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GASTROENTEROLOGIE PRACTICĂ ŞI ILUSTRATĂ 
Vasile Drug 

Ed. Junimea, Iaşi, 2007, 233 pagini, ISBN (13)978-973-37-1236-7 
 

 
Apărut la editura ieşeană Junimea, volumul semnat de Vasile 
Drug, şef de lucrări la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Gr.T. Popa” Iaşi, se doreşte a fi, aşa cum şi autorul 
subliniază în cuvântul introductiv, „o carte de 
gastroenterologie care să cuprindă noţiuni noi, importante 
…, ilustrată prin cazuri clinice”, destinată medicilor 
specialişti internişti şi de medicină de familie, rezidenţilor de 
gastroenterologie, studenţilor medicinişti. 
Lucrarea este structurată în 10 capitole în care sunt tratate pe 
rând cele mai importante patologii ale tubului digestiv, cu 
care medicii practicieni se confruntă zilnic în activitatea lor: 
boala de reflux gastroesofagian, acalazia cardiei, cancerul 
esofagian, ulcerul gastric şi duodenal, cancerul gastric, 
rectocolita ulcerohemoragică, boala Crohn, sindromul de 
malabsorbţie, sindromul de colon iritabil, cancerul colorectal 
Fiecare capitol este structurat didactic, cu informaţii bine 
structurate, sintetic.  

Pentru fiecare din patologiile mai sus menţionate, după definirea afecţiunii, sunt prezentate 
date recente de epidemiologie, etiopatogenie, morfopatologie, tabloul clinic (simptomatologie 
şi examenul obiectiv), explorările paraclinice, forme clinice, diagnosticul diferenţial, 
complicaţii şi tratament (măsuri generale, regimul igienodietetic, tratamentul medicamentos, 
tratamentul endoscopic, tratamentul chirurgical). 

Foarte inspirată este şi prezentarea după fiecare capitol a unor cazuri clinice din 
serviciul în care activează dl. dr. Vasile Drug, cazuri care vin să argumenteze partea teoretică 
şi să ilustreze modalitatea de abordare a unui pacient care se prezintă la medic cu o astfel de 
patologie. 

Cartea este bogat ilustrată cu imagini color de o calitate deosebită, mare parte din 
colecţia Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, care facilitează înţelegerea mai 
uşoară a aspectelor prezentate în partea teoretică sau care însoţesc explorările imagistice ale 
cazurilor clinice descrise. 

Fiecare capitol de patologie este urmat de o listă de indici bibliografici de dată recentă 
care confirmă că autorul ne prezintă o punere la punct cu informaţii ştiinţifice de actualitate. 

În ansamblu, lucrarea semnată de dl. dr. Vasile Drug se constituie ca un „abecedar” de 
gastroenterologie, ca un îndreptar cu noţiuni de bază pentru cele mai importante afecţiuni ale 
tubului digestiv, un ghid pe care orice medic practician ar fi bine să-l găsească în biblioteca 
sa. De asemenea, studenţii medicinişti vor găsi în acest volum un valoros instrument 
informativ pentru examen, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. 

Nu în ultimul rând, nu se poate să nu remarcăm amprenta pe care o poartă acest 
volum, cea a distinsului acad. prof. dr. Carol Stanciu, al cărui discipol este dr. Vasile Drug. 
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