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ACTUALITĂŢI MEDICO-CHIRURGICALE ÎN PATOLOGIA 
DIGESTIVĂ  

Mircea Beuran, Mircea Grigorescu 
Vol. I şi II, Ed. Medicală Universitară „I. Haţieganu” Cluj Napoca, 2010 

 
În 2010 au apărut la Ed. 

Medicală Universitară „I. Haţieganu” 
Cluj Napoca, două volume despre 
actualităţi medico-chirurgicale în 
patologia digestivă, rodul unei cooperări 
fructuoase între Clinica de Chirurgie a 
Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca, 
UMF „Carol Davila” Bucureşti şi 
Clinica a III-a Medicală a Spitalului 
Clinic de Urgenţă, UMF „I. Haţieganu” 
Cluj Napoca. Aceste volume apărute sub 
îngrijirea profesorilor Mircea Beuran şi 
Mircea Grigorescu sunt rezultatul unei 
colaborări dintre cele două universităţi, 
începută în 2003.  

Materialul prezentat în cele două 
volume s-a construit pe axa de mare 
actualitate a patologiei oncologice 
digestive, privită prin prisma 
diagnosticului modern şi a abordării 
terapeutice complexe.  

Secţiunile cărţii sunt completate cu alte capitole de larg interes pentru 
hepatogastroenterologie şi chirurgie, la care se adaugă aspecte actuale de terapie 
intensivă şi tehnici moderne de chirurgie.  

În primul volum sunt abordate sindromul metabolic şi cancerele digestive (M. 
Grigorescu), patologia esofagului, stomacului, a intestinului subţire şi colonului şi 
patologia pancreatică şi periampulară.  

În cadrul patologiei esofagului sunt prezentate esofagul Barrett (Liliana Dina), 
diagnosticul endoscopic precoce al neoplaziilor esofagiene şi tratamentul paleativ al 
tumorilor esofagiene avansate (M. Tanţău, Alina Tanţău). 

În cadrul patologiei stomacului sunt prezentate cancerul gastric – posibilităţi 
diagnostice (V. Andreica et al.), tratamentul multimodal al cancerului gastric (Fl. 
Iordache), tratamentul cu acid ursodeoxycolic al patologiei de reflux gastrobiliar 
(Dorina Petroiu et al.).  

În cadrul patologiei intestinului sunt dezbătute subiecte de mare actualitate: 
polipii colonici (Simona Grad şi D.L. Dumitraşcu), cancerul colorectal – posibilităţi 
diagnostice (O. Pascu), tratamentul neoadjuvant şi adjuvant în cancerul colorectal 
(Angela Părău), atitudinea terapeutică în neoplasmele colonice ocluzive (I. Lică, S. 
Morteanu) şi neoplasmele colonice perforate (G. Jinescu et al.), bolile inflamatorii 
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colonice la graniţa dintre gastroenterologie şi chirurgie (Adriana Dumitru), conduita 
terapeutică actuală în bolile inflamatorii intestinale (Corina Radu, M. Grigorescu), 
diverticulii colonului şi diverticulita (Claudia Hagiu), ischemia mezenterică acută (A. 
Chilie), ileusul biliar (M. D. Venter), actualităţi în patologia perianală (M. Beuran), 
valoarea diagnostică şi prognostică a ecografiei cu contrast în bolile inflamatorii şi 
neoplazice ale tubului digestiv (R. Badea).  

Patologia pancreatică şi periampulară se referă la diagnosticul imagistic şi 
molecular în cancerul de pancreas (Andrada Seicean), tratamentul multimodal în 
cancerul pancreasului exocrin (M. Beuran), cancerul periampular – diagnostic, evoluţie 
(Daniela Paşca et al.), tratamentul chirurgical al tumorilor periampulare (C. Iancu), 
tratamentul minim invaziv în pancreatita necrotică şi particularităţile tratamentului 
chirurgical în pancreatita acută de origine biliară (C. Turculeţ), actualităţi în 
traumatismele abdominale cu componentă pancreatică (B. S. Gaspar), ecografia 
transabdominală cu contrast în bolile pancreasului (R. Badea).  

Vol. II cuprinde patologia hepatică, urgenţele medicochirurgicale şi tehnici 
chirurgicale şi metode investigaţionale.  

Patologia hepatică abordează diagnosticul şi tratamentul hepatocarcinomului 
incipient (Z. Spârchez), tratamentul cancerului hepatic (M. Beuran), tratamentul 
endovascular în cancerul hepatic şi în metastazele hepatice de origine colorectale (B. 
Popa, M. Beuran), tratamentul chirurgical al metastazelor hepatice de origine 
colorectală (L. Vlad), actualităţi în managementul selectiv non-operator al 
traumatismelor hepatice (Oana Roşu, M. Beuran), alcoolul şi ficatul (Paula Szanto), 
hepatitele autoimune (Adriana Cavaşi), explorarea morfologică şi neinvazivă serologică 
în infecţia virală C (M. Grigorescu et al.), ecografia clinică a tumorilor şi maselor 
hepatice benigne (R. Badea).  

Un capitol extrem de util îl reprezintă urgenţele medicochirurgicale: sindromul 
de compartiment abdominal (Fl. Iordache), hemoragia digestivă superioară non-
variceală (C. Balahura), terapia intensivă în HDS (Ioana Grinţescu), tratamentul 
endovascular al hemoragiilor digestivă (B. Popa et al.), actualităţi în evaluarea şi 
managementul ingestiei de substanţe caustice (Ruxandra Opriţă), disfuncţia digestivă la 
pacientul critic (Liliana Mirea), motilitatea gastrointestinală la pacientul critic (Mihaela 
Vartic et al.), nutriţia perioperatorie la pacienţii cu intervenţii chirurgicala majore 
abdominale (Irina Grecu), managementul donatorului aflat în moarte cerebrală – măsuri 
specifice în vederea prelevării ficatului (Ioana Grinţescu). 

Ultimul capitol şi cel mai modern cuprinde chirurgia robotică (M. Beuran), 
abordul actual al patologiei adrenale (M. Beuran), colecistectomia laparoscopică la 
pacienţii cu abdomen cicatriceal (S. Păun, M. Beuran), autotransplantul splenic 
heterotopic în traumă (M. Beuran et al.) şi rolul ecoendoscopiei diagnostice în patologia 
digestivă (Camelia Chioncel). 

Volumul informaţional, abordarea interdisciplinară şi modalitatea de 
sistematizare a expunerilor fac din aceste două cărţi un instrument util pentru cunoaştere 
pentru o gamă largă de cititori –medici rezidenţi, medici de familie, specialişti 
gastroenterologi, chirurgi, internişti, oncologi, specialişti de terapie intensivă şi de 
medicină de urgenţă.  

Ilustraţia volumelor completează textul şi facilitează înţelegerea. Biografia de 
ultimă oră de la sfârşitul fiecărui capitol susţine exactitatea şi noutatea informaţiei. 
Volumele concepute în stil european sunt uşor de parcurs datorită manierei concise, 
ordonate şi clare. Condiţia grafică deosebită face cinste editurii.  
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Apariţia acestor două volume reprezintă un eveniment editorial deosebit, 
rezultatul unei colaborări incitante a unor specialişti de top şi se constituie ca un 
exemplu pentru cei care au acces la cercetarea de vârf. 

 
E. Târcoveanu 

 
 
 


