Romain Seil - Președinte ESSKA
(European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and
Arthroscopy)
Luxemburg
Prof. Dr. Romain Seil (MD) este chirurg ortoped și, în prezent,
președinte al European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and
Arthroscopy - ESSKA. Teza sa de doctorat a avut ca temă repararea meniscului
iar teza sa profesorală, susținută în anul 2003, a avut ca temă leziunile ACL
pediatrice.
În prezent lucrează la Centre Hospitalier de Luxembourg și este
codirector al Luxembourg Olympic Medical Centre și Sports Medicine
Research Laboratory al “Luxembourg Institute of Health”.
Este membru în Consiliul de administrație al Luxembourgish Sports
Medicine Society și German-speaking Society in Orthopaedic and
Traumatologic Sports Medicine (GOTS).

Competențe profesionale:
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•
•
•
•
•
•
•

Chirurgia Genunchiului
Medicină Sportivă
Spitale
Dispozitive Medicale
Cercetare Clinică
Intervenții Chirurgicale
Educație Medicală
Medicină
Asistență Medicală
Tratament
Sănătate Publică
Tulburări Musculo-Scheletice
Managementul asistenței medicale

Activitate profesională:
• 2009 - prezent, Luxembourg Institute of Health: Sports
Medicine Research Laboratory
• Iunie 2016 - prezent, Președinte al Gesellschaft für
Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin (GOTS)
• August 2008 - prezent, Head of the Department of
Musculoskeletal System, Centre Hospitalier Luxembourg
• Octombrie 2007 - prezent, APL Professor of Orthopaedic
Surgery, University of Saarland Medical School
• Mai 2016 - prezent, European Society of Sports
Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
• Iunie 2012 - Iunie 2016, Membru în Consiliul Director al
Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische
Sportmedizin (GOTS)
• Mai 2012 - Aprilie 2016, Vice Președinte al European
Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and
Arthroscopy (ESSKA)

• Mai 2002 - Aprilie 2012, Secretar General al European
Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and
Arthroscopy (ESSKA)
• Octombrie 2004 - Iulie 2008, Head of Department of
Orthopaedic Surgery, Centre Hospitalier Luxembourg
• Ianuarie 2002 - Septembrie 2004, Geschäftsführender
Oberarzt, Orthopädische Universitätsklinik Homburg Saar
• Ianuarie 1998 - Decembrie 2001, Oberarzt, Orthopädische
Universitätsklinik Hombrug / Saar
Publicații:
• Martie 2016, ACL tear in kids: serious injury with high risk
of osteoarthritis (Romain Seil, Rainer Siebold, Lars
Engebretsen)
• Mai 2016, Time for a paradigm change in meniscal repair:
save the meniscus! (Romain Seil, Roland Becker, MD Prof.)
• Iunie 2016, Sportverletzungen auf die politische Agenda
bringen! (Romain Seil, Dr. Christian Nührenbörger, Dr
Alexis Lion, Daniel Theisen, Prof. Axel Urhausen)
• Octombrie 2016, Das kindliche Knie / The Pediatric Knee
(Manfred Nelitz, Romain Seil, )
• Februarie 2017, Surgical management of degenerative
meniscus lesions: the 2016 ESSKA meniscus consensus
(Romain Seil, Philippe Beaufils, Roland Becker, MD Prof.,
Matteo Denti, Sebastian Kopf, M.D., Ph.D, Matthieu Olivier,
Martin Englund, Rene Verdonk)
Afilieri societăți medicale:
• ISAKOS - International Society of Arthroscopy Knee Surgery &
Orthopaedic Sports Medicine
• Sports Medicine Orthopaedics in Europe
• European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy
• Friends of Luxembourg

ESSKA - De la o Organizatie la o Instituție

„ESSKA este un proiect cu adevărat european. Am înțeles această idee și
am fost profund afectat de spiritul ei, în timpul primului meu congres ESSKA,
care a avut loc la Nisa, în anul 1998. Înainte nu mai participasem la o întâlnire la
care să simt această "unitate în diversitate" europeană față de interesele
medicale.”
Sunt din Luxemburg, una dintre cele mai mici țări de pe Pământ, deranjată
de vecini de-a lungul secolelor și nevoită să se armonizeze cu culturi și limbi
diferite. Cred că internaționalismul e în genele noastre și probabil de aceea m-am
îndrăgostit de ESSKA.
În următorii ani, mi-am făcut temele academice. Am publicat în KSSTA,
am susținut prezentări în cadrul congreselor ESSKA și am făcut parte din
numeroase alte societăți științifice naționale și internaționale. Cu siguranță însă,
cea mai importantă pentru mine, a fost selecția pentru Fellowship-ul ESSKAAOSSM, în anul 2001. Anul următor, sub auspiciile mentorului meu Pierre
Chambat, m-am regăsit literalmente în Consiliul ESSKA!
Ca secretar general ESSKA și încă tânăr chirurg ortoped, am intrat în
contact cu conducătorii ESSKA, lideri autentici în domenii în care e nevoie de
leadership autentic. Mai mult decât chirurgi foarte buni și oameni de știință, acești
lideri erau comunicatori, diplomați și manageri, negociatori, analiști și oameni
care te inspiră. De la ei am învățat cum ar trebui să funcționeze o societate
medicală internațională precum ESSKA și ei mi-au oferit privilegiul de a contribui
la modelarea viitorului acestei societăți. Deși o societate mică, cu doar câteva sute
de membri, în acea perioadă, ESSKA era deja apreciată atât în Europa cât și în
afara ei. Munca era făcută, în cea mai mare parte de către președinte, în biroul său
de acasă iar revista era condusă în Suedia, de către Ejnar Eriksson.
Paisprezece ani mai târziu, coloana vertebrală științifică a societății e
neschimbată. Organizăm în continuare un congres bienal, publicăm jurnalul
KSSTA și oferim diverse burse (dintre care, cea mai veche e cea EuropeanNord-Americană). Însă multe lucruri s-au schimbat între timp. În 2005, am
angajat, în Luxemburg, primul nostru membru ESSKA profesionist și am negociat
un birou pentru ESSKA în cadrul spitalului meu.

În 2010, a avut loc prima întâlnire de conducere strategică la
Amsterdam; în 2012 am angajat primul nostru director executiv, Zhanna
Kovalchuk iar în 2013 am inaugurat Fundația ESSKA. În ultimii opt ani, ne-am
triplat aderarea activă. În prezent avem peste 3.000 de membri activi, provenind
din mai mult de 100 de țări, o treime din afara Europei, ceea ce generează o
modestă amprentă globală. În prezent ESSKA s-a consolidat. Avem un birou
eficient și profesionist de 8 specialiști. Consiliul de administrație s-a extins de la
5 la 13 membri.
Jurnalul clinic "Knee Surgery Sports Traumatology and
Arthroscopy" (KSSTA) este în prezent deținut de societate și se situează printre
primele zece reviste din întreaga lume în domeniul ortopediei și medicinii
sportive, având un factor de impact de 3,097 (în creștere de la 1,6 în 2008).
Publicația noastră, cu acces gratuit, „Journal of Experimental
Orthopaedics” (JEO), tocmai a fost acceptată de MEDLINE. Portalul nostru
educațional online „ ESSKA Academy” are un număr tot mai mare de vizitatori,
în urma deciziei ca o mare parte din conținutul său să fie accesibil publicului.
Programul nostru de carte, a generat, în doar câțiva ani, o cuprinzătoare bibliotecă
ESSKA.
Nu aș fi putut visa un moment mai bun pentru a fi Președintele unei astfel
de societăți splendide. Și nu intenționez să mă culc pe lauri. Voi depune toate
eforturile pentru a duce ESSKA la nivelul următor. Pentru a urma calea
succesului, trebuie să continuăm munca grea care ne-a dus atât de departe. Rolul
meu, ca președinte ESSKA, este acela de a coordona atât voluntarii cât și diverse
echipe, respectiv de a asigura un mediu bine structurat, primitor, și productiv.
Acest lucru va aduce beneficii atât ESSKA cât și Europei și pacienților noștri.
Am moștenit o Organizație, dar sper să las moștenire o Instituție.
http://www.esska.org/
Romain Seil
Președintele ESSKA 2016-2018

