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Congresul Asociației Europene de Urologie (EAU), Milano, 

15-19 martie 2013 – participarea de referință a Clinicii de 

Urologie, Spital clinic de urgență Sfântul Ioan București 

Prof.dr. Petrișor Geavlete 

Șeful clinicii de urologie, Spital clinic de urgență Sfântul Ioan 

București 

 

 

Ne face o deosebită onoare și plăcere ca la începutul acestui articol să menționăm 

cuvintele secretarului general al Asociației Europene de Urologie (EAU), prof. Per-

Anders Abrahamsson și al Președintelui Congresului, prof. Francesco Montorsi : 

“În urmă cu cinci ani, am găzduit la Milano unul dintre cele mai apreciate congrese, iar 

acum ne reîntoarcem cu  mare plăcere  în acest minunat oraș pentru cel de-al 28-lea 

Congres Anual EAU. În perioada 15-19 martie, anul curent, ne vom întâlni în centrul 

MiCo - Milano Congressi – pentru a discuta starea  urologiei din toate punctele de 

vedere, cu participarea celor mai buni experți din domeniul urologic. Abordarea noastră 

este cu adevărat universală: congresul nu cunoaște limite politice sau granițe 

geografice. Există numai știință, educație și cunoaștere, toate acestea putând fi aplicate 

în mod direct pentru îmbunătățirea și salvarea vieților pacienților noștri, indiferent unde 

s-ar afla ei. După succesul de anul trecut, așteptăm la Milano în jur de 11.000 de 

participanți și  2.500 reprezentanți ai marilor companii. Peste  1.500 de speakeri vor 

participa în aproximativ  250 sesiuni științifice simultane pe parcursul a cinci zile. Din 

programul științific fac parte: dezbateri, prezentări state-of-the-art, sesiuni de training 

hands-on, sesiuni video și cu postere, cursuri ESU, întâlniri ale departamentelor EAU și 

alte sesiuni ale experților. Vor fi prezentate cel puțin 1.000 rezumate în sesiunile video 

și cu postere.” 

 

Așteptările inițiale au fost chiar depășite ! Așa cum figurează pe site-ul final al evaluării 

congresului se pot remarca: 13.008 participanți, din 125 de țări, 1.182 abstracte 

prezentate (803 postere si 79 video), 1.467 transmiteri pe Webcasts. (Foto 1)  
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Foto 1. EAU resource centre: 13.008 participanți, din 125 de țări, 1.182 abstracte 

prezentate (803 postere si 79 video), 1.467 transmiteri pe Webcasts. 

 

 

Cel de-al 28-lea Congres EAU marchează o întoarcere în Italia de nord după prima 

întâlnire EAU din Milano în 2008. Important centru pentru cercetare medicală și 

biotehnică, Milano este al doilea oraș ca mărime din Italia și centrul  industrial al 

acesteia. EAU European Urology Journal are sediul aici. Moștenirea culturală bogată și 

infrastructura modernă, împreună cu toate cele menționate mai sus, au făcut din Milano 

o gazdă potrivită pentru congresul EAU.  

De fapt, Milano a fost întotdeauna un important centru regional, chiar din timpul 

romanilor. Timp de un secol, a fost capitala  Imperiului Roman de Apus. Localizarea sa 
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în nordul Italiei, ca o poartă către restul Europei, l-a făcut un prosper centrul comercial. 

În Evul Mediu, s-a dezvoltat cu precădere industria de armament și a lânii.  

Timp de multe secole, Milano a fost sub stăpânire spaniolă și, apoi, a trecut  sub  

stăpânirea Casei de Habsburg. În 1859, dominația austriacă a fost îndepărtată, iar 

Milano s-a alăturat procesului de unificare a Italiei care s-a finalizat în 1870. După cel 

de-al doilea război mondial, Milano a devenit un centru al dezvoltării economice rapide, 

populația sa crescând considerabil datorită migrației din sudul Italiei. 

Astăzi, Milano este un centru  bancar, industrial și al inovațiilor, fiind și  una dintre cele 

mai mari metropole europene. Milano este, de asemenea, recunoscut ca una din 

capitalele modei și ale design-ului.  

Arhitectura orașului este impresionantă: biserici medievale timpurii, catedrale gotice 

splendide – Domul din Milano, a doua catedrală ca mărime din Italia, după  Bazilica 

Sfântul Petru din Cetatea Vaticanului.  

Industrializarea Italiei a început la Milano. Acest lucru se reflectă în accentele 

arhitecturale care includ Galleria Vittorio Emanuele II, Gara Centrală din Milano și 

construcția modernistă reprezentativă Torre Velasca. 

Milano este un important  centru cultural: în biserica Santa Maria delle Grazie se poate 

admira celebra frescă “Cina cea de taină” a lui Leonardo da Vinci, al cărui nume îl 

poartă și cel mai mare muzeu tehnic al Italiei, Muzeul Național de Știință și Tehnică 

Leonardo da Vinci. Aici, printre vastele colecții și exponate, găsim și o galerie cu 

desenele și modelele unor invenții ale lui da Vinci. 

Revenind la Congresul anual EAU, se poate spune că această majoră reuniune 

științifică este o platformă pentru comunitatea internațională urologică în care se 

transmit cele mai recente și relevante informații medicale cu ajutorul experților din 

domeniu. (Foto 2 și 3). 
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Foto 2. Anunțul oficial al Congresului European de Urologie, Milano, 15-19 martie, 2013 

 

 

 
Foto 3. Una dintre imaginile impresionante ale arhitectonicii representative pentru 

Milano. 

 

Programul științific al congresului EAU a realizat o acoperire  completă a domeniului 

urologic și a subspecializărilor sale, oferind participanților multiple posibilități pentru 

dezvoltare profesională. 

Participanții la Congresul EAU au putut să dezbată tehnicile inovatoare și progresele 

științifice din domeniul urologiei și subspecializărilor sale, să aibă acces la ultimele 

informații și tendințe din studiile de cercetare translațională și clinică, să își 

îmbunătățească cunoștințele în abordarea managementului bolilor urologice, să 

dobândească noi cunoștințe în legătură cu diagnosticul și strategiile de evaluare a 

riscului în managementul bolilor urologice, să își îmbunătățească abilitățile practice și 

aptitudinile prin activități educaționale, inclusiv prin training hands-on și cursuri, să aibă 

acces la cele mai recente progrese din industria farmaceutică și la noile tehnologii din 

cercetarea farmaceutică și tehnologia medicală prezentate în cadrul Expoziției 

Congresului EAU, să comunice, să colaboreze și să intre în contact cu medici, societăți 

urologice naționale, grupuri de pacienți, reprezentanți ai industriei medicale și cu media.   

Congresul s-a desfășurat sub auspiciile:  

1. Societatea Europeană de Urologie (EAU) 

2. Școala Europeană de Urologie (ESU) 

3. European urology (revista oficială EAU) 

4. Asociația Europeană a Asistentelor de Urologie (EAUN) 

5. Comisia Europeană de Urologie (EBU) 

6. EU-ACME (Urologie Europeană  - Educație Medicală Continuă Acreditată) 
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La congresul european de urologie (Milano, 15-19 martie, 2013) au participat din clinica 

de urologie a spitalului clinic de urgență Sfântul Ioan București alături de prof.dr. 

P.Geavlete, dr. Dragoș Georgescu, dr. Emanuel Alexandrescu, dr. Gheorghe Niță, dr. 

Bogdan Geavlete, dr. Cristian Persu, dr. Marian Jecu, dr. Răzvan Mulțescu, dr. Mihai 

Drăguțescu. (Foto 4). 

 
 

 
Foto 4. O parte dintre membrii clinicii prezenți la congres (de la stânga la dreapta): dr. 
Marian Jecu,  dr. Mihai Drăguțescu, dr. Răzvan Mulțescu, prof.dr. Petrișor Geavlete, dr. 
Emanuel Alexandrescu, dr. Dragoș Georgescu, dr. Gheorghe Niță. 

 
 

Revenind la titlul articolului și sintetizând implicația științifică remarcabilă a clinicii de 

urologie a spitalului clinic de urgență Sfântul Ioan București se pot reliefa următoarele: 

 

I. Simpozionul Olympus. (Foto 5) 
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Foto 5. Olympus Symposium: Innovations in clinical urology. Prezența dr. Bogdan 

Geavlete printre speakeri: Plasma-button long-term outcomes and recent advances – A 

“green light” to become standard BPH treatment in 2013?  

 

Unul dintre simpozioanele cele mai apreciate din congres a fost reprezentat de 

Olympus Symposium. Tema aleasă, Innovations in clinical urology a suscitat un interes 

enorm, sala arhiplină, prezentările și discuțiile fiind captivante. 3D Laparoscopy, beyond 

laser, TUR with bipolar plasma, improving NMIBC detection by NBI and the latest in 

stone management au fost subiectele principale de prezentări și discuții. 

La elita de profesori invitați (B.Malavaud, Toulouse, France, O.Traxer, Paris, France, J-

U.Stolzenburg, Leipzig, Germany) a fost invitat drept lecturer și dr. Bogdan Geavlete din 

clinica de urologie a spitalului clinic de urgență Sfântul Ioan București. 

A fost o onoare absolut remarcabilă pentru un tânăr urolog din România, care prin 

lucrările publicate în reviste ISI și la congrese internaționale de anvergură, și-a 
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demonstrat cu prisosință locul alături de acești corifei din domeniul endourologic. (Foto 

6, 7 și 8). 

 

 

 
Foto 6. Dr. Bogdan Geavlete la prezidiul simpozionului. 

 

 

 
Foto 7. Dr. Bogdan Geavlete în timpul susținerii prezentării. 
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Foto 8. Aspect din timpul dezbaterilor (Olympus Symposium). 

 

 

 

 

II. Implicarea prof.dr. P.Geavlete la Meeting of the EAU Section of 

Female and Functional Urology (ESFFU) and the EAU Section of 

Urological Imaging (ESUI). (Foto 9). 
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Foto. 9. Meeting of the EAU Section of Female and Functional Urology (ESFFU) and 

the EAU Section of Urological Imaging (ESUI). 

 

Prof.dr. P.Geavlete este full member (board member) al Societății euroepene de 

imagistică în urologie (afiliată Societății europene de urologie). 

La lucrările acestei societăți, care la Milano a realizat o prezentare comună cu secția 

EAU a urologiei feminine și funcționale, prof.dr. P.Geavlete a fost Chairman la o 

seziune și a fost, de asemenea, speaker. (Foto 10, 11 și 12). 
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Foto 10. Prof.dr. P.Geavlete, Chairman împreună cu prof.dr. D.M. Castro-Diaz, Santa 

Cruz de Tenerife, Spain. 

 

 
Foto 11. Prof.dr. P.Geavlete, Chairman împreună cu prof.dr. D.M. Castro-Diaz, Santa 

Cruz de Tenerife, Spain. 
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Foto 12. Prof.dr. P.Geavlete, Chairman împreună cu prof.dr. D.M. Castro-Diaz, Santa 

Cruz de Tenerife, Spain. 

 

 

La acest meeting, prof.dr. P.Geavlete a fost și speaker, susținând un State of the Art 

despre Imaging for post-prostatectomy incontinence. (Foto 13 și 14). 
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Foto. 13. Prof.dr. P.Geavlete, în programul meeting-ului. (Imaging for post-

prostatectomy incontinence). 
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Foto 14. Prof.dr. P.Geavlete, în timpul susținerii dizertației. (Imaging for post-

prostatectomy incontinence). 

 

 

 

III. Din partea clinicii de urologie a spitalului clinic de urgență Sfântul 

Ioan Bucureești au fost acceptate și prezentate la acest congres 

european 3 postere: 
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1. Posterul nr. 522: Two-year prospective, randomized comparison between the bipolar 

plasma enucleation of the prostate and open prostatectomy in BPH cases over 80 mL, 

B.F. Geavlete, F.A. Stanescu, C. Iacoboaie, P.A. Geavlete (Bucharest, Romania) (Foto 

15). 

2. Posterul nr. 542: Shock wave lithotripsy vs flexible ureteroscopy for the treatment of 

renal stones – a single center experience, C. Persu, V. Mirciulescu, G. Nita, A. 

Mihalache, P. Geavlete (Bucharest, Romania) (Foto 16). 

3. Posterul nr. 570: Comparative therapeutic impact and long-term NMIBC recurrence 

rates specific for HAL blue light cystoscopy, combined NBI–bipolar plasma vaporization 

and the standard approach in randomized clinical settings, B.F. Geavlete, R.D. 

Multescu, D.A. Georgescu, M. Jecu, F.A. Stanescu, C. Moldoveanu, P.A. Geavlete 

(Bucharest, Romania) (Foto 17). 
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Foto. 15. Posterul nr. 522: Two-year prospective, randomized comparison between the 

bipolar plasma enucleation of the prostate and open prostatectomy in BPH cases over 

80 mL, B.F. Geavlete, F.A. Stanescu, C. Iacoboaie, P.A. Geavlete (Bucharest, 

Romania). 
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Foto 16. Posterul nr. 542: Shock wave lithotripsy vs flexible ureteroscopy for the 

treatment of renal stones – a single center experience, C. Persu, V. Mirciulescu, G. 

Nita, A. Mihalache, P. Geavlete (Bucharest, Romania) 
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Foto 17. Posterul nr. 570: Comparative therapeutic impact and long-term NMIBC 

recurrence rates specific for HAL blue light cystoscopy, combined NBI–bipolar plasma 

vaporization and the standard approach in randomized clinical settings, B.F. Geavlete, 

R.D. Multescu, D.A. Georgescu, M. Jecu, F.A. Stanescu, C. Moldoveanu, P.A. Geavlete 

(Bucharest, Romania) 
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Prezența celor trei lucrări la cel mai important congres european de urologie a 

reprezentat pentru clinica de urologie Spital clinic de urgență Sfântul Ioan București o 

recunoaștere internațională de o reală importanță. Dr. Bogdan Geavlete (2 postere) și 

dr. Cristian Persu (1 poster) au fost cei care au susținut lucrările. (Foto 18, 19 și 20).  
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Foto 18. Dr. Bogdan Geavlete în fața posterului nr. 522: Two-year prospective, 

randomized comparison between the bipolar plasma enucleation of the prostate and 

open prostatectomy in BPH cases over 80 mL, B.F. Geavlete, F.A. Stanescu, C. 

Iacoboaie, P.A. Geavlete (Bucharest, Romania). 

 

 
Foto 19. Dr. Bogdan Geavlete în timpul susținerii posterului nr. 570: Comparative 

therapeutic impact and long-term NMIBC recurrence rates specific for HAL blue light 

cystoscopy, combined NBI–bipolar plasma vaporization and the standard approach in 

randomized clinical settings, B.F. Geavlete, R.D. Multescu, D.A. Georgescu, M. Jecu, 

F.A. Stanescu, C. Moldoveanu, P.A. Geavlete (Bucharest, Romania). 
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Foto 20. Aspect din timpul discuțiilor la prezentarea posterului nr. 570 de către 

dr.Bogdan Geavlete. 

 

 

 

 

IV. Chairman (prof.dr. P.Geavlete) la sesiunea video 5 alături de prof.dr. 

N.Bucholz, London, UK. (Foto 21, 22 și 23). 
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Foto 21. Video Session 5: 21st century stone management. Chairs: Prof.dr. 

N.Buchholz, London, UK și prof.dr. P.Geavlete, Bucharest, Romania. 
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Foto 22. Prof.dr. P.Geavlete și prof.dr. N.Buchholz – chairmani la sesiunea video 5. 
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Foto. 23. Imagine panoramică din timpul sesiunii video 5 surprinsă în E-Auditorium, sala 

cea mai mare a congresului EAU de la Milano. 

 

La această sesiune video au fost prezentate și analizate 8 videofilme, 4 din Europa, 3 

din Venezuela și unul din India. A fost o sesiune cu importantă participare într-o locație 

cu peste 2.500 de locuri. 

De remarcat faptul că prof.dr. P.Geavlete a fost nominalizat chairman la o sesiune de 

video la ultimele 8 congrese ale Asociației Europene de Urologie. 

 

 

V. Susținerea de către dr. Răzvan Mulțescu, medic primar urolog și 

doctor în științe medicale la clinica de urologie a spitalului clinic de 

urgență Sfântul Ioan București a unui film video la sesiune video 5 

(V37 Retrograde flexible ureteroscopic approach combined with Ho:YAG laser 

lithotripsy for renal stones: How large is too large?, dr. R. Mulțescu, G. Niță, B.F. 

Geavlete, V. Mirciulescu, P.A. Geavlete (Bucharest, Romania). (Foto 24 și 25). 

 

 
Foto 24. Imagine panoramică din timpul prezentării video filmului V37 Retrograde 

flexible ureteroscopic approach combined with Ho:YAG laser lithotripsy for renal stones: 
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How large is too large?, dr. R. Mulțescu, G. Niță, B.F. Geavlete, V. Mirciulescu, P.A. 

Geavlete (Bucharest, Romania) 

 

 
Foto 25. Imagine panoramică din timpul discuțiilor privitoare la videofilmul V37, susținut 

de dr. Răzvan Mulțescu. 

 

 

 

VI. Una dintre cele mai apreciate inițiative ale EAU a fost realizarea de 

programe practice de instrucție în endourologie. Cu spijinul principalelor 

firme de aparatura endoscopică (Olympus, Storz, etc.), care au pus la îndemână 

instrumentele necesare, s-a oferit posibilitatea pentru tinerii urologi să fie inițiați în 

învățarea manevrelor endoruologice de bază de către experți în domeniu. 

Unul dintre aceste Hands-on training a avut loc pe data de 16 martie, susținut de 

compania Olympus: ESU/ESUT Hands-on training Endourology course 1. (Foto 26). 
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Foto 26. ESU/ESUT Hands-on training Endourology course 1. 

 

Se pot remarca în mod deosebit obiectivele acestui curs practic: “Laparoscopic 

procedures are continuously evolving in urology based on the increasing expertise of 

urologic surgeons. This includes ablative procedures, such as radical nephrectomy as 

well as reconstructive techniques, such as pyeloplasty. Some advanced procedures (i.e. 

radical prostatectomy, radical cystectomy) have both, ablative and reconstructive steps. 

Since the number of centres with laparoscopic expertise is still limited in Europe, 

laparoscopic training programmes have become very important. Hands-on training 

courses at the pelvi-trainer represent one of the main steps of such courses. Finally, all 

remaining questions can be answered and discussed with all tutors including the 

demonstration of tips and tricks”. 

La acest curs practic au fost invitați drept tutor profesori de mare reputație europeană 

în domeniu :  N.N-P. Buchholz, London (GB) - chair, A.D. Joyce, Leeds (GB), F. Keeley, 
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Bristol (GB), T. Sulser, Zurich (CH). Prof.dr. P.Geavlete a făcut parte din acest grup 

elitist de experți. (Foto 27 și 28). 

 

 

Foto 27. Prof.dr. P.Geavlete și prof.dr. N.Buchholz în timpul ESU/ESUT Hands-on 

training Endourology course 1. 
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Foto 28. Grupul de experți de la ESU/ESUT Hands-on training Endourology course 1: 

A.D. Joyce Leeds (GB), F. Keeley, Bristol (GB), P.A. Geavlete, Bucharest (Ro), T. 

Sulser, Zurich (CH), N.N-P. Buchholz, London (GB). 

 

 

VII. În acest an sesiunile video au fost mai numeroase decât la 

congresele precedente (10 sesiuni). Acest lucru s-a datorat creșterii foarte mari 

a numărului acestui tip de prezentări pe baza filmelor video trimise dar și a interesului 

crescând al urologilor. 

Filmele video au un impact extraordinar asupra practicii de zi cu zi iar noile tehnologii 

sunt de cel mai mare interes pentru orice urolog. 

Conducerea sesiunii video finale (Video Session 10 : Highlights and 

Awards) a fost încredințată chairman-ului Video Committee, dr. A. 

Messas, și prof.dr. P.Geavlete ca un omagiu pentru cei 8 ani de 

activitate în acest comitet științific important al EAU. 
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Este o recunoaștere deosebită a activității prof.dr. P.Geavlete ca officer în Asociația 

Europeană de Urologie. (Foto 29, 30 și 31) 

 

 

 
Foto 29. Video Session 10. Highlights and Awards. Prof.dr. P.Geavlete, Bucharest, 

(Romania) și dr. A.Messas, Nanterre, (France). 
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Foto 30. Video Session 10. Highlights and Awards. Imagine din timpul dezbaterilor. 

Prof.dr. P.Geavlete, Bucharest, (Romania) și dr. A.Messas, Nanterre, (France). 

 

 

 
Foto 31. Video Session 10. Highlights and Awards. Imagine din timpul dezbaterilor. 

Prof.dr. P.Geavlete, Bucharest, (Romania) și dr. A.Messas, Nanterre, (France). 
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La această sesiune video deosebită s-au acordat 3 premii: 

First Prize for Best Video - O. Ukimura, A. De Castro Abreu, M. Nakamoto, S. Shoji, 

S. Leslie, A. Berger, A. Goh, M. Desai, M. Aron, I. Gill (Los Angeles, United States of 

America)  - Video: V79. Novel surgical tile-pro navigation with 3D prostate cancer model 

during robot-assisted radical prostatectomy (Foto 32) 

Second Prize for Best Video - A. Rao, R. Gray, H. Motiwala, M. Laniado, O. Karim 

(Wexham, United Kingdom) - Video: V78. Sequential occlusion angiography using 

contrast enhanced ultrasound scan (CEUS) demonstrating the avascular plane of 

Brodel: An adjunct to a novel technique of zero-ischaemia robot-assisted partial 

nephrectomy (Foto 33) 

Third Prize for Best Video - S. Crouzet (Lyon, France) - Video: V77. Alternative 

solution to current MIS robotic system (Foto 34) 
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Foto 32. First Prize for Best Video acordat de prof.dr. P.Geavlete și dr.A.Messas 

pentru: O. Ukimura, A. De Castro Abreu, M. Nakamoto, S. Shoji, S. Leslie, A. Berger, A. 

Goh, M. Desai, M. Aron, I. Gill (Los Angeles, United States of America)  - Video: V79. 

Novel surgical tile-pro navigation with 3D prostate cancer model during robot-assisted 

radical prostatectomy 
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Foto 33. Second Prize for Best Video acordat de prof.dr. P.Geavlete și dr.A.Messas 

pentru: A. Rao, R. Gray, H. Motiwala, M. Laniado, O. Karim (Wexham, United Kingdom) 

- Video: V78. Sequential occlusion angiography using contrast enhanced ultrasound 

scan (CEUS) demonstrating the avascular plane of Brodel: An adjunct to a novel 

technique of zero-ischaemia robot-assisted partial nephrectomy 
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Foto 34. Third Prize for Best Video acordat de prof.dr. P.Geavlete și dr.A.Messas 

pentru: S. Crouzet (Lyon, France) - Video: V77. Alternative solution to current MIS 

robotic system. 

 

Trebuie să subliniem faptul că această onoare, la nivelul unui congres european de 

urologie, este un fapt absolut remarcabil pentru urologia românească, fără echivalențe 

în edițiile anterioare.  

 

 

VIII. Menționarea prof.dr. P.Geavlete și a dr. Bogdan Geavlete pe lista 

de speakeri ai congresului European de urologie, Milano, 15-19 

martie, 2013. (Foto 35). 

Este deosebit de onorantă prezența printre cei care reprezintă științific Asociația 

Europeană de Urologie (EAU) la diverse sesiuni de comunicări, video, simpozioane, 

hands-on training, etc. 
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Foto 35. Prof.dr. P.Geavlete și a dr. Bogdan Geavlete pe lista de speakeri ai 

congresului European de urologie, Milano, 15-19 martie, 2013 

 

 

IX. Activitatea de reviewer a fost reliefată la loc de frunte în programul final al 

congresului. 
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Prof.dr. P.Geavlete a fost unul dintre cei care au contribuit direct la finalizarea 

programului congresului. Pe baza evaluării reviewers se pot concretiza sesiunile de 

postere și video. (Foto 36) 

 

 
Foto 36. Prof.dr. P.Geavlete menționat la mulțumirile adresate reviewers, grup științific 

foarte important pentru structurarea unui program deosebit al congresului EAU, Milano, 

2013. 
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X. În cadrul congresului au fost 3 apariții speciale ale European 

Urology Today. În numărul 2, EUT Congress News, Sunday, 17 March 2013, s-a 

publicat un articol al prof.dr. P.Geavlete: Imaging for post-prostatectomy 

incontinence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37. EUT Congress News, Sunday, 17 March 2013: Imaging for post-prostatectomy 

incontinence, prof.dr. P.Geavlete. 

 

Câteva date din acest articol (în original): 

1. “A large number of trials assessed a variety of risk factors that influence urinary 

incontinence following radical prostatectomy including nerve preservation, prostate size, 

patient age, urethral length, body mass index, etc. Establishing the reliable risk factors 

may contribute to the prevention of postoperative urinary incontinence and patients’ 

selection for surgery. Preoperative imaging can help in identifying such risk factors. 
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Routine preoperative endorectal MRI (magnetic resonance imaging) has become 

increasingly used in the evaluation of patients undergoing radical prostatectomy, being 

more precise and accurate as well as less operator”. 

2.“In conclusion, imaging could play an important place in preoperative prediction of 

continence recovery after radical prostatectomy, being also useful during surgery from 

the perspective of laparoscopic prostatectomy orientation. In incontinence patients, 

imaging may be helpful in establishing the treatment protocol and a proper evaluation of 

the results”. 

 

Deși este o trecere în revistă a prezenței științifice a clinicii de urologie a spitalului clinic 

de urgență a spitalului clinic de urgență Sfântul Ioan București la congresul Asociației 

Europene de Urologie (EAU), Milano, 15-19 martie 2013, considerăm că trebuie 

subliniat un eveniment de importanță majoră pentru urologia românească. În cadrul 

EAU Opening Ceremony, la distribuirea Awards and recognitions, domnul 

academician profesor doctor Ioanel Sinescu, Rectorul Universității de 

Medicină București, Președintele Asociației Române de Urologie 

(ARU), a fost nominalizat drept new EAU Honorary Members [citation by 

P-A. Abrahamsson, Malmö (SE): New Honorary Members: P. Rigatti, Milan (IT), I. 

Sinescu, Bucharest (RO), R. Umbas, Jakarta (ID)]. (Foto 38). 

Considerăm că acest eveniment are o valoare excepțională, mai ales în condițiile în 

care numărul acestor membri de onoare este foarte restrâns, datorită unei selecții de 

cel mai înalt nivel profesional și științific la nivel european și mondial. 
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Foto 38. Opening Ceremony Awards: citation by P-A. Abrahamsson, Malmö (SE): New 

Honorary Members: P. Rigatti, Milan (IT), I. Sinescu, Bucharest (RO), R. Umbas, 

Jakarta (ID). 

 

 

Finalul acestui articol este poate cel mai bine oglindit de mesajul secretarului general al 

Asociației Europene de Urologie (EAU), prof.dr. Per-Anders Abrahamsson către prof.dr. 

P.Geavlete, după terminarea congresului. (Foto 39) 
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Foto 39. Mesajul secretarului general al Asociației Europene de Urologie (EAU), prof.dr. 

Per-Anders Abrahamsson către prof.dr. P.Geavlete. 

 

 

Astfel, acest articol se poate încheia perfect cu aprecierea prof.dr. Per-Anders 

Abrahamsson, Malmö (SE), EAU Secretary General adresat prof.dr. P.Geavlete: 

“Thank you for helping to make the EAU Congress a success! 

Dear Prof. Geavlete, 

Thank you for joining us at the 28th Annual EAU Congress in Milan! Your participation 

is what makes this event a great success; it is also a motivation for the whole 

association not to rest on our laurels but to keep exploring innovative approaches in 

science communication and education. 
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I believe that the EAU can be truly proud and thankful for the quality of interaction 

and knowledge that you, as a delegate, bring to this congress.  

This year we also enjoyed an active conversation on social media which was a great 

way to get inspiring, supportive, honest and constructive feedback. We are going to 

continue exploring this medium for the use in scientific communication and hope you 

can join us in this exploration! 

We also received a lot of positive feedback on the scientific content of this 

meeting; with many pressing topics dominating this year discussion.  

………… 

Thank you again for your participation and we hope to see you again in one of the 

many specialized meetings that we have planned for 2013. 

Best wishes, 

P-A. Abrahamsson, 

EAU Secretary General” 


