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În anul 2011 a apărut, la Chişinău, o 
monografie tip atlas, a prestigiosului profesor 
Gheorghe Ţîbîrnă, doctor habilitat în medicină, 
academician al Academiei de Ştiinţe al Moldovei, 
referitoare la tumorile maligne ale capului şi 
gâtului. 

Monografia reuşeşte să elucideze într-o 
formă accesibilă şi cuprinzătoare concepţiile actuale 
asupra managementului specific al tumorilor 
capului şi gâtului, teritoriul cel mai complex din 
punct de vedere al patologiei oncologice.  

Monografia se bazează pe un bogat material 
clinic, de peste 2000 de pacienţi, pe experienţa vastă 
a autorului şi a Institutului Oncologic din Republica 
Moldova. 

Lucrarea începe cu descrierea anatomică a 
sistemului limfatic al capului şi gâtului, istoricul 
chirurgiei a acestui teritoriu şi particularităţile 

anesteziei pentru această chirurgie extrem de dificilă. 
Un alt capitol este dedicat tratamentului formelor local avansate ale tumorilor 

maligne nepigmentate ale pielii capului şi gâtului.  
Cancerul buzei inferioare, cancerul limbii, cancerul mucoasei cavităţii bucale, 

cancerul mucoasei obrazului, tumorile maxilarului superior, tumorile de parotidă ocupă 
un loc important în paginile volumului.  

Un capitol esențial îl reprezintă tratamentul chirurgical al cancerului laringian, în 
care autorul are o mare experienţă. Sunt prezentate pe larg toate tipurile de laringectomii 
lărgite. 

Cancerele tiroidiene, din ce în ce mai frecvente, sunt abordate prin prisma 
terapiei actuale multidisciplinare, în care tratamentul chirurgical cu viză radicală 
reprezintă  elementul principal. 

Un alt capitol foarte important abordează reabilitarea medicală a bolnavilor după 
operaţii lărgite şi combinate în cancerul local avansat al capului şi gâtului. 

Două capitole de actualitate încheie monografia: extirparea ţesutului 
celuloadipos şi limfonodular cervical, cheia operaţiilor curative şi criochirurgia 
tumorilor capului şi gâtului.  
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Intervenţiile radicale în cancerul local avansat al capului şi gâtului sunt extrem 
de dificile din cauza particularităţilor anatomopatologice ale regiunii, necesităţii 
exerezei unor sectoare esenţiale de organe şi ţesuturi, care duce la formarea unor defecte 
mari ce impune efectuarea unor intervenţii plastice dificile şi recuperarea unor funcţii 
importante (respiraţie, deglutiţie, vorbire). 

Tratamentul adjuvant sau neoadjuvant radio-chiomioterapic, adaptat fiecărui caz 
ameliorează rezultatele.  

Autorul subliniază că programul complex de reabilitare după tratamentul radical 
combinat este influenţat, pe lângă performanţa chirurgical, de statusul imunitar al 
pacientului, pregătirea psihologică preoperatorie a bolnavului şi profilaxia 
complicaţiilor postoperatorii. 

Iconografia color foarte bogată a acestui atlas de tehnică chirurgicală conferă 
lucrării un caracter academic.  

Monografia, bazată pe o bogată experienţă de peste 35 de ani în chirurgia 
oncologică şi pe studiul unei bibliografii recente (384 de indici), este uşor de parcurs 
datorită stilului concis şi clar şi tehnoredactării moderne.  

Condiţia grafică excelentă face cinste colectivului editorial. 
Lucrarea este adresată chirurgilor oncologi care abordează acest teritoriu, 

chirurgilor OMF, chirurgilor endocrinologi, chirurgilor dermatologi, dar şi medicilor de 
familie, rezidenţilor şi studenţilor facultăţii de medicină. 
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