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ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ. PRINCIPII DE BAZĂ 
Ioana Grigoraş 

Editura Institutul European, 2007; 526 pagini; ISBN 978-973-611-479-3 
 

La Editura Institutul European a apărut 
în 2007 volumul “Anestezie şi terapie 
intensivă. Principii de bază”, semnată de conf. 
Dr. Ioana Grigoraş, de la UMF Iaşi, şef secţie 
Clinica de Anestezie şi Terapie Intensivă a 
Spitalului Universitar de Urgenţă “Sf. 
Spiridon”.  

Cartea este structurată în 7 capitole şi 
tratează capitolele de bază ale anesteziei şi 
terapiei intensive, extrem de utile oricărui 
medic practician.  

Primul capitol abordează resuscitarea 
cardiorespiratorie: fiziopatologie, fazele 
resuscitării, tehnica (masajul cardiac extern, 
defibrilarea, cardioversia, eliberarea căilor 
aeriene, ventilaţia artificială, monitorizarea 
etc.), managementul postresuscitare, 
algoritmuri de resuscitare cardiorespiratorie, 
particularităţile resuscitării în circumstanţe 
speciale.  

Al doilea capitol este dedicat 
anesteziei: generale, regionale, asistare anestezică monitorizată.  

Un capitol important descrie în detaliu insuficienţa respiratorie, de la clasificare, 
mecanism, tablou clinic, diagnostic, tratament şi abordează pe larg sindromul de detresă 
respiratorie acută.  

Capitolul 4 desluşeşte un domeniu medical important – şocul. Sunt expuse foarte 
clar clasificarea şocului, fiziopatologia generală a stărilor de şoc, diagnosticul clinic, 
pozitiv şi diferenţial, evaluarea parametrilor hemodinamici în şoc şi tratamentul iniţial al 
stărilor de şoc. Sunt prezentate în continuare şocul hipovolemic, cardiogen şi cel septic. 

Capitolul 5 este deedicat în întregime insuficienţei renale acute. 
Tulburările echilibrului hidroelectrolitic sunt prezentate amplu în capitolul 6. 
Ultimul capitol, şi poate cel mai important, este consacrat tulburărilor 

echilibrului acido-bazic.   
Lucrarea se adresează în primul rând medicilor în formare, rezidenţi în anestezie 

şi terapie intensivă sau de alte specialităţi, studenţilor şi tuturor celor ce vor să-şi 
actualizeze cunoştinţele în domeniu. Volumul realizează  o punte de legatură între 
cursul de specialitate, practica medicală supravegheată şi studiul aprofundat al 
specialităţii. Informaţia este actuală, preluată critic din bibliografia voluminoasă şi 
adaptată  practicii medicale, find filtrată prin prisma experienţei medicale şi didactice, 
dar şi a principiilor ştiinţifice riguroase  ale autoarei, impuse de şcola medicală care a 
format-o. Acest avantaj al îmbinării într-un singur volum a teroriei cu practica 
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(actualizate la zi cu sugestiile practice) poate fi un avantaj şi pentru medici deja formaţi, 
practicieni anestezişti, chirurgi sau de alte specialitaţi care pot găsi informaţii şi sugestii 
pentru activitatea de zi cu zi sau un sprijin concis pentru susţinerea examenelor şi 
concursurilor. Cu siguranţă că interesul deosebit al unor studenţi pentru aceasta 
specialitate poate lărgi şi mai mult rândurile cititorilor.  

Accesul la text este uşurat de sistematizarea minuţioasă a  informaţiei şi punerea 
inspirată în pagină, care alungă monotonia studiului sau facilitează accesul rapid la 
subcapitole. Fiecare capitol parcurge un itinerar sistematic între definiţie şi tabelele 
recapitulative, care conţin datele esenţiale de reţinut pentru practică.  Cartea conţine o 
gamă largă de informaţii, de la  cea mai simplă, enunţată, până la cea complexă, 
comentată.  

Informaţia scrisă este selectată atent, concis redată, rod al  anilor de studiu şi 
practică medicală, care oferă autoarei un punct de vedere critic asupra volumului uriaş 
de informaţie disponibilă în prezent  în literatură. De aici şi până la valoarea practică a 
cărţii mai este doar un pas, străbătut sistematic:  

- informaţie medicală parcursă de simplu la complex cu sprijinul argumentelor 
oferite de datele fiziopatologice şi clinice; 

- clasificări ale noţiunilor teoretice  şi strategii de tratament, universal acceptate; 
- sistematizări personale ale informaţiei şi sugestii de la autor. 

Latura practică este subliniată şi de tabele recapitulative care încheie fiecare 
capitol, alături de testele de autoevaluare, prilej de sinteză şi exersare virtuală a 
informaţiei. 

Ilustraţia carţii completează textul şi facilitează înţelegerea. Este simplă, 
nesofisticată, parcimonios oferită pentru a nu amplifica şi mai mult volumul manualului. 
Bibliografia de la sfârşitul fiecarui capitol susţine exactitatea şi noutatea informaţiei şi 
invită competent la studiu complementar. 

Cartea se recomadă  ca un sprijin competent pentru iniţierea şi completarea 
educaţiei medicale continue, indrumarea practicii, susţinerea examenelor. 

Volumul conceput în stil european este uşor de parcurs datorită manierei 
concise, ordonate şi clare, fiind sistematizat didactic. Condiţia grafică deosebită face 
lectura agreabilă. 

Apariţia acestei cărţi acoperă un gol în literatura de specialitate şi reprezintă un 
eveniment editorial deosebit, fiind utilă studenţilor, rezidenţilor, specialiştilor,  în 
momentul în care  medicina de urgenţă, anestezia şi terapia intensivă devine din ce în ce 
mai imprtante în practica medicală curentă. 
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