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La Editura 
Nova-Imprimv 

S.R.L. a apărut în  
2011, în tiraj de 
500 exemplare 

monografia  
ŞOCUL – tehnici 
abansate de 

resuscitare, 
semnată de 

Gheorghe 
Ciobanu , doctor 
habilitat în ştiinţe 

medicale, profesor universitar, şef catedră 
Urgenţe Medicale U.S.M.F. „Nicolae 
Testemiţanu” Chişinău. 

Şocul, problemă medicală  
multidisciplinară sub aspect diagnostic şi 
terapeutic, rămâne un subiect  complex, care 
pune probleme chiar specialiștilor  și în 
prezent. Monografia  recenzată este compusă 
din 8 capitole. 

În Introducere autorul subliniază 
importanța temei studiate în condițiile 
mediului socio-geografic actual, în care 
agresiunea este tot mai frecventă. Se fac 
referiri la legea unităţii materie – energie – 
informaţie; legea echilibrului universal şi 
legea echivalenţei volumelor materie – 
energie – informaţie în sistemele biologice. 

În Capitolul I, Precizări semantice, 
definiţie şi noţiunea actuală de şoc, autorul 
delimitează şocul de alte  stări patologice cu 
risc vital cum ar fi: sincopa, lipotimia, stopul 
cardiac, colapsul, insuficienţa circulatorie 
periferică acută, hipotensiunea arterială, 
coma, stările terminale. În continuare se 
subliniază importanţa axului patogenetic – 
carenţa de oxigen la nivelul ţesuturilor – 

hipoxia tisulară. Şocul este privit ca „un 
sindrom clinic  prin tulburarea generalizată  
dintre aportul şi consumul de oxigen al 
ţesuturilor, cu apariţia metabolismului 
anaerob şi disfuncţia organelor şi 
sistemelor”. 

În Capitolul II, Clasificări 
etiopatogenetice, clinice şi stadiale ale 
şocului se detaliază şocul cardiogen, şocul 
obstructiv, şocul distributiv. Capitolul bine 
ilustrat descrie clasificarea formelor de şoc , 
cele 4 tipuri de şoc distributiv, stadiile 
clinice ale  şocului. 

Capitolul III, Fiziopatologia şocului - 
este privit prin prisma stereotipiei cu 
modificări de perfuzie tisulară sau prin 
modificări metabolice ce decurg prin 
întreaga dezvoltare a stării de şoc. Se 
analizează tabloul hemodinamic în diferite 
tipuri de şoc, cercul vicios din cursul 
şocului. Amănunţit este prezentată perfuzia 
tisulară normală, microcirculaţia în şoc. În 
subcapitolul 3.3 Receptorii adrenergici şi 
dopaminergici sunt descrise efectele activării 
şi inhibării la medicaţia agonistă şi 
antagonistă, se descriu receptorii, 
localizarea, efectele activării şi inhibiţiei 
receptorilor, cât şi preparatele agoniste şi 
antagoniste folosite în medicaţia şocului. În 
continuare se prezintă ajustarea semnelor 
clinice ale şocului compensat şi 
decompensat, se apreciază schematic în 
tabele şi figuri verigile fiziopatologice şi 
manifestările clinice ale şocului în stadiul 
decompensat. Urmează descrierea sistemică 
postagresivă în şoc, răspunsul inflamator, 
răspunsul celular la agresiune. 

În Capitolul IV, Şocul hipovolemic 
este studiat şocul hemoragic şi cel traumatic 
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şi managementul acestora. În tabelele 
însoțitoare sunt prezentate valorile medii  ale 
volemiei, repartizarea volumului sangvin 
circulant. Se prezintă formula pentru 
determinarea presiunii pulsatile, efectul 
stimulării receptorilor adrenergici în şoc, 
clasificarea şocului hipovolemic. Autorul 
descrie schematic , foarte concis şi clar 
consecinţele fiziopatologice ale hemoragiei 
şi a şocului hemoragic compensat şi 
decompensat, clasificarea hemoragiilor după 
gravitate, manifestările clinice în dependenţă 
de gradul de severitate ale şocului  
hemoragic. Aprofundat este descris şocul 
traumatic cu specificul său. Urmează 
managementul şocului hemoragic şi 
traumatic în prespital cu descifrarea 
criteriului Vittel, determinarea gravităţii 
pentru triajul pacienţilor traumatizaţi. O 
parte importantă a capitolului IV este 
managementul şocului hemoragic în 
Departamentul Medicină de Urgenţă şi 
serviciile de terapie intensivă. Aici autorul 
prin ilustraţii (figuri, tabele) prezintă 
patologia coagulopatiei şi folosirea 
cristaloizilor izotonici şi hipertonici cu 
caracteristicele conţinutului osmolarităţii şi 
capacitatea  de expansiune volemică. Este  
important algoritmul decizional în 
tratamentul şocului hemoragic 
posttraumatic, care succint şi clar tratează 
reumplerea vasculară, transfuzia de derivaţi 
sanguini, hemostaza chirurgicală sau 
embolizarea arterială – elemente importante 
în tratamentul şocului hemoragic. Nu mai 
puţin important este managmentul sângerării 
şi coagulării. 

Capitolul V, dedicat şocului septic, 
problemă chirurgicală importantă; se descriu 
criteriiile pentru definirea infecţiei, 
bacteriemiei, sepsisului, sepsisului sever şi a 
şocului septic. În subcapitole  este expusă 
etiologia şi epidemiologia, fiziopatologia şi 
manifestările clinice, tratamentul şocului 
septic la adulţi şi copii. Este importantă 
prezentarea criteriilor diagnostice ale 
sepsisului (generale, inflamatorii, 
hemodinamice, a celor de insuficienţă de 
organe, criteriile perfuziei tisulare). 
Capitolul este bine ilustrat  prin 22 tabele şi 

11 figuri complexe, care poartă o încărcătură 
informaţională  şi de acţiuni practice pentru 
toţi acei, care au tangenţă cu problemele 
şocului septic. 

Capitolul VI, prezintă şocul anafilactic 
cu date de ultimă oră, care cuprind noţiuni şi 
interpretări contemporane ale 
particularităţilor acestui tip de şoc. Este 
important rolul receptorilor histaminici în 
anafilaxie. Variantele clinice ale acestui şoc 
definesc şi motivează variantele de afectare 
ale sistemului cardiovascular şi a celui 
respirator, tegumentelor şi mucoaselor, cea 
cerebrală, abdominală. Se reiterează 
principiile evaluării pacientului cu şoc 
anafilactic apoi asistenţa medicală de 
urgenţă în angioedem şi tratmentul modern 
al şocului anafilactic. Sunt importante 
descrierea particularităţilor şocului 
anafilactic la femeile gravide – situaţii 
riscante atât pentru gravide cât şi pentru făt. 
Se propune (important pentru medicina 
practică) componenţa truselor, aparatajului 
medical pentru asistenţa de urgenţă în şocul 
anafilactic. Urmează 15 puncte incluse în 
algoritmul de acordare a asistenţei medicale 
de urgenţă.  

Capitolul VII - Şocul cardiogen. Sunt 
prezentate principalele cauze ale şocului 
cardiogen; sunt apreciate verigile mecanice 
şi neurohormonale în dezvoltarea şocului 
cardiogen şi a decesului în infarctul 
miocardic acut cât şi fiziopatologia şocului 
cardiogen iatrogen. Se evaluează datele 
clinice ale pacientului cu şoc cardiogen.  

Diagnosticul clinic, parametrii 
hemodinamici şi relaţiile datelor clinice şi 
hemodinamice la bolnavul cu şoc cardiogen 
sunt formulate concis şi vor fi de ajutor 
medicului de urgenţă. Managementul şocului 
cardiogen obstructiv este bazat pe 
fiziopatologia şocului cardiogen obstructiv. 
Sunt analizate cauzele: embolismul 
pulmonar masiv, embolismul gazos, 
sindromul de embolie lipidică şi cu lichid 
amniotic. Algoritmul managementului 
embolismului este prezentat clar cu ajutorul 
unor figuri expresive. 

Capitolul VIII, este dedicat valorilor 
de referinţă şi formulelor  de calcul ale 
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principalelor parametri biologici şi cuprinde 
date importante pentru unificarea 
rezultatelor cercetării, reieşind şi din analiza 
statistică a materialului prezentat în 
monografie cât şi unificarea parametrilor 
cercetaţi. 

Autorul, Profesorul Gheorghe 
Ciobanu, prezintă indicii contemporani 
folosiţi în cercetare, modul de conversie. 
Sunt expuse valorile de referinţă şi 
explorările de laborator folosaite în secţiile 
reanimare sau ATI (unităţi convenţionale şi 
SI), valorile normale în investigaţiile EKG.  

Monografia are o prezentare grafică de 
excelenţă. Bibliografia selectivă include 251 
surse, majoritatea contemporane. Indexul 
alfabetic facilitează găsirea rapidă a 
informaţiei necesare.  

Această monografie a completat 
esenţial palmaresul ştiinţific al monografiilor 
dedicate unei teme complexe – ŞOCUL- şi 
este necesară tuturor specialiştilor, care au  
tangenţă cu tema abordată.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monografia este recomandată 
studenţilor, rezidenţilor şi specialiştilor cu 
experienţă din diferite specialităţi şi, în 
special medicilor de urgenţă, terapie 
intensivă, care se confruntă cu problema 
şocului. 
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