
 Herniile abdominale reprezintă o problemă importantă de sănătate în randul populației prin frecvență 
(3-6%), manifestări clinice și implicații medicale și socio-economice.
 Clinica Palade are o mare experiență și preocupare specială în tratamentul herniilor abdominale.
 Dar ce este hernia, cum se manifestă și care este tratamentul cel mai eficient?
 Vom încerca prin cuvinte simple să răspundem la aceste întrebări pe care și le pune oricare persoană 
purtătoare a unei forme de hernie abdominală.
 Hernia abdominală este cauzată de apatriția unui orificiu (ruptură, defect) la nivelul musculaturii 
peretelui abdominal prin care un organ din abdomen migrează parțial sau total sub piele ca o formațiune 
pseudotumorală numită hernie primară.
 Hernia abdominală poate să apară și după o operație anterioară pe abdomen când mușchii suturați 
(cicatricea) se rupe fiind urmată de apariția unuia sau mai multor orificii locale prin care un organ din cavitatea 
abdominală poate migra sub piele. În acest caz hernia se numeste “eventratie”. În ambele situații, o perioadă 
de timp formațiunea herniară apare doar la efort fizic mare sau după ortostatism prelungit, iar în poziție 
orizontală organul herniat se retrage în abdomen, spontan sau după apăsare locală.
 Cu trecerea timpului, organul herniat iese tot mai mult sub piele și la un moment dat se blochează sau se 
strangulează, devenind o urgență chirurgicală majoră.
 Pentru a evita această ultimă situație (complicație), recomandăm persoanelor cu hernie abdominală să 
se adreseze chirurgului în prima faza de evoluție câtă vreme formațiunea herniară nu este complicată.
 Tratamentul curativ al herniei este exclusiv chirurgical și are urmatoarele obiective:
 - Evaluarea, tratarea și introducerea organului herniat în cavitatea abdominală;
 - Repararea defectului parietal abdominal prin sutura structurilor musculo-aponevrotice locale slăbite.
 Sutura marginilor orificiului herniar din peretele abdominal reprezintă procedeul clasic de tratament al 
herniilor care se practică și astăzi în multe centre chirurgicale. Metoda are rezultate în general bune cu unele 
neajunsuri:
 - spitalizare relativ lungă 10-15 zile;
 - perioada de recuperare 45-60 zile după hernia primară operată, respectiv 60-90 zile sau pensionară 
temporară după eventrație operată;
 - recidivă 20-22% după hernie operată, respectiv 40-45% după eventrație operată.
 De câteva decenii, la tratamentul clasic se asociază utilizarea unor plase speciale care întăresc peretele 
abdominal reparat prin sutură sau se aplică peste orificiul de hernie în scop de substituție.
 Clinica noastră este cunoscută ca un centru chirurgical de tratament al herniilor abdominale. Echipa 
chirurgicală a clinicii are o mare experiență în folosirea plaselor în tratamentul tuturor formelor de hernie cu 
rezultate mult îmbunătățite comparativ cu cele obținute după tratamentul clasic și anume:
 - spitalizare medie 4 zile după hernie operată, respectiv 5-6 zile după eventrație operată;

 - perioada de recuperare 30 zile după hernie operată, respective 45 zile după eventrația operată;
 - recidiva 1-2 % după hernie operată, respective 8-9 % după eventrație operată.
 Precizam faptul ca la copii, herniile se operează în marea lor majoritate clasic, folosirea plaselor fiind 
indicate doar în cazuri de necesitate.
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