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Monografia Flebolimfologie practică 

coordonată de Prof. Dr. Aurel Andercou de la 
U.M.F. Cluj Napoca, cunoscut chirurg, 
medaliat recent cu premiul de excelenţă, 
umple un gol în literatura medicală 
românească asupra unui capitol important şi 
frecvent de patologie chirurgicală, ţinând cont 
că 40-50% din populaţie suferă de afectare 
venoasă şi 3-5% de o suferinţă limfatică.  

Lucrarea îşi propune, şi reuşeşte pe 
deplin, să se constituie într-un îndreptar 
teoretic şi mai ales practic în aprofundarea 
cunoştinţelor de flebolimfologie, în condiţiile 
în care şi în ţara noastră se conturează o 
profilare a specialiştilor şi în acest domeniu.  

Primele două capitole semnate de şef 
lucrări Dr. Octavian Andercou prezintă clar 
noţiunile moderne de anatomie funcţională 
venoasă şi fiziologia circulaţiei venoase. 
Capitolul trei expune sintetic boala varicoasă, 
boală care are un caracter evolutiv condiţionat 
de modificările patologice ale înaintării în 
vârstă. Se prezintă clar fiziopatologia bolii, 
semnele clinice şi evolutive pe stadii, 

clasificarea actuală a insuficienţei venoase cronice (CEAP – Clinical manifestations, 
tiological factors, Anatomical lesions, Physiopathological mecanism) şi tratamentul complex 
medico-chirurgical. 

În capitolul patru, se prezintă tromboflebita proundă a membrelor inferioare: etio- şi 
fiziopatogenie, tablou clinic, cu toate semnele ce pot fi întâlnite, elemente de diagnostic 
paraclinic şi pe larg tratamentul profilactiv şi curativ. Complicaţiile posibile grave a 
tromboflebitei profunde a membrelor inferioare – boala tromboembolică şi sindromul 
posttrombotic sunt dezvoltate în capitolele următoare.  

Capitolul şase abordează un segment rar de patologie vasculară – tumorile venelor. 
Ultimul capitol al cărţii este dedicat afecţiunilor limfatice chirurgicale. 
Fiecare capitol are o bibliografie proprie, cu lucrări recente din ţară şi străinătate care 

subliniază aportul important al şcolii chirurgicale româneşti în flebolimfologie. 
Monografia, cuprinde noţiuni teoretice moderne, armonios corelate cu elemente 

practice, concis prezentate în scheme şi tabele. Se adresează studenţilor medicinişti care 
găsesc date clare uşor de asimilat, rezidenţilor de chirurgie generală şi chirurgie vasculară şi 
mai ales specialiştilor în domeniu, pentru care reprezintă în ghid practic util în activitatea lor 
chirurgicală. 
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