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Luna decembrie a adus şi un cadou, de altfel 
aşteptat în publicistica medicală românească, respectiv 
numărul 4 din volumul 14 al Romanian Journal of 
Gastroenterology, periodicul oficial al Societăţii 
Române de Gastroenterologie şi Hepatologie. 

Revista reprezintă şi în acest număr o 
modalitate de întâlnire a specialităţilor implicate în 
tratarea bolilor digestive, gastroenterologi şi chirurgi, 
atât români cât şi străini, etalându-şi experienţa la un 
nivel cel puţin comparabil cu publicaţiile occidentale 
de prestigiu. 

Editorialul, semnat de Dl. Prof. Liviu Vlad, 
intitulat Laparoscopic Surgery in Digestive Oncology 
„or the end of the beginning” este sugestiv pentru 
conţinutul său ce precizează locul actual al chirurgiei 
minim-invazive în malignităţile digestive, laparoscopia 
diagnostică fiind doar primul timp al intervenţiilor 
oncologice ce se pot rezolva pe această cale. O astfel 

de precizare este binevenită, mai ales atunci când vine din partea unui exponent al 
„leagănului” chirurgiei laparoscopice româneşti reprezentat de Clinica III Chirurgie Cluj-
Napoca. 

În articolele originale sunt prezentate probleme actuale ale gastroenterologiei şi 
hepatologiei, semnate de Liana Gheorghe şi Carmen Preda (IGH Fundeni), Cristina Cijevschi 
(IGH Iaşi) şi John Moschos (Grecia). Prof. Irinel Popescu, prezintă o serie de 61 pacienţi cu 
afecţiuni hepatice chirurgicale, rezolvate pe cale laparoscopică. Autorul indian P.J. Gupta 
prezintă tratamentul bolii hemoroidale prin radiofrecvenţă, metodă modernă, cu rezultate 
superioare altor metode chirurgicale, aşa cum reiese din cazuistica expusă. Răzvan Scurtu de 
la Clinica I Chirurgie Cluj-Napoca readuce în discuţie o problemă actuală, printr-un studiu 
foarte bine documentat şi susţinut statistic privitor la calitatea vieţii pacienţilor cu eso-
jejunoanastomoză după gastrectomia totală pentru cancer. 

Cele trei referate generale constituie clarificări legate de persistenţa cccDNA în 
evoluţia hepatitei cronice cu virus B (Florin Căruntu-Bucureşti), complicaţiile după biopsia 
hepatică percutană în cazul hepatopatiilor difuze (Zeno Spârchez-Cluj-Napoca) şi perspectiva 
actuală a chirurgie robotice gastrointestinale (S. Luncă-Iaşi). 

Sunt prezentate cinci cazuri de afecţiuni rare, din domeniul chirurgical atrăgând 
atenţia un lipom cecal submucos gigant (Prof. G. Ghidirim-Chişinău) şi rezecţia laparoscopică 
a unui diverticul duodenal (F. Graur-Cluj-Napoca). 

Interesul este stimulat în continuare de un test (quiz) de gastroenterologie şi 
hepatologie adresat rezidenţilor, de un ghid practic privind vaccinarea antihepatită B şi o 
secţiune adresată imagisticii medicale. 

Revista se încheie printr-un studiu bazat pe experienţa IGH Fundeni referitor la 
avantajele utilizării tehnologiei informatice în sistemul medical. 
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Datorită înaltei ţinute ştiinţifice, calităţii prezentării, prestigiului autorilor şi distincţiei 
colectivului ce o realizează, cuvintele cele mai elogioase nu reuşesc să descrie în totalitate 
impresia lăsată de această revistă ce o recomandăm cu căldură tuturor celor interesaţi de 
patologia digestivă. 

 
C.N. Neacşu 


