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Mesaj de bun venit

În numele Societăţii Române de Nutriţiei Parenterală și Enterală (ROSPEN) 

am onoarea și plăcerea să vă urez bun venit la al XI-lea Simpozion Naţional 

de Nutriţie Clinică, care se desfășoară, ca în fi ecare an, la Poiana Brașov, în 

luna noiembrie.

Este în primul rând o invitaţie prietenească la un week-end la munte, unde 

nutriţia clinică să fi e pricipalul subiect de discuţie.

Simpozionul ROSPEN vă oferă ocazia de a vă actualiza cunoștinţele, dar 

mai ales de a interacţiona cu experţi în domeniu. Programul știintifi c este 

foarte variat, cu conferinţe legate de nutriţia la pacientul critic, nutriţia 

perioperatorie, nutriţia în pediatrie, nefrologie, oncologie etc. Societatea 

noastră trebuie să fi e forumul unde medici de specialități diferite  sunt uniți 

de interesul comun pentru “nutriția clinică. Acest lucru dă forță comunității 

noastre, care în al 11-lea an de existență este cu adevarat o societate 

multidisciplinară.

În mod special, în acest an ne-am propus să atragem tinerii la acest 

eveniment. De aceea, participarea a fost gratuită pentru rezidenţi, indiferent 

de domeniul în care activează. Suntem și intenţionez să rămânem cea mai 

mare comunitate medicală în nutriţia clinică din Europa de Est.

Vreau să mulţumesc în mod deosebit domnului Profesor Reto Stocker, 

un prieten drag și o prezenţă constantă la întâlnirile noastre și domnului 

Profesor Peter Soeters, membru de onoare al societăţii noastre. 

Mulțumesc tuturor membrilor societății noastre. Permanenta 

dumneavoastră susținere a făcut ca entuziasmul meu sa nu fi e inutil, 

întâlnirile noastre să fi e posibile, constante și să devină adevarate provocări 

știițifi ce.

Cu prietenie,

Ioana Grinţescu

Președinte ROSPEN
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Welcome message

On behalf of the Romanian Society of Parenteral and Enteral Nutrition 

(ROSPEN), it is an honor and a great pleasure to welcome you to the 

11th Symposium on Clinical Nutrition, which will take place, as always, in 

Poiana Brasov, in November.

You are invited and waited in order to spend, as in every year, a weekend 

in the mountains, dealing with science’ topics but mainly with friends.

ROSPEN Symposium 2010 will provide you with the most up-to-date 

information regarding Clinical Nutrition and will also give the opportunity 

to meet and interact with leading physicians in the fi eld. The Scientifi c 

Committee has prepared a various scientifi c programs covering different 

areas such as: nutrition in critically ill patient, oncology, pediatrics, 

nephrology, surgery and so forth. 

Our Society must be the place in which physicians with different 

specialities are gathered together to discuss clinical nutrition subjects of 

common interest. Hence, this empowers our community, which at its 11th 

anniversary, represents a truly multidisciplinary society.  

This year we wanted to encourage especially the young doctors to take 

part to this event, making easier for them the participation to the congress 

by excluding the registration fee.

We are extremely grateful to Professor Reto Stocker, a dear friend of 

us and a constant presence to our Symposium and also to Professor 

Peter Soeters, Honorary member of ROSPEN, for their support and 

encouragement. Yours participation was always looked forward and highly 

appreciated. 

I would also like to express my gratitude to all ROSPEN members, for 

your permanent support which made my enthusiasm worth it. You are 

the reason for which our meetings take place each year, becoming real 

scientifi c challenges. 

Sincerely yours, 

Ioana Grinţescu

ROSPEN President



Parteneri și sponsori
Partners and Sponsors
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Informaţii generale

Data și locul de desfășurare

Nutriţia clinică enterală și parenterală la 

pacientul critic. Curs pentru asistenţii 

medicali

12 și 13 noiembrie 2010, între orele 10:00 - 18:00

Cursul se desfășoară în paralel cu al XI-lea Simpozion 

Naţional de Nutriţie Clinică și este organizat de 

Societatea Română de Nutriţie Clinică Enterală și 

Parenterală.

Accesul este permis numai participanților care au plătit 

taxa de înscriere la curs, în valoare de 100 lei. 

Al XI-lea Simpozion Naţional 

de Nutriţie Clinică ROSPEN

12 - 14 noiembrie 2010, Hotel Alpin, Poiana Brașov

Organizatorul evenimentului
România Travel Plus

organizator profesional de congrese 

www.rotravelplus.com

Secretariatul organizatoric
Va funcţiona în holul Hotelul Alpin, astfel; 

• vineri, 12  noiembrie:   09:00 - 19:00

• sâmbătă, 13  noiembrie:  08:00 - 18:00

• duminică, 14 noiembrie: 08:00 - 14:00

Tot aici va funcţiona și un birou unde se poate achita 

cotizaţia de membru sau se pot face înscrieri în 

ROSPEN. 

Reprezentanţi

Mihaela Agafi cioaie și Ioana Lăzărescu 

(România Travel Plus)

Primirea participanţilor
Va avea loc în holul Hotel Alpin, astfel:

• Cursul de nutriție clinică asistenți medicali: 

vineri, 12 noiembrie,  începând cu orele 09:00

• Simpozion: 

vineri, 12 noiembrie, începând cu orele 12:00

Expoziţie
În cadrul Simpozionului se va desfășura o expoziţie 

medicală.

Limba ofi cială
Română și engleză.

Diploma

Participanţii la Cursul de Nutriție Clinică 

pentru asistenții medicali

După promovarea testului de la sfârșitul cursului, 

participanţii vor primi un Certifi cat de Absolvire acreditat 

de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR). 

Participanții la Simpozion

Participanţii la Simpozion vor primi un Certifi cat de 

Participare cu 18 credite EMC acordate de Colegiul 

Medicilor din România (CMR).

Certifi catul de Participare se va putea ridica duminică, 

14 noiembrie, între orele 12:00 și 14:00, de la biroul 

organizatoric. Certifi catul se va acorda numai după 

achitarea taxei de înregistrare și a cotizaţiei de membru 

ROSPEN pentru anul în curs (dacă este cazul) și pe 

baza formularului de prezenţă completat și validat. 

Prezența minimă obligatorie este de 60%. Formular de 

prezență va fi  disponibil la Secretariatul Simpozionului, 

iar vizarea lui revine în sarcina fi ecărui participant. 

Vă reamintim că trebuie să ne comunicaţi codul 

dumneavoastră de parafă, pentru că certifi catul să fi e 

validat de Colegiul Medicilor din România.

Notă: Este posibil ca fi rmele sponsor să nu vă achite 

cotizaţia de membru. Vă rugăm să verifi cați. 

Volumul de rezumate
Participanţii la Simpozion vor primi Suplimentul Revistei 

Române de Nutriţie Clinică nr. 1, vol. 5 / 2010, ce 

cuprinde rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul 

Simpozionului, în măsura în care acestea au fost trimise 

spre tipărire de către autori.

Revista Română de Nutriţie Clinică
În afară de Suplimentul Revistei, care cuprinde 

rezumatele Simpozionului, participanţii vor primi cele 

2 numere ale Revistei Române de Nutriţie Clinică 

(volumul 5, numerele 1 și 2 pe 2010). Revista este 

acreditata de CNCSIS.

Medici rezidenti
Deși înscrierea și participarea la Simpozion este 

gratuită, eliberarea materialelor de Simpozion (mapă, 

caiet program, caiet de rezumate, Revista Română de 

Nutriţie) pentru medicii rezidenţi se va face pe baza 

dovezii de plată a cotizaţiei de membru în Societatea 

Română de Nutriţie Clinică Parenterală și Enterală 

(ROSPEN), pe anul 2010. Cuantumul cotizaţiei este de 

50 lei.

Informaţii tehnice
Pe toată durata Cursului și Simpozionului va fi  

disponibilă aparatură de proiecţie multimedia. 

Lectorii sunt rugaţi să predea din timp lucrarea în 

format electronic personalului special dedicat spre a 

fi  încărcată în computerul de proiecţie. Astfel se va 
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Programul social

Cocktail de bun venit

Vineri, 12 noiembrie, orele 20:0

Restaurantul Hotelului Piatra Mare, Poiana Brașov

Saturday Night Fever

Sâmbătă, 13 noiembrie, orele 20:30

Organizata de Fresenius-Kabi Romania, la Complexul 

Favorit, Poiana Brașov

Înscrierea în ROSPEN
Se poate face la secretariatul Simpozionului, din holul 

Hotelului Alpin. Cotizaţia de membru ROSPEN este 

diferenţiată dupa cum urmează: 

• medici specialiști și primari: 150 lei 

• medici rezidenţi, medici pensionari, asistente: 50 lei

putea evita schimbarea computerelor între prezentări și 

disfuncţionalităţile de proiecţie și timp ce pot apărea pe 

parcursul programului știinţifi c.

Ecusoane 
Participantii la Curs și/sau Simpozion trebuie să poarte 

ecusoanele atât în sala de Curs și/sau Simpozion, cât 

și în expoziţie. Persoanele fără ecuson nu vor avea 

acces la cursuri și/sau conferinţe.

Politica antifumat
Participanţii sunt rugaţi să nu fumeze în locul de 

desfășurare al evenimentului, incluzând sălile de Curs și 

Simpozion, zona expoziţiei și holurile.

Telefoane mobile
Participanţii sunt rugaţi insistent să-și închidă 

telefoanele mobile la intrarea în sălile de curs și de 

conferinţe.

Vineri, 12 noiembrie Sâmbătă, 13 noiembrie Duminică, 14 noiembrie

08:00
Sala Carpați Lobby Sala Carpați Lobby Sala Carpați Lobby

S
ec

re
ta

ria
t

S
ec

re
ta

ria
t

09:00 [S08301000]

Nutriția clinică în pediatrie
[DC2] Conferința magistrală 2

10:00
[DC3] Conferința magistrală 3

S
ec

re
ta

ria
t

[SC1] Conferința magistrală 1 Pauză de cafea

11:00

[S10451310]

Suportul nutrițional în cancer

[D10001030]

Oligoelemente

12:00
[D11301200] Derivați de amidon

[D12001300]

Comunicări orale13:00

Pauză de prânz14:00
Închiderea Simpozionului

15:00
Deschidere Simpozion

[V15001630]

Nutriția clinică la pacientul renal

[S15001550]

Recuperarea rapidă postop (ERAS)
16:00

[S15501730]

Nutriția în patologia intestinală
17:00

Pauză de cafea

[V17001900]

Nutriția la pacientul critic

17:30
Pauză de cafea

18:00

[S17451900]

Obezitatea
18:30

19:00
Fresenius Kabi Muppet Show

20:00 Cocktail de bun venit Saturday Night Fever

Programul pe scurt
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Curs pentru asistenții medicali.
Nutriția clinică enterală și 
parenterală la pacientul critic
Clinical Nutrition Course for Nurses

Director de curs: Conf. Dr. Ioana Grințescu (președinte ROSPEN)

Lectori: Dr. Angela Popa (medic primar ATI), Dr. Mirela Nicolau (medic primar ATI), Dr. Andreea Balanescu 

(medic rezident ATI), Dr. Irina Luca (medic specialist ATI), Dr. Mirela Chivaran (medic specialist ATI), 

Asist. Univ. Dr. Liliana Mirea (medic specialist ATI)

Vineri, 12 noiembrie 2010

09:00 – 18:00

1. Evaluarea statusului nutrițional la pacientul critic 

• Angela Popa

- evaluare antropometrică: greutate, înălțime, 

indice de masă corporală, scoruri de risc 

nutrițional

- evaluarea masei musculare

- evaluare paraclinică

- planul nutrițional

2. Aspecte practice în nutriția enterală 

• Mirela Nicolau

- indicațiiile nutriției enterale

- contraindicațiile nutriției enterale

- sonde de nutriție, stome

- evaluarea toleranței digestive

- nutriția enterală minimă

- medicația prokinetică

3. Aspecte practice în nutriția parenterală (partea 1) 

• Andreea Bălănescu

- indicațiiile nutriției parenterale

- contraindicațiile nutriției parenterale

Sâmbătă, 13 noiembrie 2010

09:00 – 18:00

3. Aspecte practice în nutriția parenterală (partea 2) 

• Andreea Bălănescu

- nutriția parenterală periferică și centrală

- monitorizarea nutriției parenterale

4. Complicațiile nutriției clinice 

• Irina Luca

- complicații mecanice

- complicații metabolice

- complicații infecțioase

- complicații la distanță

5. Produse de nutriție enterală 

• Mirela Chivaran

- suplimente orale nutritive

- produse pentru nutriția enterală

- produse pentru nutriția parenterală

- farmaconutrienți, vitamine și oligoelemente, 

produse de nutriție adaptate patologiei

6. Demonstrații practice 

• Liliana Mirea

- evaluarea nutrițională a pacientului critic

- demonstrație practică de nutriție enterală: 

sonde de nutriție, pompe de alimentație, 

perfuzoare adaptate, stome

- demonstrație practică de nutriție parenterală: 

manipularea cateterului venos central, 

perfuzoare
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Program științifi c
Scientifi c Programme

14:30 – 15:00

Deschiderea simpozionului 

Opening Ceremony

Lector/Speaker: Ioana Grințescu

15:00 – 16:30

Nutriţia clinică la pacientul renal

Nutrition in kidney disease

Moderator/Chairman: Sanda Copotoiu (Tg. Mureș)

15:00 Utilitatea bioimpedanţei în evaluarea stării de nutriţie a bolnavilor hemodializaţi

The bioimpedance utility in the evaluation of hemodialysis patients’ nutritional status

Simona Hildegard Stancu, L Petrescu, C Bărbulescu, C Sântimbrean, AD Zugravu, G Mircescu

15:20 Intervenţia nutriţională în stadiile predialitice ale bolii cronice de rinichi – 

o analiza cost-efi cienţă

Nutritional intervention in predialysis stages of chronic kidney disease – 

a cost-effectiveness analysis

Liliana Gârneață, Gabriel Mircescu

15:40 Malnutriţia la pacientul dializat cronic – aspecte clinice și terapeutice

Malnutrition in chronic dialyzed patients – clinical and therapeutical issues 

Viorica Bumbea, Luminiţa Ardelean

16:00 Particularităţi ale nutriţiei pacientului critic cu hemofi ltrare continuă

Nutritional support in critically ill patients requiring continous hemofi ltration

Ioana Ghițescu, L. Azamfi rei, Judit Kovacs, Sanda-Maria Copotoiu

16:30 - 17:00 Pauză de cafea / Coffee Break

Vineri, 12 noiembrie 2010 / Friday, November 12th, 2010
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17:00 – 19:00

Nutriția la pacientul critic

Nutrition in critically ill patient
Moderator/Chairman: Reto Stocker (Elveția / Switzerland), Dorel Săndesc (Timișoara)

17:00 Consideratii privind utilizarea emulsiilor lipidice la pacientul critic

Considerations concerning fat composition in critical illness

Reto Stocker (Elveția / Switzerland)

17:30 Glutamina la pacientul critic

Glutamine in critically ill patient

Dorel Săndesc

17:50 Controverse în nutriţia parenterală la pacientul critic

Controversies in parenteral nutrition of the critically ill patient

Irina Ristescu, Ioana Grigoraș

18:10 Uleiul de pește în nutriţia parenterală la pacientul critic

Specifi c substrates for parenteral nutrition in the ICU – fi sh oil

Ioana Grințescu, Liliana Mirea

18:30 Antioxidanții – ce știm acum despre ei

Antoxidants – Current State of Knowledge

Reto Stocker (Elveția / Switzerland)

20:00 Cocktail de bun venit, Hotel Piatra Mare, Poiana Brașov

Welcome cocktail, Hotel Piatra Mare, Poiana Brașov

Vineri, 12 noiembrie 2010 / Friday, November 12th, 2010
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Sâmbătă, 13 noiembrie 2010 / Saturday, November 13th, 2010

08:30 – 10:00

Nutriţia clinică în pediatrie

Nutritional support in pediatric patients

Moderator/Chairman: Rodica Badeți (Timișoara)

8:30 Aspecte speciale în nutriţia perioperatorie la copilul mic

Nutrition in the peri-operative period for the small child

Rodica Badeți, Barbura Popescu

8:50 Aspecte ale terapiei nutritionale in sindromul de intestin scurt (SIS) la sugar

Aspects of the nutritional therapy of the short bowel syndrome in infants (SBS)

Natalia Hagău, Carmen Culcițchi

9:10 Probioticele în practica pediatrică

Probiotics in pediatric practice

Gabriela Leșanu, Cristina Becheanu

9:30 Importanţa nutriţiei în fi broza chistică la copil

The importance of nutrition in cystic fi brosis in children

Dana-Teodora Anton

10:00 – 10:30

Conferința / Conference 1

Avantajele şi dezavantajele nutriţiei enterale şi parenterale

Advantages and disadvantages of enteral and parenteral nutrition

Lector/Speaker: Peter B. Soeters (Olanda / The Netherlands)

10:30 – 10:45 Pauză de cafea

Coffee Break

10:45 – 13:10

Suportul nutriţional în cancer

Nutritional support in cancer
Moderatori/Chairmen: Rodica Anghel (București), Cristian Radu Popescu (București), 

Viorica Magdalena Nagy (Tg. Mureș)

10:45 Sindromul cașectic la pacienţii neoplazici

Cancer cachexia

Laurenţia Galeș, Cornelia Nitipir, Oana Ion, Radu Ion, Xenia Bacinschi, Rodica Anghel

11:00 Impactul nutriţiei asupra calităţii vieţii pacienţilor cu cancer

Nutrition and the Quality of Life of the Oncologic Patient

Viorica Magdalena Nagy
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11:20 Nutriţia parenterală totală la pacienţii oncologici

Total parenteral nutrition in neoplastic patients

Rodica Anghel, Laurentia Gales, Cornelia Nitipir, Oana Ion, Radu Ion, Xenia Bacinschi

11:35 Nutriţia pacientului oncologic afl at in Terapie Intensivă

Nutrition of the ICU Oncologic Patient

Carmen Pantiș, Sorela Rădoi, Dana Herghelegiu, Marilena Romoșan, Dayana Nechita

11:50 Nutriţia pacientului oncologic – o dovadă de profesionalism

Nutrition of the oncologic patient – a sign of profesionalism

Christian Chiricuţă

12:20 Managementul nutrițonal al pacientului cu cancer al joncțiunii faringo-esofageale

Nutritional management of the patient with pharyngo-esophageal junction cancer

SVG Berteșteanu, D. Mirea, B. Popescu, Raluca Grigore, Diana  Ionescu, C. R. Popescu, 

Liliana Mirea, Ioana Grintescu

12:35 Disfagia – aspecte fi ziopatologice și terapeutice

Dysphagia – physiopathological and therapeutical aspects

D. Mirea, Berteșteanu Ș. V. G., Popescu C. R., Grigore Raluca, Mirea Liliana, Grinţescu Ioana

12:50 Glutamina, supliment nutriţional în cursul chimio- și radioterapiei

Glutamine supplementation during chemo- and radiotherapy

Cleopatra Vasilescu , Ioana Grinţescu

13:10 – 15:00 Pauză de prânz

Lunch break

15:00 – 15:50

Recuperarea rapidă postoperatorie (ERAS). 

Elemente esenţiale ale protocolului fast-track

Enhanced recovery after surgery (ERAS).

Essential components of fast-track protocol

15:00 Opinia anestezistului

Anesthetist’s opinion

Daniela Ionescu

15:25 Opinia chirurgului

Surgeon's opinion

Eugen Nicolau , Georgiana Dinescu

Sâmbătă, 13 noiembrie 2010 / Saturday, November 13th, 2010
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15:50 – 17:30

Nutriţia în patologia intestinală 

Clinical nutrition in intestinal disease

Moderatori/Chairmen: Peter Soeters (Olanda / The Netherlands), Mircea Beuran (București)

15:50 Managementul fi stulelor anastomotice în chirurgia digestivă

Management of anastomotic fi stula after digestive surgery

Mircea Beuran, Silviu Morteanu

16:20 Sindromul de intestin scurt – fi ziopatologie și tratament

Short bowel syndrome – physiopathology and management

Daniela Pavelescu 

16:45 Nutriţia enterală în boala Crohn

Enteral nutrition in Crohn disease

Ruxandra Opriță, Gabriel Constatinescu

17:05 Axul fi cat-intestin și nutriţia

The gut-liver axis and nutrition

Peter B. Soeters

17:30 – 17:45 Pauză de cafea

Coffee Break

17:45 – 19:00

Obezitatea

Obesity

Moderator/Chairman: Cătălin Copăescu (București)

17:45 Chirurgia metabolică laparoscopică

Laparoscopic metabolic surgery

Cătălin Copăescu

18:15  Balonul intragastric în terapia obezităţii 

– rezultatele pe un lot de 45 de indivizi după 7 ani

Intragastric balloon for weight loss – results in 45  individuals followed for 7  years

Gabriel Constantinescu, Cristian Balahura, Ruxandra Opriță, Anca Macovei, 

Cosmina Vlăduț, Mădălina Ilie

18:45 Protocolul „fast track” în chirurgia obezităţii

Fast track protocol in obesity surgery – our results

Georgiana Dinescu, M. Dahman , K. Aleksandrowicz, G. Peritore,  Y. Debonno

19:00 - 19:15 

Fresenius Kabi Muppet Show

20:30 Saturday Night Fever

Cocktail Fresenius, Complexul Favorit, Poiana Brașov

Sâmbătă, 13 noiembrie 2010 / Saturday, November 13th, 2010
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Duminică, 14 noiembrie 2010 / Sunday, November 14th, 2010

09:00 – 09:30

Conferinţa / Conference 2

Entropia alimentului şi valoarea sa nutrițională

Aliment entropy and nutritive value

Lector/Speaker: Gheorghe Mencinicopschi (București) 

09:30 - 10:00

Conferinţa / Conference 3

Modifi cările natremiei în insufi ciența cardiacă

Dyshomeostasis of serum sodium concentration in heart failure

Lector/Speaker: Daniela Filipescu (București)

10:00 – 10:30 Pauză de cafea

Coffee Break

10:30 - 11:30

Oligoelemente

Oligoelements
Moderator/Chairman: Natalia Hagău (Cluj-Napoca)

10:30 Defi citul de magneziu la pacientul critic

Critically ill patients and magnesium defi ciency

Natalia Hagău, Simona Cocu, Erika Brezoszki 

10:50 Hipofosfatemia la pacienţii critici

Hypophosphatemia at ICU patients

Ioana Cucereanu-Bădică

11:10 Seleniu – speranţe clinice

Selenium – clinical hopes

Alida Moise

11:30 - 12:00

Noii derivaţi de amidon: există diferenţe legate de sursa de provenienţă?

New Starches: Is there any differences regarding amidon source?

11:30 Pro
Liliana Mirea, Ioana Grinţescu

11:45 Con
Mihail Luchian
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12:00 – 13:20

Comunicări orale

Oral presentations

Moderator/Chairman: Liliana Mirea (București)

12:00 Impactul statusului nutriţional asupra rezultatelor gastrectomiei la pacienţii vârstnici

The impact of nutritional state on outcome after gastrectomy  in older patients

V. Gherghina, Gh. Nicolae, Iulia Cîndea, Alina Balcan

12:10 Nutrition Day în Romania 

Nutrition Day in Romania

Ioana Grinţescu

12:25 Importanţa suplimentării parenterale de glutamină la pacientul critic – studiu clinic 

The importance of glutamine supplementation in critically ill patients – clinical study

Irina Luca-Vasiliu, Liliana Mirea, Andreea Bălănescu, Daniela Pavelescu, 

Raluca Ungureanu, Ioana Grinţescu

12:35 Corelaţie între statusul nutriţional preoperator și incidenţa complicaţiilor 

postoperatorii în chirurgia abdominală majoră (studiu fi nal)

Corelation between  nutrition and postoperative complications in major abdominal surgery

Rely Manolescu, Mădălina Duţu, S. Negoiţă, Dana Cotescu, Ileana Marinescu, 

Natalia Dinulescu,  Alina Bucată, Cristina Cernea, V. Calu, A. Miron, D. Corneci

12:45 Rectocolita ulcero-hemoragică în puseu – nutriţie – prezentare de caz 

Ulcero-hemorrhagic rectocolitis in fl are – nutrition – case presentation

Alida Moise, C. Guran, E.Drăgulin, G. Stelea, N. Mincu, C. Chira, R. Gherghinoiu

12:55 Hipofosfatemia la pacientul critic – principii de abordare practică

Hypophosphatemia in critically ill patient – practical approach principles

Irina Rentea, Mirela Chivăran, Cristina Olteanu, Liliana Mirea, Ioana Grinţescu

13:05 Infl uenţa pregătirii preoperatorii asupra evoluţiei postoperatorii 

la pacienţii cu cancer de rect 

The infl uence of the preoperative preparation in patients with rectal cancer

Narcis Romedea, Laura Ciuhodaru , Tudor Ciuhodaru , A. Pantazescu

13:20 Inchiderea Simpozionului

Closing Ceremony

Duminică, 14 noiembrie 2010 / Sunday, November 14th, 2010




















