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TERAPIA ONCOLOGICĂ. OPŢIUNI BAZATE PE DOVEZI 
Lucian Miron (sub redacţia) 

Ed. Institutul European Iaşi, 2008, ISBN 978-973-611-538-7 
 
 

În 2008, la Institutul European Iaşi seria 
Medicină, colecţia Academica, a apărut tratatul 
intitulat Terapia oncologică. Opţiuni bazate pe 
dovezi, sub redacţia Conf. dr. Lucian Miron, cadru 
didactic şi oncolog de prestigiu de la U.M.F. „Gr.T. 
Popa Iaşi”.  

Pe parcursul a peste 920 de pagini, tratatul 
este bine structurat în 14 secţiuni (88 capitole) şi 
pune la dispoziţia specialiştilor cele mai noi date de 
terapie oncologică. Majoritatea capitolelor cărţii sunt 
împărţite în secţiunile: tumori solide, hemopatii 
maligne, malignităţi pediatrice, noţiuni de practică 
oncologică. Cartea mai cuprinde localizările 
specifice neoplazice, terapia acestora, urgenţele 
oncologice şi tratamentul simptomatic. Se 
concentrează asupra ultimelor noutăţi privind 

abordul multidisciplinar, în echipă, al tumorilor maligne.  
Acolo unde au fost disponibile, au fost incluse recomandările ghidurilor clinice 

de referinţă în oncologie (ESMO, ASCO, NCCN) sau s-a căutat cea mai bună opţiune 
bazată pe rezultatele studiilor publicate în literatură.  

Prima secţiune abordează principiile de tratament şi strategia terapeutică (L. 
Miron): tratamente loco-regionale, tratamente sistemice, alegerea tratamentului 
oncologic şi evaluarea eficacităţii terapiei.  

A doua secţiune abordează cancerele pielii (L. Miron): neoplaziile cutanate non-
melanice, melanomul malign, carcinomul celulelor Merkel şi sindromul Sezary.  

Un capitol amplu şi atractiv prezentat este destinat cancerelor glandelor 
endocrine (L. Miron): cancerul tiroidian, paratiroidian, cancerul de corticosuprarenală, 
feocromocitolul, cancerele pancreasului endocrin, tumorile carcinoide, neoplaziile 
endocrine multiple.  

Secţiunea IV este dedicată cancerelor capului şi gâtului (L. Miron): cancerele 
cavităţii orale, cancerele faringelui şi esofagului cervical, cancerul cavităţilor nazale şi 
sinusurilor feţei, cancerul de laringe şi cel al glandelor salivare.  

Cancerele toracice sunt prezentate în secţiunea V (L. Miron): cancerul bronho-
pulmonar, al timusului şi mezoteliomul pleural.  

Cancerele digestive sunt amplu descrise în capitolul VI (L. Miron, M. Marinca): 
cancerul esofagian, cancer, al intestinului subţire, colo-rectal, anal, cancerul hepatic şi al 
căilor biliare, cancerul pancreasului exocrin şi tumorile gastro-intestinale stromale.  

Secţiunea VII se referă la cancerul mamar la femei şi la bărbaţi. 
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Cancerele ginecologice (vulvar, vaginal, col uterin, corp uterin, anexe şi boala 
trofoblastică gestaţională) sunt prezentate în capitolul VIII (L. Miron).  

Secţiunea IX cuprinde tratamentul cancerelor uro-genitale (M. Marinca, L. 
Miron): cancerul renal, de vezică urinară, cancerul căilor urinare superioare, cancerul 
penisului, cancerul de prostată şi de testicul.  

Cancerele musculo-scheletice (L. Miron) sunt prezentate în secţiunea X. 
O secţiune particulară se adresează altor cancere: ale sistemului nervos central, 

cancere cu punct de plecare neprecizat, metastaze osoase şi viscerale, cancerele la 
pacientul imunodeficient.  

O altă secţiune este dedicată hemopatiilor maligne (C. Dănăilă, A. Dăscălescu): 
leucemiile acute şi cronice, boala Hodgkin, limfoamele maligne nehodgkiniene, 
sindroame mieloproliferative, mielodisplazice şi gamapatii monoclonale.  

De o deosebită valoare este capitolul acordat cancerelor pediatrice (I. Miron): 
leucemiile acute, boala Hodgkin, limfoame maligne nonhodgkin, tumorile sistemului 
nervos central, neuroblastom, retinoblastom, nefroblastom, hepatoblastom şi alte tumori 
hepatice, rabdomiosarcom şi alte sarcoame de părţi moi. 

Ultima secţiune analizează o problemă esenţială în oncologie, respectiv terapia 
suportivă şi simptomatică: durerea în cancer, emeza, mielosupresia, complicaţiile 
infecţioase, nutriţia pacienţilor canceroşi, urgenţele oncologice, tulburările psihologice 
şi starea terminală.  

Acest veritabil ghid se caracterizează printr-o prezentare concisă a principalelor 
neoplazii umane, analizând pentru fiecare factorii de risc şi prognosticul, diagnosticul, 
stadializarea, strategia terapeutică. Sunt prezentate protocoalele actuale şi noi agenţi 
terapeutici disponibili, pe baza informaţiilor aduse la zi şi recomandările de bună 
practică clinică, fiind printre primele tratate româneşti care aduc date medicale bazate 
pe dovezi. 

Cartea încearcă şi reuşeşte să ilustreze foarte bine problemele clinice şi de 
management al cancerelor în toată complexitatea, incertitudinile şi progresele care 
caracterizează oncologia modernă. Aceasta reprezintă un instrument util în 
îmbunătăţirea practicii oncologice punând la dispoziţia practicienilor informaţii 
accesibile, utile, care reflectă progresele, complexitatea şi limitele oncologiei moderne. 

Tratatul, bazat pe o bogată experienţă şi pe studiul unei bibliografii recente, deşi 
voluminos, este uşor de parcurs datorită stilului concis, ordonat şi clar şi tehnoredactării 
moderne. Condiţia grafică deosebită face cinste editurii care a tipărit acest tratat.  

Monografia se adresează în primul rând oncologilor dar şi chirurgilor, 
interniştilor, pediatrilor, hematologilor, imunologilor, imagiştilor, tuturor celor interesaţi 
de afecţiunile neoplazice. 

Apariţia acestui tratat, complet şi actualizat reprezintă un eveniment editorial 
deosebit. 
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