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Acest lucru a fost posibil prin 
grija voluntarilor Paraclisului Ca-
tedralei Mântuirii Neamului, care 
au ales să organizeze cea de-a 
18-a ediție a Campaniei de pre-
venire și depistare a canceru-
lui de col uterin în Tâncăbești. 
„Aceste activăți sunt foarte uti-
le pentru noi, femeile de la sat. 
Așa putem face și noi controalele 
gratuite și nici nu mai suntem ne-
voite să ne deplasăm pe distanțe 
lungi pentru a ajunge la cel mai 
apropiat cabinet de specialitate. 
De multe ori renunțăm, pentru 
că nici măcar nu știm unde tre-
buie să mergem. Mulțumim doc-
torilor și voluntarilor pentru că  
s-au gândit la noi”, ne-a spus 
una dintre doamnele care au be-
neficiat de campania de sănăta-
te, de la Tâncăbești. 

Și cadrele medicale au fost 
încântate de modul în care s-a 
desfășurat programul în aceas-
tă localitate. „Este o participa-
re foarte bună și mulțumim Pa-
triarhiei Române, Părintelui Ar-
himandrit Ciprian Grădinaru, 
pentru că împreună cu volunta-
rii dânsului toată lumea s-a mo-
bilizat exact așa cum s-ar fi im-
pus pentru a ajuta cât mai mul-
te femei. Inclusiv mass-media 
ne susține în acest sens. În do-
uă luni, deja ne apropiem de 150 
de femei cărora le-am efectuat 
testul. Față de anul trecut este 
un număr dublu de femei care 
participă, avem comunități care  
ne-au reinvitat pentru examina-
re. Din punctul meu de vedere, 
ca medic, sunt mulțumit. Anul 

trecut au fost investigate, în to-
tal, 340 de femei. Din păcate la 
37 a fost nevoie să se efectueze 
colposcopie, biopsie, investigare 
HPV. Sunt leziuni incipiente, din 
fericire, nu au fost leziuni cance-
roase, sunt leziuni tratabile, ceea 
ce este bine. Chiar dacă desco-
perim un cancer incipient, aces-
ta poate fi tratat cu șanse bune 
de supraviețuire pentru pacien-
tă. Probleme apar atunci când 
sunt cancere avansate, caz în ca-
re, noi, ca medici, nu mai avem 
ce să facem”, ne-a spus dr. Vir-
giliu-Mihail Prunoiu, coordona-
torul Programului de screening 
din cadrul Institutului Oncologic 
București.

Testele scot  
la iveală probleme 

de sănătate  
„Este a șasea activitate pe 

care o desfășurăm în acest an 
împreună cu Institutului Oncolo-
gic București, cu o echipă foar-

te bună de medici care se dedi-
că în totalitate pacienților, vorbim 
atât despre domnul doctor Pru-
noiu, cât și despre doamna doc-
tor Șaptefrați, precum și doam-
nele asistente (una dintre ele vi-
ne, de fiecare dată, tocmai din 
Găești). Este un efort încununat 
de succes, până acum un număr 
semnificativ de femei au benefi-
ciat de această campanie de di-
agnosticare precoce a cancerului 
de col uterin. Atunci când sunt 
depistate din timp, prin efec-
tuarea cu regularitate a testu-
lui Babeș-Papanicolau, majorita-
tea semnelor inițiale ale cance-
rului de col uterin răspund bine 
la tratament, iar progresia către 
cancerul de col uterin poate fi 
astfel prevenită. Utilitatea aces-
tei campanii s-a observat, încă 
odată, la activitatea din Măgure-
le, cea care s-a desfășurat cu o 

săptămână înaintea acțiunii de la 
Tâncăbești, unde s-au prezentat 
pentru investigații 31 de femei. 
Rezultatele obținute în urma re-
coltării de la Măgurele au arătat 
că jumătate dintre femei aveau 
probleme de sănătate care ne-
cesitau prezentarea la medicul 
ginecolog și tratament adecvat. 
Una dintre paciente a fost găsi-
tă cu leziuni avansate, având ne-
voie de investigații suplimenta-
re (colposcopie și/sau biopsie) și 
tratament de specialitate”, ne-a 
explicat Dănuț Prună, coordona-
torul voluntarilor Paraclisului Ca-
tedralei Mântuirii Neamului.  

500 de femei, 
controlate în cele 18 
ediții de campanie   

Încântat că și-a putut aju-
ta enoriașele parohiei, părinte-

le Alexandru Iarinca, de la Paro-
hia Ghermănești-Snagov, a ți nut 
să precizeze că: „Este o cam-
panie benefică. Testul Babeș-
Papanicolau cu titlu gratuit se 
face și la București, însă foarte 
multe dintre doamnele noastre 
nu au posibilitatea de a ajun-
ge la București, fapt pentru care 
voluntarii de la Paraclisul Cate-
dralei Mântuirii Neamului au ve-
nit astăzi în comunitatea noas-
tră pentru a ne sprijini în acest 
sens. Este bine ca Biserica să vi-
nă în întâmpinarea creștinului 
care are probleme, și nu doar 
a creștinului, pentru că aceas-
tă campanie se adresează tutu-
ror. La fel cum Mântuitorul a ve-
nit în lume și a adresat cuvin-
te de mângâiere aducând o iu-
bire universală, adresată tuturor 
neamurilor, și Patriarhia Româ-
nă se adresează tuturor oame-
nilor, ajutându-i pe toți atât în 
domeniul sănătății trupești, dar 
mai ales al celei sufletești”. 

Acțiunea voluntarilor a fost 
organizată cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, sub coordonarea părin-
telui Arhimandrit Ciprian Gră-
dinaru, duhovnicul Paraclisului 
CMN. De la semnarea protoco-
lului de colaborare dintre Patri-
arhia Română și Institutul On-
cologic București, respectiv din 
luna ianuarie a anului trecut și 
până în prezent, au beneficiat 
de această campanie 500 de 
femei.

COMUNA SNAGOV

Campania împotriva cancerului  
de col uterin a ajuns la Tâncăbești

Sâmbătă, 6 aprilie. Peste 20 de femei din satul 
snagovean Tâncăbești și-au făcut, gratuit, testul care le 
protejează de cancerul de col uterin și au primit cele 
mai bune informații cu privire la evitarea, depistarea 
și tratamentul temutei maladii, direct de la specialiștii 
Institutului Oncologic București. 
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