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A apărut la editura Junimea, sub 
redacţia Conf. Dr. Mihail Dan Cobzeanu, 
cartea „COMPENDIU DE PATOLOGIE 
OTO-RINOLARINGOLOGICĂ ŞI 
CHIRURGIE CERVICO-FACIALĂ”, care 
reprezintă o sinteză de date actuale în 
patologia ORL, un ghid adresat în primul 
rând rezidenţilor şi medicilor specialişti ORL. 

Compendiul are 554 de pagini şi este 
structurat în 10 capitole ce cuprind întreaga 
patologie a nasului, gâtului şi urechilor dar şi 
patologia glandei tiroide. Fiecare capitol 
cuprinde elemente de anatomie, fiziologie, 
fiziopatologie, explorări paraclinice, 
diagnostic şi tratament.  

Capitolul 1 care îl are ca autor pe Şef 
lucrări Dr. T. Ghindaru şi cuprinde Patologia 
otică. După datele de anatomie şi fiziologie, 
examen clinic şi paraclinic sunt prezentate 
aproape toate afecţiunile urechii externe, 
medii şi interne de la traumatisme la tumori şi 
modalităţi de rezolvare ale acestora.  

În capitolul 2, Şef lucrări Dr. S. Cozma prezintă cele mai folosite instrumente de 
diagnostic audiologic la pacienţii hipoacuzici şi constau în teste care se efectuează cu 
ajutorul unor echipamente tehnice asistate computerizat de mare precizie.  

În capitolul 3, Dr. D. Palade tratează patologia rinosinusală, iar în capitolul 4 Dr. 
Sonia Vonica prezintă patologia faringiană şi a cavităţii bucale.  

Un capitol important este capitolul 5, în care Conf. Dr. M.D. Cobzeanu tratează 
bolile laringelui. După noţiuni de embriologie şi anatomie chirurgicală a laringelui este 
prezentată semiologia afecţiunilor laringiene şi metodele de examinare clinică şi 
paraclinică. Patologia laringiană este sistematic prezentată: malformaţii, traumatisme 
interne şi externe, patologia inflamatorie şi tumorală, tulburările senzitive şi motorii. 

În următorul capitol, dr. Cătălina Pintilie abordează patologia esofagiană, 
insistând pe afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate de medicul ORL-ist: 
malformaţii, traumatisme, esofagite corozive, diverticulii Zenker, tumori benigne şi 
maligne esofagiene. În capitolul 7 aceeaşi autoare tratează patologia traheobronşică. 
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Capitolul 8 este rezervat patologiei glandelor salivare, iar în capitolul 9, 
Patologia gâtului, Dr. A. Vlase practic prezintă succint toate afecţiunile care pot interesa 
un diagnostic diferenţial al patologiei ORL. 

Ultimul capitol, 10, este rezervat patologiei glandei tiroide şi în care Conf. Dr. 
M.D. Cobzeanu trece în revistă toate afecţiunile tiroidei, modalităţile de diagnostic şi 
tratament ale acestora. 

Această lucrare reprezintă o contribuţie importantă în domeniul literaturii 
medicale de specialitate, o sinteză de date actuale, ce permite o informare clară şi 
concisă a patologiei din sfera ORL, utilă nu numai studenţilor şi medicilor în formare 
cât şi specialiştilor din diferite domenii, alergologi, pneumologi, infecţionişti şi medici 
de familie care se confruntă cu aceste afecţiuni. 
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