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CURRENT DIAGNOSIS AND TREATMENT SURGERY 

sub red. Gerard M. Doherty.  
13th Edition, Ed McGraw Hill Medical, New York 2010 

 
În 2010, în colecţia Lange Medical 

Book a apărut ediţia a 13-a, revizuită şi 
adăugită, a cunoscutului manual american 
„Current Diagnosis and Treatment 
Surgery”, sub red. Gerard M. Doherty, 
profesor de chirurgie la Universitatea din 
Michigan.  

Tratatul este rodul activităţii 
medicale a 64 de specialişti din SUA, care 
au conceput 45 de capitole, desfăşurate pe 
1312 pagini. 

Principalele capitole sunt: abordul 
bolnavului chirurgical, trainingul, 
comunicarea, profesionalismul şi medicina 
bazată pe dovezi, îngrijiri pre- şi 
postoperatorii, complicaţii postoperatorii, 
cicatrizarea plăgilor, surse de energie 
folosite în chirurgie, inflamaţia, infecţia şi 
terapia antimicrobiană, tratamentul 
dezechilibrelor hidroelectrolitice, 
metabolismul chirurgical şi nutriţia, 

anestezia, şocul, tratamentul bolnavului traumatizat, arsuri, ORL - chirurgia capului şi 
gâtului, tiroidă, paratiroide, sânul, perete toracic, pleură, mediastin şi plămân, cordul, 
esofag şi diafragm, abdomen acut, cavitatea peritoneală, stomac şi duoden, ficat şi 
hipertensiune portală, căi biliare, pancreas, splină, apendice, intestin subţire, intestin 
gros, ano-rectul, hernii şi perete abdominal, suprarenale, artere, vene, limfatice, 
neurochirurgie, ochiul, urologie, ginecologie, chirurgie ortopedică, chirurgie plastică şi 
reconstructivă, chirurgia mâinii, chirurgie pediatrică, oncologie, transplant de organe. 

Tratatul se remarcă prin autoritatea profesională a autorilor, concizie, 
actualizarea ediţiilor precedente, care acoperă principalele capitole de chirurgie generală 
şi subspecialităţi.  

Fiecare capitol este însoţit de o bibliografie de ultimă oră. Indexul de la sfârşitul 
manualului asigură un acces facil, iar cele peste 600 ilustraţii color conferă 
originalitatea şi facilitează înţelegerea informaţiilor. Sunt prezentate algoritmuri 
detaliate de tratament. Tratatul conţine capitole noi precum trainingul, comunicarea, 
profesionalismul şi sistemele bazate pe practica. 

Manualul se adresează în primul rând studenţilor în medicină, rezidenţilor, 
medicilor practicieni şi, nu în ultimul rând, chirurgilor care găsesc date actuale de 
chirurgie generală şi subspecialităţi atât de necesare în practica medicală cotidiană. 
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