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MANUAL DE CHIRURGIE GENERALĂ 
VOL. II – ediţia revizuită si completată 

R.Ş. PALADE 
Editura ALL, Bucureşti, 2008, 511 pagini, ISBN-978-973-571-778-0 

 
În 2008 a apărut Manualul de 

chirurgie generală, vol. II, tipărit la Editura 
ALL, sub redacţia prof.dr. Radu Şerban 
Palade, şeful catedrei chirurgie I, Spitalul 
Municipal Bucureşti, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “Carol Davila”.  

Lucrarea abordează cele mai 
importante probleme de practică chirurgicală 
şi oferă tinerilor medici noţiuni esenţiale de 
patologie chirurgicală şi principii de 
tratament chirurgical. Pe parcursul a 511 de 
pagini, volumul II, structurat în 13 capitole, 
pune la dispoziţia studenţilor, tinerilor 
medici, a specialiştilor toate datele necesare 
instruirii lor în chirurgia modernă.  

În capitolul I, se prezintă patologia 
chirurgicală a stomacului: boala ulceroasă, 
insistându-se pe complicaţiile acute şi 
cronice, ulcerul endocrin, stomacul operat, 
tumorile benigne ale stomacului şi 
duodenului şi neoplasmul gastric.  

Capitolul 2 oferă toate datele actuale 
despre patologia chirurgicală a 
ficatului:abcese, chist hidatic, tumori benigne 
şi maligne, hipertensiune portală. 

În capitolul 3 este abordată patologia chirurgicală a căilor biliare extrahepatice – litiaza 
biliară. 

Patologia chirurgicală a pancreasului ocupă un loc important în carte: pancreatita acută 
şi cronică şi complicaţiile lor, tumorile endocrine şi tumorile pancreasului exocrin. 

Capitolul 5 sistematizează diagnosticul şi tratamentul icterului mecanic. 
Capitolul 6 abordează patologia chirurgicală a splinei: traumatismele, splenopatii 

inflamatorii şi vasculare, hipersplenismul, tumorile şi chisturile splinei, indicaţiile 
splenectomiei. 

Patologia chirurgicală a intestinului subţire este pe larg dezbătută în capitolul 7. 
În capitolul 8 este abordată patologia chirurgicală a apendicelui cecal: apendicita acută 

şi tumorile apendiculare. 
Capitolul 9 este dedicat patologiei chirurgicale a colonului: diverticuloza, colitele 

ulcerative, pseudomembranoasă şi ischemică, angiodisplaziile, polipoza şi cancerul de colon.  
În capitolul 10 este abordată patologia chirurgicală a rectului: prolapsul, tumorile 

rectului şi canalului anal. 
Patologia anusului şi a regiunii perianale este prezentat în capitolul 11.  
În capitolul 12 este prezentat abdomenul acut chirurgical: peritonite, ocluzii, 

hemoragii digestive şi abdomenul acut traumatic.  
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Problemele deosebite pe care le ridică politraumatismele în practica medicală sunt 
descrise în capitolul 13.  

Bazat pe o bogată experienţă chirurgicală şi pe studiul unei bibliografii recente 
manualul conceput în stil european este uşor de parcurs datorită manierei concise, ordonate şi 
clare, fiind sistematizat didactic.  

Condiţia grafică deosebită face lectura agreabilă. 
Lucrarea se adresează în primul rând studenţilor, dar şi tuturor celor care doresc să se 

informeze rapid asupra aspectelor importante ale chirurgiei generale (rezidenţi specialităţi 
chirurgicale, medici specialişti, medici de familie). 

 
 

E. Târcoveanu 


