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Ca de fiecare dată, 
campania s-a adresat fe-
meilor cu vârsta cuprinsă 
între 25 și 64 de ani, cu 
venituri mici și fără asi-
gurare medicală. „Sun-
tem aici în localitatea 
Nuci pentru a doua oa-
ră. Și astăzi au venit pa-
cientele în număr des-
tul de mare. Ne bucură 
faptul că aceste femei au 
conștientizat cât de im-
portant este acest test 
Babeș-Papanicolau. Asta, 
în contextul în care am 
primit rezultatele de la 
activitatea desfășurată în 
comuna Grădiștea, acum 
două săptămâni, și sunt 
îngrijorătoare! Dintre cele 
42 de femei examinate, la 
acea ediție, un număr de 
14 au probleme de sănă-
tate, patru dintre pacien-
te necesitând investigații 
mult mai amănunțite, 
precum videocolposco-
pie, deoarece prezentau 
semne că există leziuni 
canceroase. De aici re-
zultă, de fapt, și utilitatea 
campaniei care depistea-
ză din timp toate aceste 
probleme de sănătate”, a 
spus Dănuț Prună, coor-

donatorul voluntarilor Pa-
raclisului Catedralei Mân-
tuirii Neamului. 

La rândul lor, și 
specialiștii în domeniu au 
vorbit despre importanța 
programului demarat 
de Patriarhia Română în 
parteneriat cu Ministe-
rul Sănătății, prin Institu-
tul Oncologic București. 
„Suntem din nou în co-
muna Nuci, după un an 
de zile. Iarăși, am avut 
o activitate bogată, s-au 
prezentat doamne pen-
tru screeningul de cancer 
de col uterin, dar supli-
mentar față de anul tre-
cut, am început să inves-

tigăm pacientele și pen-
tru cancerul de sân, pen-
tru că este mai ușor să 
găsești leziuni care sunt 
la începutul bolii, de-
cât leziuni foarte avan-
sate, și pe care noi, me-
dicii, reușim să le tratăm 
foarte greu”, a explicat 
dr. Virgiliu Prunoiu, co-
ordonatorul Programului 
Screening al Institutului 
Oncologic București. Po-
trivit organizatorilor, echi-
pa de medici voluntari a 
accelerat în acest an rit-
mul Campaniei de „Pre-
venire și depistare a can-
cerului de col uterin”. Ast-
fel, de la începutul anu-
lui aproximativ 180 de 
femei s-au numărat de-
ja printre beneficiare-
le investigațiilor gratuite. 
De la debutul campaniei, 
medicii 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.

La Nuci nu sunt 
centre medicale 

Toate evenimentele 
social filantropice ale vo-
luntarilor de la Paraclisul 
Catedralei Mântuirii Nea-
mului se derulează cu bi-
necuvântarea Preaferici-
tului Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, și sub îndruma-
rea Părintelui Arhimandrit 
Ciprian Grădinaru, care 
este și inițiatorul și coor-
donatorul tuturor campa-
niilor de la Paraclisul Ca-
tedralei Naționale. În ca-
zul campaniei care s-a 
desfășurat la Nuci, preoții 
din localitate s-au îngri-
jit ca femeile să afle din 
timp de programul din lo-
calitatea lor și să se pre-
zinte la controalele medi-
cale. „Noi am încercat să 
mobilizăm cât mai multe 
doamne și sperăm să ai-
bă un bun rezultat și ce-
le care au fost examina-
te să nu aibă probleme 
medicale. Aceste campa-

nii sunt foarte importan-
te pentru că mulți de aici, 
din zona aceasta, nu se 
pot duce la spitalele din 
oraș, mai ales că în zona 
noastră nu sunt centre 

medicale unde să mear-
gă să facă analize și do-
rim ca aceste acțiuni să 
continue”, a spus părinte-
le Gheorghe Nuță, paro-
hul Parohiei Nuci. 

Încă o campanie pentru sănătatea femeilor, demarată de voluntarii 
CMN, în Ilfov  

Prevenire şi depistare a cancerului de 
col uterin, în comuna Nuci 

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii 
Neamului s-au aflat sâmbătă, pe 13 iulie, 
în comuna Nuci, unde au desfășurat 
încă o ediție a campaniei de prevenire și 
depistare a cancerului de col uterin. Ca 
de fiecare dată, în lupta pentru sănătatea 
femeilor de la sate li s-au alăturat și 
medicii și asistenții de la Institutul 
Oncologic București. Prin amabilitatea 
acestora, femeile din Nuci au făcut gratuit 
testul Babeș-Papanicolau și un examen 
clinic pentru prevenirea și depistarea 
cancerului de sân.  

Ionela ChIrCu

E mai ușor să 
tratezi leziuni 
care sunt 
la debut, 
decât în stadii 
avansate”

coordonatorul 
Programului 
Screening al 
Institutului 
Oncologic 
București
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