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RECENZII

RECENZIA GHIDULUI PRACTIC ”BOLNAVUL CHIRURGICAL GRAV”

La Editura ”Gr.T.Popa” a apărut ghidul practic
”Bolnavul chirurgical grav”, scris de un grup de autori,
coordonat de Prof. Dr. Cristian Dragomir. În prefață Prof.
Dr. Irinel Popescu menționează importanța personalității
Prof. Dr. Cristian Dragomir în scoala româneasca de
chirurgie. Este format la scola de chirurgie ieșeană,
efectuează ulterior specializări în Anglia, obținând titlul
de ”Fellow of the Royal College of Surgeons of England”.
De-a lungul anilor, profesorul Cristian Dragomir a
acumulat o bogată experiență în chirurgia digestivă,
care a făcut obiectul numeroaselor comunicări și lucrări
științifice.
Materialul prezentat în lucrare s-a construit pe pe
axa de mare actualitate a patologiei chirurgicale, bogata
experiență clinică, prezentări de cazuri clinice, diagnostic
diferențiat, tactică de conduită chirurgicală a bolnavului
chirurgical.
Capitolele cărţii sunt completate cu tematică de larg
interes pentru chirurgie, la care se adaugă aspecte actuale
de terapie intensivă şi management modern chirurgical.
Volumul informaţional, abordarea interdisciplinară şi
modalitatea de
sistematizare a expunerilor fac ca această monografie
să fie un instrument util pentru cunoaştere pentru o
gamă largă de cititori – medici-rezidenţi, medici de

familie, specialişti gastroenterologi, chirurgi, internişti,
oncologi, specialişti de terapie intensivă şi de medicină de
urgenţă. Prezentarea bilingvă a textului va permite o mai
bună întelegere a materiei atât pentru cadrele medicale
naționale cât și pentru specialiștii din alte țări. Va fi un
suport de studiere a materiei în regim sincron în română,
cât și în engleză, fapt ce va fundamenta cunoașterea
bilingvă.
Biografia de ultimă oră de la sfârşitul fiecărui capitol
susţine exactitatea şi noutatea informaţiei. Capitolele
concepute în stil european sunt uşor de parcurs datorită
manierei concise, ordonate şi clare. Se remarcă stilul
original și elegant, clar elucidat și o precizie de prezentare
a argumentelor în context, asigurate de logica construcției
lucrării date în deciziile curative.
Prin această monografie, profesorul Cristian
Dragomir își îndeplinește o datorie de onoare față de
școala românească de chirurgie, reconfirmând din nou
nivelul profesional înalt. Apariţia acestei monografii
reprezintă un eveniment editorial deosebit, rezultatul
unei colaborări incitante a unor specialişti de top şi
se constituie ca un exemplu pentru cei care au acces la
cercetarea de vârf.
Alexandru Ferdohleb

