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TEHNICI CHIRURGICALE 
E. Târcoveanu, Ed. Polirom, Iaşi, 2003 

 
Pregătirea unui medic chirurg e o sarcină dificilă, 

complexă şi multidisciplinară. Rezidenţiatul reprezintă o formă 
reuşită de îmbinare a pregătirii teoretice şi practice într-o şcoală 
chirurgicală, de la un chirurg cu experienţă, dar şi prin 
documentare permanentă. Din acest punct de vedere apariţia 
monografiei „Tehnici chirurgicale” a distinsului profesor ieşean 
Eugen Târcoveanu reprezintă un eveniment medical de excepţie.  

Lucrarea este dedicată „rezidenţilor, care au îmbrăţişat 
arta chirurgiei”. Referentul ştiinţific al cărţii a fost regretatul 
profesor Sergiu Duca, iar prefaţa este  scrisă de Jan Lerut, 
profesor de chirurgie din Spitalul Universitar „St. Luc” din 
Bruxelles. 

Cartea cuprinde introducerea şi 37 capitole, expuse pe 484 
pagini. 

Din motive didactice, elucidarea fiecărei tehnici cuprinde 
15 puncte: definiţie, istoric, anatomie, obiective şi principii, indicaţii şi contraindicaţii, pregătirea 
preoperatorie, anestezie, instrumentar, dispozitivul operator, tehnica operatorie, variante tehnice, 
accidente şi incidente intraoperatorii, îngrijiri şi complicaţii postoperatorii, sechele, rezultate şi 
prognostic. Aceasta a permis prezentarea laconică, dar completă a celor 37 capitole cu diverse 
afecţiuni chirurgicale. 

Autorul completează textul cu o iconografie de calitate pentru explicarea unor procedee şi 
manevre tehnice, care, deşi schematice, cuprind timpii principali ai actului operator. Este salutabilă 
şi, în acest sens este un pionierat, prezentarea atât a tehnicilor clasice de tratament, cât şi a celor 
laparoscopice, element novator în monografiile de specialitate. 

Textul, scris într-un limbaj impecabil, cu trimiteri la autori şi lucrări moderne, face 
monografia accesibilă şi uşor de parcurs. 

Tehnicile chirurgicale propuse rezidenţilor sunt de actualitate, reprezentând palmaresul 
chirurgical la zi.  

La sfârşitul lucrării este prezentată „Proba clinică de concurs în chirurgie”, element esenţial 
în pregătirea chirurgului, acest capitol a cuprins toate etapele unui examen chirurgical, care poate fi 
aplicat la oricare caz clinic.  

Bibliografia prezentă la sfârşitul fiecărui capitol are un număr suficient de titluri recente. 
Nu în ultimul rând am menţiona şi calitatea poligrafică excepţională de prezentare a 

monografiei.  
Astfel, cartea „Tehnici chirurgicale” este un tratat închegat, actualizat şi este recomandat, în 

primul rând, rezidenţilor chirurgi, precum şi celor care practică chirurgia zi de zi. Felicităm pe 
Profesorul Eugen Târcoveanu, cu lucrarea prezentată şi aşteptăm noi apariţii. 
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