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ACTUALITĂŢI DESPRE 
FISTULELE DIGESTIVE POSTOPERATORII 

- ETIOPATOGENIE, DIAGNOSTIC SI TRATAMENT - 
Mirela-Patricia Sîrbu-Boeţi 

Editura Medicală Celsius, Bucureşti, 2006, 382 pagini, ISBN 973-86165-9-X 
 

A apărut la editura Celsius lucrarea Actualităţi 
despre fistulele digestive postoperatorii, etiopatogenie, 
diagnostic si tratament semnată de asist univ. dr. Mirela-
Patricia Sîrbu-Boeţi, medic primar chirurg la Centrul de 
Chirurgie Generală şi Transplant hepatic - Institutul Clinic 
Fundeni .  

Cartea este structurată pe 10 capitole şi cuprinde 
numai puţin de 457 de indici bibliografici.. După capitolele 
de introducere, istoric şi consideraţii generale sunt tratate 
aspectele de etiopatogenie, diagnostic şi tratament a 
fistulelor digestive, după care, autoarea tratează aspecte 
particulare ale fistulelor esofagiene, gastroduodenale, 
intestin subţire şi colice, abordând astfel, întreaga paletă de 
fistule digestive. Ultimul capitol este rezervat concluziilor. 
Fiecare capitol este structurat didactic, cu informaţii bine 
structurate, sintetic. În această lucrare autoarea prezintă un 
studiu clinic retrospectiv în perioada 2000-2003, în care au 

fost trataţi la Institutul Clinic Fundeni, 103 pacienţi cu fistule digestive postoperatorii  şi sunt 
prezentate cazuri clinice pentru a puncta diferite aspecte semnificative ale acestei redutabile 
complicaţie postoperatorie. Cartea este bogat ilustrată cu imagini color, documente 
radiologice, mare parte din colecţia Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant hepatic - 
Institutul Clinic Fundeni, schiţe efectuate de către autoare sau reproduceri după importante 
publicaţii. 

Această monografie vine în sprijinul chirurgilor care se confruntă cu o fistulă digestivă 
postoperatorie, complicaţie gravă, datorită consecinţelor hipovolemice, dezechilibrelor 
metabolice şi acido-bazice, subnutriţiei severe, imunosupresiei, tulburărilor psihice, creşterii 
perioadei de spitalizare şi a costurilor. Fistulele digestive postoperatorii se asociază cu o rată 
mare de complicaţii şi decese. Procedurile terapeutice pot fi conservatoare sau chirurgicale. În 
lucrare sunt definite clar indicaţiile chirurgicale şi momentul intervenţiei la pacientul cu 
fistulă digestivă postoperatorie. Abaterea de la aceste indicaţii, grăbirea sau întârzierea 
intervenţiei chirurgicale se pot dovedi nefaste pentru pacient. În această carte, Dr. Sîrbu-Boeţi 
prezintă o metodă originală de tratament conservator, metodă ocluzivă cu Gelaspon® a fistulei 
digestive externe, prin care au fost tratate cu succes 6 cazuri, în premieră naţională şi 
internaţională, dar „trebuie să recunoaştem că în definitiv, noi, medicii, încercăm tot ce ne stă 
în putere să ajutăm organismul bolnav, însă - în ultimă instanţă - acesta supravieţuieşte numai 
dacă este în stare să se ajute singur.” 

Nu în ultimul rând, nu se poate să nu remarcăm amprenta pe care o poartă acestei 
lucrări, cea a distinsului Prof. dr. Irinel Popescu, al cărui eminent discipol este dr. Mirela-
Patricia Sîrbu-Boeţi. 
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