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În peisajul publicistic actual, apariţia unei cărţi care se 

ocupă de problemele litiazei renale constituie un eveniment ce 
trebuie semnalat atât publicului larg, cât şi medicilor interesaţi. 
Abordarea acestei patologii, care pare foarte veche (primul obiect de 
interes urologic este un calcul vezical descoperit în 1901, la El-
Amrah, într-o mumie egipteană datată 5000 ani B.C.), se face într-o 
manieră mai puţin obişnuită până acum: fiecare capitol are o parte 
care se adresează pacientului cu studii medii, în care se explică, 
folosindu-se un limbaj adecvat, elemente generale de interes din 
problematica capitolului, folosindu-se pentru tehnoredactare litere 
normale; în continuarea acestei părţi autorii, folosind de această dată 
litere italice şi terminologia familiară medicilor, explică noţiunile 
pas cu pas, făcând apel la cele mai noi cunoştinţe în domeniu. Atât 
tinerii specialişti urologi, chirurgi sau anestezişti, cât şi interniştii 
sau specialiştii în imagistică medicală vor găsi în paginile dedicate 

lor informaţii utile, prezentate concis, care vor aduce clarificările dorite într-o patologie cu care ne 
confruntăm foarte des. 

Apelând la experienţa personală şi la informaţiile obţinute în stagii de pregătire în Occident 
(Anglia, Franţa, Belgia), autorii încearcă să separe „folclorul medical” de informaţiile bazate pe dovezi 
ştiinţifice, bogata experienţă şi observaţiile personale integrându-se firesc datelor din literatură. 

O atenţie specială s-a acordat medicilor de familie, aflaţi în primele rânduri ale luptei cu 
această maladie cu potenţial recidivant. Este pentru prima dată, după ştiinţa mea, când acestei specialităţi 
i se dedică un capitol special într-o carte medicală. Prezentarea clară a paşilor care trebuie făcuţi pentru a 
stabili diagnosticul, măsurile ce trebuie luate în situaţiile acute (colica renală este una dintre urgenţele 
medicale) şi, mai ales, cum trebuie supravegheat şi ajutat pacientul reîntors dintr-o clinică urologică, 
constituie suficiente motive pentru ca această carte să se afle în biblioteca fiecărui practician. 

Litiaza reno-ureterală s-a „depărtat” de bisturiu aproape în totalitate. Noile metode, care practic 
au revoluţionat strategiile terapeutice, sunt prezentate cititorului avizat într-o manieră corectă, cu părţile 
lor bune, dar şi cu efectele secundare sau contraindicaţiile lor. Într-o lume medicală în care tehnicile 
minim invazive rezolvă cazuri complicate, litotriţia extracorporeală, nefrolitotomia percutanată şi 
ureteroscopia, practicate cu succes în Clinica Urologică a UMF Iaşi şi Clinica Urologică a Spitalului 
Militar Central Bucureşti, îşi au locul lor bine definit. 

O menţiune specială trebuie făcută cu privire la capitolul „Diagnosticul diferenţial al litiazei 
reno-ureterale”. Dacă situatiile tipice sunt relativ uşor de diagnosticat, există şi situaţii când pot apare 
uşor confuzii de diagnostic. Şi din acest punct de vedere, cartea se constituie într-un ghid util celor care, 
fără o experienţă deosebită sau fără o dotare corespunzătoare, pot fi confruntaţi cu situaţii speciale. 

Experienţele urologului, anestezistului şi radiologului se combină în mod fericit, iar rezultatul 
este această carte ce se constituie într-o pledoarie pentru perfecţionarea comunicării în lumea medicală. 
Este o lucrare deopotrivă utilă pacientului, dar şi medicilor de diverse specialităţi care pot fi oricând în 
faţa unei probleme diagnostico-terapeutice creată de un pacient urolitiazic. 

Prin caracterul său precis, prin textul clar, fără divagaţii, lucrarea poartă amprenta unor 
specialişti renumiţi. 
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