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C. COPĂESCU: FUNDOPLICATURA NISSEN PE CALE
LAPAROSCOPICĂ.
V. TOMULESCU: CHIRURGIA ROBOTICĂ ÎN
TRATAMENTUL BRGE ȘI AL HERNIILOR HIATALE
ENCICLOPEDIA DE CHIRURGIE.
EDITURA CELSIUS, ANUL 6, VOL. 1 A-B - 2011

Colectivul de redacție al revistei
Chirurgia a avut, în urmă cu 6 ani, inițiativa
benefică de a edita, sub formă de fascicole
însoțite de un DVD, tehnici chirurgicale
semnate de chirurgi de prestigiu, cu
experiență operatorie deosebită.
În decursul anilor, au apărut fascicole
extrem de valoroase căutate de toți chirurgii.
În acest ultim număr, Cătălin Copăescu și
Victor Tomulescui, chirurgi cu mare
experiență în chirurgia laparoscopică și
robotică, ne prezintă cele mai utilizate
tehnici operatorii pe cale laparoscopică și

robotică în tratamentul BRGE și al herniilor
hiatale.
Tehnica
Nissen
constă
într-o
manşonare gastrică, 360° în jurul esofagului
abdominal, după reducerea unei eventuale
hernii hiatale şi după calibrarea hiatusului
esofagian al diafragmului.
Sunt descrise pe larg elemente de
tehnică operatorie (poziția bolnavului și a
echipei operatorii, poziția trocarelor, timpii
operatori),
îngrijirile
postoperatorii,
incidente
și
complicațiile
posibile,
rezultatele imediate și la distanță.
În a doua parte este prezentată
chirurgia robotică în tratamentul BRGE şi al
herniilor hiatale. Sunt expuse date privind
sistemul operator robotic da Vinci,
poziţionarea robotului şi a pacientului în sala
de operaţie (consola chirurgului şi cartul
chirurgical), poziţionarea trocarelor, timpii
operatori. Se subliniază că manevrabilitatea
deosebită a instrumentelor robotice şi
vizibilitatea
superioară
fac
disecţia
esofagului intrahiatal mult mai uşoară; valva
de 360° poate fi uşor poziţionată, iar
recalibrarea hiatusului esofagian mai riguros
efectuată. Platforma robotică permite o
fundoplicatură totală Nissen-Rossetti, mult
mai facilă.
Privită prin experiența autorilor,
fundoplicatura
Nissen
prin
abord
laparoscopic şi robotic este procedeul
antireflux gold standard pentru tratamentul
chirurgical al BRGE. Eficienţa sa este
incontestabilă, însă beneficiul funcţional este
dependent de realizarea sa tehnică.
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Din acest motiv, însuşirea corectă a
principiilor chirurgiei antireflux, precum şi a
particularităţilor operaţiei short floppy
Nissen prin abord videoasistat sunt
obligatorii, justificând interesul pentru
detaliile tehnice prezentate în acest volum.
Prezentarea este clară, concisă, fiind
insoțită de două DVD-uri demonstrative de
calitate HD.

Această serie se adresează chirurgilor
tineri care doresc să își însușească o tehnică
operatorie standardizată, dar și chirurgilor cu
experiență care vor să își confrunte propriul
mod de execuție a unor intervenții cu
experiența altora.
E. Târcoveanu

