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Rezumat 

Tratamentul cancerului mamar se bazeazã la ora actualã pe o nouã opțiune chirurgicalã și anume 
chirurgia conservatoare a sânului aplicatã cel puțin pentru stadiile I și II, evident cu intenție de 
radicalitate. În Clinica de Chirurgie CF Craiova am început practicarea protocolului conservator de 
tratament al cancerului mamar în stadiile I și II în urma cu 16 ani și am realizat pânã în prezent un 
numãr de 303 operații conservatoare dintr-un total de 673 cazuri de cancer mamar. Am înregistrat 
12 recidive locale (3,96%) și 2 decese ca urmare a evoluției neoplaziei. Protocolul include rezecția 
tumorii primare împreunã cu suficient țesut sãnãtos din jur, pentru a asigura margini negative piesei 
de rezecție, la care se asociazã obligatoriu radioterapia postoperatorie pe sân. Chimioterapia și 
hormonoterapia au fost indicate de medicul oncolog, în funcție de o serie de parametrii 
postoperatori: mãrimea tumorii, invazia ganglionilor axilari, vârsta pacientei, etc. Scopul acestei 
lucrãri este de a aduce în prim plan rezultatele și experiența noastrã modestã, dar mai ales de a 
atrage atenția asupra rezultatelor obținute prin urmãrirea pe termen lung a pacientelor operate 
conservator în douã protocoale operatorii prospective, de care lumea chirurgicalã nu poate sã nu ținã 
cont și care au demonstrat aplicabilitatea largã a tratamentului chirurgical conservator. Concluzia 
studiului este cã indicația chirurgiei conservatoare în stadiile I și II are o largã aplicabilitate, cu 
rezultate similare mamectomiilor radicale, singurul factor important fiind obținerea unui rezultat 
cosmetic satisfãcãtor, condiționat în principal de raportul tumorã/sân.  
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