
Domeniile principale de cercetare şi unele rezultate: 

1. Infecţia chirurgicală generalizată – s-a lansat şi argumentat ipoteza accelerării fazelor de 

inflamaţie în plăgile abdominale extinse, peritonitele postoperatorii; 

2. Chirurgia reconstructivă abdominală, practicată în malrotaţia duodenală în fazele 

subcompensată şi decompensată de evoluţie, a permis implementarea tehnicilor chirurgicale 

fiziologice; 

3. Pentru chirurgia hepato-bilio-pancreatică s-au argumentat noi tehnici chirurgicale 

reconstructive în icterul mecanic de geneză tumorală benignă, malignă, iatrogenii, chirurgia 

programată a pancreatitei cronice calculoase, abordarea chistului pancreatic 

4. Pentru chirurgia endocrină s-au promovat operaţiile organo-menajante ale glandelor 

endocrine cu lansarea conceptului de sindrom miastenic în formaţiunile tiroidiene de volum, 

şi a glandelor suprarenale. 

5. Chirurgia reconstructivă colorectală. 
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