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Psihiatria secolului 21,
într-un sistem integrativ
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Dup` edi]ia din 2013, Capitala va g`zdui pentru a
doua oar` congresul Asocia]iei Mondiale de
Psihiatrie, în perioada 24–27 iunie 2015. Despre
tematica abordat` [i lectorii invita]i la evenimentul
la care „Via]a medical`“ este partener media
principal, dar [i despre progresele din psihiatrie,
am discutat cu prof. dr. Eliot Sorel,
vicepre[edintele comitetului [tiin]ific.
– Sunte]i persoana datorit` c`reia a fost posibil`
desf`[urarea congresului Asocia]iei Mondiale de
Psihiatrie (WPA) în 2013. Ce v-a determinat s`
milita]i pentru organizarea unui nou congres [i de ce
împreun` cu medicii de familie?
– A[a cum s-a întâmplat în domeniul culturii –
am adus România la Washington, în 1999, la festivalul Smithsonian –, doresc ca [i
în domeniul [tiin]ei [i medicinii s`-i deschidem României ferestrele [i por]ile, s`-i
d`m ocazia de a participa colegial într-un laborator de discu]ii [i dezbateri, pentru a
identifica principalele teme ale cercet`rii [tiin]ifice, form`rii, serviciilor medicale [i
deciziilor politice care vizeaz` s`n`tatea. Dorim s` implic`m nu doar psihiatria,
separat, ci medicii de familie [i psihiatrii din România, într-un mod integrativ, în
contextul medicii na]ionale, europene [i mondiale.
– Care vor fi subiectele abordate? Pe ce participare miza]i?
– Vor fi prezen]i lideri [tiin]ifici în domeniu, precum prof. dr. Michael Kidd
(Australia) pre[edintele Organiza]iei mondiale a medicilor de familie (WONCA),
care va aborda rolul medicinii primare în dezvoltarea unui sistem integrat medicin`
de familie – psihiatrie; prof. dr. Paul Summergrad, pre[edintele Asocia]iei
Psihiatrilor Americani; prof. dr. Fernando Lolas Stepke, [eful centrului
interdisciplinar de studii în bioetic` de la Institutul de Studii Interna]ionale al
Universit`]ii din Santiago de Chile; prof. dr. Linda Lam (Hong Kong); prof dr. Ahmad
Mohit (Teheran); prof. dr. David Ndetei (Nairobi). Congresul va fi deschis de
pre[edintele în exerci]iu al WPA la acea dat`, prof. dr. Dinesh Bughra (Londra).
A[adar, vorbim de o participare de vârf a liderilor din întreaga lume. Am fost foarte
aten]i s` avem o reprezentare într-adev`r global`, cu o palet` larg`, dar
complementar` a subiectelor. Dorim s` continu`m latura inovativ`, ini]iat` anul
trecut, având în vedere unul din talentele românilor – domeniul IT. Acesta este un
element catalitic esen]ial pentru integrare între medicina de familie [i psihiatrie, de
depistare precoce a acestor boli [i de îmbun`t`]ire a performan]elor sistemelor
sanitare. Vom avea o sesiune dedicat`, condus` de profesorul Nicolae ¥`ru[, de la
Universitatea „Politehnica“ Bucure[ti.
– Ce beneficii aduce integrarea despre care vorbi]i?
– În primul rând, este un mod mai eficient [i mai eficace de a rezolva
comorbidit`]ile din medicina de familie [i psihiatrie. Dar este necesar s` avem
deciziile politice [i ale caselor de asigur`ri de a aborda [i sus]ine aceast` integrare.
Psihiatria nu poate continua s` existe izolat`, în secolul 21, ea trebuie s` fac` parte
dintr-un sistem bine integrat, integrativ [i colaborativ.
– Începând din acest an, în România, contractul cu Casa de asigur`ri prevede
ca în cadrul examenelor de bilan], medicii de familie s` caute [i s` identifice
precoce semnele de depresie [i consum problematic de alcool. Ce însemn`tate
considera]i c` ar putea avea aceast` m`sur` pentru comunitatea medical`
româneasc`, pacien]i [i societate în general?
– Este o ini]iativ` binevenit`, cu implica]ii [i repercusiuni pozitive asupra
tratamentului, preven]iei, precum [i din punctul de vedere al costurilor serviciilor
sanitare. Depresia [i consumul
nociv de alcool au semnifica]ie din
punct de vedere clinic, dar [i Prof. dr. Eliot Sorel este un psihiatru
implica]ii în comorbidit`]i precum recunoscut pe plan interna]ional, formator
bolile cardiovasculare sau diabetul medical [i expert în politici pentru sisteme
de s`n`tate. Este fondatorul
zaharat.
– Medicii de familie din România Departamentului de management [i
au drept gratuit de utilizare a ches- rezolvare a conflictului din cadrul
tionarului TRIPS pentru depistarea Asocia]iei Mondiale de Psihiatrie (WPA),
precoce a depresiei, anxiet`]ii [i membru al Colegiului Psihiatrilor
alcoolismului. Cât de util este, ce Americani [i al Asocia]iei Americane de
date ofer`, cum sprijin` specialistul Psihiatrie. Coordoneaz` grupul de lucru
privind bolile netransmisibile [i îngrijiri
în depistarea tulbur`rilor mintale?
– Este util, dar, ca toate instru- integrate al WPA. A realizat studii
mentele de acest gen, e doar un importante [i are competen]e în psihiatrie
început, un fel de sensibilizare [i [tiin]e comportamentale, precum [i o
asupra problemei, nu merge în vast` experien]` în probleme de s`n`tate
profunzime; sesizeaz` importan]a global`, managementul serviciilor
acestor afec]iuni, în condi]iile medicale, leadership în s`n`tate public`.
medicinii primare, înainte ca
pacientul s` ajung` la speciali[ti. Sper c`, în viitorul apropiat, colaborarea dintre
medicii de familie [i cei de alte specialit`]i se va îmbun`t`]i; acesta este motivul
pentru care am organizat în România congresul Asocia]iei Mondiale de Psihiatrie de
anul trecut [i îl vom organiza [i pe cel din 2015. Ini]iativa de a depista problemele
de s`n`tate mintal` în contextul medicinii de familie este relativ recent` la nivel
mondial [i m` bucur s` [tiu c` România este printre frunta[e. Acest aspect se
încadreaz` în proiectul pe care l-am derulat acum doi ani [i anul trecut în România,
China, India [i Iran, de a depista depresia [i comorbidit`]ile; rezultatele le vom
prezenta la congresul mondial de psihiatrie din luna septembrie, de la Madrid.
– În SUA exist` un program de depistare precoce a depresiei, a tulbur`rilor
mintale în general?
– Da. La noi vorbim de o independen]` a statelor [i o independen]`
profesional`, nu exist` o lege, un program na]ional pe care s`-l aplice to]i medicii,
cum de exemplu se întâmpl` acum în România. Noua lege lansat` de pre[edintele
Obama, Affordable Care Act, preconizeaz` [i aceast` ini]iativ` la nivel na]ional.
– Ca în orice domeniu, [i în psihiatrie inova]ia este foarte important`. Cât [i ce
se cerceteaz` în psihiatrie?
– Cea mai recent` ini]iativ` important` în domeniul neuro[tiin]elor, cu implica]ii
pentru cercetare, servicii clinice, formare, a fost lansat` de pre[edintele Barack
Obama în martie anul trecut [i este intitulat` BRAIN – Brain Research through
Advancing Innovative Neurotechnologies. S-a preconizat c` guvernul federal va
contribui cu 100 de milioane de dolari pentru începerea ini]iativei, iar pentru a o
finaliza, în zece ani, vor mai fi necesare câteva sute de milioane de dolari, din surse
private. Proiectul e în a[teptare, acum se dezbate în Congres alocarea acestor
fonduri.
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rezentarea sus]inut` de prof. dr. Doina
Cosman în cadrul Atelierului de Filosofie [i
Antropologie Medical` din Cluj a readus în
discu]ie problema creativit`]ii, informând publicul
despre câteva dintre cele mai recente studii
privitoare la acest fascinant domeniu. Pornind de la
încercarea de definire a creativit`]ii, vorbitoarea a
eviden]iat trei criterii de baz` implicate în
constituirea unei astfel de defini]ii. Un prim criteriu,
utilizat de numero[i cercet`tori, vizeaz` procesul
crea]iei. Astfel, derularea unui proces creator implic`
cinci etape, mai mult sau mai pu]in liniare [i
cronologice: prima etap`, cea de preg`tire, care
presupune acumularea de cuno[tin]e, este urmat`
de o perioad` de incuba]ie, adic` acele momente de
relaxare în care persoana creatoare deruleaz`
activit`]i care nu au nicio leg`tur` cu munca sa;
urmeaz` a treia etap`, cu siguran]` cea mai
interesant` [i mai misterioas` dintre toate, denumit`
momentul ilumin`rii, momentul Evrica sau momentul
Aha, bine-cunoscuta stare de inspira]ie în care
individului creator i se „înf`]i[eaz`“ mare parte din
opera sa; ultimele dou` etape presupun munca de
organizare [i structurare a materialului, urmat` de
activitatea de verificare.
Etapa ilumin`rii a constituit obiectul celor mai
numeroase cercet`ri. Unul dintre aceste studii a
eviden]iat existen]a a patru tipuri distincte de
momente de iluminare: deliberat-cognitiv, spontancognitiv, deliberat-emo]ional [i spontan-emo]ional.
Modelul deliberat-cognitiv, specific mai ales
creatorilor [tiin]ifici, presupune existen]a unor
bogate cuno[tin]e anterioare [i a unui domeniu de
expertiz` specializat. Spre deosebire de modelul

„Misterele“ creativit`]ii
excep]ionale
spontan-cognitiv, în care gândirea asociativ` este
incon[tient`, aici asocierea de idei presupune un act
deliberativ. Modelul deliberat-emo]ional vizeaz` o
capacitate sporit` de detectare a emo]iilor sociale,
fiind specific mai ales psihoterapeu]ilor de geniu.
Ultimul model, cel spontan-emo]ional, este
caracterizat prin existen]a unor semnale emo]ionale
deosebit de puternice, care p`trund din incon[tient
în con[tient.
În încercarea de elucidare a „misterului“
creativit`]ii, cercet`torii au ini]iat numeroase studii
de specialitate, pornind de la ipoteze care vizau
asocierea creativit`]ii cu inteligen]a excep]ional` sau
gândirea divergent`. Niciuna dintre aceste direc]ii de
cercetare nu a condus la rezultate definitive, întrucât
s-a observat c` un nivel foarte ridicat de inteligen]`
nu conduce neap`rat la dezvoltarea unei creativit`]i
de excep]ie.
În cadrul cercet`rilor axate pe studiul biografiilor
unor genii recunoscute, s-a observat o agregare pe
familii a celor cu poten]ial creator, înso]ite îns` [i de
recuren]a unor tulbur`ri psihice la membrii acestor
familii. Tot astfel, testele psihologice de evaluare a
personalit`]ii aplicate persoanelor cu o creativitate
deosebit` au demonstrat o corelare între poten]ialul
creator [i scorurile ridicate de psihoticism. S-au
observat, de asemenea, alte câteva tr`s`turi de

Peste 300 de participan]i – medici de laborator, biologi, chimi[ti, farmaci[ti,
clinicieni de diferite specialit`]i, medici reziden]i, studen]i, asistente medicale,
reprezentan]i ai unor firme de profil – s-au reunit vreme de patru zile (4–7 iunie
a.c.) la Sibiu, în cadrul celui de al 21-lea Congres na]ional al Societ`]ii Române
de Medicin` de Laborator (SRML), al optulea Congres na]ional al asisten]ilor
medicali de laborator [i Conferin]ei regionale a Asocia]iei interna]ionale de
urm`rire a terapiei medicamentoase [i toxicologie clinic` (IATDMCT).
Din dorin]a de a cre[te vizibilitatea actului medical de laborator [i a
colabor`rii cu to]i cei implica]i în actul de s`n`tate, laboratorul fiind un pion
central al mangementului pacientului – 70% din diagnostice se stabilesc ca
urmare a rezultatelor testelor de laborator – conducerea SRML a invitat într-un
cadru comun pe to]i cei implica]i: echipa complet` din laborator [i clinicienii,
beneficiari direc]i ai testelor de laborator. Subiectele abordate au acoperit toate
domeniile laboratorului: hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie,
genetic`, precum [i subiecte de patologie clinic` pediatric`, medicin` intern`,
boli infec]ioase, reumatologie, endocrinologie, geriatrie, ginecologie, urologie.
Clinicienii au vorbit despre rolul testelor de laborator în diagnosticarea,
prognosticul [i urm`rirea terapiei. Speciali[tii de laborator s-au axat în special pe
testele noi, avantajele [i limitele lor, importan]a supravegherii calit`]ii în
efectuarea testelor, rolul controlului interlaboratoare pentru cunoa[terea
variabilit`]ii rezultatelor interlaboratoare [i intrareactiv, importan]a stabilirii

Ionela IACOB

valorilor de referin]` pentru o corect`
interpretare a rezultatelor.
Totodat`, acest congres s-a asociat cu
o conferin]` dintr-un domeniu nou, inovator,
acela al urm`ririi terapiei medicamentoase
[i al toxicologiei clinice. IATDMCT a hot`rât
s`-[i ]in` conferin]a regional` în Romania,
pentru a face cunoscut speciali[tilor români
domeniul lor de preocup`ri, îndreptate spre
medicina personalizat`. Prezent`rile au fost
sus]inute doar de lectori str`ini, care au
dezb`tut subiecte referitoare la modul de
organizare al unui laborator de urm`rire a
terapiei medicamentoase, metode de laborator utilizate în urm`rirea terapiei din
diferitele patologii: psihiatrie, transplant de organe, cancer, polimedica]ie,
intoxica]ii cu substan]e licite [i ilicite, alcoolul [i medicamentele, noi markeri
pentru stabilirea prognosticului [i urm`riea terapiei etc.
Concluzia a fost sintetizat` în mesajul de final al conferin]ei: „Dac` nu putem
face tot ce se [tie, m`car s` [tim tot ce se poate face“.

85 de ani
Trei evenimente marcante pentru via]a academic` na]ional` în
general, clujean` în mod special, s-au derulat la Cluj-Napoca, în
perioada 12–14 iunie a.c., în prezen]a unor mari personalit`]i ale
lumii medicale oncologice [i nu numai, din ]ar` [i de peste hotare,
toate \n cadrul Zilelor Institutului Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricu]`“.
Mai întâi, momentul aniversar al Institutului – 85 de ani de
existen]`, la momentul înfiin]`rii (1929) unul dintre primele centre
medicale de profil din Europa – se numea atunci Institutul pentru
Studiul [i Profilaxia Cancerului. Înfiin]area lui – într-o perioad` în
care îns`[i no]iunea de profilaxie era vag conturat` – se datoreaz`
prof. dr. Iuliu Ha]ieganu. A urmat perioada 1929–1940, director
fiind prof. dr. Constantin Stanca, cel care a pus bazele unei
puternice [coli de ginecologie oncologic`. Tot acestuia i se
datoreaz` [i importul, de la Paris, a primelor surse de radiu pentru
Prof. dr. Alexandru Irimie
tratamentul radiologic al cancerelor, precum [i apari]ia publica]iei
de specialitate „Cancerul“, prima de acest gen din România. Prof. dr. Rubin Popa (director în perioada
1940–1957), anatomopatolog renumit, este îns` cel care a imprimat cercet`rilor f`cute la acest institut un
puternic caracter anatomoclinic.
Epoca modern` a IOCN este legat` de numele prof. dr. Ion Chiricu]`, care preia conducerea în anul
1958. Este cel care a început construc]ia noului IOCN de pe strada fost` „Republicii“, construc]ie finalizat`
în anul 1965. Acestuia i se datoreaz` [i structura actual` a institutului, bazat` pe trei idei, originale în
România acelor timpuri: tratamentul bolnavului de cancer este unul complex, fiind necesar` cooperarea
chirurgului, radioterapeutului, oncologului medical, anatomopatologului [i a altor speciali[ti; activitatea de
cercetare în cancerologie este obligatorie, pentru ca descoperirile s` fie aplicate cât mai repede bolnavilor,
„cercetare transla]ional`“ din zilele noastre; formarea de speciali[ti oncologi.
„Putem afirma f`r` s` gre[im, c` sunt 85 de ani de lupt` împotriva cancerului în Transilvania [i nu
numai“, afirma prof. dr. Alexandru Irimie, rectorul UMF „Iuliu Ha]ieganu“ Cluj-Napoca. Ajuns la IOMC în
urm` cu aproape 30 de ani, perioad` în care s-a format [i î[i des`vâr[e[te preg`tirea profesional`,
profesorul Irimie a ocupat [i func]ia de director al institutului – între anii 2001 [i 2011 –, când a [i început
reconstruc]ia modern` a IOCN: „Rezultatele muncii în echip`, din toat` aceast` perioad`, se v`d – IOCN
este membru al OECI (Organiza]ia European` a Institutelor de Cancer) cu trei întâlniri [tiin]ifice la activ, a
patra fiind în aceste zile aniversare pentru noi“. În plus, spune acesta, un rol important a fost acordat
cercet`rii, „transformând practic Institutul într-unul de cercetare“, care are un departament cu 30 de
speciali[ti, în care clinicienii [i cercet`torii deruleaz` proiecte de cercetare din competi]ii na]ionale [i
interna]ionale.
În prezent, pe fondul unei adresabilit`]i în cre[tere, la IOCN se fac 9.500–10.000
de interven]ii chirurgicale pe an, fa]` de 4.000, în anul 2001.

Asocia]ia de Endocrinologie Clinic` din Rom~nia
Academia de ßtiin]e Medicale
Institutul Na]ional de Endocrinologie „C. I. Parhon“
Bucure[ti
Facultatea de Medicin` „Victor Papilian“ Sibiu
Direc]ia de S`n`tate Public` [i Colegiul Medicilor Sibiu
v` invit` s` participa]i la

Al IX-lea Congres al Asocia]iei
de Endocrinologie Clinic` din Rom~nia, care se va desf`[ura
\n perioada 3–6 septembrie 2014 la Sibiu [i va fi dedicat \mplinirii
a 140 de ani de la na[terea profesorului C. I. Parhon.

Taxe participare:
– 60 de euro – membrii AECR;
– 80 de euro – nemembri;
– 20 de euro – reziden]i alte specialit`]i;
– gratuit – reziden]i endocrinologie.
Date cont: Asocia]ia de Endocrinologie
Clinic` din Rom~nia, bd. Aviatorilor nr.
34–36, Bucure[ti
IBAN: RO22RNCB0072049681160001, BCR
sector 1;
CUI: 18399010.

personalitate asociate cu creativitatea deosebit`:
nonconformismul, capacitatea de aten]ie defocalizat`, deschiderea la nou [i scoruri înalte la itemii
care m`surau t`ria egoului [i autosuficien]a. Pe de
alt` parte, s-a demonstrat faptul c` unele
caracteristici se agreg` pe domeniile de creativitate;
muzicienii, de exemplu, au o capacitate sporit` de
percep]ie [i organizare a ritmului, în vreme ce
inventatorii au o inteligen]` figural` ridicat`.
Domeniul neurobiologiei percep]iei, aflat în
continu` dezvoltare, a eviden]iat principalele arii
neuro-anatomice de proiec]ie a percep]iei. Astfel,
s-a observat c` imaginile sunt sintetizate în cortexul
vizual din lobul occipital, acordarea de semnifica]ie
în ceea ce prive[te obiectul perceput se realizeaz`
în lobul temporal, în vreme ce în cortexul parietal se
precizeaz` timpul în care obiectul a fost perceput.
Toate aceste aspecte care ]in de percep]ie vor intra
apoi în structurile de memorie.
Prin acurate]ea [i precizia informa]iilor
comunicate, prezentarea realizat` de prof. dr. Doina
Cosman
a
suscitat
interesul
publicului,
determinându-ne s` a[tept`m cu o curiozitate
sporit` rezultatele unor cercet`ri viitoare, care vor
elucida numeroase alte aspecte, înc` aparent
misterioase, privitoare la procesul creativ.

Congresul SRML:
„S` [tim ce se poate face“

Lucr`rile [tiin]ifice \n rezumat vor fi trimise
p~n` la 15.07.2014 la adresa de e-mail:
aecrcongres2014@yahoo.com. Lucr`rile
considerate pentru publicare vor fi trimise
in extenso, \n limba englez`, cu rezumat \n
englez` [i rom~n`, p~n` la data de
20 aprilie 2014.
Contact: dna Codru]a Petre –
tel.: 0755.978.634;
e-mail: office@mprevents.ro
Detalii suplimentare:
http://endocrinologieclinica-aecr.ro
V` a[tept`m s` fi]i al`turi de noi!
Pre[edintele AECR,
prof. dr. Constantin Dumitrache
Comitetul local de organizare,
dr. Mihaela Stanciu
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În c`utarea
viitorului
Biblioteca Academiei Române a g`zduit joi,
12 iunie, prima conferin]` na]ional` de medicin` [i
chirurgie regenerativ`, sub numele „Stadiul actual al
medicinii viitorului“. Este vorba de primul eveniment
al recent înfiin]atei Societ`]i Interna]ionale de
Medicin` [i Chirurgie Regenerativ` (SIMCR), sub
auspiciile UMF „Carol Davila“, în colaborare cu
Institutul de Biologie [i Patologie Celular` „Nicolae
Simionescu“, cu Institutul Na]ional de Boli Infec]ioase
„Prof. dr. Matei Bal[“, Societatea Român` de
Hipertensiune, European Society for Laser Aesthetic
Surgery, Asocia]ia European` a Societ`]ilor de
Chirurgie Plastic` [i Estetic`. SIMCR este format` în
majoritate din speciali[ti români.
În deschiderea conferin]ei, prof. dr. Dorel
S`ndesc, prezent în calitate de secretar de stat în
Ministerul S`n`t`]ii, „dar mai ales ca medic“, a spus
c` medicina regenerativ` ofer` [ansa extraordinar`
de a pune foarte rapid în aplicare rezultatele

Al treilea eveniment [tiin]ific de anvergur`, primul de acest fel în România,
organizat pe parcursul a dou` zile (12–13 iunie a.c.) – OECI Oncology Days – a
reunit peste 200 de participan]i. Organiza]ia European` a Institutelor de Cancer, al
c`rei pre[edinte este
profesorul Wim H. van
Harten, num`r` în
prezent 70 de institute
de cancer din Europa,
România fiind reprezentat` de Institutul
Oncologic „Prof. dr. Ion
Chiricu]`“ Cluj-Napoca,
Institutul
Oncologic
„Prof. dr. Al. Trestioreanu“ Bucure[ti [i
Centrul de Radioterapie Otopeni. OECI
Oncology Days este,
potrivit conf. dr. Patriciu
Achima[-Cadariu,
managerul
IOCN,
„o experien]` de neuitat, mai ales c` ele se leag` [i de momentul aniversar al Institului Oncologic „Prof. dr.
Ion Chiricu]`“.(...) S-au abordat aici o mul]ime de teme, legate de preven]ie,
diagnostic precis [i tratament personalizat în boala canceroas`“.

cercet`rii fundamentale [i c` SIMCR permite
readucerea în ]ar` a medicilor români de valoare.
Acad. Maya Simionescu a vorbit despre studiile
clinice care se fac pe celule stem cardiace, despre
comunicarea lor prin intermediul exozomilor. (În urm`
cu dou` s`pt`mâni, la congresul UMF „Carol Davila“
ascultam prezentarea despre telocite, „aghiotan]ii
celulelor stem“, [i despre purismul celor care
analizeaz` în studiile lor numai celulele stem, nu [i
mediul în care tr`iesc acestea.) Prof. dr. Irinel
Popescu a urat succes ambelor echipe române[ti
implicate în studiul medicinii regenerative [i
consider` curajoas` ini]iativa dr. Dana Jianu. De
asemenea, a prezentat un istoric al medicinii
regenerative [i al descoperirii celulelor stem [i a
subliniat aspectele neetice care apar în medicina
regenerativ` [i, implicit, nevoia de precau]ii. Dr. Dana
Jianu a spus c` aceast` societate va fi [i un corp de
vigilen]` pentru a nu permite derapaje în scop de
marketing, pentru siguran]a pacien]ilor [i pentru
reputa]ia speciali[tilor.
Dr. Alt Eckhard, profesor de medicin` la Centrul
medical „Recht der Isar“ al Universit`]ii Tehnice din
München (Germania) [i profesor de medicin` la
Universitatea Tulane din New Orleans, SUA, a
previzionat c` în cel mult 10 ani, 20% din medicin` va
fi regenerativ`, dar pentru asta e nevoie de educarea
atât a medicilor, cât [i a publicului. Copre[edinta
congresului, dr. Dana Jianu a vorbit despre rolul
transplantului de ]esut adipos în medicina
regenerativ`, ]esutul adipos fiind o surs` important`
[i accesibil` de celule stem. „Facem transplant de
]esut adipos din anii ’90 [i nu [tiam c` lucr`m cu
celule stem. Ne îndep`rt`m de bisturiu [i de
apropiem de poten]ialul de regenerare al celulelor“, a
spus dr. Dana Jianu. Echipa sa deruleaz` un studiu
împreun` cu Institutul „Nicolae Simionescu“ privind
efectul stimulator al laserului asupra celulelor stem
din ]esutul adipos (fotobioactivare).

Demostene ßOFRON

Dr. Mariana MINEA

Peste 500 de participan]i

TEME:
– Patologia endocrin` tumoral`;
– Medicamentul endocrin;
– Rolul disfunc]iei hormonale \n infertilitate;
– Varia.

MEDICALE

Deschiderea festiv` (vineri, 13 iunie a.c.) – a doua manifestare, nu mai pu]in
important` – a prilejuit o serie de abord`ri de specialitate vizând rezultatele la zi în
boala canceroas`, experien]ele altor institute de profil din ]ar` [i de peste hotare.
Discu]iile s-au purtat în cadrul unor mese rotunde, sesiuni speciale (pentru reziden]i
[i doctoranzi, pentru asistentele medicale de profil, anestezie [i terapie intensiv`,
poster), conferin]e, workshop-uri, la care au participat, de-a lungul celor trei zile,
peste 500 de speciali[ti români [i str`ini.
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