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În perioada 27-29 septembrie 2017, la Moscova, 
Federaţia Rusă a avut loc al XVIII-lea Congres In-
ternaţional ”Mama şi Copilul”. Acest eveniment a 
întrunit experţi internaţionali, savanţi de valoare, cli-
nicieni şi lectori invitaţi atât din Federaţia Rusă, cât şi 
din străinătate, care au împărtăşit cunoştinţele lor în 
domeniul tehnologiilor, inovaţiilor şi al măsurilor de 
prevenire a stărilor patologice în toate aspectele sănă-
tăţii femeii.

Congresul „Mama şi Copilul” a inclus o varietate 
de sesiuni paralele plenare şi secţionale, seminare in-
teractive, mese rotunde, analize clinice efectuate de 
experţi. Mai mult de cinci sute de rapoarte au răsunat 
în cadrul unui program ştiinţific de trei zile al con-
gresului, abordând următoarele probleme actuale ale 
perinatologiei: reducerea morbidităţii şi mortalităţii 
materne şi infantile, diagnosticul prenatal, prognos-
ticul şi tratamentul sindroamelor obstetricale mari şi 
ale stărilor de urgenţă, posibilităţile de diagnostic mo-
lecular şi tratament epigenetic în obstetrică, ginecolo-
gie, neonatologie, probleme demografice ale sănătăţii 
reproductive a femeilor şi planificarea familiei, as-
pectele avortului spontan şi ale naşterilor premature, 
infecţiile în obstetrică, ginecologie, neonatologie, 
tehnici noi în chirurgia fetală, tehnologii noi de diag-
nostic şi tratament al tumorilor benigne ale sistemului 
reproductiv, ginecologia endocrinologică, patologia 
glandei mamare, infertilitatea în cuplu, etc..

În deschiderea Congresului a luat cuvântul aca-
demicianul Suhih G.T. (Moscova, Rusia), care a 
subliniat faptul că în Federaţia Rusă este în continuă 
creştere durata de viaţă, natalitatea atingând nive-
lul de 12,9 în anul 2016, iar mortalitatea maternă 
şi neonatală prezintă indici minimali, respectiv 8,3 
la 100000 nou-născuţi (NN) vii şi 6,0 la 1000 NN. 
În structura mortalităţii neonatale, indiferent de ter-
menul de gestaţie, a prevalat hipoxia fetală şi as-
fixia nou-născutului – 58%, malformaţiile congeni-
tale – 20,2%, infecţia intrauterină – 10,4%, boala 
hemolitică a NN – 0,5% şi alte cauze, printre care 

trauma obstetricală, hemoragiile intraventriculare – 
10,8% etc. Raportorul Baibarina E.N. (Moscova, Ru-
sia) a atras atenţia participanţilor asupra realizărilor 
şi problemelor existente în ocrotirea sănătăţii fe-
meilor şi copiilor menţionând faptul că în Federaţia 
Rusă în anul 2016 au avut loc 1 mln 893 mii naşteri, 
dintre care rata operaţiei cezariene a variat între 16 – 
27%, iar în centrele perinatologice mari ajung până 
la 40-50 %. Rata naşterilor obţinute prin FIV este 
în creştere în ultimii 10 ani şi reprezintă 2,2% din 
numărul total de naşteri. Preşedintele FIGO, prof. 
Purandare C.N. (India) a menţionat, în discursul său, 
necesitatea comunicării interdisciplinare pentru atin-
gerea progresului în cercetările ştiinţifice cu utilizar-
ea tehnologiilor moderne. De asemenea, a menţionat 
rolul schimbărilor epigenetice în patogeneza sin-
droamelor obstetricale mari şi a diagnosticului mo-
lecular al acestora. 

O sesiune aparte în plenara forumului a fost consa- în plenara forumului a fost consa-
crată managementului serviciului perinatal (manage-
mentul organizării asistenţei medicale mamei şi copi-
lului); în cadrul ei au fost abordate preponderent pro-
blemele mortalităţii materne – indicatorul principal ce 
caracterizează starea serviciului de asistenţă medicală 
destinată mamei şi copilului, dar şi a sistemului de să-
nătate în general. În luările lor de cuvânt specialiştii în 
domeniu: Pestrikova T. (Habarovsk, Rusia), Mihailov 
A. (Sankt-Petersburg, Rusia), Dondiuc I. (Chişinău, 
Moldova) au relatat că, în pofida progresului semnifi-
cativ atins de către unele ţări în cadrul realizării Obi-
ectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (1990-2015), 
nu a fost pe deplin atinsă ţinta propusă de reducere cu 
2/3 a deceselor materne către anul 2015. 

 În concluzie, s-a ajuns la consensul că sunt nec-
esare eforturi considerabile şi în continuare pentru 
ameliorarea nivelului mortalităţii materne încă des-
tul de înalt în ţările din spaţiul postsovietic. În acest 
scop, trebuie realizate obiectivele noi ale comunităţii 
mondiale în cadrul iniţiativei globale de Dezvoltare 
Durabilă până în anul 2030, aprobată de 170 de ţări 
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şi teritorii, care prevede lichidarea deceselor materne 
legate de sarcină şi naştere.

Pe parcursul programului Congresului au fost 
prezentate şi alte comunicări interesante, ce au abor-
dat tema sarcinii cu risc sporit. Şi-au expus opiniile 
experţii de talie internaţională acad. Makatsarya A.D. 
(Moscova, Rusia), prof. Podzolkova N.M (Moscova, 
Rusia), care au evidenţiat particularităţile administrării 
progesteronului la pacientele cu trombofilii, trombo-
embolii în anamneză, au expus algoritmul terapiei 
complicaţiilor în sarcina cu termen mic.

S-a acordat o atenţie deosebită măsurilor de 
pregătire preconcepţională, anume metodelor citoge-
netice, genetice şi moleculare în screeningul cupluri-
lor înainte de sarcină pentru depistarea trombofiliilor 
şi anomaliilor cromozomiale (Krecetova L.V., prof. 
Tetruashvili N.K., Moscova, Rusia). Autorii s-au 
referit la multe stări patologice (trombofilii, infecţii, 
patologii extragenitale etc.), care pot şi trebuie să fie 
diagnosticate şi prevenite înainte de survenirea sar-
cinii. Prin măsurile întreprinse se va optimiza trata-
mentul şi profilaxia acestor maladii la pacientele din 
grupul de risc.

Două sesiuni plenare au avut ca temă stările hip-
ertensive în sarcină, în particular preeclampsia (acad. 
Strijakov A.N., prof. Ignatko I.V., Moscova, Rusia). 
Cele mai importante aspecte evidenţiate în discuţii 
au fost diagnosticul precoce al acestei stări prin de-
terminarea predictorilor moleculari ca: ADN fe-
tal, micro ARN, polimorfismul genelor sistemului 
reninangiotensină, care se modifică considerabil în 
ser la pacientele cu această patologie. În opinia au-
torilor factorii de risc în preeclampsie sunt: anamneza 
eredocolaterală agravată a gravidei prin hipertensiune 
familială, hipertensiunea arterială cronică, obezitatea, 
anamnesticul complicat cu infertilitate, preeclampsia, 
naşteri premature şi decolarea prematură a placentei. 
Riscul preeclampsiei creşte considerabil în sarcina 
multiplă şi sarcina obţinută prin programele de repro-
ducere medicală asistată (FIV). Rolul microangiopa-
tiei trombotice în dezvoltarea preeclampsiei severe, 
sindromului HELLP, sindromului antifosfolipidic 
sever, patogeneza insuficienţei multiple a organelor au 
fost reflectate în raportul acad. Makatsariya A.D. Au-
torii au prezentat propriile date privind diagnosticul şi 
tratamentul microangiopatiilor.

În cadrul Congresului s-a desfăşurat a VII-a 
Conferinţă ştiinţifico-practică privind pierderile de 
sarcină (avorturi spontane, avorturi spontane re-
curente, naşterile premature) ca problemă socială. 
Preşedintele FIGO Purandare C.N., a analizat 
tendinţele internaţionale privind profilaxia şi trata-
mentul avortului spontan recurent, rolul factorului 
preimplantaţional (PIF) ca un biomarker universal al 
supravieţuirii embrionului, al naşterilor premature şi 
al sarcinilor cu risc sporit. Au fost discutate principi-
ile actuale în pregătirea preconcepţională şi susţinerea 

gestagenică, conduita sarcinilor în termen mic la pa-
cientele cu avort spontan recurent, de asemenea trata-
mentul medicamentos şi fizioterapeutic în sarcina la 
termen mic, interacţiunile imune şi hormonale (Stepa-
nova E.O., Moscova, Rusia), utilizarea metodelor de 
imunocitoterapie (Bespalova O.N., Moscova, Rusia), 
prevenirea patologiei extragenitale în timpul sarcinii 
prin cooperarea cu specialişti din diverse domenii. 
O serie de rapoarte din cadrul conferinţei au avut ca 
temă probleme ale chirugiei fetale. Kurter M.A. şi 
coautorii (Moscova, Rusia) au descris tehnicile de 
corecţie chirurgicală intrauterină a spinei bifida, iar 
Kostiukov K.V. şi Gladkova K.A. (Moscova, Rusia) 
s-au axat asupra sarcinii gemelare monocoriale agra-
vate prin retenţia în dezvoltare a unui făt, sindromul 
transfuzor-transfuzat etc..

Două sesiuni plenare şi câteva secţionale au 
dezbătut problemele actuale de ginecologie: infertili-
tatea în cuplu, endometrioza, sindromul ovarelor pol-
ichistice, infecţiile şi microbiocenoza tractului genital 
inferior şi celui superior, anomaliile de statică, meno-
pauza, patologia oncologică a colului uterin, uterului 
şi glandelor mamare. 

În cadrul secţiunii plenare dedicată impactului en-
dometriozei în infertilitate, au prezentat interes deose-
bit datele raportate de către Kalughina A.S. (Sankt-
Peterburg, Rusia) referitoare la păstrarea maximală 
a fertilităţii şi a rezervei ovariene în cazul chisturi-
lor endometriale ovariene, una din metode fiind uti-
lizarea matricelor hemostatice (prof. Bejenari V.F., 
Sankt-Peterburg, Rusia), cu ligaturarea ulterioară a 
ţesutului ovarian sănătos. A fost argumentată superi-
oritatea metodei suturării ţesutului ovarian în cazul 
patologiei date, faţă de aplicarea coagulării bipolare 
sau argono-plasmatice. Toate aceste metode trebuie 
neapărat însoţite de tratament hormonal postoperator. 
Unele comunicări ştiinţifice au avut ca temă infecţiile 
cronice şi cele acute ale organelor genitale inferioare şi 
celor superioare, în special endometrita cronică. Prof. 
Malţeva L.I. a prezentat date referitoare la etiopato-
geneza acestei patologii, dar şi privind tratamentul 
epigenetic care este necesar de administrat timp de 
minimum 3 luni. Un interes aparte au trezit lucrările 
despre patologia oncologică a colului uterin. S-au 
pus accentele pe metodele de profilaxie, screening şi 
diagnostic al leziunilor precanceroase şi canceroase 
precum şi pe tratamentul acestora (Bairamova G.R., 
Moscova, Rusia; Podina N.V., Stavropol, Rusia). 

Mai mulţi raportori (Andreeva E.N., Hamoshina 
M.B., Grishin I.I., Moscova, Rusia) s-au referit în 
prezentările lor la metodele de conduită a pacientelor 
cu infertilitate, celor în menopauză şi cu prolapsul or-
ganelor genitale. 

În cadrul show-room-ului ştiinţific a avut loc con-
gresul ecografiştilor la care s-au abordat principiile 
moderne ale diagnosticului ultrasonografic şi imagis-
tic în obstetrică, ginecologie şi perinatologie. Docto-
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rul Dan V. Valsky (Israel) a analizat rolul principiilor 
dopplerometriei în obstetrică şi metodologia inves-
tigaţiei, iar prof. Cristoph Lees (Londra, Marea Bri-
tanie) s-a referit la tendinţele diagnosticului prenatal 
modern. Un interes deosebit au prezentat rapoartele 
privind aspectele diagnosticului intrauterin al anoma-
liilor congenitale cardiace, anomaliile cordonului om-
bilical, placentei şi sistemului nervos central (Philip-
pe Jeanty, Tennessee, USA; Feodorov E.V., Moscova, 
Rusia; Abramean M.A., Moscova, Rusia). Teme cum 
sunt aspecte moderne ale diagnosticului ultrasonogra-
fic al rezervei ovariene, aplicarea ultrasonografiei în 
permeabilitatea tubară şi a cavităţii uterine, în depis-

tarea tumorilor ovariene, endometriozei au fost dez-
bătute de către Grynberg M. (Paris, Franţa), Gus A.I. 
(Moscova, Rusia), Sladkyavicius P. (Malmo, Suedia).

Astfel, Congresul ”Mama şi Copilul” a abordat 
unele dintre cele mai importante şi actuale probleme 
în dezvoltarea perinatologiei şi tendinţele viitoare în 
acest domeniu, ce au fost discutate de către specialişti 
de talie internaţională. Interacţiunea componentelor 
ştiinţifice, academice şi clinice a conferit acestui Con-
gres statutul de platformă internaţională unică pentru 
un schimb eficient de experienţă şi cunoştinţe în do-
meniu.


