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Cuvânt înainte 

 

Iată-ne acum în fața celei de a doua ediții a cărții de diagnostic și tratament a 

patologiei cervicale preinvazive.  Ediția anterioară, elaborată acum 4 ani, s-a bucurat 

de un real succes atingându-și ținta, aceea de a oferi medicilor ginecologi un update 

asupra acestei patologii frecvent întâlnită în practica clinică; dar evoluția rapidă a 

informației precum și necesitatea implementării noutăților în practica clinică au dus la 

necesitatea apariției prezentei ediții. Subiectul este cu atât mai mult de actualitate cu 

cât Ministerul Sănătății din România a introdus vaccinarea obligatorie a fetițele cu 

vârsta între 11 și 14 ani. Prin aceasta se speră ca intr-un număr de câteva decenii să se 

reducă frecvența patologiei neoplazice și non-neoplazice cervicale, vulvare, vaginale, 

anale și din sfera ORL. 

Cartea este o ediție revizuită și adăgită. Prima parte include noțiuni de anatomie 

și histologie cervicală. Ulterior sunt prezentate metodele de screening cervical. Sunt 

incluse, de asemenea, noțiuni privind  rolul infecției HPV în patologia cervicală, a 

modului în care se realizează testarea anti-HPV și nu în ultimul rând, noțiuni privind 

vaccinare anti-HPV (tipuri de vaccinuri, modul de administrare, populația țintă și 

datelor privind siguranța și eficacității acestora). 

Un număr important de pagini sunt dedicate tehnicii examenului colsccopic, 

aspectelor colposcopice de bază, precum și modului în care aceste aspecte se regăsesc 

în patologiiile cervicale frecvente. Deși introdus în anii 1920 de Hinselman în zilele în 

care cancerul incipient avea dimensiunile unui ou, această metodă și-a demonstrat 

eficacitatea în depistarea stărilor preneoplazice.  

Un număr mare de pagini este dedicat managementului diferitelor categorii de 

patologice cervicală pe baza datelor furnizate de medicina bazată pe dovezi. Capitole 

separate sunt dedicate paceintelor aflate în situații speciale: sarcina și menopauza.  O 

altă parte importantă a cărții se referă la diagnosticul și conduita terapeutică în leziunile 
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avansate: cancerul microinvaziv. Stadializării actuale și protocoalele optime în 

diferitele stadii ale neoplaziei cervicale le este dedicat un capitol distinct. 

Echipa editorială  a reușit cu succes să includă capitole redactate de specialiști 

de renume din alte centre univeristare din România: București, Craiova, Târgu Mureș 

ceea ce conferă o conduită unitară modului în care această patologie este înțeleasă, 

diagnosticată și tratată în țara noastră. 

Cartea de față se adresează în primul rând medicilor ginecologi, dar ea poate fii 

extrem de utilă și studenților la Medicină, medicilor de familie, medicilor 

anatomopatologi. Având în vedere abordarea integrativă a diagnosticului și 

tratamentului leziunilor cervicale preinvazive cartea va fii un instrument extrem de util 

pentru medicul practician indiferent de specialitatea lui ce vine în contact cu această 

patologie.   
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