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VINERI, 03 Iulie 

10.00-12.30 Difuzarea prezentărilor ediției din 2019 snvgh15 
12.30 – 12.50 “5 ani de terapie IFN-free în România: AbbVie partener de încredere pentru eliminarea VHC”. Alina Popescu (Timișoara) 
/ Simpozion ABBVIE 
13.00 – 13.20 “O veche patologie, carcinomul hepatic avansat, noi alternative în peisajul terapeutic românesc”. Mirela Dănilă 
(Timișoara) / Simpozion BAYER 
13.30 – 13.50 “Un viitor fără hepatită cu virus C în România”. Roxana Șirli (Timișoara) / Simpozion NEOLA - GILEAD 

SESIUNEA I 

Moderatori: Ioan Sporea, Bogdan Procopeț 

14.00-14.10 Deschiderea lucrărilor   

14.10-14.30 Factori precipitanți ai decompensării cirozei hepatice Bogdan Procopeț (Cluj-Napoca) 

14.30-14.50 Hipertensiunea portală în ciroză- de la patogeneză la obiective terapeutice Mircea Grigorescu (Cluj-Napoca) 

14.50-15.10 Elastografia pe bază de ultrasunete pentru evaluarea hipertensiunii portale Ioan Sporea (Timișoara) 

15.10-15.30 Evaluarea non-invazivă a steatozei și fibrozei în hepatopatia etanolică Alina Popescu (Timișoara) 

15.30-15.50 Faza de imunotoleranţă în infecţia VHB Anca Trifan (Iași) 

15.50-16.10 Hepatita cronică HBV - putem opri tratamentul  antiviral cu analogi?  Roxana Șirli (Timișoara) 

16.10-16.30 Afectarea hepatică în contextul COVID-19  Călin Cipăian (Sibiu) 

16.30-17.00 Pauză 

SESIUNEA II 

Moderatori: Lucian Negreanu, Ciprian Brisc 

17.00-17.20 Managementul carcinomului hepatocelular în 2020 Horia Ștefăneascu (Cluj-Napoca) 

17.20-17.40 Chistul hidatic hepatic - de la diagnostic la tratament Larisa Săndulescu (Craiova) 

17.40-18.00 Inteligența artificială în gastroenterologie Adrian Săftoiu (Craiova) 

18.00-18.20 Teste respiratorii în evaluarea sistemului digestiv Dan Dumitrașcu (Cluj-Napoca) 

18.20-18.40 Anomalii circulatorii în afecțiunile acute și cronice. Diagnostic ultrasonografic, 
Doppler si CEUS Radu Badea (Cluj-Napoca) 

18.40-19.00 Afectarea cardio-vasculară în patologia oncologică digestivă Dana Crișan (Cluj-Napoca) 

  

 
 
  

SÂMBĂTĂ, 04 Iulie 

SESIUNEA III 

Moderatori: Alina Popescu, Adrian Săftoiu 

9.00-9.20 Esofagită eozinofilică Radu Voiosu (București) 

9.20-9.40 Cum să ne îmbunătățim calitatea rezecțiilor endoscopice Marcel Tanțău (Cluj-Napoca) 

9.40-10.00 Rolul ecoendoscopiei în diagnosticul afecțiunilor hepato-biliare Alina Tanțău (Cluj-Napoca) 

10.00-10.20 Imunitatea și bolile inflamatoare intestinale - locul noilor terapii Lucian Negreanu (București) 

10.20-10.40 Aspecte privind diagnosticul endoscopic în bolile inflamatoare intestinale Dorin Bădescu (București) 

10.40-11.00 Transmiterea fecal-orală și simptomele digestive în infecția cu SARS-COV-2 Ciprian Brisc (Oradea) 

11.00-11.20 Inhibitorii de pompă de protoni - între uz și abuz Paul J. Porr (Sibiu) 

11.20 – 11.45 Dan Gheonea (Craiova) / Simpozion ALFASIGMA 

11.20-12.00 Pauză 
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SESIUNEA IV - lucrări selectate 

Moderatori: Roxana Șirli, Radu Voiosu 

12.00-12.10 Molecular signature of persistent histological inflammation in Ulcerative 
Colitis with mucosal healing    Cristian Tieranu (București) 

12.10-12.20 Role of Spectral focused vascular (SFI) in diagnosing subtle mucosal changes in 
ulcerative colitis (UC) patients  Ana Goran (București) 

12.20-12.30 Evaluation of early atherosclerosis in IBD patients using carotid intima media 
thickness   Ana Negreanu (București) 

12.30-12.40 Relationship between circulating cell-free DNA and tumor characteristics in 
oatients with pancreatic ductal adenocarcinoma   Bianca Vărzaru (București) 

12.40-12.50 Gastric hyperplastic polips and proton pump inhibitors therapy    Andreea-Raluca Szőke (Tg. Mureș) 

12.50-13.00 
Performance of a 2D-SWE implemented on a new ultrasound system for 
assessment of liver fibrosis using transient elastography as the reference 
method 

Alexandru Popa (Timișoara) 

13.00-13.10 
Contract enhanced ultrasound algorithm (ACR CEUS LI-RADSV 2017) for the 
noninvasive diagnosis of hepatocellular carcinoma in patients with chronic 
liver disease 

Ana Maria Ghiuchici (Timișoara) 

13.10-13.20 Diagnostic value of CEUS for the characterization of portal vein thrombosis   Călin Burciu (Timișoara) 

13.20-13.30 
The performance of non-invasive serum tests in predicting clinically significant 
portal hypertension and posthepatectomy liver failure in patients with 
cirrhosis complicated with hepatocellular carcinoma    

Iuliana Nenu (Cluj-Napoca) 

13.30-13.40 Risk factors for rebleeding and mortality in non-variceal upper gastrointestinal 
bleeding vs variceal upper gastrointestinal bleeding    Raluca Lupușoru (Timișoara) 

13.40-13.50 Prevalence of malnutrition in patients with alcoholic versus non-alcoholic liver 
disease Mădălina Topan (Timișoara) 

13.50-14.00 Day-4 Lille Score in early predintion of corticosteroid rsponse for patients with 
severe acute alcoholic hepatitis  Camelia G. Foncea (Timișoara) 

14.00-14.30 Încheierea lucrărilor   

14.30-17.00 Difuzarea prezentarilor ediției din 2019 - continuare snvgh15 

 


