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Hipertensiunea intracraniană este o 
problemă fundamentală a neurologiei şi 
neurochirurgiei, cu implicaţii importante şi 
în alte specialităţi medico-chirurgicale, 
deoarece poate fi o complicaţie în evoluţia 
multor afecţiuni din oftalmologie, 
ginecologie, endocrinologie etc. 

Această monografie este binevenită 
în peisajul publicistic medical, ţinând cont 
că ultima monografie Hipertensiunea 
intracraniană a fost publicată în 1972 sub 
îndrumarea profesorilor C. Arseni şi Al. I. 
Constantinescu şi se simţea nevoia 
actualizării subiectului pe baza rezultatelor 
cerecetărilor moderne. 

Monografia reprezintă încununarea 
eforturilor autorului care a avut de-a lungul 
timpului multiple preocupări în privinţa 
acestui subiect, având numeroase lucrări 
publicate pe această temă în reviste de 
specialitate atât în ţară cât şi în străinătate. 

Lucrarea este structurată pe 16 
capitole şi are o bibliografie bogată ce 
cuprinde lucrări recente din literatura 
străină dar şi română.  

După ce în primele capitole autorul prezintă consideraţii generale şi date de anatomie 
şi fiziologia cerebrală, în capitolele IV-IX ne sunt prezentate elemente actuale de patogenie, 
clinică, explorări paraclinice, clasificarea actuală a hipertensiunii intracraniene şi diagnostic 
diferenţial al acestei patologii cu implicaţii în diverse patologii medicale şi chirurgicale. 

În capitolele X-XIII sunt tratate fiecare tip de hipertensiune intracraniană, după 
clasificarea bazată atât pe mecanismele etiopatogenice cât şi pe datele clinice: hipertensiune 
intracraniană parenchimatoasă, hipertensiune intracraniană vasculară, hipertensiune 
intracraniană prin tulburările dinamicii LCR-ului, hipertensiune intracraniană idiopatică. 

În ultimele capitole sunt tratate evoluţia şi prognosticul hipertensiune intracraniană, 
tratamentul acestei afecţiuni. Ultimul capitol descrie hipotensiunea intracraniană. 

Lucrarea clarifică aspectele esenţiale ale hipertensiunii intracraniene, o patologie care, 
indiferent de specialitate, trebuie diagnosticată rapid şi tratată eficient, oferind medicului aflat 
în faţa unei asemenea patologii, puncte de sprijin pentru o abordare complexă a acestei 
patologii. 

Monografia se adresează atât studenţilor în medicină, dar mai ales specialiştilor în 
neurologie, neurochirurgie şi în terapia de urgenţă. 
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