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MEDICINĂ 
 

 
 

978-973-598-386-4 

 
 
 
Alexandru BĂLESCU 
 
Asistenţa primară a stării de sănătate 
 
 
Prezenta lucrare se adresează studenţilor de la 
Facultatea de Medicină şi medicilor din asistenţa 
primară. Scopul urmărit este acela de a sublinia 
importanţa asistenţei primare în cadrul subsistemului 
de îngrijiri de sănătate. 

 
 

 
 

 
 

Florin COMŞA 
  

Boala varicoasă între clinic 
şi ultrastructural 

 

 
 

978-973-598-214-0 

 
 
 
Volumul de faţă abordează 
tema bolii varicoase din 
mai multe perspective, 
adresându-se atât 
specialiştilor în chirurgie 
vasculară cât şi 
studenţilor şi medicilor din 
alte specialităţi, dar şi 
publicului larg. 

 
 

 
 

     Diana CORMOŞ 
 

Retinopatia de prematuritate 
 
 
Lucrarea este o monografie despre o afecţiune: 
retinopatia de prematuritate - istoric, etiopatogenie, 
factori de risc, clasificare, screening, tratament. 

 
 

978-973-598-276-8 
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Delia COSTACHE 
 

Îndrumător lucrări practice de boli infecţioase 
 
 

Lucrarea tratează programa de lucrări practice de boli 
infecţioase: boli eruptive, boli cu transmitere respiratorii, 
boli cu transmitere digestivă, antroponoze comune 
omului şi animalelor, meningită, hepatită etc. 

 
 

978-973-598-215-7 

 
 
 

Lucrarea este structurată 
în şase capitole ce tratează:  
introducere în problema 
influenţei vibraţiilor asupra 
organismului uman; 
caracteristici ale bolilor 
profesionale datorate 
vibraţiilor; sindromul 
expunerii la vibraţii; efecte 
ale expunerii la vibraţii a 
organismului uman. 

 
 

978-973-598-205-8 

 
 
 
Simona LACHE 
Daniela M. BARBU 
Bianca POPOVICI 
Radu NECULA 
Marius C. LUCULESCU 
Eugenia SECARĂ 
 
Boli profesionale datorate 
influenţei vibraţiilor 
asupra organismului 
uman 

 
 

978-973-598-342-0 

 
 
 
 
Vasile LUCA 
 
Editoriale. Sinteze. Idei 
 
 
În această lucrare sunt prezentate diverse sinteze, 
editoriale şi idei punând baza pe modulare, obstretică, 
probleme de sănătate şi diagnostice specifice. 
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978-973-598-347-5 

 
Dan MINEA 
Marilena CIOROPARIU 
Anca POPESCU 
 
Ghid practic de orientare diagnostică neurologică 
 
 
Ghidul de faţă se adresează medicilor tineri rezidenţi şi 
specialişti în neurologie şi nu numai. În lucrare se  
încearcă a se răspunde celor 3 obiective ale practicii 
medicale. 

 
 

Alina Mihaela PASCU 
 

Peptidul natriuretic de tip B 
– BNP. Fiziologie. 

Fiziopatologie. Aplicaţii 
clinice în patologia 

cardiovasculară 
  

 
978-973-598-287-4 

 
Lucrarea  este o 
monografie despre 
peptidul natriuretic de tip 
B cuprinzând principalele 
aspecte legate de structura 
biochimică, sinteza şi 
secreţia peptidului, 
receptorii specifici şi 
efecte. 

 
 

În această carte, sunt 
prezentate pe scurt 
echipamentul laparoscopic, 
tehnicile de bază în 
chirurgia celioscopică, 
tratamentul tumorilor 
chistice benigne ovariene, 
sarcina ectopică. 

 
 

978-973-598-437-3 

 
 
Liana PLEŞ 
Nicolae PLEŞ 
 
Ghid practic de 
laparoscopie în patologia 
anexelor genitale 
feminine 

 
 

Gabriela SECHEL 
Andreea FLEANCU 

 
Viscerele abdomino-pelvine. Anatomie funcţională 

 
 

Lucrarea conţine 5 capitole care tratează viscerele 
abdomino-pelvine din punct de vedere anatomic şi 
funcţional. 

 
 

 
 

978-973-598-237-9 

 


