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kirurgien, hvor udviklingen går med stormskridt. Der opereres ved brug af kikkerter og »kunstige hænder«, ja
endog via robotter og internettet, således at kirurgen kan sidde i en helt anden verdensdel, end den patient

han opererer.
Der opereres gennem naturlige kanaler som tarmen, urinvejene og blodkarrene. Der opereres med mikroskop

osv. Dette gør selvfølgelig også, at det bliver sværere at følge med. Hvad kan man i dag? Hvad er
mulighederne? Hvad er resultaterne? Hvad er indikationerne?

Der er i den nye udgave af Kirurgisk Kompendium lagt vægt på, at alle specialer er dækket, således at man i
ét værk kan orientere sig inden for alle de kirurgiske områder.

Det er redaktionens håb, at både mediciner og kirurg med dette værk vil kunne orientere sig om, hvad der er
anerkendt praksis inden for eget speciale, såvel som inden for de områder, der involverer andre specialer.
Værket kan være en støtte for den alment praktiserende læge, der i dag må tage hånd om mere og mere af
såvel den initiale udredning som den opfølgende behandling af patienter med kirurgiske sygdomme.

Værket er fuldstændigt revideret siden 2. udgave. Mange afsnit er skrevet helt om, og der er tilkommet nye
afsnit blandt andet om shock, assisteret cirkulation, peritonitis, urogynækologi, ortopædisk rygkirurgi,
æstetisk kirurgi, kikkertkirurgi, traumer, anæstesi og genoplivning, smertebehandling, accelererede

patientforløb, idrætsskader og om faldgruber og almindelige fejl.

Værket dækker vigtige tværgående emner, bl.a. præoperativ vurdering, minimal invasiv kirurgi, accelererede
forløb, moderne shock-traume-væsketerapi, sårbehandling, rekonstruktiv og æstetisk kirurgi, blødnings- og

koagulationsforstyrrelser, fejl og faldgruber, samt medikolegale aspekter.

I en speciel del beskrives de kirurgiske sygdomme inden for centrale og perifere nervesystem, hoved, hals,
thorax, mamma, endokrine organer, hepato-pankreatiske system, tarm og øvrige abdomen, urinveje samt

genitalia og bevægeapparatet.

Der er separate tværgående kapitler om arterie/venesygdomme, lymfelidelser, kongenite sygdomme og om
transplantationskirurgi.

En række vigtige symptomer eller syndromer er behandlet i separate kapitler, bl.a. akut abdomen,
urinvejsinfektioner, hæmaturi, inkontinens, ileus, gastrointestinal blødning, hernier, peritonitis og malignitet.

Ortopædkirurgien er dækket med tværgående kapitler om ortopædi, almen traumatologi, idrætsmedicin,
knogler og bløddelstumorer, artrose og ortopædiske infektioner. Desuden med specifikke kapitler om traumer

eller sygdomme i columna, bækken, over- og underekstremiteter og hænder.

Værket er gennemillustreret i farve, med fotografier, tegninger, scanningsbilleder, røntgenbilleder og
diagrammer for bedst muligt at gøre rede for de store fremskridt, der er sket inden for billeddiagnostikken.

Det indeholder et omfattende indeks og et kapitel med kirurgiske forkortelser.

Man har tilstræbt at undgå unødige overlapninger i detaljer med Medicinsk Kompendium, således at de 2
værker er komplementære.

Mere end 100 førende kirurger fra Norge og Danmark har bidraget til værket.
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