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Ca de fiecare dată, 
programul s-a derulat im-
pecabil, sub coordona-
rea atentă a părintelui ar-
himandrit Ciprian Grădi-
naru. „Legătura noastră 
inițială cu părintele arhi-
mandrit Ciprian Grădina-
ru de la Paraclisul Cate-
dralei Mântuirii Neamu-
lui ne-a oferit sprijinul 
de care aveam nevoie, 
prin voluntarii de la Pa-
raclis. Ei ne-au ajutat să 
desfășurăm această acti-
vitate, în special cea de 
informare. Preoții din Il-
fov au fost anunțați de vo-
luntarii Paraclisului, ast-
fel încât venirea noastră, 
a medicilor și asistenților 
de la Institutul Oncolo-
gic a permis investiga-
rea cât mai multor femei 
din comunitățile din Ilfov. 
Pentru buna desfășurare 
a programului din comu-
na Berceni, ca de altfel în 
toate localitățile, s-a lu-
at legătura cu medicul de 
familie care, împreună cu 
autoritățile locale, au in-
format doamnele, ast-
fel încât de dimineață, de 
la prima oră, s-au mobili-
zat și au ajuns să fie in-
vestigate. Femeile au fost 
foarte bucuroase că li s-a 
oferit acest program gra-
tuit din partea Ministeru-

lui Sănătății. Unele dintre 
ele și-au mai făcut exa-
menul Babeș-Papanicolau 
cu ceva timp în urmă, dar 
altele, din păcate, nu au 
ajuns niciodată la un ast-
fel de test. Venirea noas-
tră aici este îmbucură-
toare pentru că le dăm 
o mână de ajutor. Femei-
le, în primul rând, au be-
neficiat de o bună infor-
mare. Noi, medicii,  le-am 
anunțat ce înseamnă 
acest  screening, le-am fa-
miliarizat cu noțiunea de 
prevenție, lucru extrem 
de important, mai ales 
că urmează alte campanii 
ale Ministerului Sănătății, 
precum cea pentru pre-
venirea și depistarea can-
cerului de sân și a cance-
rului colo-rectal. Atunci 
când vor auzi de scree-
ning, vor ști că înseam-
nă un lucru bun pen-
tru sănătatea lor, că așa 
pot preveni apariția unor 
 boli grave, a cancerului în 
special. Au fost anunțate 
că este o investigație gra-
tuită, absolut inofensi-
vă, care nu doare și nu 
costă nimic, motiv pen-
tru care ele trebuie doar 
să se prezinte la campa-
nia noastră, a Institutului 
Oncologic, desfășurată 
împreună cu Patriarhia 

Română“, ne-a spus dr. 
Virgiliu Prunoiu, medic 
primar chirurg și coordo-
nator al Programului de 
Screening al Institutului 
Oncologic București. Fe-
meile consultate vor afla 

rezultatul investigației, în 
curând. 

„De obicei, în aceas-
tă campanie, cam aceas-
ta este media numărului 
femeilor investigate me-
dical, 40-60. Este o acti-

vitate foarte utilă. Dacă 
anul trecut au fost apro-
ximativ 340 de femei ca-
re au beneficiat de acest 
consult gratuit, anul aces-
ta încercăm să ne adre-
săm cât mai multor fe-
mei. Această campanie a 
fost foarte bine mediati-
zată, lucru care ne-a aju-
tat extrem de mult. Din 
cele 340 de femei consul-
tate atunci, aproape ju-
mătate au avut proble-
me, 37 dintre ele având 
nevoie de un consult mai 
amănunțit. Protocolul, 
semnat în luna ianuarie a 
anului trecut, a fost pre-
lungit cu încă un an, dat 
fiind faptul că a fost o co-

laborare foarte bună în-
tre voluntarii de la Para-
clisul Catedralei Mântu-
irii Neamului și medicii 
de la Institutul Oncologic 
București. Noi, volunta-
rii, ne-am deplasat în sa-
te și comune, am luat le-
gătura cu preoții de aco-
lo și cu oficialitățile locale 
și, cu suportul acestora, 
am reușit să mobilizăm 
femeile să vină către ca-
binetul medical, deoare-
ce este o activitate foar-
te importantă. Le poate 
salva viața“, ne-a explicat 
Dănuț Prună, coordona-
torul voluntarilor Paracli-
sului Catedralei Mântuirii 
Neamului.
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PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Datorită campaniei Patriarhiei Române și a Institutului Oncologic, 

Şi femeile din comuna Berceni au făcut 
gratuit prevenţia cancerului de col uterin 
Campania de „Prevenire şi Depistare a 
Cancerului de Col Uterin“, desfăşurată 
de Patriarhia Română în parteneriat 
cu Institutul Oncologic din Bucureşti, 
continuă şi în acest an. Prima ediție din 
2019 a avut loc sâmbătă, 2 februarie, în 
comuna Berceni. Peste 50 de femei cu 
vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani  şi‑au 
făcut, astfel, testul Babeş‑Papanicolau 
gratuit şi au primit, de la specialişti în 
domeniu, cele mai bune sfaturi cu privire 
la prevenirea cancerului de col uterin 
şi depistarea bolii în stadiul incipient, 
când există şanse reale de vindecare. 
Programul s‑a adresat în special 
persoanelor cu venituri reduse, asigurate 
sau nu, la sănătate.  
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Dănuț Prună

În cele 13 ediții ale campaniei de „Prevenire și 
depistare a Cancerului de Col uterin“ de până 
acum, aproximativ 400 de femei au făcut prevenția 
cancerului de col uterin, gratuit. următoarea ediție a 
acestui program va avea loc sâmbătă, 16 februarie, 
în comuna glina. toate acțiunile social-filantropice ale 
Paraclisului Catedralei Mântuirii neamului sunt derulate 
de către voluntari sub coordonarea atentă a părintelui 
arhimandrit Ciprian grădinaru. Medicii care participă 
la această campanie atrag atenția că este esențial 
ca toate femeile cu vârste cuprinse între 25 și 64 de 
ani să efectueze periodic testul Babeș-Papanicolau. 
doar așa se poate realiza diagnosticarea precoce a 
eventualelor leziuni canceroase și se poate institui un 
tratament care să le salveze viața. românia ocupă 
primul loc în europa în ceea ce privește mortalitatea 
prin această maladie. Statisticile organizației Mondiale 
a Sănătății arată că în țara noastră rata mortalității prin 
cancerul de col uterin este de șase ori mai mare decât 
media țărilor din uniunea europeană. Peste 3.000 de 
românce sunt diagnosticate anual cu temuta maladie. 
Cel puțin 2.000 dintre ele pierd lupta cu boala. Motivul 
este acela că, în fază incipientă, nu produce durere sau 
sângerare, iar în lipsa controalelor periodice nu poate 
fi depistat la timp. În primele stadii de boală, șansele de 
vindecare sunt maxime.    

Rețineți! Sâmbătă, pe 16 februarie, 
campania va ajunge în comuna Glina


