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„TRATAT DE CHIRURGIE”, VOL. IX 
Irinel Popescu (sub redacţia) 

Editura Academiei Române, Bucureşti 2009, ISBN 978-973-27-1579-6 
 
 

În 2009, la Editura Academiei 
Române a apărut al IX-lea volum al 
tratatului de chirurgie, sub redacţia Prof. dr. 
Irinel Popescu, 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. Nicolae 
Hortolomei, acad. Ion Ţurai, Theodor 
Burghele, Eugen Proca, Nicolae Angelescu 
au pus la dispoziţia chirurgilor, la fiecare 
10-15 ani, tratate de excepţie, necesare 
pregătirii continue a specialiştilor. 

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 950 de pagini, tratatul, bine structurat în 9 capitole, reuneşte o 
largă colaborare naţională (56 de autori) şi pune la dispoziţia specialiştilor cele mai noi 
date de patologie chirurgie  abdominală.  

Volumul IX continuă partea a II-a a patologiei chirurgicale abdominale. Primul 
capitol (45), semnat de prof. Dan Sabău şi colab., abordează patologia chirurgicală a 
duodenului: anatomia chirurgicală a duodenului, stenozele duodenale, stenozele oddiene 
benigne şi ampulomul vaterian.  

Un capitol complex, care captează cititorul prin noutatea informaţiilor oferite, se 
referă la patologia intestinului subţire şi este semnat de prof.dr. Florian Popa şi 
colaboratorii. Sunt prezentate anatomia şi fiziologia intestinului subţire, malformaţiile 
congenitale, diverticuloza intestinului subţire, enteritele, tuberculoza intestinală, 
infarctul enteromezenteric, ulcerele intestinului subţire, volvulusul, pneumatoza 
intestinală, tumorile şi sindromul de intestin scurt. 

Capitolul 47 aduce în actualitate patologia colonului şi rectului, majoritatea 
capitolelor fiind semnate de prof. dr. Cristian Dragomir şi prof. dr. Viorel Scripcariu. 
După prezentarea anatomiei, a mijloacelor de explorare în patologia chirurgicală 
colorectală, sunt discutate principalele afecţiuni chirurgicale ale colonului şi rectului: 
boala diverticulară a colonului, megacolonul toxic, colita pseudomembranoasă, 
enterocolita acută necrozantă şi postradică, colita ischemică, polipoza colonică, tumorile 
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benigne colorectale, cancerul de colon şi rect, prolapsul rectal. Rectocolita 
ulcerohemoragică este redactată de prof. dr. Florian Popa şi colaboratorii. 

În continuare, sunt prezentate două capitole: capitolul 48 – Patologia apendicelui 
vermiform (Claudiu Turculeţ) şi capitolul 49 – Patologia ano-perianală (Gabriel 
Mitulescu).  

Un capitol important, amplu dezvoltat, este capitolul 50 – Patologia 
pancreasului: pancreatita acută (Ion Georgescu), pancreatita cronică (Vasile Sârbu), 
chisturile pancreatice (Silviu Ciurea), cancerul de pancreas (Irinel Popescu, Mihnea 
Ionescu), chirurgia laparoscopică a pancreasului (Adrian Miron), tumorile pancreasului 
endocrin (Eugen Târcoveanu, Radu Moldovanu) şi transplantul de insule pancreatice 
(Simona Dima).  

Capitolul 51 prezintă pe larg patologia ficatului. După expunerea datelor de 
anatomie şi fiziologie a ficatului şi de imagistică hepatică sunt abordate principalele 
subiecte de patologie: chistul hidatic hepatic (Traian Pătraşcu), abcesele hepatice 
(Octavian Mazilu, Vladimir Fluture), hipertensiunea portală (Eugen Brătucu), tumorile 
hepatice benigne şi carcinomul hepatocelular (Irinel Popescu), colangiocarcinomul 
intrahepatic (Silviu Ciurea, Irinel Popescu), rezecţia hepatică (Ionel Câmpeanu), 
transplantul hepatic (Irinel Popescu). 

Capitolul 52 aduce date noi privind patologia căilor biliare extrahepatice. După 
noţiunile de anatomie chirurgicală şi de explorare a căilor biliare, sunt tratate subiecte 
importante de patologie: litiaza veziculară (Eugen Brătucu), litiaza căii biliare principale 
şi colecistopatiile alitiazice (Liviu Vlad), colecistita acută alitiazică (Dan Straja), 
angiocolitele, colangita sclerozantă primitivă şi secundară (Eugen Brătucu), tumorile 
maligne ale căilor biliare extrahepatice şi cancerul de colecist (Mihnea Ionescu).  

 Acest volum se încheie cu prezentarea patologiei chirurgicale a splinei, capitol 
semnat de Cătălin Vasilescu.  

Tratatul, bazat pe o bogată experienţă românească şi pe studiul unei bibliografii 
recente 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 Academiei Române, care a tipărit 
acest tratat. Tratatul 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. 
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