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MINIMALLY INVASIVE PLATE OSTEOSYNTHESIS IN LONG 
BONE FRACTURES 

Paul Dan Sîrbu 
 
 

La Casa de Editură Venus, în 2008, a 
apărut volumul „Osteosinteza minim invazivă cu 
plăci în fracturile oaselor lungi”, însoţit de CD, 
rezultatul unei colaborări multinaţionale 
prestigioase. 

Monografia „Osteosinteza minim 
invazivă cu plăci în fracturile oaselor lungi”, 
realizată sub redacţia Dr. Paul-Dan Sîrbu, cu o 
prefaţă susţinută de Prof. Dr. Wilhelm Friedl din 
Germania, este o pledoarie pentru “respectul” 
părţilor moi în fracturile complexe epifizo-
metafizo-diafizare.  

Această apariţie editorială colectivă în 
cadrul unui grant de cercetare este lăudabilă, mai 
mulţi autori din România şi străinătate 
contribuind excelent cu experienţa lor 
profesională la susţinerea avantajelor 
incontestabile ale osteosintezei biologice cu 
plăci.  

Remarcăm capitole foarte interesante 
legate de: evoluţia MIPO (P. Botez şi colab.), MIPO prin abord anterior în fracturile 
diafizei humerale (W.D. Belangero şi B. Livani din Brazilia), plăcile cu stabilitate 
angulară şi tehnicile MIPO (N. Schwarz şi colab. din Austria), tratamentul de recuperare 
a genunchiului (Margrit List -Germania), tehnica MIPO în fracturi subtrohanteriene, 
femur distal, tibie proximală (P. Sîrbu şi colab.), tehnica MIPO în fracturile tibiei distale 
(R. Mihăilă şi colab). 

Dr. Paul-Dan Sîrbu, cel care a introdus în premieră naţională tehnicile MIPO în 
România, adaugă cărţii un CD cu tehnici chirurgicale, aceste contribuţii video întregind 
valoarea incontestabilă a monografiei. 

Bazat pe o bogată experienţă chirurgicală şi pe studiul unei bibliografii recente 
manualul conceput în stil european este uşor de parcurs datorită manierei concise, 
ordonate şi clare, fiind sistematizat didactic.  

Condiţia grafică deosebită fac lectura agreabilă. 
Apariţia acestei cărţi reprezintă un eveniment editorial deosebit, înbogăţind 

literatura de specialitate, fiind utilă studenţilor, specialiştilor, rezidenţilor de ortopedie 
în momentul în care  conceptul chirurgical miniminvaziv devine din ce  în ce mai 
important în practica chirurgicală curentă. 
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