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Dr. Vasile Sarbu, la conducerea Societatii Romane de
Chirurgie
56

Saptamina trecuta a avut loc, la Eforie Nord, Congresul National de Chirurgie la care au participat
1.800 de medici specialisti din tara, dar si invitati de peste hotare. La finalul congresului au avut loc
alegerile presedintelului si vicepresedintelui Societatii Romane de Chirurgie (SRC). Presedintele
ales al SRC este seful Clinicii de Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, prof.
univ. dr. Vasile Sarbu, iar vicepresedintele este prof. univ. dr. Octavian Unc, din cadrul aceleiasi
clinici. Dr. Sarbu a fost numit presedinte in locul prof. univ. dr. Irinel Popescu. &#8220;Este un lucru
remarcabil pentru noi. Aceasta numire a mea la conducerea SRC inseamna, de fapt, o recunoastere
a valorii scolii de chirurgie de la Constanta", a declarat dr. Vasile Sarbu. Acesta a fost ales
presedintele SRC datorita rezultatelor bune obtinute de-a lungul anilor. Dr. Vasile Sarbu este cel
care a introdus la Constanta chirurgia esofagului, considerata extrem de dificila. De asemenea, este
medicul care a efectuat, in urma cu 16 ani, prima interventie chirurgicala laparoscopica din tara
noastra, a introdus chimiohiperterapia si a efectuat primul transplant de celule stem din Romania.
Mai mult, echipa condusa de prof. univ. dr. Vasile Sarbu, a efectuat 11 transplanturi renale, ultimul
realizat in urma cu doua saptamini. "Vad aceasta numire ca pe o onoare deosebita. Medicii de la
Constanta se pot lauda cu performante in toate domeniile de virf ale chirurgiei. De exemplu, chirurgii
de aici pot extirpa o tumoare mamara si pot reconstitui in intregime sinul. Dorim ca la Constanta sa
beneficiem de servicii chirurgicale de cea mai buna calitate, dar si de conditii de spitalizare la
standarde europene. Avem pacienti care doresc sa se externeze din cauza conditiilor de cazare. Am
avut doua cazuri in care bolnavii internati pentru a fi operati, dupa o zi de spitalizare, solicita
externarea pentru ca nu le plac conditiile", a mai declarat dr. Sarbu.
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