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RECENZII

Îmi face plåcere så-mi exprim pårerea asupra unei

foarte interesante ¿i foarte utile lucråri apårute recent

(iunie 2005) ¿i anume „Patologie actualå în Nefrologia

pediatricå“, apar¡inând Doamnei Dr. Mihaela Bålgrå-

dean.

Apari¡ia acestei lucråri constituie un eveniment

editorial important.

În ultimile 2-3 decade o serie de tratate de Nefrolo-

gie pediatricå, publicate de James Chan (1976), apoi

de Richard Fine (1982) ¿i Alan Gruskin (1987) au

constituit materiale valoroase de studiu pentru cei care

se ocupå de Nefrologia pediatricå.

În România, în ultimile douå decade, probleme de

nefrologie pediatricå au fost abordate în volumul III

al Tratatului de Pediatrie (sub redac¡ia Prof. Dr. Valeriu

Popescu) apårut în Editura Medicalå, Bucure¿ti, 1985,

în care capitolul de Nefrologie este prezentat în 400

de pagini de un colectiv format din Prof. Dr. V.

Popescu, Prof. Dr. C. Arion ¿i Prof. Dr. D. Dragomir

¿i în Tratatul de Pediatrie apårut tot în Editura

Medicalå, Bucure¿ti, 2001 (sub redac¡ia Prof. Dr. Eu-

gen Ciofu, Dr. Carmen Ciofu), în care aceea¿i tematicå

este prezentatå în 90 de pagini de un colectiv larg

format din Prof. Dr. Eugen Ciofu, Dr. Carmen Ciofu,

Prof. Dr. I. Sabåu, Prof. Dr. Grigorescu Sido ¿i colab,

prof. Dr. Ovidiu Brumariu ¿i colab, Conf. Dr. D. Orå-

¿eanu, Conf. Dr. C. Ulmeanu ¿i colab ¿i Dr. Mihaela

Bålgrådean.

Ambele tratate au eviden¡iat progresele privind

etiologia, patogenia, manifestårile clinice ¿i paraclinice,

diagnosticul ¿i terapia bolilor renale congenitale ¿i

câ¿tigate la copil.

De asemenea, reviste de prestigiu, ca The Pediatric

Clinics of North America au închinat numere speciale

Nefrologiei ¿i Urologiei pediatrice (decembrie 1995,

decembrie 2001), eviden¡iind progresele realizate în

ultimii 5-10 ani în Nefrologia ¿i Urologia pediatricå.

În prezent asiståm la noi progrese legate de abor-

darea diagnosticå ¿i terapeuticå a patologiei renale la

copil, ce începe, încå din primele såptåmâni de via¡å

intrauterinå, cu diagnosticul ultrasonografic al anoma-

liilor reno-urinare ¿i se continuå cu investiga¡iile

imagistice moderne, cu noi protocoale de diagnostic

¿i tratament în infec¡iile de tract urinar ¿i în tulburårile

de mic¡iune la copilul mic, cu complexitatea tratamen-

tului dietetic ¿i medicamentos al insuficien¡ei renale

progresive, întregite de tehnicile de dializå ¿i de trans-

plantul renal. Se subliniazå perspectiva ca în viitorul

apropiat så se asiste la diagnosticul genetic molecular

¿i la terapia cu vectori genetici, ce vor revolu¡iona în

urmåtorii ani abordarea clinicå a patologiei reno-

urinare la copil.

Specialistå de vârf, Doamna Dr. Mihaela Bålgrå-

dean, se ocupå de mul¡i ani de Nefrologia pediatricå

¿i de „mijloacele“ de supleere renalå.

Cele 10 capitole ale cår¡ii prezintå didactic ¿i „la

zi“: infec¡iile de tract urinar, refluxul vezico-ureteral,

litiaza reno-urinarå, poliuria ¿i tubulopatiile, enu-

rezisul ¿i tulburårile de mic¡iune (disfunc¡ia/instabi-

litatea vezicalå), disfunc¡ia de eliminare/vezica neuro-

genå, non-neurogenå (sindromul Hinman), glomeru-

lonefritele, insuficien¡a renalå cronicå. Multe din

capitolele acestei lucråri valoroase sunt adevårate

ghiduri de practicå pediatricå, foarte utile nu numai

celor care au ca preocupare dominantå nefrologia

pediatricå, dar ¿i tuturor speciali¿tilor pediatri ¿i medi-

cilor de familie.

Lucrarea, documentatå modern, pe baza celor

mai recente achizi¡ii ale specialitå¡ii, reprezintå, în

egalå måsurå, rodul unei experien¡e profesionale

în domeniu al autoarei.

Bibliografia, recentå ¿i reprezentativå, care înso¡e¿te

fiecare capitol, constituie o mårturie în acest sens.

Este de remarcat ¿i prezen¡a unui index alfabetic,

extrem de util ¿i a unei liste de abrevieri a termenilor

utiliza¡i în lucrare.

În concluzie, lucrarea constituie o reu¿itå certå în

domeniu, fiind definitorie pentru profilul intelectual

al Doamnei Dr. Bålgrådean.

Prof. Dr. Valeriu Popescu


