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PRACTICE DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT
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La Chişinău a apărut recent
volumul „Chirurgia abdominală de
urgenţă. Recomandări practice de
diagnostic şi tratament”, sub coordonarea
renumitului Prof. dr. Eugen Maloman, de
la Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „N. Testimiţanu”, savant
emerit din Republica Moldova, membru
titular al Academiei de Ştiinţe din New
York.
Lucrarea a fost concepută ca o
culegere de ghiduri de diagnostic şi
tratament
a
abdomenului
acut
chirurgical.
În prezentarea capitolelor au fost
respectate principiile medicinei bazate pe
dovezi şi au fost consultate ghidurile de
bună practică din literatură străină.
Capitolul 1 analizează profilul
patologiei de urgenţe abdominale din
Republica Moldova, din perioada 19822006, interval în care autorul a fost
chirurg
principal
coordonator
al
Ministerului Sănătăţii, pentru a demonstra importanţa ghidurilor de practică pentru
chirurgii practicieni care rezolvă această patologie dificilă în teritoriu. Este prezentată
asistenţa medicală la nivel primar, secundar şi terţiar şi schema de etapizare a asistenţei
chirurgicale a populaţiei.
Al doilea capitol este dedicat diagnosticului şi tratamentului apendicitei acute,
cea mai frecventă urgenţă chirurgicală abdominală.
Capitolul 3 abordează diagnosticul şi tratamentul hemoragiilor digestive
superioare, cu aprecierea gravităţii, a factorilor de predicţie ai hemoragiei persistente
sau recurente, scoruri, algoritmuri de diagnostic şi tratament în hemoragia ulceroasă şi
variceală.
În capitolul 4, după acelaşi plan, sunt prezentate diagnosticul şi tratamentul
hemoragiilor digestive inferioare.
O parte importantă a cărţii este consacrată diagnosticului şi tratamentului
ocluziei intestinale.
Capitolul 6 prezintă schematic diagnosticul şi tratamentul ischemiei mezenterice
acute.
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Următorul capitol abordează diagnosticul şi tratamentul actual al colecistitei
acute, precum şi al complicaţiilor acesteia.
Capitolul 8 este dedicat pancreatitei acute, afecţiune gravă, cu incidenţă în
creştere, care ridică şi astăzi probleme de tratament.
Diagnosticul şi tratamentul peritonitei sunt prezentate pe larg în capitolul 9.
Ultimul capitol se referă la diagnosticul şi tratamentul traumatismelor
abdominale.
În fiecare capitol, recomandările practice, bazate pe evidenţa clinică, sunt
prezentate în asociere cu rezultatele tratamentului în funcţie de factorii de risc. Aceste
recomandări de practică chirurgicală constituie o primă etapă în procesul complex de
elaborare a protocoalelor clinice, solicitate atât de forurile administrative medicale, cât
şi de Colegiul Medicilor şi constituie implementarea medicinei bazate pe dovezi în
învăţământul chirurgical.
Lucrarea reprezintă rezultatul unei munci de echipă, al unei activităţi academice
deosebite, care poartă amprenta profesorului Eugen Maloman.
Cartea se adresează studenţilor, medicilor tineri, rezidenţilor şi chirurgilor
practicieni, acre se confruntă cu această pasionantă, dar dificilă patologie a abdomenului
acut chirurgical.
Bazat pe o bogată experienţă chirurgicală complexă şi pe studiul unei
bibliografii recente manualul conceput în stil european este uşor de parcurs datorită
manierei concise, ordonate şi clare, fiind sistematizat didactic.
Apariţia acestei cărţi reprezintă un eveniment editorial deosebit, înbogăţind
literatura de specialitate, fiind utilă specialiştilor, rezidenţilor de chirurgie în momentul
în care specialitatea noastră devine din ce în ce mai imprtantă în practica medicală
curentă.
E. Târcoveanu
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