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REGULI MĂRUNTE ALE CHIRURGIEI DESĂV�RȘITE



CUVÂNT  ÎNAINTE

Această carte a luat fiinţă �n spital, mai �nt�i din amintirile anilor de internat şi 
apoi din colaborarea plină de roade cu asistenţii şi cu internii mei; lor le-o �nchin!

�n ea nu va fi vorba nici de chirurgia mare, nici de cea mică; mă voi mărgini 
numai la acele �nvăţăminte, mărunte ale oricărei chirurgii, prin care aceasta, mare sau 
mică, ajunge să fie fără cusur.

Trebuie să �nţelegem că orice act chirurgical este o activitate �ngrijorătoare �n 
care chiar şi cele mai ne�nsemnate greşeli pot avea urmări grave; de aceea, 
sprijinindu-ne pe toate mijloacele puse de ştiinţă astăzi la �ndem�nă, să nu ne dăm �n 
lături de la nimic pentru a ţinti, nu numai la desfăşurarea liniştită a fenomenelor 
postoperatorii, dar şi la desăv�rşirea rezultatelor.

Sterilizarea şi asepsia ne-au �ngăduit o anumită �ncredere care a �nmulţit de 
altfel, pe bună dreptate, numărul operaţiilor chirurgicale de amploare; se pare că tot ea 
a uşurat şi unele deficienţe de tehnică, ba chiar şi de indicaţii operatorii, erori pe care 
nu le ispăşim adesea.

�n practica chirurgicală s-au petrecut şi se vor vedea �ncă nenumărate 
�nfr�ngeri nemeritate, dar există fără �ndoială şi multe succese nemeritate. At�t unele 
c�t şi celelalte nu �ndeamnă la modestie, sunt chemate totodată să ne atragă atenţia de 
multe ori �n cursul unei operaţii, fie din cauza unei ucenicii profesionale 
ne�ndestulătoare, fie pentru că �nsăşi disciplina cea mai straşnică slăbeşte cu vremea, 
fie din cauză că obiceiurile nepotrivite n-au fost �nlăturate la vreme. Să nu ne grăbim 
�n a �nvinui sterilizarea unui material de sutură ori a unei comprese mai �nainte de a fi 
bine �ncredinţaţi că nu am �ncălcat nici una din regulile pe care se bazează evoluţia 
postoperatorie fără complicaţii.

Aceasta �nseamnă că, �n loc de a �nvinovăţi pe alţii, să ne cercetăm şi să ne 
�nvinuim pe noi �nşine.

Unul dintre dascălii mei, mai �n glumă mai �n serios, ne spunea deseori: „c�nd 
o plagă postoperatorie supurează, eu �nvinovăţesc mai �nt�i pe fata care face 
pansamentele, apoi pe intern şi numai după aceea pe mine �nsumi".

C�t mă priveşte bucuros a-şi răsturna această frază, pentru a mă �nvinui �nt�i 
pe mine şi numai pe urmă pe intern şi pe sora care pansează.

�n aceasta stă adevărata condiţie de propăşire, iar un exemplu cerut valorează 
mai mult dec�t cea mai severă dojană

Sunt greşeli de care te dezvinovăţeşti uşor, �mpotriva altora lupţi o viaţă 
�ntreagă; �n vălmăşagul lucrului, de pildă, �ţi trebuie o mare stăp�nire de sine pentru ca 
să arunci drept �n găleată compresa �ns�ngerată care nu-ţi mai foloseşte, �n loc ele a o 
azv�rli pe pardoseală ori pe unde se �nt�mplă.

Nu-i nimeni scutit de disciplină sub cuv�nt că este �ndem�natic. Poate fi 
cineva cel mai strălucit operator; el răm�ne un chirurg de m�na a doua dacă nu se 
supune cu, răbdare şi perseverenţă, acelor or�nduiri metodice care oferă unui operator 
mijlocju rezultate dorite de către toţi repeziţii. Nu-i destul ca să scoţi la repezeală şi cu 
eleganţă o tumoră; dacă nu pui �ndeajuns de mare grijă şi �doită răbdare �n refacerea 
diferitelor planuri anatomice pentru a obţine un rezultat desăv�rşit, nu faci mare lucru! 
Valoarea unui chirurg trebuie judecată nu at�t după modul cum �ncepe operaţia, c�t 
mai degrabă după felul cum el o termină �n ciuda oboselii.

După chipul ordonat �n care lasă sala de operaţie, odată intervenţia isprăvită -
spunea prof. Emile Forgue - se cunoaşte numaidec�t un chirurg metodic.



Adevărata stăp�nire de sine stă �ntr-o răbdare continuă care-i mai valoroasă 
dec�t s�ngele rece de care trebuie să dai dovadă �n unele �mprejurări dificile ori 
primejdioase. Nu mai trăim �n vremea chirurgiei care nu permite �nt�rzieri şi nici �n 
aceea a prestidigitaţiei. Trebuie să căutăm mişcări scurte şi măsurate; dar, �ntruc�t 
acum : cunoaştem mai bine răsunetul lor biologic, să ne g�ndim mai puţin la timpul 
care se scurge şi cu mult mai rnult la delicateţea acestor mişcări, la gingăşia cu care se 
m�nuieşte materia vie; �mpotriva grosolăniilor şi greşelilor noastre, ea poate reacţiona 
cu neasemuită furie. O intervenţie pe sistemul nervos central durează astăzi şi cinci 
ore, sub un curent de ser fiziologic �ncălzit care �mpiedică uscarea unei substanţe 
deosebit de delicate. Chirurgul procedează la o hemostază migăloasă al cărei factor de 
căpetenie este aşteptarea; �nfăptuirea timpilor chirurgicali cuprinde o �nşiruire de 
mişcări abia simţite care �şi ating ţinta fără a traumatiza un ţesut şi altfel uşor de 
traumatizat. �n chirurgia de toate zilele nu este necesar de a lua multe măsuri, dar n-
am avea dec�t de folesit dacă ne-am inspira după exemplul de mai sus pentru a trata 
cu respectul cuvenit ţesuturile vii, pentru a face suturi operatorii netede şi fără cozi, 
cotituri ori spaţii moarte, pentru a efectua o hemostază perfectă şi pentru a coase cu 
�ngrijire straturile anatomice incizate.

Mărturisesc aceste condiţii de perfecţiune şi regularitate, nu pot fi �mplinite �n 
toate �mprejurările; suntem siliţi adesea ca să �nlocuim unele lipsuri prin c�teva 
măsuri de prevedere, printre care drenajul cu sacul lui Miculicz este una dintre cele 
mai bune pilde. A-l �nlătura apriori, �n numele unei mistici dogmatice de chirurgie 
elegantă, ar fi o greşeală tot at�t de neiertat ca şi aceea de a-l folosi �n mod sistematic 
şi cu g�ndul că el ar putea lupta singur �mpotriva urmărilor neplăcute ale unei tehnici 
de m�ntuială, izvor�te din lene. Există o ierarhie a gesturilor chirurgicale căreia 
trebuie să ne supunem fără murmur, dar totdeauna cu destulă ştiinţa, fără de care 
chirurgul nu-şi merită numele ce-l poartă.

Am folosit cuv�ntul „sistematic" de altfel pentru a-1 condamna şi tocmai 
asupra acestuia vreau să insist. O spun fără �nconjur că mă �ntristez ori de c�te ori aud 
pe unul dintre ai noştri spun�nd �n cursul unei comunicări: „Eu folosesc sistematic..." 
sau „Eu fac sistematic . . .". Mi-ar plăcea să cred că acest �nceput de frază nu-i dec�t o 
formulă sortită să rostească mai cu tărie �nţelesul de „obişnuit" ori „de obicei"; dar 
această formulă este nefericit aleasă, căci nimic nu ne opreşte ca să vorbim corect

�n arta chirurgicală, „spiritul de sistemă" nu-i dec�t o mare greşeală; atunci 
c�nd nişte �mprejurări obişnuit schimbătoare �ți cer cu stăruinţă să pui �n joc toată 
abilitatea de care eşti �n stare, �nseamnă să dai dovada de judecată puţină, superficială 
dacă te mai hotărăşti să lucrezi „sistematic"!

Mulţumită muncii fără preget a �naintaşilor şi a contemporanilor noştri, pentru 
a atinge un scop chirurgical, avem astăzi la �ndem�nă o mulţime de mijloace; nimic 
nu ne dezleagă de �ndatorirea de a le cunoaşte pe toate spre a le folosi atunci c�nd şi 
după cum cere �mprejurarea. �n gama muzicală nu sunt dec�t şapte note, dar 
muzicanţii scot din ele melodii nenumărate; de ce n-am da şi �n chirurgie măsura 
personalităţii noastre folosind �n faţa unui caz neprevăzut, puterea proprie de a 
imagina sau de a reinventa un procedeu operator? Dar, pentru Dumnezeu! să nu fim
niciodată „sistematici"; să lăsăm această �ngustare a activităţii inteligente pe seama 
spiritelor mărginite ori neştiutoare.

�mpotriva „spiritului de sistemă" s-au ridicat multe glasuri.   Astfel,   Voltaire   
spunea   că „sistemele   sunt  ca nişte, şoareci care pot trece cu uşurinţă prin douăzeci 
de găuri felurite, dar găsesc p�nă la urmă două-trei prin care nu mai pot pătrunde". Iar 
Claude Bernard susţinea că „sistematizaţia este o adevărată �nchistare ştiinţifică şi 



orice părticică �nchistată �ntr-un organism �ncetează de o mai lua parte la viaţa 
generală a acestuia".

Piere Mauriac nu iubeşte deloc pe filozofii care se amestecă �n lucrurile 
medicale, dar se teme mai ales de medicii filozofi...

Medicina, vroind să �mpingă critica şi analiza �n domeniul filozofiei, devine 
sistematică fără să-şi dea seama. Lucr�nd asupra unei materii complicate, medicina se 
teme de �ntunecime şi - de �ndată ce iese din c�mpul „faptului ştiinţific" - găseşte o 
uşurare �nşelătoare �n „sistem".

Sistemul nu este altceva dec�t mărturisirea neputinţei unui dascăl care, nefiind 
�n stare să prindă viaţa numai �n experienţe, pretinde că o codifică şi izbuteşte numai 
să o �nghesuie �n hotarele mărginite ale bietului său creier! Ori, tocmai pentru că 
sistemul trăieşte dincolo de faptul experimental şi deci �n domeniul ipotezelor, toţi cei 
care mişună pe de laturile medicinii şi ar fi foarte �ncurcaţi dacă i-am sili să cuprindă 
partea ei tehnică şi ştiinţifică, se �mbulzesc către aceste lumini false care nu luminează 
nimic! Și prea adesea, din păcate, medicina şi-a curmat drumul �nainte pentru a-şi 
�ncovoia şira spinării �n faţa despotismului unora dintre pontifii săi! Cu at�t mai 
primejdios apare „spiritul de sistemă", atunci c�nd depăşeşte c�mpul speculaţiilor 
filozofico-medicale pentru a-şi �nfige colţii despotici �n c�mpul activităţii chirurgicale 
practice. Adesea el pune �n pericol viaţa semenilor noştri. �ncă de mult Alibert 
spunea: „nimic nu-i mai periculos pentru un bolnav dec�t un medic savant care se 
apropie de el av�nd �n minte un sistem".

Nu mi-aş fi �ngăduit să sf�rşesc acest cuv�nt �nainte al unei cărţi �nchinate 
tehnicii fără a mă ridica �mpotriva tentaţiei ce s-ar putea ivi �n mintea cititorului de a 
mă socoti �nainte de toate drept un „campion ai tehnicii".  M-am �mpotrivit
�ntotdeauna - c�teodată cu indignare - părerii obişnuite �n unele cercuri după care 
chirurgul (frate de jos al ierarhiei medicale) n-ar trebui să fie dec�t conducătorul 
m�inilor sale, adică numai executorul indicaţiilor medicale stabilite �nainte! Chirurgul 
desăv�rşit şi vrednic de acest nume trebuie să fie mai �nt�i medic, să-şi pună el �nsuşi 
indicaţiile sau să primească numai pe acelea cărora le poate c�ntări �nsemnătatea �n 
deplină cunoştinţă de cauză. Răspunderea chirurgicală nu se poate mărgini numai la   
actul operator; ea �ncepe odată cu examinarea clinică a bolnavului şi cu stabilirea 
indicaţiei. Chiar şi aici se află o ierarhie �ntre cauze, iar eu ţin s-o spun sus şi tare că, 
dacă pe scara răspunderilor, tehnica are un rol aparte, apoi acesta nu-i cel dint�i! Am 
socotit totdeauna şi o scriu din nou acum că ceea ce are �nsemnătate cov�rşitoare �n 
chirurgie şi �n urmările postoperatorii, nu numai nemijlocite, dar  mai ales �ndepărtate, 
este indicaţia şi cu deosebire indicaţia bine-pusă. Mai degrabă mă mulţumeşte o 
executare mijlocie a unei indicaţii bine aleasă, dec�t executarea strălucită a unei 
indicaţii pusă fără discernăm�nt.  Cu alte  cuvinte,  m-aş �ncredinţa eu �nsumi unui  
chirurg mijlociu, dar bun clinician, ferindu-mă ca de foc de acel chirurg strălucit care 
nu-şi cunoaşte meseria de medic.  S-ar putea crede oare că nu pun mare preţ pe  
�nfăptuirea fără cusur a unei intervenţii chirurgicale? Departe de mine o asemenea   
credinţă, iar osteneala pe care mi-am dat-o ca să �ntocmesc aceste �nvăţăminte 
mărunte ale chirurgiei desăv�rşite este sigur cea mai bună mărturie; totodată, această 
osteneală dovedeşte că aşez �n primele r�nduri pe acel chirurg bun clinician care,  
cunosc�nd temeinic noţiunile medicale şi chirurgicale, �şi �ndeplineşte �nsărcinările cu 
�ndem�nare şi nici nu este străin de �mbunătăţirile aduse tehnicii de către alţi 
operatori.

Este oare at�t de folositor ca să operezi bine? �ntreba Farabeuf.



Chirurgii adevăraţi, �nzestraţi şi cu practică �ndelungată, spun da, pe c�nd 
ceilalţi spun „NU". Aceştia, eunuci şi defăimători ai lucrurilor pe care nu le cunosc, 
nu merită numele de chirurgi dec�t numai din pricina că trăiesc de pe urma chirurgiei.   
Nu-i ascultaţi pe aceşti corupători ai tineretului. . .  sau pe aceşti bandiţi cutezători 
care �ndrăznesc să-şi formeze ochiul şi m�na �n paguba şi cu primejduirea vieţii 
operaţiilor ce le pică-n palmă  �n primii ani de practică (FarabeuE,   Prefaţă   la 
manualul operator).

1.�NVĂŢĂM�NTUL
�nvăţăturile mărunte ale chirurgiei desăv�rşite nu fac parte dintre obiectele de 

studiu care se predau �n facultate. Ucenicii cu ochi pătrunzători şi minte isteaţă pot să 
şi le �nsuşească �n chiar timpul lucrului, dar adesea numai pe jumătate; ele scapă �nsă 
agerimii celor mai mulţi, uneori pentru totdeauna. Unii dintre ei şi anume aceia care 
sunt �ncă �n stare să se desăv�rşească ori pot să-şi aducă aminte la timp ele unele 
lucruri văzute sau citite, pătrund �nsemnătatea acestor �nvăţăminte numai după ce se 
izbesc singuri de greutăţi.

De aceea nu este bine ca aceste noţiuni elementare să fie trecute pe ascuns de 
la dascăl la elevul răsfăţat, aşa cum fac de pildă vrăjitorii cu tainele lor! �n spitale 
avem posibilitatea de a lucra la lumina zilei, adică �n public sub ochii şi privirea 
elevilor, sub privirea şi judecata oaspeţilor. �nsă nu toţi aceşti martori ştiu „să vadă"; 
oricine poate să-şi �nsuşească o tehnică ori folosirea unui instrument potrivit, dar nu 
bagă de seamă că, �n afară de mişcările cunoscute (sau pe care crede că le cunoaşte)
chirurgul desăv�rşit mai face şi altele, ascunse și cu mult mai mărunte.

Aceste mărunţişuri nu scapă celui care s-a lovit adesea de dificultăţile actului 
operator; el intuieşte lucrarea nevăzută a m�inilor şi a degetelor care-şi croiesc drum 
�napoia ligamentului larg şi caută punctele anatomice de recunoaştere, relieful uterului 
ori planul de clivaj. Internul �ncepător �nsă vede numai că �n c�teva clipe masa 
anexială fixată �n ad�ncime de către aderenţe, se iveşte afară din abdomen şi se 
desfăşoară, fără să bănuiască măcar mişcările �mbinate ale degetelor care apreciază o 
rezistenţă sau caută locul pe unde planul anatomic se disociază de la sine, fără gesturi 
brutale ori pierderi de s�nge. El nu �şi �nsuşeşte uşor acea mişcare a degetului arătător 
care, după legarea pediculului lomboovarian, disociază ligamentul larg spre a-l elibera 
şi a aduce la �ndem�nă ligamentul. De aceea suntem datori să-l facem să vadă, 
arăt�ndu-i ce anume să urmărească şi d�ndu-i explicaţii despre motivul pentru care 
procedăm �ntr-un fel sau �n altul.

Pentru ca internul să-şi �nsuşească această �nvăţătură ne�ntreruptă, nu-i  nevoie 
de discursuri lungi; efectuăm mişcarea; explicaţiile vor reveni la urmă, după ce s-a
terminat operaţia, �n acele scurte dezbateri care se desfăşoară ca un fel de critică a 
lucrului �nfăptuit; după mine unul, ele se numără printre cele mai frumoase clipe ale    
dimineţilor dedicate muncii. Scurtele �ndrumări,  date  �n timpul intervenţiei cu glas
scăzut, nu �ncalcă legea tăcerii care trebuie să domnească �n timpul operaţiei. Pentru a 
face bine o lucrare, trebuie atenţie  şi reculegere; o intervenţie chirugicală bună se 
�nfăptuieşte pe tăcute, iar ajutorul urmărind cu grijă cursul operaţiei şi cunosc�nd 
timpii operatori, intuieşte din vreme dorinţele chirurgului și nu are nevoie să fie 
impulsionat cu voce tare.

Din toate acestea se vădeşte pe deplin rolul �nsemnat pe care �l are ajutorul; 
�ntre acesta şi chirurg trebuie să se �mpletească o adevărată colaborare �n care 
observaţia să fie de prisos; să facă ce este necesar �n clipa �n care trebuie, nici mai 
mult nici mai puţin. Ajutorul nu trebuie să ajute, ci să ia de-a dreptul parte la operaţie; 
el este dator să fie tot at�t de �ncordat ca şi chirurgul. Să-şi  dea  pe deplin  seama  de 



�nsemnătatea  rolului pe care-l joacă, precum şi de profitul personal pe care-l trage din 
această ucenicie, �ntruc�t ea este singura �n stare de a-i dezvolta  armonios calităţile  
sale de operator.  A ajuta la o operaţie nu-i o �ndeletnicire de m�na a doua şi nici nu-i 
timp pierdut, căci �nlesneşte nemăsurat formarea viitorului chirurg. Mai bine se �nvată 
meseria ajut�nd bine şi mult, dec�t oper�nd singur departe de disciplina riguroasă a 
chirurgilor �ncercaţi.

Pentru a �mplini cum se cuvine cerinţele de siguranţă ale operaţiilor mari, prof. 
Emile Forgue recomanda chirugilor tineri să cugete �ndelung la două principii. Unul a 
fost rostit de către Dionis: „practicianul să-şi fie singur judecător spre a-şi da singur 
dreptul pe care �l merită; aceasta �nseamnă că atunci c�nd nu se simte destul de tare şi 
nici �ndeajuns de stăp�n pentru o intervenţie grea, s-o lase mai bine altuia, dec�t s-o 
�ntreprindă cu �ndrăzneală necugetată". Celălalt a fost scris de către Roux: „�n toate 
acţiunile noastre, dar mai cu seamă �n chirurgie, nu este nici un neajuns să apreciezi 
greutăţile mai mari dec�t sunt ele �n realitate"; eroarea este �nsă nemăsurată atunci 
c�nd nu le-ai bănuit de mai dinainte pe acelea care există �ntr-adevăr.

Mai c�știgat este cel care a ajutat nemijlocit la 50 de histerectomii făcute 
correct dec�t cel care a făcut singur 50 fără pregătire suficientă, aşa cum dă 
Dumnezeu! Fac prinsoare că prima operaţie a asistentului va fi mai bună dec�t a 51-a 
a operatorului care n-a ucenicit sub supravegherea pe care o aduce o asistenţă 
prelungită. �n această privinţă, internatul este o şcoală ne�ntrecută de pregătire şi 
perfecţionare. Eu aş vrea să merg �nsă mai departe; �ntocmai după cum marinarul 
�ncepător face �nconjurul lumii �nainte de a fi primit cu adevărat �n meserie, tot astfel 
aş dori ca internii �n chirurgie, la sf�rşitul celor patru ani de ucenicie, să petreacă o 
vreme prin celelalte servicii unde se operează. Această ucenicie chirurgicală, �n clipa 
c�nd se desăv�rşeşte o pregătire, ar fi nespus de rodnică şi foarte bogată �n 
�nvăţăminte, ea ar duce la �mpărtăşirea chirurgului �ncepător şi din alte potire dec�t 
numai din acelea ale primilor patru dascăli, oric�t de pricepuţi i-am socoti.

N-aş cere �nsă ca de dragul �nmulţirii legăturilor cu ceilalţi chirurgi să se 
micşoreze durata stagiului de intern �ntr-un serviciu.

Pentru o bună colaborare �ntre chirurg şi ajutorul său, un an reprezintă timpul 
cel mai scurt necesar elevului pentru ca să păstreze �nr�urirea primită de la dascălul 
său; aceasta at�t pentru c�ştigul internului, c�t şi al bolnavilor! Pentru şeful de 
serviciu ar fi fără �ndoială mai de folos un ajutor care nu se schimbă, căci acesta l-ar 
scuti să tot �nceapă periodic acelaşi proces de adaptare cu noii veniţi, proces adesea 
anevoios şi neplăcut. Dar trebuie să aibă şi şeful de serviciu puţină renunţare de sine; 
să jertfească puţin din tihna �n folosul unui număr de aleşi �n necontenită devenire şi 
să se �nnoiască pre sine prelungindu-se �n s�nul unui tineret care abia aşteaptă ca să 
apuce la r�ndu-i făclia  ştiinţei; această jertfă este dealtfel răsplătită din plin prin 
s�ngele nou pe care-l primeşte şeful serviciului �n fiecare an c�nd i se schimbă 
internii. Astfel, dascălul găseşte o garanţie �mpotriva deprinderilor primejdioase şi �şi 
asigură o continuitate mereu �nnoită prin această supraveghere a noilor veniţi.

2. GESTUL CHIRURGICAL
Gestul chirurgical trebuie să cuprindă �n acelaşi timp putere, precizie şi 

delicateţe.
Puterea măsurată, potrivită cu scopul urmărit şi mereu supravegheată spre a 

preveni alunecarea primejdioasă a instrumentelor sau degetelor. Planurile anatomice 
şi ţesuturile trebuie decolate, nu smulse! Pentru a desăv�rşi eliberarea unui ţesut, vom 
folosi pe r�nd bisturiul, foarfecă și degetele; bisturiul și foarfeca sub observaţie 



vizuală, iar degetele acolo unde privirea nu pătrunde; de altfel nişte degete destoinice 
ştiu să vadă foarte bine!

Precizie de asemenea şi prin acest cuv�nt �nţelegem o metodă fără erori �n 
atacarea, punctului fără a risipi eforturile la �nt�mplare. Să ne ferim de c�rpăceală şi 
de lucru improvizat. Pentru aceasta �nainte de a utiliza instrumentul ori m�na, să 
lucrăm cu ochii! �ntr-un cuv�nt, �nainte de a ne repezi la executarea operaţiei, să 
judecăm situaţia dintr-o aruncătură de ochi pătrunzători; prin ea se observă aşezarea 
organelor, modificările pe care le-au suferit leziunile. Astfel ne vom �ndrepta atacul şi 
eforturile tocmai �n punctul �n care trebuie, orient�ndu-ne după repere anatomice 
ocolind şi cruţ�nd zonele primejdioase.

In sf�rşit delicateţe, ea fiind măsura puterii şi a preciziei, pentru că efortul nu 
trebuie să fie niciodată brutal, ci progresiv. Omul pe care �l operăm trebuie să fie 
menajat chiar dacă este anesteziat. Gingăşia mişcărilor se dob�ndeşte uşor c�nd 
operăm pe cineva sub anestezie locală, �ntruc�t ea face să dispară durerea, dar 
păstrează simţul tactil; bolnavul care suferă fără  să se pl�ngă un gest de aceeaşi
intensitate dar �ndeplinit progresiv, se �mpotriveşte numaidec�t oricărei mişcări 
brutale sau repezite.

�n chirurgie are mare �nsemnătate o anumită �ncetineală a mişcărilor care nu 
este o pierdere de timp şi pe care o preţuiesc mai mult dec�t scamatoriile pripite, chiar 
dacă par făcute cu �ndem�nare, deoarece acestea �şi bat joc de organe şi de ţesuturi. 
Insă �ncetineala să nu fie semn de şovăială, nici de b�jb�ială, ci numai o delicatețe a 
atingerii, izvor�tă din prevedere şi respect pentru ţesuturi. Trebuie să ne placă 
�nfăptuirea fără greşeli pentru că astfel uşurează reparaţia spontană a ţesuturilor, 
micşorează pericolul de infectare (chiar dacă este ne�nsemnată) şi limitează posibilele
complicaţii. Să nu uităm că operaţia este un traumatism şi că depinde de noi ca ea să 
răm�nă un traumatism bl�nd, adică unul dintre acelea ale cărui urmări să fie �n parte 
neutralizate de către felul nostru de a ne purta cu elementele anatomice care vor 
efectua reparaţia.

3. DISPOZIŢIILE GENERALE �N VEDEREA ACTULUI OPERATOR
Internul care soseşte proaspăt �n serviciile noastre, este un �ncepător şi nu-i voi 

reproşa că nu ştie să se spele bine pe m�ini, să �mbrace cum trebuie halatul steril sau
să-şi ia corect mănuşile. 

Nota traducătorului (CI Ghițescu): Să amintim totuşi spusele profesorului 
Emile Forgue: „toate amănuntele au �nsemnătate �n materie de asepsie operatorie, iar 
ea �ncepe din spălător, dacă nu chiar din dulapul cu haine! De pildă spălarea m�inilor 
trebuie să se facă de sus �n jos, de la degete spre cot şi astfel �nc�t partea spălată să nu 
fie murdărită de apa de clătire. Şi apoi, mănuşa de cauciuc, aşezată cu mănecuţa 
suflecată, va fi apucată cu m�na opusă acoperită de o compresă sterilă", iar nu ca o 
mănuşă de călărie!” Profesorul Emile Forgue adăuga: „Este de la sine �nţeles că, 
mulţumită obişnuinţei, aceste gesturi zilnice se �ndeplinesc automat, fără să le mai 
băgăm �n seamă; cu toate acestea, trebuie să avem ochii aţintiţi asupra tuturor 
preparativelor, mai ales că minutele dinaintea intervenţiei sunt clipe grave, clipe c�nd 
g�ndirea se concentrează către acţiunea care va �ncepe �n cur�nd, iar chirurgul răm�ne 
dator să vegheze pentru a fi �n stare să �nlăture orice greşeală. �n psihologia 
operatorului aceste momente reprezintă o stare de atenţie, ba chiar de reculegere, care 
ar fi interesant de analizat, iar �n ceea ce mă priveşte am avut deseori dorinţa ca un 
pictor, psiholog pătrunzător, să aştearnă �n vopsele chipul chirurgului �n această fază 
decisivă de răspundere conştientă". (Nota traducătorului, CI Ghițescu).



�mi �nchipui prin urmare că toate acestea au fost săv�rşite după toate
principiile asepsiei desăv�rşite şi că ne aflăm �n faţa mesei de operaţie gata să 
�ncepem lucrul. Se pune o ultimă �ntrebare, aceea a numărului de ajutoare. Obiceiurile 
noastre franţuzeşti sunt pornite să se mărginească la c�t mai puţine; unul pentru 
operaţiile obişnuite şi cel mult două pentru cele mai grele. Or�nduirea instrumentelor 
trebuie s-o facă �nsuşi chirurgul, pe masa ajutorului să nu se găsească dec�t comprese, 
c�mpuri, două pentru hemostază, una de disecţie şi o pereche de foarfece. C�t mă
priveşte, preţuiesc mult, limitarea numărului de ajutoare. Răspunderile trebuie 
răsfr�nte asupra c�tor mai puţini.

Nu �ngrămădiţi pe mese mormane de instrumente, căci două treimi dintre ele 
nu vor fi nici măcar atinse; �n schimb, vor acoperi c�mpul de acţiune şi vor ascunde 
instrumentul trebuitor; �ndeobşte, acesta se ascunde tocmai �n clipa c�nd ai mai multă 
nevoie de el! Masa cu instrumente să fie desăv�rşit or�nduită, iar pentru aceasta 
numărul instrumentelor necesare să fie şi el mic; instrumentele speciale vor fi şi ele 
aşezate �ntr-o cutie aparte, la adăpost de orice atingere, �ntruc�t ele nu folosesc dec�t 
�ntr-un moment anumit şi scurt al operaţiei.

�nsuşiţi-vă orice or�nduire doriţi, dar ea să răm�nă totdeauna aceeaşi; numai 
aşa veţi izbuti să apucaţi foarfeca sau pensa aproape fără să vă �ntoarceţi, deoarece le 
cunoaşteţi mai dinainte locul. Instrumentele pentru timpii septici se vor aşeza fie �ntr-
o cutie, fie �ntr-un colţ al mesei.

�n timpul operaţiei odată instrumentul folosit aşezaţi-l �napoi la locul său; nu 
răsturnaţi" or�nduirea �nsuşită, ci dimpotrivă respectaţi-o cu o disciplină riguroasă. 
Stăruiesc din răsputeri asupra acestui amănunt, deoarece el reprezintă un obicei greu 
de respectat, iar respectarea ei cere o atenţie permanentă mai ales �n timpul 
intervenţiilor mai dificile; această disciplină apare ca o minunată educatoare a 
stăp�nirii de sine şi te �ndeamnă la răbdare şi precizie.

Nota traducatorului (CI Ghițescu): Autorul a fost elev al şcolii franceze de 
chirurgie, care nu folosea asistente instrumentare. Astăzi majoritatea şcolilor 
chirurgicale din lume folosesc asistente ca ajutoare valoroase care ştiu ordinea de 
aşezare a instrumentelor �n funcţie şi de tipul de operaţie ce urmează a fi efectuat.
Aportul acestora �n desfăşurarea corectă a actului chirurgical este de necontestat.

La unele operaţii de mai mare amploare se folosesc chiar două asistente 
instrumentare mai ales la acele intervenţii operatorii care se fac �n două echipe, spre 
exemplu amputaţia de rect �n două echipe. �n privinţa ajutoarelor, dacă la operaţiile 
obişnuite: hernii, apendicite, eventraţii etc, chirurgului �i e suficient un singur ajutor 
pe l�ngă asistenta instrumentară, la operaţiile mari: pelvectomii, rect, diferite 
localizări ale cancerului, care necesită uneori rezecţii largi, echipa chirurgicală va fi 
formată pe l�ngă operator, două ajutoare şi de una-două asistente instrumentare (nota 
traducătorului, CI Ghițescu).

Găleata să fie la �ndem�nă pentru a primi compresele folosite; �nvăţaţi-vă să 
aruncaţi chiar �n ea şi nu pe jos la �nt�mplare. Aceasta este mai �nt�i o chestiune de 
curăţenie şi de ocrotire a mediului �n care operaţi, iar apoi o deprindere folositoare, 
căci cuprinde gingăşie şi răbdare; am�ndouă duc la stăp�nirea profesiunii. Ajutorul să 
facă acelaşi lucru şi cu aceeaşi stăruinţă; să-şi aşeze instrumentele, firele şi acele �n 
locuri anumite, acoperindu-le cu un c�mp �ndoit; compresa nu va fi lăsată din m�nă 
dec�t �n afara c�mpului operator c�nd o aruncă �n găleata anume pregătită pentru ea. 
El veghează ca �n c�mpul operator să domnească bună or�nduială, atrage luarea 
aminte asupra rupturilor mănuşii şi are grijă ca instrumentele, compresele şi capetele 
de fire să nu se t�rască fără nici un rost pe toată �ntinderea plăgii.



De cele mai multe ori ajutorul se aşează �n faţa chirurgului, st�nga lui fiind �n 
faţa m�inii drepte a acestuia, această poziţie a ajutorului facilitează efectuarea 
suturilor operatorului. Astfel, o cusătură pe muchie trebuie �ntinsă cu m�na st�ng', iar 
capătul firului trebuie să fie prezentat cu dreapta.

Nota traducătorului (CH Ghițescu): Această cusătură, numită pe franţuzeşte 
„surjet", mai poartă �n limba noastră şi numele de „cusătură cojocărească”. (nota 
traducătorului)

Chirurgul �şi va �ndruma prin urmare cusătura de la dreapta spre st�nga (afară 
de cazul c�nd nevoia cere altfel) pentru ca ajutorului să-i fie uşor a �ntinde cusătura 
făcută; altfel vom vedea că m�inile se �ncrucişează ne�ncetat, acoperă mereu c�mpul 
operator, iar aspectul este c�t se poate de neplăcut. Asupra cusăturilor voi mai reveni 
mai t�rziu; deocamdată am vorbit de ele �n treacăt şi numai pentru a arăta poziţia 
ajutorului faţă de chirurg. 

Nota traducătorului (CI Ghițescu): Ţinuta chirurgului şi a ajutorului trebuie să 
fie liniştită şi ne�ncordată, nemobiliz�ndu-se tot timpul c�mpul operator; coatele şi 
pumnii, nici chiar m�inile, să nu se reazeme de bolnav; orice atingere fără rost trebuie 
�nlăturată căci vedem �n ea totdeauna o primejdie şi aduce uneori bolnavului neplăceri 
respiratorii. Am sfătuit �ntotdeauna pe elevii noştri să se obişnuiască să ţină �n timpul 
operaţiei coatele lipite de corp. Mişcările chirurgicale trebuie să se petreacă - �ntocmai 
ca la scrimă şi călărie - mai mult �n �ncheieturile pumnilor şi ale degetelor dec�t �n ale 
coatelor şi ale umerilor. Gesturile c�ştigă astfel �n eleganţă şi precizie, iar contactele 
septice sunt mai uşor de �nlăturat. (nota traducătorului).

Ajutorul să stea c�t mai �n umbră faţă de lumina lămpii scialitice şi să nu 
�mpiedice tot timpul c�mpul de observaţie al operatorului c�nd cu m�inile, c�nd cu 
capul, ba chiar şi cu trupul! M�inile lui să nu acopere c�mpul operator; o ligatură se 
face cu v�rful degetelor. Este cazul să amintim că degetele trebuie să lucreze mai mult 
dec�t m�inile şi aş putea aminti această minunată frază de spirit a maestului meu 
Poirier care cerea ajutorului dintr-o dată trei mişcări. Acesta, descurajat, izbucneşte: 
„Dar n-am dec�t două m�ini!". „Este adevărat", a spus Poirier, „dar aveţi zece 
degete".

4. INCIZIILE
Inciziile părţilor moi se vor face pe măsura operaţiei ce o avem �n vedere şi

potrivit cu organul la care dorim să ajungem; ele vor menaja c�t mai mult cu putinţă 
elementele anatomice şi anume vase, nervi şi muşchi; vasele pentru a micşora 
necesitatea hemostazei, nervii spre a păstra ţesuturilor troficitate, iar muşchii pentru a 
respecta forma, funcţia şi tonicitatea regiunii.

Incizia trebuie să fie destul de lungă pentru a permite inspecţia leziunilor şi 
respectiv mai lungă la oamenii graşi dec�t la cei slabi. Chirurgia nu trebuie să dea 
impresia unei prestidigitaţii oarbe �nfăptuită printr-o incizie mică şi str�mtă, deoarece, 
pentru a aprecia leziunile şi a hotăr� cu discernăm�nt ceea ce trebuie să facem, este 
nevoie �nt�i să vedem şi numai după aceea putem �ncepe lucrul. Ştiu că chirurgul are 
ochi �n v�rful degetelor, dar aceştia sunt ochi de tactică, nu de strategie: �nt�ietatea 
trebuie s-o aibă ochii adevăraţi şi ei vor cerceta c�mpul operator �naintea m�inilor!

De aceea nici un fel de grabă şi precipitare: degetele şi m�inile să nu se 
strecoare cu greu printr-o incizie insuficientă; aceasta răm�ne mai degrabă o piedică 
pentru o apreciere grăbită a c�mpului operator.

Faceţi incizii c�t mai �ngrijite, fără şovăire şi dintr-o singură trăsătură, fără
�nclinări, iar pe pielea bine �ntinsă bisturiul să fie orientat cu lama perpendicular. Se 
incizează plan după plan (�ntocmai cum scrie la cartea de anatomie) şi fiecare plan 



dintr-o dată spre a nu face �ncrucişări, dinţi de fierăstrău sau sinuozităţi; numai astfel 
reparaţia este uşoară şi rapidă, iar cicatricea va fi de o calitate mai bună.

Incizia va fi lungă la piele, mai puţin lungă pe aponevroze şi mai scurtă pe 
muşchi; cum �nsă incizia profundă este aceea pe care ne bizuim, lungimea inciziei 
cutanate se va măsura după cea din ad�ncime.

Nu-i bine să �ntrerupem incizia spre a face ne�nt�rziat hemostaza: să ne 
mulţumim cu �ndepărtarea delicată si progresivă a marginilor rănii prin apăsarea cu 
degetele departe de incizie, aşa cum face şi ajutorul �n partea lui. Aşezăm apoi c�te o 
compresă de-a lungul fiecărei margini care s�ngerează; ele sunt suficiente pentru a 
face hemostaza p�nă ce terminăm cu secţiunea tuturor planurilor şi va proteja �n 
acelaşi timp suprafeţele s�nger�nde de orice atingere primejdioasă.

5. HEMOSTAZA ŞI LIGATURILE
De �ndată ce am terminat de făcut incizia, �ncepem hemostaza definitivă. Să nu 

ne mulţumim a pune pense hemostatice pe vasele care s�ngerează, ci să facem imediat 
o hemostază prin ligaturi. Şi aceasta, pentru două motive: pe de o parte eliberăm 
c�mpul operator de instrumente, iar pe de altă parte dacă punem ligaturi chiar de la 
�nceputul intervenţiei, apoi marginile plăgii sunt ferite de orice infecţie, �ntruc�t 
mănuşile şi instrumentele au fost �n contact cu organele, uneori septice. Apoi, o pensă 
agăţată de un vas parietal se poate desprinde �n timpul altor mişcări operatorii; p�nă 
una alta vasul nu s�ngerează, pentru că a fost pensat şi de aceea nu- căutăm spre a-l
prinde din nou. El va s�ngera �nsă abia după ce incizia va fi suturată, d�nd naştere la 
hematoame - cu toate urmările lor neplăcute.

Deci, a lega vasul imediat după terminarea inciziei, este o regulă minunată pe 
care a-şi dori-o generalizată la �ntreaga operaţie. Dar şi mai mult: căpătăm prin 
aceasta şi o garanţie �mpotriva flebitelor, căci trebuie să nu uităm că forcipresura 
produce un traumatism vascular. Dacă pensarea vaselor se prelungeşte, apoi ea 
primejduieşte vitalitatea bontului vascular, care mai pe urmă se necrozează. Dacă 
mediul este �ntr-adevăr steril, ea va fi o necrobioziă aseptică, �nsoţită de resorbţii 
toxice; c�nd ligaturile sunt rare, această resorbţie va fi de mică �nsemnătate, dar �n 
cazul c�nd ligaţurile sunt numeroase, atunci micile focare de resorbţie se �nmulţesc, 
iar efectele lor se adună. Ori �ntr-un c�mp operator (care esfe un mediu de cultură 
desăv�rşit), nu se poate �nfăptui, niciodată o asepsie absolută, iar din această cauză 
micile focare de necrobioză se transformă �n mici focare de sfacel, izvor de infecţii. 
Sub efectul forcipresurii prelungite, cheagul din vas se urcă mai sus, iar dacă 
�nt�rziem puţin cu ligatura, apoi aceasta nu se mai face pe un vas cu tunici sănătoase, 
ci pe un cheag format şi poate chiar infectat.

Toate aceste argumente vin �n sprijinul ligaturii imediate. Aş adăuga chiar că, 
ori de c�te ori se poate, prefer ligatura directă forcipresurii prealabile; acesta este 
motivul că (după pilda maestrului meu H. Hartman) �mi �ngădui să leg un pedicul
trec�nd firul cu acul, �nainte ele a-l secţiona şi să pun pensă numai pe acel capăt al 
pediculului care se �ndepărtează odată cu piesa operatorie.

Merg mai departe uneori, �mpotriva forcipresurii, �nc�t secţionez vasele �ntre 
două ligaturi, chiar dacă una din ele părăseşte c�mpul operator odată cu piesa; o pensă 
stinghereşte totdeauna mobilizarea piesei sau organului pe care-l scoatem; mai mult: 
ea poate c�dea sau este smulsă �n timpul manevrelor; un fir este totdeauna mai sigur.



6. LIGATURILE
N-am părăsit �ncă hemostaza peretelui; aici nu poate fi vorba de pediculi, ci 

numai de vase tăiate �n rasul plăgii; pentru a face o ligatura bună, vasele trebuie �nsă 
pediculizate cu pensa.

Mulţumită compresei aşezate pe marginile de secţiune, putem identifica uşor 
vasele mici a căror s�ngerare a �ncetat, de acelea care au nevoie de ligaltrură: acestea 
se reduc la 4-5. Unele dintre aceste arteriole se află chiar l�ngă marginea pielii, altele 
sunt mai profunde. Nodul firului se face �ntotdeauna către partea opusă pielii, altfel 
acesta formează o denivelare, care �ngreunează alăturarea buzelor cusute şi poate 
�ntreţine o dehiscenţă mică, pe unde plaga operatorie se infectează �n timpul 
cicatrizării cu microbi din afară.

Vasele de partea chirurgului vor fi legate de ajutor, cele de pe cealaltă parte se 
vor lega către operator; �n am�ndouă cazurile nodul va privi spre fundul plăgii.

Dacă vasul se află aproape de suprafaţă, alegerea pensei hemostatice nu are 
mare �nsemnătate, iar pensa subţire a lui Kocher este foarte bună, căci primul nod 
trece uşor dincolo de v�rful ei. C�nd vasul se găseşte �n profunzime şi se 
exteriorizează cu greutate, este mai bine să folosim pensa lui Terrier sau pe aceea a lui 
Spencer, �ntruc�t ele au v�rfuri rotunde şi groase peste care primul nod alunecă 
singur, fără a mai fi nevoie de aplecarea pensei pentru a  prezenta  ajutorului vasui ce 
trebuie legat.

Dăm toate aceste amănunte pentru a arăta că operatorul, dacă vrea să fie bine 
ajutat, nu trebuie să �ngreuneze la nesf�rşit sarcina asistentului. Un vas, odată prins �n 
pensă trebuie prezentat ajutorului �n direcţia bună: pentru trecerea firului către el 
direct, iar pentru dirijarea firului, apleacă v�rful pensei către ajutor. �n felul acesta, 
primul nod trece cu uşurinţă dincolo de v�rful pensei pe care ajutorul �l are tot mereu 
sub ochi. Un bun mijloc de a face ca nodul să alunece uşor acolo unde trebuie este 
acela de a pune pe acelaşi vas două pense pe care le opune apoi pentru ligatură v�rf la 
v�rf.

Vorbind despre alegerea penselor am atins �n treacăt chestiunea materialului 
pentru ligatură. Răm�ne să spunem c�teva cuvinte despre fir şi mijloacele de a ne 
servi de el.

Nu voi �ncepe iarăşi discuţia privitoare la �nt�ietatea firelor resorbabile asupra 
celor neresorbabile sau dimpotrivă, căci ţin să respect obiceiurile, ba chiar şi 
argumentele fiecăruia. Voi mărturisi numai că �n practica mea fac distincţie pentru 
această alegere �ntre chirurgia parietală şi a membrelor, faţă de chirurgia viscerală, 
precum și �ntre chirurgia �n mediul aseptic şi cea din mediul septic.

�n chirurgia parietală şi a membrelor se folosesc fire resorbabile, �mpreună cu 
cele neresorbabile temporare; pe acestea din urmă le scot de�ndată ce s-a făcut 
cicatrizarea şi anume prin mijloace obişnuite, adică fără vreo intervenţie specială. 
Pentru chirurgia viscerală şi mai ales cea digestivă, socotesc alegerea ca fiind fără 
�nsemnătate, iar �n ceea ce mă priveşte �ntrebuinţez cu plăcere firul de in care se 
sterilizează mai uşor dec�t mătasea. �nsă pentru orice hemostază �n vecinătatea 
pancreasului sfătuiesc cu stăruinţă folosirea firului de in, căci catgutul poate fi digerat 
de către sucul pancreatic, duc�nd la hemoragii secundare foarte primejdioase.

La refacerea parietală la subiecţi slabi, a eventraţiilor, a herniilor se vor folosi 
fire neresorbabile; acestea se vor aşeza numai pe straturile profunde, departe prin 
urmare de piele şi de ţesutul celular subcutanat.

Spre a ne pune la adăpost de fistulele anastomotice şi de eliminările t�rzii a 
firelor neresorbabile, este de dorit ca �n mediul septic să nu �ntrebuinţăm material 
neresorbabil;



Grosimea şi trăinicia firelor se socotesc �n funcţie de mărimea pediculilor; aici
este rolul ajutorului ca să judece situaţia dintr-o aruncătură de ochi şi să facă la 
repezeală o alegere potrivită; �n principiu �nsă, un fir subţire şi rezistent este mai bun 
dec�t unul gros, căci acesta din urmă se deznoadă mai uşor.

Pe c�t este posibil, ne vom feri de pediculi voluminoşi; odată ligatură făcută, 
este mai bine să mai tăiem din pediculi pentru a nu lăsa deasupra ligaturii un capăt 
lung sortit necrobiozei.

După ce a ales un fir de grosime potrivită, ajutorul se �ncredinţează printr-un 
gest rapid de calitatea şi trăinicia lui şi apoi face ligatura. Aceasta se efectuează cu 
v�rful degetelor �n apropierea vasului, dar cu m�inile afară din plagă. Nodul se st�nge 
printr-o tracţiune divergentă a degetelor; ele trebuie să se găsească �nsă �n apropierea 
vasului pentru a fi str�ns corect, fără a pune �n joc elasticitatea firului pe o lungime 
prea mare, �ntruc�t acesta se rupe.

Ligaturile mai importante trebuie să cuprindă trei noduri suprapuse: primul 
nod trebuie str�ns p�nă la refuz, căci el este nodul care striveşte ţesuturile; al doilea 
este un nod sprijin, iar cel de-al treilea de siguranţă; acestea pot fi str�nse cu mai 
puţină tărie.

Nimic nu-i mai supărător pentru chirurg, dec�t un nod care se rupe; ori, p�nă 
la urmă poţi să rupi firul la nodul dint�i, dar nu-i �ngăduit niciodată să-l rupi la 
celelalte două.

Afară de cazul că firul este de o calitate cu totul inferioară (şi acesta trebuie 
�ncercat de către ajutor �nainte de a �ncepe ligatura) capetele str�nse �n apropierea 
vasului se vor rupe rar chiar şi la primul nod; presiunea potrivită şi metodică a 
celorlalte două - dacă aceasta se face continuu, fără smuncituri - nu va fi niciodată 
urmată de ruptura firului. Şi apoi, �ncă ceva: un nod făcut pe dos se rupe uşor, căci se 
răsuceşte firul; un nod drept nu se rupe. .;

De aceea faceţi noduri drepte! nu-i vorba aici de fantezie sau de exigenţă fără 
rost; un nod drept nu se rupe, un nod drept nu se desface, ci este un nod temeinic, bine 
str�ns şi care ţine!

Ajutorul trebuie să �nveţe să facă aceste noduri drepte, fără a-şi răsuci m�inile 
şi fără �ntortocheri nefolositoare; a face noduri drepte nu-i dec�t un joc al degetelor 
ușor de deprins; nodul poate fi făcut oricum, dar gesturile trebuie să inspire 
�ntotdeauna simplitate, rapiditate şi eleganţă.

Este corect că o ligatură cu fir de catgut, material elastic, cere neapărat nodul 
drept, pe c�nd nodurile de in sau mătase nu alunecă uşor chiar dacă sunt făcute pe 
dos; nu este mai puţin adevărat �nsă, că un nod drept, valorează �ntotdeauna mai mult 
dec�t unul �ntors, iar o prindere bună trebuie folosită pentru orice ligatură. O altă 
măsură neapărat necesară pentru ca nodul să răm�nă bine str�ns, este aceea de a nu 
modifica poziţia firelor, trăg�nd de capetele lor in timpul �ncrucişării pentru a efectua 
nodul următor; prin urmare smuciturile, tracţiunile nepotrivite şi �ntreruperile, des 
repetate asupra capetelor de fir desfac primul nod, �i slăbesc str�nsura, iar ligatura nu 
poate fi eficientă, �ntr-adevăr, un nod slăbit nu mai face hemostaza vasului legat; din 
fericire c�nd str�ngem al doilea nod, firul se rupe silindu-ne s-o luăm de la �nceput. Să 
nu uităm �nsă că reluarea manevrei nu valorează niciodată c�t lucrul făcut bine de la 
�nceput; prinderea din nou a vasului cu pensa hemostatică este anevoioasă, ajung�nd 
adesea să lase �n fundul plăgii o ligatura �ndoielnică.

Spre a nu modifica nodul de str�ngere, care este şi cei mai �nsemnat �n timpul 
�ncrucişării capetelor firelor pentru nodul următor, ajutorul nu va trage cu putere 
capetele firelor, dec�t �n ultima clipă, atunci c�nd nodurile se ating; fixarea este acum 
deplină, iar cel de-al treilea (nodul de siguranţă) se poate face repede şi fără pericol. 



Nodul de siguranţă ne permite tăierea ,c�t mai scurtă a capetelor firului, fără ca 
ligatura să se desfacă aşa că nu mai suntem obligaţi să lăsăm să plutească �n rană 
capete de noduri prea lungi.

Capetele nodului pot fi tăiate de către ajutor, sau acesta le prezintă reunite şi 
bine �ntinse foarfecelor chirurgului. Dar făc�nd aceasta, ajutorul va avea grijă ca m�na 
sa să nu �mpiedice privirea operatorului spre punctul pe care acesta trebuie să-l atingă 
cu foarfeca; o lovitură scurtă de foarfecă peste degete �i va aminti numaidec�t 
ajutorului această regulă! Prezentarea capetelor se va face fără tracţiune căci astfel se 
traumatizează vasul şi se poate smulge ligatura. 

Ligaturile dificile, profunde şi primejdioase, vor fi �nfăptuite chiar de către 
chirurg: va suporta mai uşor ne�ndemănarea personală, iar răspunderea cade 
nemijlocit �n sarcina operatorului!

Ajutorul să nu-şi �nchipuie niciodată că o pensă hemostatică este o pensă de 
tracţiune sau un depărtător. Pensa hemostatică nu este niciodată bine fixată �n ţesuturi; 
dacă se trage de ea - chiar foarte uşor - ajutorul smulge vasul şi răm�ne cu pensa �n 
m�nă: traumatism fără rost şi hemostază neizbutită!

O pensă hemostatică trebuie să at�rne de ţesuturi prin propria-i greutate, iar 
dacă ne �ncurcă, nu avem dec�t s-o �nlocuim printr-o ligatură.

Faţă de unele ligaturi �n ţesuturi friabile - cum ar fi de pildă ţesutul muscular -
ajutorul trebuie să fie foarte atent: nu vom trage de pense, ci le vom susţine numai, iar 
ligatura se va face fără apăsare şi fără tracţiune. Dacă se poate, vom trece firul cu acul 
prin aponevroza vecină, căci astfel, ligatura va avea un punct de sprijin temeinic, iar 
prin st�ngere nu ajungem să zdrenţuim ţesutul muscular.

Trebuie să ducem nodul către vas, iar nu să tragem vasul spre ligatură. C�nd se 
trage nodul, ajutorul are totdeauna tendinţa de a �ntinde firele �ntr-un plan mai 
apropiat de el dec�t de locul unde trebuie să se plaseze ligatura; de aceea coarda se 
apropie de orizontală şi �n clipa c�nd se dă drumul pensei, nodul este tras brusc �n sus 
şi smulge vasul. Tocmai pentru a ne feri de acest incident, spun mereu, că ligatura 
trebuie să ajungă la vas şi să se str�ngă apoi �n acelaşi plan cu vasul. Dacă vasul este 
prea profund, pentru a-1 putea str�nge �n apropierea lui vom aşeza un deget �n 
profunzimea rănii, spre a ţine nodul pe loc �n vreme ce m�na cealaltă (folosind celălalt 
capăt pe o lungime mai mare), va servi la str�ngerea nodului de la distanţă. Această 
manevră de necesitate este delicată căci acţion�nd asupra unei lungimi de fir mai 
mare, ea pune �n joc elasticitatea firului şi �l poate rupe.

Pensa hemostatică nu trebuie desprinsă de pe vas dec�t atunci c�nd primul nod 
a fost bine str�ns: după ridicarea pensei �nsă, ajutorul să nu se oprească din str�ns, 
căci ţesuturile eliberate dintre capetele pensei permit �ncă str�ngerea nodului. �nainte 
de a desprinde pensa, chirurgul se va �ncredinţa că nodul a trecut dincolo de v�rful ei; 
dacă din �nt�mplare nodul se găseşte �ncă deasupra v�rfului instrumentului, atunci sau 
desfacem nodul şi prindem cu pensa ţesuturile pediculiz�ndu-le mai bine, ori răsucim 
parţial pensa, �n vreme ce ajutorul nu se opreşte din str�ns; torsiunea care se adaugă la 
forcipresură, alungeşte vasul şi uşurează alunecarea nodului dincolo de v�rful pensei.

C�teodată, după ce am treminat ligatura, se prind capetele lungi ale firului �ntr-
o pensă, care ne ajută drept punct de regăsire. Dacă avem de-a face cu pediculi 
trainici, care pot fi m�nuiţi fără teamă de ruptură, această conduită nu prezintă nici un 
neajuns; dacă pediculii sunt de consistenţă slabă, atunci este mai bine să tăiem imediat 
capetele firului spre a nu fi cumva tentaţi, fie din nevoie, fie din nebăgare de seamă, a 
le folosi drept tractoare, lucru primejdios at�t pentru ligatură, c�t şi pentru vas.

Str�ngerea nodului trebuie să fie ne�ntreruptă, din ce �n ce mai tare, fără 
smucituri şi fără zguduituri. Este şi cel mai bun mijloc de a �ncerca trăinicia firului şi 



de a atinge punctul maxim de tensiune, pentru ca ligatura să fie reuşită, punct pe care 
nu trebuie să-1 depăşim, dacă ţinem ca firul să nu se rupă. Senzaţia că acest scop a 
fost atins o avem �n v�rful degetelor şi cu timpul ea devine obişnuinţă. Condiţia de a o 
simţi cum trebuie constă �n aceea ca ligatura să fie făcută cu v�rful degetelor �n 
vecinătatea nemijlocită a nodului; cu timpul ea devine obişnuinţă.

Ajutorul trebuie să aprecieze lungimea firului  după ad�ncimea la care se face 
ligatura: fir scurt pentru ligaturile superficiale, fir lung pentru cele din profunzime; �n 
am�ndouă cazurile această apreciere uşurează mişcarea m�inilor, care la suprafaţă 
�ncrucişează uşor firele, iar �n ad�ncime ajută la str�nsul nodului cu v�rfurile 
degetelor. Insistăm din nou, că este de dorit, ca să �mpingem nodul către vas, iar nu să 
aducem ţesutul către noi: lungimea potrivită a capetelor firului uşurează această 
manevră.

7. CUM SĂ FOLOSIM COMPRESELE
A şti să tamponezi este o adevărată artă; a tampona afară de cazul unor 

indicaţii aparte, nu �nseamnă nici a şterge, nici a freca: �nseamnă a absorbi lichidele cu 
ajutorul unei comprese, �ntocmai cum face buretele cu apa şi h�rtia sugativă cu 
cerneala.

Tamponarea �nlesneşte coagularea s�ngelui, fiind hemostatică prin ea �nsăşi, 
pe c�nd ştergerea �ndepărtează cheagurile �n plină formare mărind astfel s�ngerarea. 
Stergerea se foloseşte uneori pentru a identifica un vas care s�ngerează, de pildă, 
pentru că i s-a desfăcut ligatura; ştergerea are prin urmare indicaţii anumite şi de altfel 
foarte rare. Pentru toate aceste scopuri este mai bine să �ntrebuinţam comprese 
mototolite dec�t dintre cele �mpăturite, deoarece ele absorb mai uşor, fiind şi mai 
mici, cu ele putem face o tamponare numai �n punctul dorit.

�n cursul operaţiei tamponarea va fi deasă, rapidă şi hotăr�tă: ea nu trebuie nici 
să acopere, nici să �mpiedice vizualizarea c�mpului operator. Pentru aceasta, ajutorul 
va urmări cu luare-aminte mersul intervenţiei, tampon�nd �n punctul care s�ngerează 
sau care impune o curăţirea atentă. Tamponul nu se ține pe loc minute �ntregi, ci 
dimpotrivă se ridică cu grabă spre a �ngădui chirurgului să găsească �ntr-o secundă 
vasul care s�ngerează şi să-1 prindă �n pensă - manevră uşoară �ntr-un c�mp operator 
bine uscat printr-o tamponare corectă.

�n profunzimea plăgii este nevoie adesea să tamponăm cu o compresă prinsă 
�ntr-o pensă: compresa va fi mică pentru a fi m�nuită cuprecizie; permanent �nsă
printr-o mişcare rapidă, o presiune �ndestulătoare și o �ndepărtare tot rapidă.

Compresele vor fi schimbate des. Nu se va tampona mereu cu aceeaşi 
compresă �mbibată: aceasta absoarbe rău și - �n loc să absoarbă s�ngele din plagă -
umple mai degrabă c�mpul cu s�nge. Scopul nu este atins şi pe deasupra se măresc 
posibilităţile de infectare prin stoarcerea conţinutului dintr-o astfel de compresă.

Această schimbare a compreselor trebuie să fie şi mai deasă �n timpii septici ai 
unei operaţii: compresa va sluji numai o dată chiar dacă este numai abia �mbibată, de 
secreţii.

�n timpul unei suturi gastrice sau intestinale, ştersul marginilor de sutură este 
mai folositor şi mai indicat dec�t tamponamentul. Acest şters �nsă nu se face la 
�nt�mplare, căci �nsuşi bunul simţ dirijează direcţia: compresa se va plimba totdeauna 
dinspre părţile cusute către cele �ncă deschise. Compresa va fi folosită o singură dată 
pentru a nu transpune spre seroasă microbii cu care s-a �ncărcat �n timpul mişcării de 
ştergere de dinainte.



8. CÂMPUL OPERATOR
C�mpul operator este protejat şi mărginit cu cearceafuri sterilizate care poartă 

şi ele tot numele de „c�mpuri".
Pielea fiind �ntotdeauna de o sterilizare �ndoielnică, un c�mp operator va fi cu 

at�t mai protejat de infecţii cu c�t regiunea de operat va fi limitată de c�mpuri: orice 
atingere cu pielea trebuie evitată, iar pentru aceasta este bine ca să nu răm�nă 
neacoperită dec�t numai regiunea necesară pentru incizie.

8.1. FOLOSIREA CÂMPURILOR
Protejarea c�mpului operator se poate face cu ajutorul a trei feluri de c�mpuri: 

cele dint�i, pe care le voi denumi c�mpuri fixe, au rostul de a feri plaga operatorie de 
la distanţă şi se aşează destul de aproape de linia inciziei. Aceste c�mpuri se prind de 
piele cu pense anume construite: pentru ca ele să nu ne st�njenească �n timpul 
operaţiei, este bine ca marginile c�mpului să fie răsturnate peste pense �n aşa fel �nc�t 
să le acopere.

Pe l�ngă aceste c�mpuri fixe, care vor răm�ne pe loc p�nă la sf�rşitul 
intervenţiei, afară numai dacă nu se murdăresc cumva din �nt�mplare, se trece, după 
ce s-a terminat  incizia, la o a doua izolare de c�mpuri. C�mpurile se vor aşeza chiar 
pe marginile plăgii �n aşa fel �nc�t să nu se vadă nici o părticică de piele: la inciziile 
abdominale c�mpurile se vor uni cu marginile peritoneului pentru a acoperi ţesutul 
celular şi muşchii, elemente anatomice mai uşor de infectat dec�t peritoneul. Prin 
mecanismul de contact şi absorbţie, aceste c�mpuri fac şi hemostaza vaselor mici ale 
pereţilor: ele se vor numi c�mpuri mixte şi se vor schimba ori de c�te ori se vor 
�mbiba prea tare.

�n sf�rşit, un al treilea fel de c�mpuri mai mici se vor �ntrebuinţa �n 
desfăşurarea diferiţilor timpi ai operaţiilor, fie pentru a proteja viscerele, fie spre a 
limita c�mpul operator �ntr-un anumit moment c�nd se impune această izolare, fie 
pentru a �nfăptui o hemostaza temporară: pe acestea le voi numi c�mpuri mobile; ele 
trebuie să fie parţial exteriorizate şi să iasă afară din plaga operatorie cu o anumită 
lungime, răm�n�nd astfel mereu la vedere spre a nu se pierde cumva �n fundul 
c�mpului operator. Aceste c�mpuri mobile se vor schimba c�t mai des şi �ntotdeauna
la �nceputul fiecărui timp operator nou.

Spre a m�nui cu uşurinţă toate aceste c�mpuri şi a le desfăşura cu uşurinţă, 
sfătuiesc un mic artificiu al lui de Martel: la două dintre colţurile c�mpului se cos 
două panglici vizibile: dacă tragem de ele, c�mpul se desfăşoară dintr-o dată fără 
pierdere de vreme şi fără manevre complicate.

8.2. EXPUNEREA CÂMPULUI OPERATOR
A expune corect un c�mp operator este unul dintre elementele de chirurgie 

desăv�rşită şi nu este totdeauna �nfăptuit fără cusur. Pentru aceasta ne servim de 
depărtătoare mobile şi de depărtătoare fixe.

Depărtătorul mobil este folosit mai ales �n timpul explorărilor, expune 
regiunea interesată inspecţiei şi uşurează o mişcare operatorie, acţion�nd uneori tot 
timpul intervenţiei.

Punerea �n poziţie şi orientarea depărtătorului trebuie făcute de către chirurg 
căci numai el ştie ce vrea să pună �n lumină şi să descopere: apoi el �l �ncredinţează 
ajutorului care-1 va menţine �n poziţia arătată de către operator. Ajutorul trebuie să 
urmărească atent intenţiile chirurgului spre a i se supune �ntocmai; va folosi acelaşi 
grad de tracţiune şi va menţine orientarea bună a instrumentului căci altfel totul 
trebuie luat de la �nceput.



Orice tracţiune a depărtătorului mobil va fi treptată, destul de mare spre a 
căpăta rezultatul dorit, destul de măsurată pentru a nu smulge sau dezlipi ţesuturile: 
rezistenţa lor va fi mereu apreciată şi menţinerea lor �n stare bună va fi menajată 
permanent.

Tracţiunea trebuie să fie ne�ntreruptă: ajutorul se va feri să facă din depărtător 
un fel de acordeon prin mişcări c�nd de tracţiune, c�nd de destindere. Este desigur 
obositor să depărtezi mereu cu acelaşi grad de tensiune: acest lucru este �nsă deosebit 
de util şi pentru a-1 �nfăptui corect, ajutorul �şi va lua poziţia cea mai comodă,
�mplinind efortul ce i se cere cu c�t mai puţină risipă de energie.

De altfel acest efort este adesea de scurtă durată; dacă el se prelungeşte, vom 
aşeza din vreme depărtătoare fixe, adică nişte valve care, fixate �ntr-un cadru metalic 
exterior, răm�n tot timpul �n orientarea dată la �nceput. Aşezarea lor cere unele măsuri 
de prevedere: chirurgul va veghea ca ele să nu dea naştere la traumatisme ale 
ţesuturilor sau la compresiuni prelungite care ar putea afecta vitalitatea acestora.

Depărtătorul mobil poate fi folosit nemijlocit pe ţesuturi deoarece presiunea 
lui este trecătoare; �ntre acesta şi valva depărtătorului fix vom aşeza �nsă o compresă, 
�n acest modi, menajarea elementelor anatomice este realizată mai bine, iar 
compresiunea instrumentului este tolerată pentru mai mult timp.

Uneori, �n cursul operaţiei avem de c�ştigat dacă folosim �n loc de depărtător
m�inile şi degetele ajutorului, �ntinz�nd peste ţesuturi un c�mp sau o compresă; �n 
acest caz ajutorul trebuie să-şi dea toată silinţa de a răm�ne �n umbră pentru ca m�na 
lui să �ndepărteze cu adevărat fără ca antebraţul şi cotul să �mpiedice vederea 
chirurgului ori să-i jeneze mişcările. De altfel, orice depărtare este o manevră activă 
care �naintează �n acelaşi pas cu operaţia şi cere din partea asistentului nu numai 
atenţie, dar şi spontaneitate.

Oricare ar fi varietatea depărtătorului el are �ntotdeauna forma unui c�rlig 
neted. Pentru ca prinderea ţesuturilor să fie desăv�rşită ajutorul apasă numai pe 
m�nerul depărtătorului, ţin�ndu-1 destul de ridicat: numai astfel v�rful răm�ne pe loc 
şi nu alunecă. Rezultă că tracţiunea nu trebuie să fie orizontală: �n acelaşi timp 
ajutorul trage de instrument şi �i ridică m�nerul. Astfel ţesuturile sunt �n acelaşi timp 
�ndepărtate şi desprinse de planurile din profunzimea c�mpului operator.

Tot cu scop de depărtătoare se mai folosesc unele pense zise pense-cleşte. Ele 
se fixează solid pe ţesuturile rezistente, dar au marele dezavantaj de a fi mai 
traumatizante dec�t depărtătoarele, iar uneori dilacerează formaţiile anatomice.

Pensele cleşte curbe fixate la capătul unei incizii parietale sunt folositoare �n 
timpul cusăturilor căci, cu ajutorul lor putem ridica peretele �ndepărt�ndu-1 de 
viscerele de dedesubt �n timpul trecerii acului şi firelor.

�n afară de aceste pense anumite, nici o altă pensă - fie de reper sau 
hemostatică - nu trebuie luată drept depărtător: ţesuturile pe care se aplică se vor 
zdrenţui, iar pensa se smulge; aceasta este o manevră dăunătoare bunului mers al unei 
operaţii.

Nota traducătorului (CI Ghițescu): Depărtătoarele fixe se sprijină de obicei pe 
un cadru de metal legat sau nu de masa de operaţie. Cele dint�i au de model 
depărtătorul lui Toma Ionescu căruia Gerota i-a adus modificări �nsemnate, �ntruc�t 
toate piesele sunt mobile pe nişte nuci, aşa că valvele pot căpăta uşor   orice  �nclinaţie  
dorim.   Un  depărtător  foarte bun este acela al lui Jean-Louis Faure pentru 
intervenţiile �n bazin: se compune dintr-o valvă Doyen fixată pe o furcă �ntre 
picioarele bolnavului şi un cadru abdominal. Depărtătoarele fără legătură cu masa 
sunt �n modele felurite: depărta tor Juvara, Gosset, Dartigues, Legueu etc. Am văzut 
pe profesorul Antoni Jurash folosind ca depărta tor abdominal o greutate mare 



nichelată legată printr-un lanţ trainic de o valvă lată cu ghiare; depărtarea peretelui era 
desăv�rşită (nota traducătorului).

9. EXTERIORIZAREA
A expune bine c�mpul operator este o �nsuşire temeinică şi valoroasă pentru 

oricare intervenţie chirurgicală, �n chirurgia viscerelor se adaugă exteriorizarea, care 
nu-i dec�t o expunere �n afara inciziei, menită să uşureze activitatea operatorului; 
acesta nu se oboseşte căut�nd ca �ntr-o f�nt�nă, iar manevrarea organelor c�ştigă �n 
uşurinţă, claritate şi siguranţă.

Exteriorizarea viscerelor nu trebuie căutată �nsă cu price preţ: ea se va folosi 
numai atunci c�nd organul, şi mai ales pediculii lui, nu sunt supuşi unor tracţiuni 
primejdioase. Prin urmare, �n unele cazuri, este mai bine să ne mulţumim cu o 
exteriorizare parţială, completată printr-un baraj de c�mpuri şi comprese.

10. CUSĂTURILE
Pentru xa să fie finalizate cu repeziciune şi �ndem�nare, cusăturile cer o 

sincronizare desăv�rşită �ntre mişcările chirurgului şi acelea ale ajutorului.
Nu voi stărui asupra punctelor separate: ele se aseamănă �ntru totul cu 

ligaturile. Voi aminti numai utilitatea şi siguranţa nodului drept şi �ncrederea pe care 
ne-o dă suprapunerea celor trei noduri: nodul de str�ngere, nodul de sprijin şi cel de 
siguranţă. Nu vă grăbiţi să tăiaţi de �ndată capetele firului care a slujit la efectuarea 
nodurilor, aceste două capete, prinse �mpreună �ntr-o pensă �ntind şi prezintă bine 
cusătura pe cale de finalizare, pentru că marginile plăgii se exteriorizează şi se alătură, 
uşur�nd astfel trecerea acului.

Uneori marginile plăgii de suturat nu se alătură dec�t dacă aşezam primele 
două puncte la capetele sale şi apoi tragem divergent de firele lor: �ntruc�t tracţiunea 
se repartizează proporţional cu lungimea fiecărei margini, ele se apropie chiar dacă 
sunt neegale.

O alta metodă de a �nlătura doua lungimi de margini neegale, constă �n aceea 
că după ce am aşezat cele două puncte la capetele plăgii, prindem punctele următoare 
nu din aproape �n aproape, ci chiar �n mijlocul spaţiului cuprins �ntre două puncte 
precedente: �n acest mod, punctele se �ntregesc imp�rţindu-și egal lungimile, 
micşor�nd pe nesimţite marginea cea mai lungă şi �ntinz�nd cu regularitate pe cea mai 
scurtă.

C�teodată, mulţumită tracţiunii pe nodurile cele mai �ndepărtate, putem 
executa �ntre ele o cusătură cojocărească pe două margini neegale; pentru aceasta, n-
avem dec�t să �nţepăm cu acul oblic, iar nu perpendicular pe linia de cusătură şi
anume apropiind punctele de intrare pe buza  cea  mai  scurtă şi  depărt�nd pe cele de
ieşire pe buza cea mai lungă. Ceea ce este util pe două margini de lungime neegală, 
devine �nsă o greşeală pentru cele egale; �nţeparea oblică duce aici la plieaţu-rarea 
uneia dintre margini oblig�ndu-o să-şi piardă din lungime. De aceea vom �nţepa cu 
acul perpendicular pe marginile egale sau care se egalizează prin tracţiune, şi oblic pe 
marginile de lungime neegală, atunci c�nd tracţiunea, pe firele de la capete nu alătura 
marginile rănii: aceasta formează una din regulile de bază ale cusăturilor plastice.

Dacă natura intervenţiei chirurgicale cere folosirea a două ajutoare, atunci �n 
momentul coaserii, unul dintre ele se va �ngriji să �ntindă cusătura, fie prin mijlocirea 
penselor, fie prin tracţiuni pe firele nodurilor de la capetele inciziei; celălalt ajutor va 
efectua �ntinderea firului cusăturilor pe muchie, executarea nodurilor, tamponarea 
plăgii ş.a. Această �mpărţire de atribuţii nu trebuie să creeze desincronizări, am�ndouă 



ajutoarele făc�nd deodată acelaşi lucru: toate acestea dau operaţiei o �nfăţişare 
neplăcută şi �ngreunează desăv�rşirea cusăturilor.

Oricare ar fi felul cusăturii, putem folosi ace felurite: drepte, curbe ori ace 
Reverdin. Acele drepte sau curbe au firul introdus �n urechi �nainte de a �nţepa 
ţesuturile; acul Reverdin primeşte firul numai după ce a trecut prin buzele rănii pe 
care vrem s-o coasem. Superioritatea acelor Hagedorn stă �n aceea că ele trec numai o
dată prin ţesuturile inciziei de suturat; dimpotrivă, acele Reverdin rănesc ţesuturile şi 
la dus şi la �ntors. Totuşi, acul simplu şi mai ales cel curb, cere din partea chirurgului 
două mişcări �ntruc�t ele se m�nuiesc cu ajutorul unui portac; acesta este un argument 
pentru acul Reverdin. G�ndul meu este a hotăr� care este mai bun; sunt �ncredinţat că 
se pot face cusături desăv�rşite şi cu unul şi cu celălalt ac; c�t mă priveşte, le folosesc 
pe toate după �mprejurări şi după indicaţii.

Pentru cusăturile stomacului şi intestinelor, c�nd buzele inciziilor sunt bine 
�ntinse prin exteriorizare, nici unul nu �nlocuieşte acul drept de cusătoreasă; el trebuie 
să fie lung pentru a-1 m�nui fără portac, rezistent pentru a nu se �ndoi �n mijlocul 
ţesuturilor, făc�nd puncte perforante şi ascuţit pentru a pătrunde fără efort. Acul ele 
mănuşăreasă cu v�rf triunghiular şi urechi elastice este din acest punct de vedere un 
minunat instrument de cusătură; sfătuiesc pe cei ce se �ndoiesc să �ncerce cu el o 
cusătură a pielii: se vor convinge imediat.

�n fundul plăgii operatorii, acul drept nu ne-ar putea folosi; aici �şi arată toate 
avantajele acul curb, care poate trece cu uşurinţă �napoia elementelor anatomice pe 
care dorim să le coasem.

Fie că sunt drepte ori curbe, acele simple nu cer din partea ajutorului dec�t o 
expunere bună a marginilor plăgii şi o tracţiune regulată asupra firului din cusătura 
cojocărească. Dimpotrivă, acul Reverdin cere pe deasupra şi o mişcare rapidă şi 
precisă: agăţarea firului �n urechea acului la fiecare �mpunsătură. Dacă este vorba de 
puncte separate, apoi mişcarea este uşoară: ajutorul prezintă firul �ntins pe marginea 
instrumentului şi-l face să alunece de sus �n jos (adică de la m�ner spre v�rf) p�nă 
�ntră bine �n urechea ţinută deschisă de către operator.

Nu voi insista asupra amănuntului ca firul să fie bine aşezat �n urechea acului 
pentru ca �nchiderea acesteia să se facă aşa cum trebuie. �ntr-adevăr, dacă firul este 
rău aşezat, atunci urechea se �nchide numai pe jumătate şi prinde firul �n jumătatea 
grosimii; de aici urmează că firul va face o ridicătură pe marginea instrumentului, care 
se va agăţa de ţesuturile prin care trece şi le va zdrenţui. Mai mult: se poate �nt�mpla 
ca firul să nu treacă odată cu acul, fie că scapă din ureche, fie că se rupe; �n am�ndouă 
cazurile totul trebuie luat de la capăt.

Dacă este vorba de o cusătură pe muchie, sau cum i se mai spune 
cojocărească, atunci mişcarea este mai grea pentru ajutor, �ntruc�t una din m�ini 
trebuie să menţină tensiunea firului, iar pentru introducerea firului �n urechea acului   
nu-i mai răm�ne dec�t m�na cealaltă. Acum este momentul ca ajutorul să-şi aducă 
aminte, că dacă nu are dec�t o singură m�nă liberă, apoi tot libere sunt şi cele cinci 
degete ale ei. Printr-o alunecare a firului pe degetul arătător p�nă la capăt, urmată de o 
alunecare bruscă a acestui deget, se face un ochi de laţ care i prins �ntre degetul mare 
şi cel mijlociu, poate fi trecut cu uşurinţă �napoia urechii acului, de unde prin 
alunecare firul se aşează �n deschizătura instrumentului. Este un exerciţiu de 
�ndem�nare care se �nvață uşor. Dacă �mi �ngădui să insist, aceasta se datoreşte 
faptului că şi la cele mai bune ajutoare ţinuta corectă a cusăturii pe muchie lasă de 
dorit. Să nu uităm că unul dintre avantagiile acestei cusături este hemostaza 
ne�ntreruptă, pe care-o face cu condiţia �nsă ca firul să fie �ntins şi str�ns la fel pe toată 
lungimea lui, �n  aşa fel �nc�t să ţină loc de mai multe puncte separate. O cusătură 



cojocărească slăbită este mai primejdioasă pentru hemostaza, dec�t pentru buna 
cooptare  a marginilor inciziei. Firul acestei  cusături  nu  trebuie  să  fie  nici  prea  
lung  nici prea scurt; dacă este prea lung, atunci capătul liber iese �n afara c�mpului 
operator şi scapă de sub supravegherea ajutorului, put�nd veni �n contact cu zone 
septice şi este şi o risipă de material de sutură. Dacă firul este prea - scurt, tensiunea 
fiecărui punct va fi prea mare şi deci ischemiantă pentru ţesuturi, chiar c�nd nu le 
deşiră; mai mult: nodul iniţial al cusăturii ca şi cel de sf�rşit, sunt greu de făcut şi nici 
nu ne dau siguranţa că nu se vor desface. De aceea, este bine ca lungimea firului să fie  
măsurată pe lungimea cusăturii şi după grosimea ţesuturilor, �n felul acesta se �mbină 
eleganţa cu �ngrijirea şi cu economia.

Pentru cusăturile anastomozelor digestive trebuie să păstrăm capătul de 
�nceput spre a-1 lega la urmă pe capătul liber, atunci c�nd se face �ntoarcerea. Acest 
capăt fix va fi prins �ntre capetele unei pense hemostatice chiar spre v�rf, pentru a nu 
lăsa fir liber să at�rne �n plagă. Aceasta va fi o regulă generală pentru orice capăt de 
fir ţinut �ntr-o pensă, astfel c�mpul operator c�ştigă �n ordine şi curăţenie. Capetele 
tăiate vor fi adunate cu grijă şi aruncate, ca şi compresele murdărite, �ntr-o găleată 
anume, potrivit principiului de a nu permite obiecte libere şi nefolositoare �n
apropierea c�mpului operator: ele s-ar putea rătăci �n cavitatea abdominală, iar c�mpul 
operator, se ştie, nu-i nici găleată nici tavă!

�n cursul unei cusături pe muchie, firul se poate scămoşa la capătul care trece 
tot mereu prin urechile acului, mai ales firul de catgut: ajutorul �nlătură această parte
tăind-o cu foarfecă la locul potrivit. Dacă deteriorarea firului se petrece la mijlocul 
firului, incidentul este neplăcut pentru că lungimea lui este proporţionată cu a inciziei 
şi nu poate fi scurtat fără a compromite cusătura. Pentru a nu ajunge aici, ajutorul va 
agăţa �n urechile acului numai capătul liber al firului şi nicidecum mijlocul sau un 
punct apropiat de acesta. Vom vedea că mai sunt şi alte cauze care dau oarecare 
importanţă acestui amănunt tehnic. Cusătura pe muchie �ncepe printr-un punct de 
oprire, care filează tensiunea cusăturii noastre.

Dacă o cusătură pe muchie se execută cu ajutorul unui ac de cusătoreasă, cel 
mai in�icat mod de a o face repede este următorul: asistentul expune şi exteriorizează 
marginile rănii fie cu ajutorul penselor, fie prin tracţiuni divergente asupra capetelor 
de fire trecute prin extremităţile rănii. Cusătura este făcută de către chirurg de la 
st�nga la dreapta, ţin�nd firul cu m�na st�ngă şi �mpung�nd cu cea dreaptă. Dacă 
pentru această cusătură se foloseşte acul Reverdin, atunci ajutorul este acela care 
�ntinde firul şi-1 agaţă �n urechea acului la fiecare �mpunsătură; de astă dată-cusătura 
merge de la dreapta la st�nga pentru ca ajutorul să poată �ntinde firul cu m�na st�ngă 
şi să-i agate capătul liber cu dreapta. Totuşi este de dorit ca ajutorul să �nveţe a lucra 
�n am�ndouă direcţiile, adică să ajungă a �ntinde firul cu dreapta şi să-1agate cu 
st�nga; �ntr-adevăr sunt �mprejurări �n care sensul cusăturii nu poate fi ales, de pildă  
la efectuarea unei cusături cojocăreşti �n mai multe planuri. Pentru regularitatea
cusăturilor şi pentru o bună hemostază, am vorbit despre �nsemnătatea unei tensiuni 
egale şi hotăr�te a firului: aceasta trebuie să fie preocuparea de căpetenie a ajutorului.   
De�ndată ce a agăţat firul �n urechea acului, ajutorul �i dă drumul; firul este fixat de 
către chirurg �nchiz�nd urechea şi aproape �n acelaşi timp �l trece prin ţesuturi. P�nă �n
această clipă ajutorul n-a schimbat tensiunea firului din �nţepătura precedentă. C�nd 
�nsă chirurgul �ntinde firul punctului următor, ajutorul �l lasă să alunece printre degete  
spre a-1 apuca din partea cealaltă de�ndată ce s-a format punctul cel nou. �ntre aceste 
mişcări nu trebuie să se petreacă nici o relaxare a tensiunii firului: avem de-a face   
numai cu o tensiune care �nlocuieşte pe alta şi anume mai �nt�i din partea ajutorului 
care este �nlocuită de aceea a chirurgului şi apoi din nou de a asistentului, iar aceasta  



se continuă  ne�ntrerupt de la un punct la altul. Pentru ca aceste mişcări să se 
succeadă, m�na ajutorului nu trebuie să se �ndepărteze de c�mpul operator: ea nu  
trebuie să părăsească linia cusăturii, iar lăsarea firului şi apoi prinderea lui nemijlocită 
se vor face mai mult cu degetele dec�t cu m�na. Rezultă că firul trebuie ţinut scurt, 
aproape de linia de cusătură, iar nu �n depărtare: numai astfel căpătăm o �ntindere 
egală şi ne�ntreruptă a firului fără a pune la �ncercare elasticitatea lui şi fără a pierde 
controlul asupra rezistenţei ţesuturilor la o tracţiune hotăr�tă, dar măsurată.  De 
asemenea, agăţarea firului �n urechea acului trebuie să se facă numai cu capătul liber, 
căci altfel firul se poate tăia chiar �n ţesuturile de suturat, iar tracţiunea care se face 
atunci pe un capăt de fir mai mic, duce printr-o mişcare mai bruscă,  la zdrenţuirea 
marginilor plăgii pe care tocmai �ncercăm să le apropiem.

Şi mai trebuie să avem o grijă: firul unei cusături pe muchie formează la 
fiecare �mpunsătură un ochi de laţ mare pe care tracţiunea ne�ntreruptă �l reduce p�nă
la dimensiunile mici ale punctului de cusătură. Ajutorul trebuie să vegheze ca acest 
ochi să fie liber tot timpul c�t chirurgul trage de fir spre a str�nge nodul: el nu trebuie 
să se agațe nici �n urechile penselor, nici �n cutele compreselor şi nici de m�na 
ajutorului. Această agăţare neaşteptată tracţionează inutil firul care se poate rupe, sau 
traumatizează ţesuturile prin care trece.

Regularitatea, eleganţa şi desăv�rşirea cusăturii sunt rezultatele �nlănţuirii 
precise şi rapide a acestor gesturi chirurgicale.

Spre a �mpiedica �ncreţirea cusăturii, cred că este bine ca din loc �n loc să se 
facă şi c�te un punct �ntors, adică să se treacă firul prin ochiul de laț; acest nod �ntors 
fixează linia cusăturii pe muchie �n lungime, deci nu o scurtează. Această manevră 
poate avea importanţă �n anastomozele viscerale spre a nu �ngusta prea mult gurile de 
anastomoză. �nsă, nu trebuie să uităm că trăinicia şi siguranţa unei cusături cojocăreşti 
se sprijină mai ales pe nodurile oprite de la �nceputul şi sf�rşitul ei: să avem grijă a le 
executa corect şi să ne �ncredinţăm că ele ţin şi nu alunecă. 

Nodul de sf�rşit de cusătură se face cu capătul firului şi cu ochiul ultimului 
punct micşorat la jumătate din lungimea lui: cele două capete ale acestui nod au �ntr-o 
parte un singur fir, iar �n cealaltă două fire: cred că �nainte de a face nodul este bine să 
trecem firul simplu printre cele două fire ale ochiului: nodul c�ştigă �n trăinicie.

Tensiunea unei cusături pe muchie trebuie să fie totdeauna proporţională cu 
rezistenţa ţesuturilor pe care le unim: o cusătură pe o mucoasă izolată cere un fir 
subţire şi o tracţiune uşoară; o cusătură totală impune o tracţiune puternică şi desigur 
hemostatică; o cusătură sero-seroasă cu puncte neperforante necesită o tensiune 
mijlocie, dar totdeauna egală.

Dacă ne hotăr�m să suturăm un perete abdominal prin cusături pe muchie �n 
mai multe straturi, unele măsuri pot să faciliteze o cicatrizare mai regulată, deci şi o 
rezistenţă mai mare. Astfel, cusătura peritoneului trebuie să cuprindă şi fascia 
transversalis care e mai tare şi-i creşte rezistenţa. Cusătura muşchilor se va face c�nd 
cu puncte drepte, c�nd cu puncte �ntoarse; punctul drept cuprinde dintr-odată at�t 
aponevroza, c�t şi muşchiul şi va fi str�ns mai slab spre a nu tăia fibrele musculare, iar 
punctul �ntors se va sprijini numai pe aponevroză şi va fi str�ns cu putere. Firele vor fi 
aplicate distanţat, �n privinţa aponevrozei, firele de sutură din material greu rezorbabil 
sau nerezorbabil sunt de preferat.

�n prezent foarte mulţi chirugi preferă să �nchidă cavitatea peritoneală �n 
straturi separate. Dacă la peritoneu firul continuu de material rezorbabil este de 
preferat, muşchii se suturează cu fire rezorbabile separate.

C�t priveşte pielea, las fiecăruia alegerea cu care s-a deprins.



�nsă nu strică a se aminti că, �n afară de o cooptare desăv�rşită a marginilor 
tegumentare, este bine ca nodul să fie făcut lateral, căci altfel presiunea nodului pe 
linia de incizie poate fi dureroasă şi va lăsa cicatrice inestetice. Punctele de sutură a 
pielii se vor face c�t mai aproape de marginile inciziei, pentru că cicatricea va fi mai 
frumoasă; �mpunsăturile depărtate de linia de incizie vor produce plicaturarea
marginilor pielii, iar dacă firul taie cumva tegumentul, cicatricea va avea o �nfăţişare 
cu totul neplăcută. Chiar dacă o cusătură de perete se face �ntr-un singur plan, se poate 
cruţa cicatrizarea pielii inestetic �nţep�nd acest organ cu o cantitate de ţesut mai mică.

Pentru a termina, vom spune că avem totdeauna interesul să executăm cusături 
fine: �nţelegem prin aceasta că nu trebuie să �ncărcăm pe ac o grosime mai mare de 
ţesuturi, ci doar at�t c�t este nevoie pentru a efectua o cicatrice trainică; pentru aceasta 
�nsă trebuie să pierdem timp ceva mai mult şi să fim atenţi. Astfel vom c�ştiga at�t �n 
frumuseţe, c�t şi �n calitate.

11. ÎNGRIJIRILE POSTOPERATORII
Operaţia nu se termină odată cu aşezarea ultimului punct de sutură, mai 

răm�ne efectuarea pansamentului. S-ar putea crede că pansamentul este ceva de ordin 
secundar, pe care-1 poate duce la bun sf�rşit şi cea mai nepricepută dintre infirmiere. 
Repet din nou că, pentru a căpăta rezultate bune, nici un gest nu-i secundar. Prin 
urmare, chirurgul este obligat să supragevheze efectuarea pansamentului sau chiar să-
1 execute el �nsuşi; curăţirea pielii de s�nge, pătura de tifon aseptic, vata sterilă sau 
pansamentul adeziv, totul cere o tehnică amănunţită şi precisă; ea urmăreşte să 
imobilizeze rana şi să exercite asupra-i o presiune elastică şi uşoară.

Pentru a curaţi pielea nu-i bine să folosim lichide fixatoare, cum ar fi de pildă
alcoolul; este mai bună benzina sau serul fiziologic, care spală petele de s�nge şi 
netezesc pielea fără a o mai supune �ncă o dată la acţiunea corozivă a tincturii de iod. 
Pielea trebuie bine uscată şi ştearsă cu comprese sterilizate.

Compresele de tifon vor acoperi plaga �n �ntregime şi chiar depăşind-o destul 
de larg; ele vor fi aşezate de jos �n sus, �n aşa fel �nc�t să se petreacă �ntocmai ca 
ţiglele de pe un acoperiş pe linia cusăturii. Peste comprese se aplică vata, care 
depăşeşte la r�ndu-i marginile compreselor. Fixarea pansamentului se va face cu tifon, 
care va �mpiedica alunecarea pansamentului prin fixarea acestui ultim strat la 
tegumente şi la distanţă de plagă cu soluţii adezive (mastisol) sau benzi de leucoplast.

�ncredinţaţi-vă că bolnavul este supravegheat p�nă ce se trezeşte.  �n timpul  
transportului, operatul să fie bine �nvelit cu pături calde. Camera, patul şi aşternutul să 
fie bine �ncălzite, dar supravegheaţi să nu se afle �n pat, �n momentul aşezării 
bolnavului, nici un izvor de căldură care depăşeşte 38 grade (sticlă cu apă fiartă, perne 
sau covoare electrice) pentru că se pot produce arsuri mai mult ori mai puţin grave, iar 
aceasta angajează răspunderea chirurgului. Dacă bolnavul varsă, infirmiera trebuie să-
i ţină capul �ntr-o parte pentru ca lichidele din stomac să nu pătrundă �n trahee. Am 
fost martor, odată la o asfixie mortală pricinuită de această lipsă, de prevedere şi de 
supraveghere; nenorocirea s-a produs �n urma unei operaţii simple şi cu decurs normal 
tocmai �n timpul c�nd bolnavul era transportat din sala de operaţie spre camera sa.

Nu voi insista asupra terapeuticii postoperatorii, ca se schimbă după indicaţiile 
fiecărui caz �n parte şi ar face ea singură obiectul unei lucrări de mare amploare.

�n zilele care urmează operaţiei, chirurgul va controla el �nsuşi pansamentul, �l 
va schimba dacă este cazul, se va �ncredinţa că plaga este bine acoperită, va mobiliza 
sau va extrage tuburile de drenaj la cazurile care au necesitat drenajul cavităţii 
abdominale sau a altei regiuni operate. Apoi, la momentul potrivit, nici mai devreme, 
nici mai t�rziu, vom scoate firele temporare puse la sf�rşitul operaţiei. Veţi fi poate 



criticaţi, cum am fost şi eu, pentru obiceiul de a scoate singur firele sau agrafele 
operaţiilor. S-a văzut �n această conduită, dar fără temei, un fel de ne�ncredere faţă de 
capacitatea celor din preajma mea, cu toate că le �ncredinţasem atribuţii pline de 
răspunderi cu mult mai mari. Adevărul este că scoaterea firelor răm�ne pentru chirurg 
un prilej de a controla cicatricea sau de a trata unele accidente: hematoame, iritaţii 
cutanate sau mici infecţii localizate. Uneori este bine ca să scoatem firele �n două 
şedinţe; mai �nt�i pe cele de la suprafaţă şi apoi pe cele din ad�ncime, dacă acestea din 
urmă au fost puse.

Scoaterea firelor cere unele măsuri de prevedere care nu-s de prisos. Ori cu 
c�tă grijă a fost făcută cusătura, nu-i mai puţin adevărat că marginea exterioară a 
firului şi nodul care o fixează la piele sunt mai supuse contaminării venită chiar de la 
tegument, dec�t parteia de fir care este cuprinsă �n ţesuturi. Este deci indicat ca atunci 
c�nd tăiem această margine să nu facem acest lucru la �nt�mplare, de pildă �n punctul 
cel mai din afară str�ng�nd de fir care este mai puţin aseptic şi ajungem să infectăm 
traiectul prin care trebuie să fie extras. De aceea, sfătuiesc �ntotdeauna pe ajutoarele 
mele să aleagă pentru secţiunea firului punctul ce se găseşte chiar sub nod. Acest nod, 
dacă a fost făcut corect, se află �ntr-o parte, adică �n afara liniei de cusătură; el este 
chiar l�ngă punctul de pătrundere �n piele ai unei părţi din margine. Dacă tragem uşor 
de nod apăs�nd pe piele cu capetele foarfecelor, se exteriorizează o părticică din firul 
angajat �n piele şi care p�nă atunci era ascuns: tăiaţi �n acel punct şi apoi trageţi de 
nod: �n acest fel nu mai trec prin tunelul firului nici o parte a extremităţilor care au 
stat afară. Obţinem prin urmare o siguranţă mai mare cu preţul unei atenţii mărunte de 
tehnică, care cere mai mult timp ca să fie descrisă dec�t ca să fie efectuată.

După scoaterea firelor, pielea se curăţă din nou şi se acoperă cu un alt 
pansament care va mai fi purtat �ncă 4—5  zile, timp �n care se cicatrizează şi urmele 
lăsate ele către fire sau agrafe.

ÎNCHEIERE
La sf�rşitul acestei conferinţe ţinută asistenţilor, internilor şi externilor mei, pe 

care am făcut-o c�t mai scurtă cu putinţă, dar pe care totuşi ei o vor găsi poate prea 
lungă pentru importanţa pe care o dau gesturilor cele mai simple şi mai obişnuite ale 
practicii noastre zilnice, cititorii vor socoti fără �ndoială că m-am legat de lucruri prea 
mărunte. De altfel i-am �nştiinţat �ncă de la �nceput: �nvăţămintele mărunte ale 
chirurgiei desăv�rşite nu sunt nici probleme de chirurgie mare nici de chirugie mică; 
ele formează �nsă condiţiile ele perfecţionare ale oricărei chirurgii. Mai mult: ele 
alcătuiesc o disciplină de ne�nlătunat �ntr-o profesiune care nu permite   nici   
renunţări, nici neglijenţă. Socotesc această reamintire ca foarte potrivită, cu toate că 
nu a făcut altceva dec�t să arate �ncă o dată ca orice mişcare chirugicală ia parte 
�nsemnată la �nfăptuirea rezultatelor, fie ele imediate sau �ndepărtate. Siguranţa pe 
care ne-o dă asepsia, nu ne dă şi �ngăduinţa de a �nlătura supravegherea necontenită şi 
permanentă ,a tuturor gesturilor noastre. �n acest fel, actul operator c�ştigă �n precizie,
eleganţă şi desăv�rşire. Și p�nă la urmă �n aceasta stă taina măiestriei!


