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Anul care tocmai s-a 
încheiat a fost extrem 
de important și pentru 
femeile din Ilfov. Grație 
voluntarilor Paraclisului 
Catedralei Mântuirii 
Neamului, sute de 
reprezentante ale 
sexului frumos din 
diverse comune și orașe 
au avut posibilitatea 
de a-și monitoriza 
sănătatea fără niciun 
fel de costuri. Sâmbătă, 
pe 7 decembrie, a 
fost rândul femeilor 
din Dărăști să-și facă 
investigații medicale 
gratuite.
 
Ionela CHIRCU

Ultima acțiune din anul 
2019 a „Campaniei de prevenție 
și depistare a cancerului de col 
uterin” s-a desfășurat, așadar, 
în comuna Dărăști. O echipă 
medicală formată din specialiști 
ai Institutului Oncologic din 
București s-a deplasat în aceas-
tă localitate și le-a ajutat pe 
doamne și domnișoare să-și 
controleze sănătatea. Peste 20 
de femei cu vârste cuprinse în-
tre 25 și 64 de ani au benefici-
at, astfel, de o investigație me-
dicală primară la sân, au făcut 
testul Babeș-Papanicolau, sin-
gurul test care poate depista 
leziuni canceroase în stadii in-
cipiente, și au primit cele mai 
bune sfaturi cu privire la preve-
nirea și tratarea cancerului de 
col uterin. 

„Ne bucurăm că femeile 
au înțeles importanța controa-
lelor medicale  și vin în număr 
mare să-și facă investigațiile 
primare. Anul acesta (n.r. - 
2019), ca și anul trecut de alt-
fel, avem peste 300 de femei 

examinate în cadrul campani-
ei. Suplimentar față de anul tre-
cut am început să le efectuăm 
și un examen clinic al sânului, 
investigație de care au benefi-
ciat deja peste 150 de femei. 
Ne bucurăm în continuare de 
sprijinul voluntarilor de la Para-
clisul Catedralei Mântuirii Nea-
mului, coordonați de Părinte-
le Arhimandrit Ciprian Grădina-
ru alături de care sperăm să re-
alizăm lucruri minunate pentru 
oamenii din jurul Bucureștiului, 
și anul viitor (n.r.- anul 2020)”, 
a spus dr. Virgil Prunoiu, coor-

donatorul programului de scre-
ening din cadrul Institutului On-
cologic București. La rândul 
său, dr. Cristina Șaptefrați, me-
dic primar obstetrică-ginecolo-
gie, a subliniat faptul că „mul-
te dintre pacientele pe care  
le-am văzut nu făcuseră un exa-
men Babeș-Papanicolau, multe 
nu au făcut o examinare la sân. 
Am găsit destule cazuri în nere-
gulă și, din păcate, prea puține 
paciente au venit să continue 
investigațiile”. Dr. Șaptefrați a 
explicat că examenul sânului 
este foarte important, „având în 

vedere că un cancer la sân nu 
apare brusc ca o tumoră mare”, 
iar în acest mod pot fi depista-
te anumite modificări care pot 
duce la dezvoltarea cancerului.

Peste 670 de femei, 
consultate de la 

începutul campaniei  
Din ianuarie 2018 și până 

la sfârșitul anului 2019, „Cam-
pania de prevenție și depista-
re a cancerului de col uterin” a 
avut 679 de beneficiare. „Da-
torită acestei campanii au fost 

identificate din timp multe pro-
bleme de sănătate la persoa-
nele înscrise și astfel s-a reu-
șit evitarea unor complicații”, a 
spus Dănuț Prună, coordonato-
rul voluntarilor Paraclisului Ca-
tedralei Mântuirii Neamului. În 
program au fost incluse femeile 
cu vârste cuprinse între 25 și 64 
de ani, pentru care aceste exa-
minări nu ar fi fost la îndemână 
din cauza lipsurilor financiare și 
materiale.

În România,
șase femei mor zilnic 
din cauza cancerului 

de col uterin
În România, zilnic se 

sting șase femei ca urmare a 
complicațiilor cancerului de col 
uterin. Organizația Mondială a 
Sănătății declară că riscul dece-
sului cauzat de cancerul de col 
uterin în țara noastră este de 
trei ori mai ridicat decât media 
europeană. Astfel, România se 
află pe primul loc în Europa ca 
rată a deceselor pe fondul aces-
tei boli. Anual, mor  aproximativ 
2.000 femei din 3.000 înregis-
trate, din cauza faptului că boa-
la este depistată în stadiile sa-
le finale. Rata de supraviețuire 
la cinci ani de la diagnosticarea 
cu cancer de col uterin se refe-
ră la procentul pacientelor ca-
re trăiesc cel puțin cinci ani du-
pă depistarea cancerului. Multe 
dintre aceste paciente ajung să 
trăiască peste cinci ani. De ase-
menea, aceste procente se re-
feră la mortalitatea apărută din 
orice cauză la cele care suferă 
de cancer de col uterin.
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Femeile și-au monitorizat  
sănătatea, gratuit 

“S-a făcut inclusiv 
examenul clinic al sânului

Virgil Prunoiu
coordonator program de screening  
Institutul Oncologic Bucureşti


