 - 6 octombrie 2013 s-a
desfășurat la Piatra Neamț a XXXV-a
Reuniune a Chirurgilor din Moldova
„Iacomi-Răzeșu”, organizată de Societatea
Română de Chirurgie, Academia de Științe
Medicale, Academia Oamenilor de Știință
din România, Clinica I Chirurgie
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Gr.T. Popa” Iași, Colegiul Medicilor
Neamț, la care au participat peste 200 de
chirurgi din toată țara și din Republica
Moldova.
Nivelul științific ridicat a fost atins
prin tematica bine aleasă (iatrogenie, trauma,
chirurgie de urgență, chirurgie oncologică,
chirurgie minim invazivă, varia) și, mai ales,
prin participarea unor chirurgi de prestigiu
(M.
Beuran,
N.M.
Constantinescu,
C. Copotoiu, V. Sârbu, M.R. Diaconescu,
N. Dănilă, Șt. Georgescu, N. Iordache,
D. Sabău, O. Unc, Cr. Lupașcu,
G. Rojnoveanu, R. Scerbina).
Deschiderea oficială a reuniunii a
cuprins, pe lângă mesajele de bun venit din
partea autorităților locale și două conferințe
Actualitatea afirmației făcute de Rabelais în
urma cu 500 de ani: „Știința fără conștiință,
duce la ruina sufletului” susținută de
Nicolae M. Constantinescu și „35” istoria și
cronica unor întâlniri de V. Răzeșu.
În secțiunea de trauma au fost
susținute 4 conferințe privind Hemoperitoneul experimental (E. Aneste),
Management of liver trauma in a level I
trauma hospital (M. Beuran), Tendințe
actuale în chirurgia de urgență și traumă
(E. Nicolau), Pregătirea în chirurgia de
traumă (E. Târcoveanu) și 5 lucrări
referitoare la plăgi abdominale, rolul
chirurgiei
plastice
în
rezolvarea
traumatismelor de membru inferior, poli-

traumatisme cu predominanță neurochirurgicală, nutriția la pacienții chirurgicali.
În secțiunea Iatrogenie coordonată de
Prof Șt. Georgescu s-au prezentat 2
conferințe magistrale și 10 lucrări, care au
dezbătut acest capitol actual, delicat și foarte
important.
Momentul emoționant al consfătuirii a
fost sărbătorirea a 100 ani de la nașterea
marelui profesor I. Juvara, formator de școală
chirurgicală care a coordonat chirurgia
românească în ultimele decenii. Au fost
lansate cu această ocazie volumele domnului
dr. N. Botezatu Ion Juvara, Omul, Chirurgul,
Dascălul, personalitate emblematică a
medicinii românești și 35 de V. Răzeșu, care
au fost distribuite gratuit participanților. N.
Botezatu a realizat cu acest prilej o medalie
remarcabilă CENTENAR Prof Dr. Ion Juvara
– chirurgia românească recunoscătoare. În
prezența fiicei Profesorului, distinsa Doamnă
Alexandra Chiliman Juvara au depănat
frumoase amintiri V. Răzeșu, N. Botezatu, M.
Beuran,
N.M.
Constantinescu,
Tr. Nicola, C. Copotoiu, E. Nicolau,
D. Sabău, V. Sârbu, N. Iordache, M. Ghiur,
E. Târcoveanu.
O altă sesiune interesată a vizat
chirurgia minim invazivă și a cuprins 3
conferințe (Locul chirurgiei în tratamentul
obezității în 2013 – N. Iordache, Abordul
laparoscopic al leziunilor hepatice –
Șt. Georgescu,
Avantajele abordului
laparoscopic in afecțiunile chirurgicale ale
splinei – E. Târcoveanu) și 12 lucrări privind
abordul laparoscopic al chistului hidatic
hepatic (D. Sabău), apendicita acută
(V. Palade), herniile și eventrațiile
(O. Unc), suprarenalectomia laparoscopică
(E. Târcoveanu) și note de tehnică
(C. Bradea).
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Secțiunea VARIA cu trei sesiuni a
cuprins 20 de lucrări pe diverse teme
chirurgicale
importante
în
practică
(pancreatită acută, eventrații, anastomoze
colonice, diverticul gastric, cancer gastric,
afecțiuni chirurgicale ale tiroidei, hemoroizi,
tumori stromale, cancer de sân, tehnici de
chirurgie oncologică, cancere de rect), a
oferit participanților posibilitatea de a face
schimburi de idei în domeniile cele mai
diverse ale patologiei chirurgicale.
De un real interes s-a bucurat sesiunea
de prezentare de cazuri clinice de către
rezidenți, (11 lucrări), sesiune care a
demonstrat vigoarea tinerilor care vor
continua tradiția acestor reuniuni.
Sesiunea de postere a cuprins 14
lucrări, din care cinci au fost premiate.
Impresionantă a fost participarea
colectivului chirurgical tânăr de la
Tg. Mureș, condus de Prof. Dr. C. Copotoiu,

care a susținut un regal de 16 lucrări. Merită
subliniată si contribuția științifică a
delegației de la Chișinău, condusă de Prof.
Rojnoveanu și Conf. R. Scerbina.
Discuțiile academice după fiecare
lucrare, participarea tuturor centrelor
universitare, (de la Constanța la Timișoara,
de la București la Chișinău) organizarea
impecabilă,
ambianța
plăcută
a
evenimentelor sociale au garantat reușita
acestei manifestări devenită tradițională pe
scena evenimentelor științifice din ţara
noastră.
La plecare, toți participanții au promis
că vor reveni cu plăcere la cea de a XXXVIa Reuniune a Chirurgilor din Moldova.

Prof. Dr. E. Târcoveanu
Dr. A. Vasilescu

