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La inițiativa și prin im-
plicarea activă a volunta-
rilor Paraclisului Cate-
dralei Mântuirii Neamu-
lui, femeile din comuna 
Domnești și-au putut con-
trola și ele sănătatea, fără 
să plătească. „Acțiunea a 
făcut parte din campania 
de „Prevenție și depista-
re a cancerului de col ute-
rin”. Din nou, voluntarii 
de la Paraclisul Catedralei 
Mântuirii Neamului ne-au 
ajutat în mobilizarea oa-
menilor. Apoi, noi, medi-
cii de la Institutul Oncolo-
gic București, am realizat 
recoltări pentru exame-
nul Babeș-Papanicolau și 
examenul clinic al sânu-
lui. De la începutul anu-
lui, au fost diagnosticate 
250 de femei. Mai nou, 
am început să examinăm 
clinic și sânul, aceste fe-
mei fiind invitate să-și fa-

că un examen ecogra-
fic sau o programare la 
mamografie. În momen-
tul de față sunt aproxi-
mativ 100 de femei care 
au fost investigate”, ne-
a spus dr. Virgiliu Pruno-
iu, coordonatorul Progra-
mului de Screening pen-
tru cancerul de col ute-
rin din București - Ilfov. 
„Sunt onorată să fiu par-
te din această echipă a 
campaniei de «Prevenție 
și depistare a cancerului 
de col uterin», mai ales 
că în cercul de apropiați 
am avut femei care au 
fost afectate de aceas-
tă maladie și dacă pentru 
ele nu s-a mai putut fa-
ce nimic, mă bucur acum 
că pentru aceste doamne 
se poate face ceva”, ne-a 
explicat Sorina Aurică, vo-
luntar la Paraclisul Cate-
dralei Mântuirii Neamului. 

„Prezența și impor-
tanța acestei campanii 
în localitățile din județul 
Ilfov este confirmată și 
de statisticile Ministeru-
lui Sănătății, datele fiind 
publicate pe site-ul aces-
tuia. Mai exact, din ce-
le 900 de femei cărora li 
s-a recoltat testul Babeș-
Papanicolau anul trecut, 
în județul Ilfov, 340 de 
femei, adică 38%, au fost 
teste efectuate în acest 
județ, în cadrul campa-
niei noastre”, ne-a spus 
Dănuț Prună, coordona-

torul voluntarilor Paracli-
sului Catedralei Mântu-
irii Neamului. Ca de fie-
care dată, preoții din co-

mună s-au îngrijit ca pro-
gramul să se desfășoare 
cât mai bine și să fie in-
vestigate cât mai multe 
femei. „Prevenția pe ca-
re voluntarii de la Para-
clisul Catedralei Mântuirii 
Neamului o fac împreună 
cu specialiștii Institutului 
Oncologic București și cu 
Patriarhia Română este 
primită cu bucurie și spri-
jinită de enoriașii noștri, 
pentru că este un lucru 
extraordinar de benefic 
pentru ei. În acest fel se 
pot depista la timp anu-

mite boli grave și se pot 
lua la timp măsuri care 
să le salveze viața”,  ne-a 
spus părintele Nicolae 
Anghel, parohul Parohiei 
Domneștii de Jos. Cam-
pania de la Domnești, ca 
de altfel toate acțiunile 
voluntarilor Paraclisului 
Catedralei Naționale, s-a 
desfășurat cu binecuvân-
tarea Preafericitului Pă-
rinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, sub atenta coordona-
re a arhim. Ciprian Gră-
dinaru.

Controale 
medicale 
gratuite 
pentru femei

Domnești

Și femeile din Domnești au fost supuse 
investigațiilor medicale pentru prevenirea 
și depistarea cancerului de col uterin și 
a cancerului de sân. Medicii și asistenții 
Institutului Oncologic din București 
s-au aflat în localitatea lor sâmbătă, 7 
septembrie, când  le-au consultat gratuit 
și le-au oferit cele mai bune sfaturi de 
sănătate.  
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