
Monografia dedicatã patologiei paratiroidiene, apãrutã în 2009
la Iaæi, în editura “Performantica” constituie o reeditare
revãzutã æi adãugitã a ediåiei din 1995. Actualizarea patologiei
æi chirurgiei paratiroidiene s-adovedit a fi o întreprindere 
necesarã æi reuæitã. A fost necesarã prin faptul cã readuce în
atenåia specialiætilor problematica endocrinã complexã a 
acestor glande prea des ignorate. Bazându-se pe o cazuisticã de
42 de pacienåi operaåi, autorii îæi propun æi reuæesc sã parcurgã
æi sã interpreteze nuanåat atât aspectele de diagnostic cât æi pe
cele de tratament destinat patologiei paratiroidiene. Ediåia din
1995, prima lucrare autohtonã dedicatã acestui subiect, a fost
prefaåatã de Prof. dr. I. Juvara, nume de prestigiu æi de referinåã
al chirurgiei româneæti, care se exprima cã a parcurs cu
“bucurie æi interes” monografia. M.R. Diaconescu, deloc 
surprinzãtor a simåit nevoia sã aducã un plus de informaåie
asupra acestei teme, sprijinit fiind de o experienåã personalã
extinsã pe parcursul ultimilor 10 ani.

Lucrarea este inteligent structuratã æi debuteazã prin
prezentarea elementelor de embriologie, anatomie, histologie æi

fiziologie normalã æi patologicã. O pondere importantã este
rezervatã hiperparatiroidismului primar. Pe parcursul mono-
grafiei sunt abordate aspecte de anatomie patologicã, cadrul
nosografic, clinicã, explorãrile de diagnostic, formele clinice.
Un loc aparte revine, cum este æi firesc, tratamentului 
chirurgical cu toate particularitãåile lui atât în patologia
benignã cât æi în cea malignã. Nu sunt uitate chirurgia minim
invazivã, complicaåiile chirurgicale æi cele postchirurgicale. În
fine, monografia se încheie cu capitolul dedicat hiper-
paratiroidismului secundar æi teråiar.

Elaboratã atent, cu grijã faåã de text æi o iconografie pe
mãsurã, monografia exprimã, în ansamblul sãu, respectul
faåã de cititor, acesta fiind condus spre cunoaætere, cu o 
competenåã izvorâtã din experienåa profesionalã a autorilor.
Fãrã nici o rezervã, publicaåia constituie o monografie de
referinåã, utilã atât chirurgului general cât æi chirurgului
endocrinolog, monografie care se parcurge cu uæurinåã æi
interes, motive pentru care o recomand, fãrã echivoc, spre a
fi utilã æi însuæitã.
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