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Zeci de femei din Bra-
gadiru au fost examinate 
gratuit de specialiști, fiind 
supuse testului care per-
mite diagnosticarea preco-
ce a formațiunilor tumora-
le. „Campania se adresea-
ză în mod special femeilor 
care ajung foarte greu la o 
unitate medicală din oraș, 
persoanelor cu venituri 
foarte mici și care nu se 
pot deplasa”, a spus Dănuț 
Prună, coordonatorul vo-
luntarilor de la Paraclisul 
Catedralei Mântuirii Nea-
mului, citat de Basilica.ro. 
Campania se desfășoară în 
baza protocolului încheiat 
în luna ianuarie a acestui 
an între Institutul Oncolo-
gic „Profesor Doctor Ale-
xandru Trestioreanu”, din 
București și Patriarhia Ro-
mână. Toate acțiunile so-
cial-filantropice ale Para-
clisului Catedralei Mântui-
rii Neamului se derulează 
de către voluntari sub co-
ordonarea atentă a Părin-
telui Arhimandrit Ciprian 
Grădinaru. 

„Testul Babeș-Papa-
ni colau este foarte im-

portant pentru că putem 
descoperi la femei cu vâr-
ste cuprinse între 25 și 64 
de ani leziuni incipien-
te, moment în care pu-

tem stabili un diagnostic 
sau pot fi rechemate pen-
tru monitorizare, eventu-
al peste trei sau cinci ani 
de zile”, a explicat dr. Pru-
noiu Virgiliu Mihail, coor-
donatorul Programului de 
Screening al Institutului 
Oncologic București, con-
form aceleiași surse. 

RELIGIE

95% dintre români cred în Dumnezeu, dar 
la biserică merg săptămânal numai 21%. 
De asemenea, 27% consideră necesară 
organizarea unui referendum pentru 
definirea constituțională a familiei, arată 
un infografic despre credința religioasă 
în România, realizat de Fundația Friedrich 
Ebert România, în cadrul proiectului 
Monitorul Social, dat publicității de 
Agerpres.ro.  

Ionela ChIrCu

„La prima vedere, Ro-
mânia este o țară în care 
credința într-o ființă divi-
nă este extrem de puter-
nică și de larg răspândită. 
Primează factorul „iden-
titate“, acordul cu va-
lori sau principii creștine 
fiind, în funcție de su-
biect, ușor mai mic (...) 
Prin contrast, aplicarea în 
viața de zi cu zi a norme-
lor religioase (ex. mer-
sul la biserică) este mai 
puțin populară. Acțiunile 
propriu-zise care să mar-
cheze o implicare mai pu-
ternică a religiei în socie-
tate (precum un referen-
dum pe o temă conserva-
toare sau susținerea cul-
telor de către stat) bene-
ficiază de o susținere mi-
noritară. Astfel, se poate 
trage concluzia că religi-
ozitatea în România este 
un fenomen complex și 
multi-stratificat, existând 
multe stadii intermedi-
are de poziționare între 
auto-identificarea gene-
rică drept „religioasă/re-
ligios“ și activism/militan-
tism“, se arată pe site-ul 
https://monitorsocial.ro/
indicator/credinta-religi-
oasa-in-romania. 

„Este necesar să 
crezi în Dumnezeu 
pentru a fi moral 
și pentru a avea 
valori corecte“

Potrivit sursei cita-
te, aproape toți cetățenii 
României cred în Dum-
nezeu (95%) și/sau se 
auto-consideră religioși 
(89%), 44% afirmă 
că se roagă zilnic, iar 
33% se auto-conside-
ră „re ligioși practicanți“. 
79% sunt de acord cu 
afirmația că „este nece-
sar să crezi în Dumnezeu 
pentru a fi moral și pen-
tru a avea valori corecte“, 
iar 67% sunt de acord cu 
afirmația „homosexuali-
tatea trebuie descurajată 
de societate“. În schimb, 
doar 21% spun că merg 
la biserică săptămânal, 
27% consideră necesar 
sau foarte necesar re-
ferendumul cu privire la 
definirea căsătoriei ca fi-
ind permisă exclusiv între 
persoane de sex opus, în 
timp ce ponderea celor 
care cred că guvernul ar 
trebui să sprijine răspân-
direa valorilor religioase 
este de 46%.

Peste 90% dintre 
români cred în 
Dumnezeu
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Campania Patriarhiei Române și a Institutului Oncologic 

Femeile din Bragadiru 
şi-au făcut testul de 

prevenire a cancerului 
de col uterin, gratuit 

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii 
Neamului și cadrele medicale de la Institutul 
Oncologic din București le-au oferit 
posibilitatea și femeilor din orașul Bragadiru 
să-și facă testul Babeș-Papanicolau, gratuit. 
A cincea ediție a campaniei de „Prevenire 
și depistare a Cancerului de Col Uterin”, s-a 
desfășurat pe 21 aprilie, în localitatea lor.   

Ionela ChIrCu

Putem 
descoperi 
leziuni 
incipiente 
care ne ajută 
să stabilim un 
diagnostic 
timpuriu”

coordonatorul 
Programului 
de Screening al 
Institutului Oncologic 
București

Dr. Prunoiu 
 Virgiliu Mihail Cancerul de col uterin este considerat prima cauză de 

mortalitate prin cancer la femeile din România. Conform 
datelor Institutului Național de Sănătate Publică, în țara 
noastră incidența cancerului de col uterin este cea mai 
mare din Uniunea Europeană. Multe femei nu merg la 
medic pentru efectuarea controalelor periodice și își 
pun viața în pericol. Cancerul de col uterin presupune 
apariția la nivelul cervixului (prima parte a uterului 
care se deschide în vagin, denumit și col uterin) a unor 
celule atipice care se multiplică necontrolat. Dacă este 
descoperit într-un stadiu incipient, cancerul de col se 
tratează cu succes.

Depistat la timp, cancerul de col uterin se tratează

Potrivit Basilica.ro, toate acțiunile social-filantropice 
ale Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sunt 
derulate de voluntari sub coordonarea atentă a 
Părintelui Arhimandrit Ciprian Grădinaru. Toate 
evenimentele caritabile ale voluntarilor Paraclisului 
Catedralei Mântuirii Neamului sunt foarte bine 
organizate și datorită implicării preoților parohi din 
cadrul comunităților unde se efectuează deplasarea. 
De altfel, Biserica Ortodoxă Română este cel mai mare 
filantrop raportat la contribuția sa în acțiunile sociale. 

Preoții se implică și în buna organizare a 
campaniilor de sănătate 


