
Recenzii                                                                               Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2007, Vol. 3, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 401

OSTEOSINTEZA MINIM INVAZIVĂ CU PLĂCI ÎN FRACTURILE 
FEMURULUI DISTAL 

Paul Dan Sîrbu 
Casa de editură Venus, 2007, 165 pagini 

 
Fracturile femurului distal reprezintă 

un capitol deosebit de important şi în acelaşi 
timp controversat din patologia traumatică. 
Consider astfel lucrarea d-lui dr. Paul Dan 
Sîrbu ca binevenită în peisajul medical 
ortopedic românesc, efortul autorului de a 
clarifica acest aspect al traumatologiei 
moderne fiind demn de apreciat. 

Pornind de la tratamentul conservator 
(dificil şi urmat de multe complicaţii, fiind 
acceptat doar în anumite condiţii) autorul 
prezintă gradat diverse tipuri de implante 
specifice acestor fracturi, începând cu cele 
clasice şi terminând cu plăcile cu contact 
limitat şi plăcile blocate. 

De fapt, scopul acestei monografii 
este abordarea unui subiect de ultimă oră în 
traumatologia mondiala, frecvent dezbătut 
la congresele naţionale şi internaţionale: 
osteosinteza minim invazivă cu plăci. Este 
meritul Dr. Paul Dan Sîrbu de a realiza o 
clasificare şi o prezentare bine documentată 
a acestui tip de osteosinteza (bazată pe 241 
titluri bibliografice), o premieră în literatura 
de specialitate românească. 

Deşi este efectuat numai pe 32 de pacienţi, studiul clinic realizat de autor reprezintă un 
exemplu de perseverenţă şi seriozitate. Capitolul subliniază avantajele osteosintezei  minim 
invazive cu placi, comparativ cu tehnicile tradiţionale (o mai bună şi rapidă consolidare, cu o 
frecvenţă mai mică a complicaţiilor). Studiul este cu atât mai interesant cu cât aceste tehnici 
chirurgicale au fost introduse de autor în premieră naţională la Iaşi şi publicate în reviste de 
specialitate sau comunicate la congrese naţionale şi internaţionale. Remarc astfel prezenţa a 
18 cazuri speciale bogat ilustrate imagistic precum şi calitatea analizei statistice. 

Iconografia este excepţionala, cuprinzând imagini originale, majoritatea de tip colaj, 
reprezentări de modelare tridimensională pentru capitolele de anatomie, biomecanica, 
clasificare, implante şi tehnici chirurgicale. Ceea ce impresionează cu adevărat este 
prezenţa unui CD ataşat în care cititorul regăseşte în imagini statice şi fişiere video 
exemplificări ale tehnicilor minim invazive descrise. 

Îl felicit pe autor pentru această lucrare de referinţă pe plan naţional dar şi pentru 
curajul abordării practice şi perfecţionării unor tehnici chirurgicale minim invazive cu plăci 
cu care foarte puţini autori din străinătate au experienţă. 
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