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TRATAT DE CHIRURGIE, VOL. VIII
Irinel Popescu (sub redacţia)
Editura Academiei Române, Bucureşti 2008, ISBN 978-973-27-1679-3
În 2008, la Editura Academiei Române
a apărut al VIII-lea volum al tratatului de
chirurgie, în două părţi, sub redacţia prof. dr.
Irinel Popescu, preşedinte al Societăţii Române
de Chirurgie Hepatobiliopancreatică şi
Transplant, eveniment editorial remarcabil
pentru literatura medicală românească.
Concepţia, organizarea şi publicarea unei serii
de 10 volume care acoperă toate specialităţile
chirurgicale demonstrează forţa comunităţii
chirurgicale româneşti contemporane, pe care
editorul a reuşit să o mobilizeze.
Noua ediţie a tratatului de chirurgie
continuă o tradiţie remarcabilă a şcolii
chirurgicale româneşti în care prestigioşi şefi
de şcoală, ca acad. N. Hortolomei, acad. I.
Ţurai, Th. Burghele, E. Proca, N. Angelescu au
pus la dispoziţia chirurgilor, la fiecare 10-15
ani, tratate de excepţie, necesare pregătirii
continue a specialiştilor.
Ca şi celelalte ediţii, lucrarea de faţă,
care apare doar la 5 ani de la precedentul tratat, este o oglindă a realizărilor chirurgiei
româneşti şi o sinteză a progreselor pe care specialităţile chirurgicale le-au înregistrat în
ultimii ani.
Pe parcursul a peste 1300 de pagini, tratatul, bine structurat în 44 capitole,
reuneşte o largă colaborare naţională (110 de autori), pune la dispoziţia specialiştilor
cele mai noi date de chirurgie generală şi o parte din chirurgia abdominală.
După un scurt istoric al chirurgiei, în care se menţionează şi contribuţia şcolii
româneşti de chirurgie, se prezintă, în capitolul 2, noţiuni de medicină moleculară foarte
utile pentru chirurgii din zilele noastre (acad. L. M. Popescu). În capitolul 3 sunt expuse
principii ale chirurgiei oncologice (L. Lazăr). După capitolul 4 - „Metode moderne de
explorare în chirurgie”, este prezentată endoscopia digestivă diagnostică (C. Gheorghe)
şi terapeutică (Fl. Turcu). Capitolul 7 descrie blocul operator (I. Georgescu), capitolul 8
echipamentul şi instrumentarul laparoscopic, iar capitolul 9 chirurgia robotică (V.
Tomulescu, C. Vasilescu, I. Popescu), ultima cucerire tehnică în domeniul chirurgiei.
Următoarele trei capitole abordează pregătirea preoperatorie a bolnavului chirurgical
(M. Angelescu), complicaţiile postoperatorii (Ş. Bancu) şi, mai ales, noţiuni de
anestezie şi terapie intensivă importante pentru chirurgi (D. Tulbure).
Un capitol nou introdus aduce în atenţie răspunderea juridică a chirurgului (G.
Borcean). Urmează capitolele sunt clasice: asepsia şi antisepsia (Tr. Burcoş), infecţia
chirurgicală (N. Angelescu), infecţii nosocomiale (D. Mogoş), terapia antiinfecţioasă în
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chirurgie (R. Palade), patologia chirurgicală a mâinii şi degetelor (N. Angelescu),
melanomul (Olga Simionescu). După traumatismele ţesuturilor moi (R. Palade),
muşcături şi înţepături (M. Beuran), ultimul şi cel mai important capitol al volumului I
A este dedicat traumatismelor abdominale (M. Beuran şi colab.) care conţine date
actuale despre sisteme de îngrijire a traumelor, scoruri de severitate lezională, explorare
paraclinică, politraumatisme, indicaţiile laparotomiei şi laparoscopiei, traumatismele
viscerelor parenchimatoase şi cavitare, traumatismele vasculare abdominale,
traumatismele abdominale la gravide şi vârstnici.
Partea I B începe cu două capitole importante în traumă: concepte moderne în
managementul pacientului politraumatizat şi suportul nutriţional în traumă. Capitolul 25
se referă la patologia benignă a sânului (N. Jitea), iar următorul la cancerul de sân,
abordat în viziune multidisciplinară. Capitolele 27 şi 28 cuprind patologia chirurgicală a
tiroidelor şi paratiroidelor (F. Lazăr). Capitolul 29 tratează patologia chirurgicală a
glandelor suprarenale (C. Copăescu), iar capitolul 30 neoplaziile endocrine multiple (E.
Târcoveanu). Următoarele trei capitole abordează patologia chirurgicală a peretelui
abdominal (D. Sabău şi colab.), patologia chirurgicală a spaţiului retroperitoneal (Tr.
Pătraşcu)şi patologia chirurgicală a mezoului şi a marelui epiploon (Şt. Neagu).
Capitolul 34 aduce în actualitate transplantul de organe şi de ţesuturi (I. Popescu).
Patologia chirurgicală a venelor (capitolul 35) este semnată de J. Avram. În continuare,
sunt prezentate trei capitole noi: piciorul diabetic, dializa peritoneală (Tr. Pătraşcu) şi
obezitatea morbidă (N. Iordache, C. Copăescu). Capitolul 39 abordează hemoragiile
digestive (Tr. Burcoş), capitolul 40 ocluziile intestinale (Ş. Bancu), capitolul 41 icterul
mecanic (Şt. Voiculescu) şi capitolul 42 peritonitele acute (I. Georgescu).Un capitol
complex, care captează cititorul prin noutatea informaţiilor oferite, se referă la patologia
chirurgicală a esofagului, în care autorii (S. Constantinoiu, C. Ciuce şi colab.) îşi
demonstrează experienţa.Acest volum se încheie cu prezentarea patologiei chirurgicale
a stomacului (I. Popescu, M. Beuran, C. Copotoiu, N. Angelescu). Meritul tratatului
constă şi în abordarea unor subiecte de graniţă, extrem de utile chirurgului generalist.
Tratatul, bazat pe o bogată experienţă românească şi pe studiul unei bibliografii
recente, deşi voluminos, este uşor de parcurs datorită stilului concis, ordonat şi clar şi
tehnoredactării moderne. Iconografia foarte bogată conferă lucrării un caracter
academic. Condiţia grafică excelentă face cinste editurii care a tipărit acest tratat.
Monografia se adresează chirurgilor generalişti, dar şi rezidenţilor, medicilor specialişti
din domeniile înrudite, precum şi tuturor acelora care vor să-şi completeze cunoştinţele
în chirurgie. Apariţia acestui magistral tratat, cel mai complet şi actualizat din literatura
românească, reprezintă un eveniment editorial deosebit, iar redactorul, cunoscut pentru
înaltul său profesionalism, pentru pasiunea şi perseverenţa pe care le pune în tot ceea ce
realizează, face parte din rara categorie a acelor oameni care constituie fermentul şi
motorul mersului înainte.

E. Târcoveanu
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