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HEMORAGIILE DIGESTIVE SUPERIOARE NON-VARICEALE
Gh. Ghidirim, E. Cicala, E. Guţu, Gh. Rojnoveanu, A. Dolghii
Academia de Ştiinţe a Moldovei,Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”, Editura AŞM, Chişinău , Republica Moldova, 2009,464 p.
Un colectiv de 5 autori, coordonat de
renumitul academician Gh. Ghidirim, a
publicat în Editura AŞM, Chişinău, o
importantă monografie privind hemoragiile
digestive superioare non-variceale.
Monografia abordează, sub toate
aspectele, un important capitol de patologie
chirurgicală, hemoragiile digestive superioare
(HDS) non-cirotice care, în pofida
progreselor diagnostice şi terapeutice au încă
morbiditate şi mortalitate ridicate.
Volumul reprezintă interpretarea
critică a experienţei clinice a autorilor, de
mai bine de un sfert de secol, şi a datelor
recente din literatura de specialitate.
Lucrarea este structurată în 5 capitole.
În Capitolul I este abordată etiologia
şi epidemiologia ulcerului peptic şi a
hemoragiei ulceroase fiind trecute în revistă
cauzele principale ale HDS şi caracteristica
lor.
Capitolul
II
este
consacrat
diagnosticului HDS, şi analizează semnele clinice, antecedentele, explorările de
laborator, imagistica, endoscopia digestivă superioară, care permite evaluarea
majorităţii cauzelor hemoragiilor gastro-intestinale.
Capitolul III este dedicat terapiei endoscopice „care a contribuit la un progres
considerabil al gastroenterologiei chirurgicale”. Sunt prezentate indicaţiile, clasificarea ,
tehnica hemostazei endoscopice, cauzele insuccesului, endoscopia „second – look”,
hemostaza endoscopică repetată, precum şi complicaţiile hemostazei endoscopice.
Capitolul IV analizează tratamentul medicamentos: principiile terapiei
intensive, blocanţii H2, inhibitorii de pompă de protoni, terapia hemostatică.
Capitolul V, cel mai important abordează tratamentul chirurgical. Este prezentat
detaliat istoricul chirurgiei gastrice, inclusiv al celei româneşti. Sunt analizate indicaţiile
operatorii şi prezentate în funcţie de momentul efectuării (operaţia în urgenţă imediată,
amânată, operaţia programată). Se descriu procedeele rezecţionale şi conservatoare,
amploarea operaţiei de urgenţă în ulcerul duodenal hemoragic, rolul vagotomiei,
operaţia de urgenţă în hemoragia din ulcerul gastric, complicaţiile şi mortalitatea,
factorii de risc pentru mortalitate.
Monografia este bogat ilustrată prin figuri,tabele, imagini intraoperatorii,
histologice (alb-negru şi color). O particularitate importantă este evidenţierea după
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fiecare expunere amplă de material a postulatelor de bază, care evidenţiază ideile
principale expuse.
Bazat pe o bogată experienţă chirurgicală şi pe studiul unei bibliografii recente,
adiacentă fiecărui capitol, monografia concepută în stil didactic este uşor de parcurs
datorită manierei concise, ordonate şi clare a prezentării. Condiţia grafică deosebită fac
lectura agreabilă.
Apariţia acestei cărţi reprezintă un eveniment editorial deosebit, înbogăţind
literatura de specialitate. Ea reprezintă o sursă importantă de pregătire atât pentru
chirurgii, antrenaţi în chirurgia de urgenţă cât şi pentru studenţi, rezidenţi de chirurgie,
medici de familie, de medicină de urgenţă, medici de alte specialităţi.
R. Şcerbina, E. Târcoveanu
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