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CUVÂNT-ÎNAINTE 

Succesul edi iei precedente (Irinel Popescu – sub redac ia Tratat de Chirurgie, Editura Academiei 
Române 2007–2009) ne-a determinat s  reînnoim eforturile de a prezenta celor interesa i ultimele nout i 
în domeniul chirurgiei. Rezultatul este o nou  edi ie, programat  s  apar , la fel ca i cea precedent , în 
mai multe volume pe parcursul urm torilor ani. 

Intervalul de 5 ani scurs între cele dou  edi ii este în acord cu ritmul în care acumularea nout ilor 
în medicin , oblig  la un efort de sintez . 

Fa  de edi ia precedent , munca de coordonare a fost asumat  de doi redactori, reprezentând 
Centrele universitare din Bucure ti i Cluj-Napoca. 

Au fost introduse dou  volume noi, dedicate otorinolaringologiei i oftalmologiei, discipline 
chirurgicale care au lipsit din edi iile precedente. Includerea lor în actuala edi ie acoper  un gol care era 
resim it. 

Ca i în edi iile precedente este sintetizat  în primul rând experien a româneasc , la care se adaug , 
desigur, nout ile ap rute pe plan interna ional, unele deja aplicate i la noi în ar , altele în curs de a fi 
introduse. 

Într-un domeniu dinamic i în permanent  schimbare, Tratatul se adreseaz  medicilor reziden i, 
afla i în plin proces de formare profesional  i, în egal  m sur  i tinerilor speciali ti, care doresc s - i 
continue preg tirea din reziden iat i s  r mân  în contact cu ultimele nout i din domeniul disciplinei în 
care lucreaz . În plus, Tratatul de chirurgie va fi util tuturor colegilor care tiu c  în medicin  trebuie s  
înve i toat  via a i c  procesul de informare profesional  nu se opre te niciodat . 

În efortul pe care l-am întreprins am avut al turi de noi pe mul i dintre cei care au participat, în 
calitate de autori sau redactori de volum i la edi ia prececent  i c rora le mul umim pe aceast  cale. 

Mul umiri speciale se cuvin Editurii Academiei Române i Domnului director Dumitru Radu 
Popescu, pentru suportul i în elegerea pe care, la fel ca i la edi ia precedent , ni le-a oferit cu mult  
generozitate. Doamnei Doina Arge anu, colectivului tehnoredac ional, pentru abnega ia i profesionalismul 
des vâr it. Lui Dan Cojocaru, a c rui participare a asigurat continuitatea aspectului grafic. 

     Prof. dr. Irinel Popescu 
 Prof. dr. Constantin Ciuce 
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PREFA  

Otorinolaringologia, specialitatea „sim urilor”, a cunoscut în ultimile decenii o dezvoltare tehnic  

extraordinar  ce a permis realizarea unor interven ii chirurgicale minim invazive cu rezultate func ionale 

deosebite. De asemenea, abordul patologiei de grani  – baza craniului, orbita, c ile lacrimale, esofagul, 

traheea, spa iile profunde – a  determinat specialistul ORL la un studiu anatomic, imagistic i tehnic 

aprofundat, pentru a putea rezolva cu succes în echip  interdisciplinar  afec iunile infecto-inflamatorii i 

tumorale. 

Vidul publicistic din literatura de specialitate (ultimul Tratat de ORL – 1964, respectiv de Patologie 
chirurgical  – 1982) impunea o abordare modern  i concis  a metodelor de investiga ie i tratament 
actual, care s  ofere cititorului posibilitatea unei lecturi facile dar în acela i timp consistente.  

Colectivul de autori ales reprezint  prin diversitate i experien  profesional  coala de 
otorinolaringologie din România i îmbin  experien a cu supraspecializarea i orientarea c tre un 
anumit domeniu al specialit ii, tendin a pregnant  în specialitatea noastr  în întreaga lume.  

Structura volumului dore te s  acopere cele mai importante suferin e infec ioase, inflamatorii, 
tumorale i traumatice ale nasului i sinusurilor, faringelui, laringelui i urechii i s  prezinte i entit i 
patologice specifice, precum patologia vascular , tulbur rile respiratorii obstructive în somn, patologia 
de grani  sau suferin ele neurologice din otorinolaringologie. 

Salut m ini iativa editorilor, chirurgi de excep ie i profesori de renume, care au în eles i dorit ca 
o specialite extrem de complex  i dificil  precum otorinolaringologia s - i aib  propriul volum în 
Tratatul chirurgiei moderne din ara noastr , editat de forul tiin ific cel mai înalt Academia Român .  

Personal sunt onorat c  am putut coordona acest volum i c  otorinolaringologia româneasc  
revine dup  o lung  perioad  de incertitudini i ezit ri pe locul meritat al specialit ilor chirurgicale 
complexe, acolo unde au a ezat-o înainta ii a c ror memorie astfel o invoc m i o cinstim. 
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