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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 general 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  

CHIRURGIA PEDIATRIC … ÎNCOTRO? 

Preluând întrebarea maestrului meu, regretatul academician prof. dr. Alexandru Pesamosca, 
referitor la specialitatea noastr , pus  în urm  cu câ iva ani, încerc s  definesc pa ii pe care i-a f cut 
aceasta pe parcursul ultimilor ani. 

Chirurgia pediatric  aceast  ,,b trân  doamn ”, destinat  s  vindece copiii de la o zi la 18 ani, a 
ajuns s - i delimiteze anumite specialit i chirurgicale în primul rând separând chirurgia visceral  de 
ortopedia pediatric , apoi în sânul chirurgiei viscerale sau individualizat urologia pediatric , chirurgia 
plastic  pediatric , chirurgia toracic  pediatric , chirurgia oncologic  pediatric . 

Dac  amintim i faptul c  ORL-ul, oftalmologia, neurochirurgia i chirurgia cardio-vascular  la 
copil sunt specialit i care necesit  o preg tire aparte al turi de preg tirea în sine – apreciem c  ast zi 
chirurgia pediatric  se apropie din ce în ce mai mult de felul cum s-a diferen iat în timp chirurgia 
adultului. 

Pentru nou-n scut i sugar specialitatea noastr  aduce dificult i i particularit ti în plus legate de 
cuno tin ele profesionale, de îndemânarea practic  i de rolul major pe care îl joac  ATI-ul, specialitate 
determinant  în succesul postoperator. 

Ast zi se vorbe te i despre chirurgia prenatal , legat  de diagnosticul ecografic prenatal, un alt 
succes tehnic al ultimilor ani; este adev rat c  în ultimii ani s-a estompat avântul spre aceast  form  de 
chirurgie, r mânând ca i indica ii unele malforma ii grave i situa ii socio-familiale deosebite (exemplu, 
hernie diafragmatic  congenital  grav ). 

Chirurgia laparoscopic  i-a g sit un teritoriu vast de aplica ie în chirurgia pediatric  visceral  
abordând domeniul malforma iilor, al tumorilor, abdomenul acut chirurgical etc. 

Rolul chirurgiei pediatrice este ast zi major în România, dac  ne referim în special la cifrele de 
mortalitate infantil  crescute, corelate cu cifrele sc zute de natalitate, chirurgia pediatric  putând 
ameliora decisiv ace ti parametri de încadrare european . 

Chirurgia pediatric  din România are ast zi mai mult decât oricând nevoie de o dotare tehnic  
egal  cu a colegilor din rile europene i din alte continente, al turi de o preg tire profesional  în ar  
i în str in tate. 

Copilul va trebui s  fie îngrijit ast zi ca i mâine, în unit i medicale cu profil pediatric, nu ca un 
adult în miniatur , necesitând s  fie abordat de o echip  întreag  de speciali ti la fel ca i adultul. 

Al turi de chirurgia adultului, „sora sa mai mare”, chirurgia pediatric  se al tur  eforturilor de 
asisten  medical  de calitate din ara noastr . 

Lucrarea de fa  prezint  elemente importante de patologie chirurgical  visceral  pediatric  
adresându-se medicilor speciali ti i reziden i chirurgi pediatri, pediatrilor medicilor ATI i neo-natologi. 

SUCCES CHIRURGIEI PEDIATRICE! 

Prof. dr. Corneliu Sabetay 
 

 
 
 
 
 




