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MANUAL DE CHIRURGIE GENERALĂ (VOL. I) 
R.Ş. PALADE 

Editura BIC ALL, Bucureşti, 1999, 444 pagini, ISBN-973-571 - 293-8 
 

În 1999 a apărut Manualul de 
chirurgie generală, tipărit la Editura BIC 
ALL, sub redacţia prof.dr.Radu Şerban 
Palade, şeful catedrei chirurgie I, Spitalul 
Municipal Bucureşti, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “Carol Davilla”.  

Lucrarea abordează cele mai 
importante probleme de practică 
chirurgicală şi oferă tinerilor medici 
noţiuni esenţiale de patologie chirurgicală 
şi principii de tratament chirurgical. Pe 
parcursul a 444 de pagini, volumul I, 
structurat în 13 capitole, pune la dispoziţia 
studenţilor, tinerilor medici, a specialiştilor 
toate datele necesare instruirii lor în 
chirurgia modernă.  

După prefaţă, în capitolul I, se 
prezintă concis istoricul chirurgiei 
precizându-se etapele dezvoltării a 
chirurgiei universale.  

Capitolul 2 oferă toate datele actuale 
necesare medicului practician pentru a trata 
infecţia chirurgicală. 

În capitolul 3 este abordată 
antibioticoterapia modernă în chirurgie. 

Importanţa infecţiilor acute ale degetelor şi mâinii, datorită frecvenţei şi potenţialului 
invalidant, tratamentul lor corect sunt subliniate în capitolul 4. 

Capitolul 5 sistematizează traumatismele părţilor moi. 
Arsurile şi degerăturile sunt prezentate în următoarele 2 capitole. 
În capitolul 8 este abordată patologia chirurgicală a  a vaselor periferice: traumatisme, 

fistule arterio-venoase, anevrismele arteriale, ischemia acută periferică, arteriopatii cronice 
obstructive, boala varicoasă, varicocelul, boala tromboembolică, embolia pulmonară, 
limfedemul). 

Capitolul 9 este dedicat patologiei chirurgicale a peretelui abdominal: hernii, 
eventraţii, evisceraţii, care este foarte clar prezentată. 
În capitolul 10 este abordată patologia chirurgicală a glandei tiroide, descriindu-se pricipalele 
afecţiuni (tiroiditele, gusile, hipertiroidiile, neoplasmul tiroidian), aspectele anatomo-clinice, 
rolul explorarilor paraclinice moderne, atitudinea terapeutică actuală.  

Problemele deosebite pe care le ridică patologia glandei mamare în practica medicală 
sunt descrise în capitolul 11, insistându-se asupra cancerului mamar. 

În capitolul 12 este prezentată patologia chirurgicală a toracelui (traumatisme, 
pleurezii purulente, chistul hidatic pulmonar, hernii diafragmatice) cu date aduse la zi.  

Capitolul 13 descrie amanunţit patologia chirurgicală a esofagului, tehnicile de bază în 
chirugia afecţiunilor esofagiene, explorările moderne, avantajele tratamentului chirugical. 
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Bazat pe o bogată experienţă chirurgicală şi pe studiul unei bibliografii recente 
manualul conceput în stil european este uşor de parcurs datorită manierei concise, ordonate şi 
clare, fiind sistematizat didactic.  

Condiţia grafică deosebită face lectura agreabilă. 
Deşi a apărut în urmă cu şapte ani, cartea îşi menţine actualitatea fiind considerată un 

adevărat ghid european de chirurgie pentru studenţi, rezidenţi de chirurgie şi specialişti.  
 

E. Târcoveanu 


