
16 18 - 24 iunie 2018www.jurnaluldeilfov.ro

Voluntarii Paracli-
sului Catedralei Mântu-
irii Neamului (CMN) au 
desfășurat sâmbătă, 16 
iunie, cea de-a șaptea 
ediție a campaniei de 
„Prevenire și Depistare 
a Cancerului de Col Ute-
rin”, derulată de Patriar-
hia Română și Institu-
tul Oncologic „Prof. Dr. 
Alexandru Trestioreanu”, 
din București. Programul 
a oferit șansa reprezen-
tantelor sexului frumos  
să-și efectueze investiga-
țiile care le țin departe de 
cancerul de col uterin. În 
acest mod, femeile active 
sexual, fără posibilități fi-
nanciare și-au făcut testul 
Babeș-Papanicolau, fără 

să-l plătească. Preoții din 
comuna Glina s-au îngri-
jit ca doamnele să ajungă 
în număr cât mai mare la 
controale. Ei le-au infor-
mat cu privire la derula-
rea campaniei în localitate 
și le-au ajutat să înțeleagă 
de ce e bine să se lase pe 
mâinile specialiștilor. „Le 
suntem recunoscători vo-
luntarilor de la Paraclisul 
Catedralei Mântuirii Nea-
mului, care nu sunt pen-
tru prima dată la noi în 
comună. Astfel de acțiuni 
au darul de a mobiliza pe 
de o parte oamenii și în-
totdeauna au o finalita-
te, sunt cazuri depistate”, 
a explicat părintele Mi-
hai Miron, parohul Paro-

hiei Bobești, pentru Basi-
lica.ro.

„Ca și în celelalte co-
mune din județul Ilfov, în-
cercăm să ajutăm femei-
le din comunitățile sărace 
și care nu au posibilități 
materiale să ajun-
gă la examenul Babeș-
Papanicolau, le venim în 
întâmpinare, le exami-
năm și în cel mai scurt 
timp încercăm să le dăm 
și rezultatele”, a spus 
dr. Virgiliu Mihail Pruno-
iu, coordonatorul Pro-
gramului de Screening 
al Institutului Oncologic 
București, citat de Basili-
ca.ro. Medicii care parti-
cipă la această campanie 
de „Prevenire și Depis-
tare a Cancerului de Col 
Uterin” au atras atenția 
că este esențial ca toa-
te femeile cu vârste cu-
prinse între 25 și 64 de 
ani să efectueze periodic 
testul Babeș-Papanicolau,  
care permite diagnosti-
carea precoce a eventu-
alelor leziuni canceroase, 

și astfel să le fie salvată 
viața.

„Statisticile realizate 
până acum în cele șapte 
ediții ale campaniei au 
arătat că din cele 200 de 
femei investigate, aproa-
pe jumătate au probleme 
de sănătate, ceea ce re-
prezintă un procent îngri-
jorător. Este importantă și 

benefică implicarea Bise-
ricii Ortodoxe Române în 
această activitate, pentru 
că aceasta a fost cea care 
a mobilizat comunitățile”, 
a spus Dănuț Prună, co-
ordonatorul voluntarilor 
de la Paraclisul Catedralei 
Mântuirii Neamului. Acest 
program, ca de altfel toa-
te acțiunile social-filantro-
pice ale Paraclisului Cate-
dralei Mântuirii Neamului, 
sunt derulate de voluntari 
sub coordonarea atentă a 
părintelui Arhimandrit Ci-
prian Grădinaru. 

RELIGIE

„Mihai Eminescu es-
te pomenit la 15 ianua-
rie, ziua sa de naștere, 
și deopotrivă la 15 iunie, 
ziua trecerii sale din lu-
mea aceasta pământea-
nă, deoarece a fost fiu al 
Bisericii Ortodoxe pe ca-
re a respectat-o și a cân-
tat-o în poeziile sale. Po-
etul a înțeles foarte bine 
legătura dintre cult și cul-
tură, deși unii intelectuali 
încă nu găsesc acestă le-
gătură. Mihai Eminescu, 
simbolul Culturii române, 
a sesizat că actul cultu-
ral nu se poate despărți 
de actul cultural, du-
pă cum cuvântul cultu-
ră este legat de cuvân-
tul cult”, a spus Părinte-
le Arhimandrit Clement 
Haralam, Mare Eclesiarh 

al Catedralei Patriarhale, 
citat de Basilica.ro. Con-
form aceleiași surse, pă-
rintele Clement a măr-
turisit că în anul cente-
nar, când cinstim pe în-
făptuitorii Marii Uniri 
de la 1918, „ne amin-
tim de Poetul național, 
care a zis: Istoria ome-
nirii este desfășurarea 
gândirii lui Dumnezeu, 
deducând astfel fap-
tul că Marea Unire din 
1918 avea să se întâm-
ple prin îngăduința lui 
Dumnezeu”. În aceeași 
zi, de la ora 10:00, 
Preasfințitul Părinte Var-
laam Ploieșteanul, Epi-
scop-Vicar Patriarhal, a 
oficiat slujba parastasu-
lui la mormântul poetu-
lui, din cimitirul Bellu. 
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Vineri, pe 15 iunie, la împlinirea celor 
129 de ani de la trecerea la cele veșnice 
a lui Mihai Eminescu, un sobor de 
preoți condus de părintele Arhimandrit 
Clement Haralam, Mare Eclesiarh al 
Catedralei Patriarhale, a săvârșit slujba 
parastasului în cinstea poetului național. 

Campania Patriarhiei Române și a Institutului Oncologic

Prevenire şi depistare  
a cancerului de col uterin, 
şi pentru femeile din Glina 
Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii 
Neamului salvează tot mai multe vieți! 
Sâmbătă, pe 16 iunie, au ajuns, împreună 
cu specialiștii Institutului Oncologic în 
comuna Glina. 35 de femei cu vârste 
cuprinse între 25 și 64 de ani au făcut 
testul Babeș-Papanicolau, gratuit.  

Dintre toate tumorile maligne, cancerul de col uterin 
este cel care poate fi controlat și prevenit cu ajutorul 
efectuării periodice a testului Babeș-Papanicolau. 
De altfel, conform analizei Institutului Național de 
Sănătate Publică, în România incidența cancerului de 
col uterin este cea mai mare din Uniunea Europeană. 
Campania „Prevenție și Depistare a Cancerului de Col 
Uterin”, ca de altfel,  toate acțiunile social-filantropice 
ale Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, este 
derulată de voluntari sub coordonarea atentă a 
Părintelui Arhimandrit Ciprian Grădinaru.

România, cea mai mare incidență  
a cancerului de col uterin din UE
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