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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 Tomulescu, chirurgi cu mare
experiență în chirurgia laparoscopică și
robotică, ne prezintă suprarenalectomia
laparoscopică și robotică în patologia
glandei adrenale.
În prima parte este prezentată
suprarenalectomia laparoscopică. După un
scurt istoric se discută cele 3 căi de abord
(anterior, lateral și posterior), indicațiile,

protocolul investigațional și tehnica propusă
de M. Gagner. Sunt descrise pe larg
elemente de tehnică operatorie (poziția
bolnavului și a echipei operatorii, poziția
trocarelor, timpii operatori în detaliu,
variante tehnice), incidente și complicațiile
posibile. Se discută suprarenalectomia
bilaterală, suprarenalectomia hand assisted și
avantajele incontestabile ale abordului
laparoscopic.
În a doua parte este prezentat abordul
robotic în chirurgia glandei suprarenale.
Sunt expuse date privind sistemul operator
robotic da Vinci, poziţionarea robotului şi a
pacientului în sala de operaţie (consola
chirurgului şi cartul chirurgical). Se
subliniază avantajele acestui nou tip de
abord:
manevrabilitatea
deosebită
a
instrumentelor robotice şi vizibilitatea
superioară, finețea și precizia gesturilor.
Sunt
prezentate
indicațiile
și
contraindicațiile, tehnica operatorie pentru
adrenalectomia robotică dreaptă și stângă.
Noutatea metodei justifică 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 tuturor
chirurgilor tineri sau cu experiență care
doresc să își însușească tehnici chirurgicale
noi prezentate de profesioniști cu experiența
în domeniu.
E. Târcoveanu

