Program Electoral – Preşedinte al Societăţii Române de Neurochirurgie

Prof Dr. Ion Poeată, Iaşi

Imi face o mare bucurie şi onoare să îmi depun candidatura pentru funcţia de
Preşedinte al Societăţii Române de Neurochirurgie, al cărei vice-presedinte sunt în
prezent.
In depunerea acestei candidaturi mă sprijin pe o experienţa de peste treizeci de
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neurochirurgicală, în centrul universitar Iaşi, pe un sprijin consistent al autorităţilor locale
şi, nu în ultmul rând pe o experienţă organizatorică bogată, demonstrată de-a lungul
timpului şi pentru colegii mai tineri în ultimii ani.
Telurile mele sunt:
1. Europenizarea neurochirurgiei româneşti sub toate aspectele,
2. Democratizarea relaţiilor intercolegiale, munca în echipă, stimularea tuturor colegilor
neurochirurgi, ca iniţiative individuale sau de grup, pentru a-şi împărtăşi şi promova
experienţa, pentru a găsi opinii şi suport profesional în rezolvarea cazurilor dificile, a
problemelor de colaborare interdisciplinară sau a problemelor administrative.
3. Promovarea si modernizarea învăţământului neurochirurgical după modelul promovat
de EANS, CNS, AANS şi a numeroase alte societăţi naţionale şi internaţionale, postarea
de filme operatorii si rezolvări de caz pe site, adaptarea la realitatea subspecializărilor,
cu conturarea echipelor şi promovarea experţilor profesionali, stimularea tinerilor în a-şi
găsi vocaţia în neurochirugia zilelor noastre (neurochirurgie generală şi una sau două
subspecialităţi),
4. Promovarea revistei Romanian Neurosurgery cu stimularea apariţiei de articole
valoroase indexate şi citate în circuitul ştiinţific internaţional.

5. Elaborarea de proiecte multicentrice pentru evaluarea protocolului de ingrijire optim în
grupele de afecţiuni neurochirurgicale rare sau de afecţiuni în care opţiunile terapeutice
diferă de la un centru neurochirurgical la altul.
In realizarea acestor obiective ma bazez pe premise de prietenie si colaborare cu
toate centrele din ţară, pe implicarea vicepresedinţilor şi a tuturor membrilor din comitetul
de conducere al SRN. Devenind preşedinte al SRN, în Iaşi, mă bazez pe sprijinul
autorităţilor locale, pe sprijinul şi colaborarea strânsă a întregului colectiv neurochirurgical
pentru organizarea manifestărilor şi promovarea programului nostru, mă bazez pe
expertiza excelentă în domeniul neurochirurgical şi organizatoric al celor doi colegi pe
care îi propun ca şi membri ai comitetului director al societăţii:
Secretar – Sef Lucrări Dr. Dana Turliuc
Trezorier – Asis. Dr. Bogdan Iliescu

In contextul amintit vreau sa menţionez ultimele două manifestări pe care le-am
organizat la Iaşi în 2014: workshop-ul hands-on şi cursul comun cu echipa centrului din
Hannovra, în această primăvară şi premiera cursului româno-englez organizat în luna
iunie. Ambele manifestări, după cum este cunoscut celor mai mulţi colegi, au avut o ţinută
stiinţifică bună, au oferit ocazia unui schimb de experienţă şi a unui training direct şi s-au
desfăşurat într-o atmosferă de colegialitate şi de relaţionare profesională şi umană în
cadrul foarte primitor sper al oraşului meu de reşedinţă.
In acelaşi timp am menţinut o intensă activitate în cadrul asociaţiilor profesionale
europene şi mondiale. Sunt, în continuare după 10 ani, reprezentantul României în
Comitetul de training al Societăţii Europene (EANS) şi am participat în această calitate la
Cursului European pentru rezidenţi şi tineri specialişti desfăşurat bianual în diverse
centre din Europa şi organizat pe două serii în cicluri de 4 ani pe subspecialităţi. Am făcut
toate diligenţele necesare şi am depus toate eforturile ca toţi rezidentii români care au
dorit să urmeze acest curs să o poată face, alături de colegii lor europeni. In paralel am
participat la toate întâlnirile profesionale care au stabilit priorităţile şi direcţiile de

dezvoltare ale neurochirurgiei europene, pe care le-am comunicat ulterior comunităţii
neurochirurgicale româneşti.
Nu în ultimul rând am susţinut moral, profesional, ştiinţific şi organizatoric toate
manifestările pe care diverse grupuri neurochirurgicale le-au organizat în ţară, atât cele
pentru neurchirurgii români cât şi cele cu participare internaţională. Am reuşit să aduc în
faţa colegilor mei personalităţi importante ale neurochirurgiei mondiale cu un mesaj
profund si cu o experienţă de care am putut beneficia în mod direct. Il menţionez aici, fără
a minimaliza importanţa celorlalţi, pe profesorul Juha Hernesniemi, căruia am reuşit, cu
sprijinul nemijlocit al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi, să ii
oferim recunoştinţa societăţii române de neurochirurgie, prin acordarea titlului de Doctor
Honoris Causa.
In calitate de preşedinte al societăţii noastre intentionez să acţionez pe mai multe
direcţii. Prima dintre ele este cea organizatorică. După cum este cunoscut am fost un
suporter constant al unor nuclee puternice neurochirurgicale în centrele medicale în care
specialitatea noastră este prezentă. Voi continua, profitând de prerogativele oferite de
funcţia pentru care candidez, cu şi mai multă energie să sprijin centrele mari şi mici
deopotrivă pentru creşterea coeziunii echipelor formate deja şi a capacităţilor lor de
rezolvare profesionistă a pacientului neurochirurgical. Voi depune toate eforturile care îmi
sunt în putere şi voi sprijini toate iniţiativele pentru promovarea specialităţii noastre în
cadrul forurilor de pe lângă ministerul sănătăţii şi cel al învăţământului pentru finanţarea
echipelor neurochirurgicale, în materie de dotare tehnică şi materială, şi pentru finanţarea
programelor speciale de tratament.
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neurochirurgical. Plecând de la promovarea cursurilor excelente care se desfăşoară deja
în peisajul neurochirurgical românesc, voi sprijini şi voi participa în mod direct la
înfiinţarea a noi centre de educare şi perfecţionare chirurgicală a rezidenţilor în
neurochirurgie, începând cu crearea acestor facilităţi în centrul universitar Iaşi. Aceste
facilităţi trebuie să fie în mod egal disponibile pentru toti rezidenţii în neurochirurgie şi
pentru tinerii specialişti, acest aspect reprezentând pentru mine o prioritate.

Profitând de experienţa şi de statutul pe care l-am dobândit deja în cadrul
societăţilor profesionale europene şi mondiale, voi continua să reprezint interesele
neurochirurgiei româneşti în aceste foruri. Intenţionez să cresc prezenţa românească în
structurile decizionale, profesionale şi ştiinţifice şi să continui promovarea tinerilor
neurochirurgi români în cadrul oportunităţilor educaţionale oferite de aceste societăţi
(cursul european şi cel american de neurochirurgie, granturi, burse, premii şi aşa mai
departe).
Voi fi un susţinător entuziast şi voi oferi întregul sprijin care îmi stă in putere pentru
creşterea volumului şi calităţii cercetării ştiinţifice clinice şi fundamentale neurchirurgicale
dar şi neuroştiinţifice în general. Intenţionez să promovez acei colegi care se remarcă în
acest domeniu şi să fac lobby pe lângă factorii decizionali şi finanţatori pentru atragerea
de fonduri şi crearea de oportunităţi practice pentru desfăşurarea unor proiecte de
cercetare semnificative în neurochirurgie.
Nu în ultimul rând, plecând de la experienţa personală a conducerii cercului de
neurochirurgie al studenţilor şi de la aprecierea profundă pentru activitatea cercului
similar din Cluj-Napoca, intenţionez să stimulez şi mai mult atragerea tinerilor capabili şi
pasionaţi către disciplina noastră, ca o sursă preţioasa de abilităţi noi, de idei şi de
capacitate de muncă ştiinţifică.

Cu încredere maximă în viitorul neurochirurgiei româneşti şi în suportul tuturor colegilor
din ţară,
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