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Lucrårile celei de-a IX-a Conferin¡e
Na¡ionale a Societå¡ii Române de
Ultrasonografie în Medicinå ¿i
Biologie
– The IXth National Conference of the
Romanian Society of Ultrasonography in
Medicine and Biology –
Prof. Dr. ADRIAN COSTACHE
Pre¿edinte filiala „Muntenia“ SRUMB

Î

n perioada 2-3 iunie 2007, s-au desfå¿urat
la Craiova lucrårile celei de-a IX-a
Conferin¡e Na¡ionale a Societå¡ii Române
de Ultrasonografie în Medicinå ¿i Biologie,
manifestare care a reunit peste 500 de medici cu preocupåri în domeniul ecografiei din întreaga ¡ara.
Conferin¡a a fost precedatå de un Curs
European de ecografie (Euroson School), care s-a
desfå¿urat pe parcursul a 2 zile (31 mai - 1 iunie
2007), având ca temå „Ultrasonografia în gastroenterology“, participan¡ii (în numår de aproximativ 300) având ocazia de a asculta ¿i viziona
prelegeri sus¡inute de personalitå¡i marcante ale
¿colii europene de ecografie (Lucas Greiner ¿i
Dieter Nürnberg – Germania, Luigi Bolondi, Enrico
Brunetti, Elisabetta Buscarini ¿i Tito Livraghi – Italia,
Michael Bachmann Nielsen ¿i Peter Vilmann –
Danemarca, Odd Helge Gilja – Norvegia), dar ¿i
prezentåri care au demonstrat preocupårile
pentru însu¿irea celor mai noi tehnici ultrasonografice ¿i cazuistica interesantå a unor
reprezentan¡i ai ¿colii române¿ti de ecografie (dr.
Ioan Sporea, dr. Viorela Enåchescu, dr. Dan
Stånescu). De altfel, participarea numeroaså la
aceastå manifestare ¿tiin¡ificå a demonstrat, încå

o datå, faptul cå medicii români au un interes
deosebit pentru ceea ce reprezintå experien¡a ¿i
progresul în domeniul ecografiei în Europa; la
rândul lor, oaspe¡ii europeni au urmårit cu interes
¿i au apreciat nivelul ¿tiin¡ific ¿i întreaga organizare
a Euroson School. Cu aceastå ocazie, este de
men¡ionat faptul cå Societatea Românå de
Ultrasonografie în Medicinå ¿i Biologie are deja o
experien¡å în organizarea cursurilor europene de
ecografie, care s-au desfå¿urat în diverse centre
universitare din România începând cu anul 2001.
Revenind la cea de-a IX-a Conferin¡å a
SRUMB, este de remarcat faptul cå programul
¿tiin¡ific al acesteia a fost organizat sub forma unor
sesiuni paralele, respectiv a unor mese rotunde,
inten¡ia organizatorilor ¿i a comitetului ¿tiin¡ific
fiind aceea de a oferi participan¡ilor posibilitatea
de a-¿i alege domeniile de interes (US musculoscheletalå, US în obstetricå-ginecologie; US pediatricå, Ecografie 3D, Ecoendoscopie, US în patologia cervicalå ¿i toracicå, Elastografie, Ultrasonografie mamarå). Moderatorii acestor mese
rotunde au fost personalitå¡i ale medicinei române¿ti din Bucure¿ti (Dimitrie Pelinescu, Coriolan
Ulmeanu, Adrian Costache, Adrian Pop, Dan Stånescu, Radu Vlådåreanu, Mircea Stamate, Ioana
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Alina Anca), Cluj-Napoca (Radu Badea, Sorin
Dudea, Petru Adrian Mircea, Zeno Sparchez,
Daniela Fodor), Craiova (Tudorel Ciurea, Viorela
Enåchescu, Drago¿ Camen, Aristida Georgescu,
Adrian Såftoiu), Timi¿oara, Oradea ¿i Constan¡a.
Conferin¡a a avut, de asemenea, o sesiune de
prezentåri video ¿i o vizionare de postere la care
s-au acordat premii SRUMB.
Participan¡ii au putut så vizioneze pe toatå
durata conferin¡ei o expozi¡ie de carte medicalå
¿i o expozi¡ie de artå graficå ¿i au avut asigurat
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un acces permanent la Internet în Sala Multimedia
a Facultå¡ii de Medicinå din Craiova.
Dacå adåugåm ¿i faptul cå programul social a
inclus un recital Tudor Gheorghe, precum ¿i un
cocktail oferit participan¡ilor la Muzeul de Artå
din Craiova, putem spune cå organizatorii acestei
manifeståri ¿tiin¡ifice au reu¿it så se apropie extrem
de mult de ceea ce ¿i-a propus conducerea
SRUMB, ¿i anume o „repeti¡ie finalå“ pentru Congresul Societå¡ii Europene de Ultrasonografie,
care va avea loc în 2008 la Timi¿oara. 

