
Øcoala de varæ a rezidenflilor 
la a treia ediflie

A. Cumpænaø, R. Bardan, Orsolya Martha, G. Gluck, 
D. Mischianu, C. Pricop, V. Bucuraø

O manifestare care începe a se contura drept una
de tradiflie a avut loc între 19 øi 22 iunie 2013 la Sinaia,
în superba locaflie oferitæ de Hotelul Cumpætu. Este
vorba de a treia ediflie a Øcolii de varæ a rezidenflilor
urologi, organizatæ sub patronajul Asociafliei Române
de Urologie øi avându-l ca director de curs pe Prof. Dr.
Viorel Bucuraø, membru în Comitetul director al ARU,
øeful Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic Judeflean de
Urgenflæ din Timiøoara øi coordonatorul programelor
de training al Societæflii Europene de Uro-tehnologie
(ESUT) din cadrul EAU.

Reuniunea øtiinflificæ, organizatæ dupæ modelul øco-
lilor de varæ occidentale, a avut o componentæ øtiinfli-
ficæ – aceea de a oferi informaflii de actualitate din do-
menii de maxim interes pentru rezidenflii urologi, una
practicæ – oferind douæ sesiuni de hands-on training în
ureteroscopie øi în rezecflia transuretralæ a prostatei øi,
nu în ultimul rând, una relaflionalæ – oferind tinerilor
urologi posibilitatea de a se cunoaøte, de a-øi împærtæøi
unii altora experienfla, aspirafliile, satisfacfliile øi insatis-
facfliile vieflii de debutanfli în urologie, toate acestea
într-o atmosferæ relaxatæ, informalæ, optimæ pentru
atingerea obiectivelor menflionate anterior.

La aceastæ ediflie au participat 39 de rezidenfli din
aproape toate centrele universitare din flaræ: Timiøoara,
Bucureøti, Iaøi, Cluj Napoca, Târgu Mureø, Oradea, Sibiu,
Craiova.

Cursurile Øcolii au avut cinci teme: hiperplazia
benignæ de prostatæ, incontinenfla urinaræ, litiaza
renoureteralæ, cancerul de prostatæ øi tumorile de
uroteliu. Lucrærile au debutat joi 20 iunie 2013 cu
prezentarea Prof. Dr. Dan Mischianu – seful Clinicii de
Urologie a Spitalului Clinic du Urgenflæ Militar Central
din Bucureøti privind epidemiologia, fiziopatologia øi
diagnosticul hiperplaziei benigne de prostatæ, fiind
subliniatæ incidenfla în creøtere a afecfliunii în contextul
îmbætrânirii populafliei, ceea ce duce aceastæ patologie
spre o problemæ de sænætate publicæ. A urmat prezen-
tarea privind tratamentul medicamentos al hiperpla-
ziei benigne de prostatæ fæcutæ de Prof. Dr. Viorel Bucu-
raø øi Dr. Alin Cumpænaø din cadrul Clinicii de Urologie
Timiøoara, accentul fiind pus pe abordærile terapeutice
actuale conform ghidurilor terapeutice ale EAU, AUA øi
National Intitute for Clinical Excellence (NICE). Ur-
mætorul subiect, abordat în prezentarea Prof. Dr. Mis-
chianu a vizat tratamentul chirurgical al adenomului
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chirurgicalæ, atât pentru adenomectomie cât øi pentru
rezecflia transuretralæ a prostatei. Terapiile minim inva-
zive au fost ulterior abordate în prezentarea Prof. Dr.
Bucuraø care a prezentat aceste metode, cu avantajele
øi dezavantajele fiecæreia dintre ele, subliniind rolul din
ce în ce mai important pe care acestea îl au în contex-
tul în care atât pacientul cât øi sistemul de sænætate, fie
el public sau privat, au nevoie de intervenflii care sæ
permitæ o spitalizare cât mai scurtæ, dacæ nu chiar chi-
rurgia de o zi, cu reintegrarea rapidæ socio-profesionalæ
a pacientului.

Dupæ pauza de prânz a urmat a doua temæ, vizând
incontinenfla urinaræ, subiect puflin cunoscut, prezen-
tat de Conf. Dr. Orsolya Martha cunoscutæ cu o expe-
rienflæ remarcabilæ în acest domeniu. Au fost vizate as-
pecte privind etiologia øi diagnosticul incontinenflei
urinare, noi alternative terapeutice în sindromul vezicii
hiperactive, terapii minim invazive în incontinenfla uri-
naræ de efort øi subiectul delicat øi de interes privind
disfuncfliile micflionale la copil. Prof. Dr. Bucuraø øi Dr.
Ræzvan Bardan au fæcut apoi o scurtæ prezentare pri-
vind implantul de celule stem ca potenflialæ metodæ de
tratament în viitor a incontinenflei de efort, bazându-se
pe rezultatele preliminare ale unui studiu multicentric
aflat în desfæøurare în mai multe Clinici printre care øi
cea din Timiøoara.

Prima zi a adus o noutate pentru Øcoala rezidenfli-
lor, respectiv prima ediflie a „Cupei rezidenflilor“, un
concurs de testare a cunoøtinflelor teoretice din urolo-
gie organizat dupæ ideea „Residents Bowl” a Congre-
sului Asociafliei Americane de Urologie. Rezidenflii (câte
trei din fiecare centru) celor nouæ Clinici de Urologie au
fost repartizafli prin tragere la sorfli în 3 grupe prelim-
inare, din fiecare grupæ câte o echipæ calificându-se în
finalæ. Câøtigætorii primei grupe, din dupæ-amiaza de
joi, au fost rezidenflii Clinicii din Târgu Mureø.

Sesiunea de hands-on training în ureteroscopie øi
rezecflie transuretralæ, realizatæ cu sprijinul firmei Karl
Storz România a încheiat prima zi a Øcolii.

În a doua zi au fost abordate alte douæ teme de
interes, respectiv litiaza urinaræ – din perspectiva epi-
demiologiei, a terapiei medicale, a profilaxiei øi metafi-
laxiei în litiazæ øi a terapiei multimodale – subiecte
prezentate de Conf. Dr. Cætælin Pricop de la Clinica
Urologicæ a UMF Iaøi. Prof. Dr. Viorel Bucuraø a conti-
nuat seria prezentærilor legate de tratamentul litiazei,
abordând subiectele tehnicii Valdivia de acces anterior
în NLP øi ulterior pe cel al rolului chirurgiei deschise în
litiaza renoureteralæ. 

Dupæ-amiaza a continuat cu tema cancerului de
prostatæ, abordatæ de Dr. Nicolae Criøan (epidemiolo-
gie, factori de risc, rolul screeningului, diagnosticul øi
stadializarea cancerului de prostatæ, precum øi trata-
mentul cancerului de prostatæ localizat øi local avan-
sat). Problematica delicatæ a cancerului de prostatæ
hormonorezistent øi metastatic a fost discutatæ în pre-
legerea Prof. Dr. Bucuraø øi a Dr. Ræzvan Bardan, dupæ
care au fost prezentate øi discutate interactiv cazuri cli-
nice legate de subiectul discutat.

Au continuat sesiunea de hands-on training øi ulti-
mele douæ grupe de calificare ale Cupei Rezidenflilor,
care au dus în finalæ rezidenflii Clinicilor Fundeni øi Iaøi.

Sâmbætæ dimineafla Conf. Dr. Gluck a continuat se-
ria expunerilor, abordând problematica tumorilor de
uroteliu, atât a celor înalte cât øi a tumorilor vezicale.
Au fost discutate aspecte privind epidemiologia, facto-
rii de risc, diagnostic øi stadializare, tratamentul tumo-
rilor vezicale non-musculo infiltrative øi a celor invazive
precum øi tratamentul tumorilor uroteliale, dupæ care
au urmat trei prezentæri de caz din tematica cursului.

A urmat finala Cupei rezidenflilor, disputatæ între re-
zidenflii Clinicilor Târgu Mureø, Fundeni øi Iaøi, câøtigæ-
tori fiind rezidenflii de la Târgu Mureø.

Din aprecierile lectorilor øi ale participanflilor – une-
le dintre ele fiind prezentate mai jos – øi aceastæ ediflie
a Øcolii øi-a atins obiectivele, mulfli dintre participanfli
exprimându-øi dorinfla de a participa øi la edifliile
viitoare.

Mulflumim øi pe aceastæ cale sponsorilor principali –
Astellas øi Astra Zeneca øi sponsorilor Recordati, Sanofi-
Zentiva, Ferring Pharmaceuticals, Sun Wave øi Berlin
Chemie care, în condifliile economice actuale nu toc-
mai prielnice, au avut înflelegerea øi generozitatea de a
investi în generaflia de mâine a urologiei româneøti.

Øi pentru cæ lauda de sine nu miroase a bine, am
spicuit câteva impresii ale participanflilor la aceastæ
ediflie, fie ei lectori sau cursanfli:

Prof. Dr. Dan Mischianu:
Initiafliva Profesorului Bucuraø de acum doi ani de

zile iatæ cæ se materializeazæ øi prin cea de-a treia ediflie
a Øcolii de varæ a tinerilor rezidenfli în urologie, realizare
singularæ pentru tot învæflæmântul de rezidenfliat din
România.

Sæ-i dæm Cezarului ce-i al Cezarului! Viorel Bucuraø
a propus Consiliului Director al ARU în februarie 2011
susflinerea acestor cursuri, s-a preocupat de buna lor
alcætuire, ca øi a întregului program, încât, având deja
experienfla organizatoricæ, pot spune cæ ediflia a III-a a
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tæ, program øtiinflific complet, bine susflinut de lectori
pasionafli øi buni comunicatori, program social bine
alcætuit øi prima editie a Cupei rezidenflilor, salutaræ.

Ca propuneri tinerii rezidenfli ne-au sugerat sæ se
menflinæ tot ce a fost bun pânæ acum øi sæ se adauge øi
alte teme: tumori testiculare, tumori renale, infecfliile în
urologie, precum øi un curs de comunicare.

Conf. Dr. Cætælin Pricop:
FELICITÆRI! Afli muncit mult øi cu folos… iar faptul

cæ væ intereseazæ ecourile manifestærii dovedeøte pro-
fesionalism. Pentru anul viitor, am urmætoarele propu-
neri:
- fiecare lector sæ aibæ un moment dedicat unui das-

cæl care l-a ajutat în carieræ… în 5 minute pot fi spu-
se, cu suflet, multe lucruri despre dascæli… care
creazæ øcoala…

- ar fi interesant de prezentat câteva lucruri teoretice
øi practice legate de infecfliile urinare

- prezentæri mai scurte øi mai multe activitæfli de so-
cializare… 

- sæ se anunfle din timp perioada exactæ în care va
avea loc øi numærul de participanfli ca sæ aibæ timp
sæ se pregæteascæ pentru minunata idee „Cupa Re-
zidenflilor”… 
Cam astea ar fi gândurile. Mulflumiri pentru tot de la

Iaøi.

Conf. Dr. Orsolya Martha:
A treia ediflie a Øcolii de varæ de urologie a însemnat

pentru participanfli atât un prilej de a-øi reactualiza cu-
noøtinflele cât øi de a împærtæøi cu colegii din alte cen-
tre universitare experienfla proprie. A fost pentru cei
invitafli sæ flinæ cursuri un bun prilej de a-i cunoaøte pe
rezidenflii de astæzi, specialiøtii de mâine.

Temele aduse în discuflie au fost deopotrivæ intere-
sante, în pas cu trendul ascendent al urologiei
româneøti øi dezbætute intens de tinerii urologi. Exce-
lentæ idea Cupei rezidenflilor, aflatæ la prima ediflie – de
care aceøtia s-au arætat a fi încântafli, un bun prilej de
a-øi verifica cunoøtinflele înainte de examenul de spe-
cialitate.

Dr. Andrei Pæunescu – medic rezident an III
Øcoala de vara oferæ tinerilor rezidenfli pe lânga

avantajele øtiinflifice (teoretice øi practice) øi mediul
perfect pentru team building, interacfliune øi schimb
de experienflæ între colegii din diferite centre universi-
tare, stimul perfect, motivaflie pentru performanfla ulte-
rioaræ!


