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În perioada 31mai–2 iunie 2012, oraşul
Cluj-Napoca a devenit “capitala ultrasonografiei” în România, găzduind a XV-a
Conferinţă Naţională a Societăţii Române
de Ultrasonografie în Medicină și Biologie
(S.R.U.M.B.) și primul simpozion de
educaţie medicală folosind ultrasonografia.
Manifestarea tradiţională a Societăţii
Române de Ultrasonografie în Medicină și
Biologie a păstrat nivelul înalt al
prezentărilor știinţifice, încercând să
acopere toată paleta de aplicaţii clinice ale
metodei ecografice la nivelul anului 2012.
La cursurile preconferinţă au participat
350 medici, iar la lucrările conferinţei in
jur de 450 medici.
Prima zi a fost dedicată unui număr de 10
cursuri preconferinţă, desfășurate în paralel. In acest sens, subliniem interesul deosebit pentru cursul EFSUMB și WINFOCUS intitulat „Ultrasonografia în urgenţe
și stările critice”, precum și pentru cele 4
cursuri de tip „endorsed” – Ultrasonografia în gastroenterologie și hepatologie”,
„Noutăţi în ultrasonografia vasculară”,
„Ecografia mamară și a glandelor endocrine”, respectiv „Introducere în ultrasonografia intervenţională”. Nu în ultimul
rând, amintim de cursurile „Supravegherea ecografică a sarcinii”, „Ultrasonografia
în afecţiunile aparatului reno-urinar”,
„Aplicaţiile ecografiei în patologia nounăscutului”, precum si un curs de ultraso-
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nogarfie generală adresat exclusiv studentilor la medicină. O parte din cursuri au
avut atât o componentă teoretică, cât și
una practică, de hands on, aspect deosebit
de apreciat de cursanţi. Caracterul multidisciplinar a constituit un deziderat al
conferinţei noastre, dovadă fiind și
desfășurarea cursului „Ultrasonografia în
medicina veterinară”.
In zilele următoare s-au desfașurat, în paralel, diferite mese rotunde, cu teme extrem de interesante. Dintre acestea, amintim cele focalizate pe rolul gastroenterologului în evaluarea patologiei digestive,
tehnici noi în ultrasonografie, uilizarea
substanţelor de contrast în imagistică, rolul examenului ecografic în evaluarea
urgenţelor de cauză ginecologică, aplicaţii
ale
ultrasonografiei
în
medicina
veterinară, actualităţi în diagnosticul ecografic pediatric, cazuri clinice comentate.
Au fost prezentate numeroase lucrări
știinţifice, atât la secţiunea de prezentări
orale, cât și la cea de postere, iar cele mai
valoroase au fost premiate.
In acest an, cea de-a 15-a conferinţă a
SRUMB s. a îmbogăţit însă cu o nouă manifestare faţă de care societatea noastră se
consideră responsabilă: educaţia în
medicină, pe toate palierele, folosind ultrasonografia. Coordonatorii primului simpozion de educaţie medicală folosind ultrasonografia au fost Prof. Radu Badea si
Prof. Richard Hoppmann (decanul

Universitaţii de Medicină din Carolina de
Sud). S-a discutat despre stadiul actual al
educaţiei, cerinţe, posibilităţi de dezvoltare. S-a insistat asupra utilităţii procedurii
ecografice în facultăţile de medicină. Parteneriatul cu UMF “Iuliu Haţieganu” ClujNapoca a fost așadar o cerinţă și o onoare.
Conferinţa noastră s. a bucurat de prezenţa
a numeroși oaspeţi din străinăte (Dr. Adrian Grunfeld din Israel, Prof. Daniel Lichtenstein din Franta, Dr. Gregor Prosen din
Slovenia, Prof. Harald T. Lutz din Germania, Prof. Malkhaz Mizandari din Georgia,
Prof. Luca Neri din Italia și Prof. Richard
Hoppmann din SUA), dar și din alte
societăţi profesionale naţionale.
In plus, au avut loc alegeri pentru fucţia
de președinte SRUMB, funcţie în care a
fost reales pentru un nou mandat, Dl Prof
Dr Radu Badea (Cluj-Napoca), o personalitate marcantă în domeniul ultrasonografiei.
In concluzie, această conferinţă a fost una
de succes, cu un înalt nivel știinţific și profesional.
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