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41 de femei cu vâr-
ste cuprinse între 25 și 
64 de ani, din comuna 
Grădiștea, au primit cele 
mai utile informații cu pri-
vire la prevenirea cance-
rului de col uterin și tra-
tamentul leziunilor can-
ceroase. În scop preven-
tiv, specialiștii le-au făcut 
femeilor un examen clinic 
mamar și testul Babeș-
Papanicolau, singurul test 
care permite detectarea 
leziunilor potențial cance-
roase în stadiu incipient, 
când există șanse rea-
le de vindecare. „Sperăm 
să le dăm rezultate bu-
ne referitoare la exami-
narea Babeș-Papanicolau 
sau să putem să le aju-
tăm în cazul probleme-
lor de sănătate”, a spus 
dr. Virgiliu Prunoiu, co-
ordonatorul Programului 

de screening de la Insti-
tutul Oncologic București. 
De  altfel, potrivit coordo-
natorului grupului de vo-
luntari al Paraclisului Ca-
tedralei Mântuirii Neamu-
lui, Viorel Prună, prima 
acțiune a Campaniei a 
avut loc la jumătatea lu-
nii ianuarie a anului tre-
cut, tot la Grădiștea. Ca 
de fiecare dată, dr. Cris-
tina Șaptefrați, medic pri-
mar oncolog în cadrul In-
stitutului Oncolgic din 
București, a venit în spri-
jinul femeilor și cu sfa-
turi medicale extrem de 
importante. „Este util ca 
femeile să vină la me-
dic. Una este să desco-
peri un cancer la început, 
în stadiu zero sau în sta-
diul unu, și altceva când 
femeia are metastaze, în 
stadiul patru, când nu se 

mai poate face nimic”, a 
spus dr. Șaptefrați. 

Peste 500 de 
femei, investigate 
de la debutul 
campaniei

Campania de preveni-
re și depistare a cancerului 
de col uterin a fost dema-
rată, așadar, la începutul 
anului trecut. În tot acest 
timp, voluntarii Paracli-
sului Catedralei Mântuirii 
Neamului au desfășurat 
19 astfel de ediții. De la 
debutul campaniei, me-
dicii care se deplasea-
ză în teritoriu au recoltat 
testul Babeș-Papanicolau 
pentru un număr de pes-
te 500 de femei. Alte câ-
teva zeci au fost consili-
ate de specialiștii Institu-
tului Oncologic București, 
pe diverse alte probleme 
de sănătate. Deși anu-
mite persoane nu au în-
deplinit condițiile nece-

sare recoltării testului 
Babeș-Papanicolau, aces-
tea au fost consiliate con-
form fiecărui caz în parte. 
Acțiunea socială a fost or-
ganizată cu binecuvânta-
rea Preafericitului Părin-
te Patriarh Daniel, sub co-
ordonarea Arhim. Ciprian 
Grădinaru, duhovnicul Pa-
raclisului CMN. 

Cât este de 
periculos cancerul 
de col uterin?  

Cancerul de col uterin 
este un tip de cancer care 
apare în celulele colului 
uterin, numit și cervix. Ca 
urmare a complicațiilor 
acestui tip de cancer, în 
România, zilnic mor cinci 
femei. Organizația Mon-
dială a Sănătății averti-
zează că riscul decesu-
lui cauzat de cancerul de 
col uterin în țara noastră 
este de trei ori mai ridi-
cat decât media euro-
peană. Astfel, România 
se află pe un loc fruntaș 
în Europa ca rată a de-
ceselor pe fondul aces-
tei boli. Anual, mor apro-
ximativ 2.000 femei din 
3.000 înregistrate, din 
cauza faptului că boala 
este depistată în stadii-
le sale finale. Șansele de 
supraviețuire cresc da-
că tratamentul se începe 
imediat după ce se des-
coperă boala.

„Dacă e să se fa-
că o comparație cu sis-
temul sanitar de dinain-
te de 1989, practic ac-
cesul la serviciile de să-
nătate în sectorul rural a 
scăzut sub 50%, ceea ce 
este dramatic. Și vorbim 
aici de copii, de vaccina-
re, de multe alte lucruri 
care sunt probleme de 
asistență socială în ma-
re parte. Colaborarea cu 
Patriarhia este o aborda-
re firească. Dacă la oraș 
lucrurile cât de cât sunt 
stabile, în rural, din păca-
te, lucrurile nu merg bi-
ne. Personalul medical nu 
mai este statornic în me-
diul rural și atunci trebuie 
să găsim modalități prin 
care să creștem accesul 
persoanelor din zona ru-
rală la serviciile de să-
nătate“, a spus dr. Stre-
inu-Cercel, managerul 
Institutului Matei Balș, 
din București. La rândul 
său, Patriarhul României, 
Preafericitul Părinte Dani-
el, a explicat că „în soci-
etatea de azi, dimensiu-
nea caritabilă sau filan-

tropică a slujirii Biseri-
cii se împlinește pe mai 
multe planuri: prezența 
preoților de caritate în 
spitale și în instituțiile 
de asistență socia-
lă, înființarea și susținerea 
propriilor instituții de 
asistență socială și me-
dicală (centre socio-me-
dicale, policlinici, dispen-
sare, cabinete medica-
le, puncte farmaceuti-
ce), dar și prin deschide-
rea către programe so-
cial-medicale în parte-
neriat, cu participarea 
preoților, a medicilor și 
farmaciștilor. (…) Prin 
slujirea ei, Biserica în-
cearcă să fie o prezență 
activă și binefăcătoa-
re în viața societății, mai 
ales acolo unde se resim-
te o nevoie acută de aju-
tor, desfășurând progra-
mele: „Sănătate pen-
tru sate”, „Prevenție și 
educație pentru sănăta-
te”, „Prevenție și depis-
tare precoce a canceru-
lui de col uterin”, dar mai 
ales programul „Donează 
sânge! Salvează o viață!”. 
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Conferința „Credință 
și sănătate în satul 

românesc“ 

Accesul la 
serviciile de 
sănătate în 

rural, sub 50% 
față de anii ‘80 

Patriarhia Română a găzduit, recent, conferința 
intitulată „Credință și sănătate în satul românesc“. 
Prezent la eveniment, prof. dr. Adrian Streinu-
Cercel a apreciat abordarea problemelor din 
sănătate prin colaborarea cu Patriarhia Română 
și a îndemnat la intensificarea cooperării dintre 
Biserică și Ministerul Sănătății pentru remedierea 
deficiențelor. 
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Campania voluntarilor Patriarhiei Române:

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii 
Neamului au revenit la Grădiștea! 
Împreună cu specialiștii Institutului 
Oncologic din București, aceștia au 
organizat sâmbătă, pe 22 iunie, o nouă 
ediție a campaniei Prevenție și depistare a 
cancerului de col uterin. 


