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Spitalul Universitar de 
Urgență Militar Central 
„Dr. Carol Davila”, 
în parteneriat cu 
Coaliția Organizațiilor 
Pacienților cu Afecțiuni 
Cronice din Romania 
(COPAC) demarează 
o campanie de 
depistare a leziunilor 
precanceroase 
colorectale care se 
va desfășura până în 
anul 2024. Proiectul 
intitulat “Furnizarea 
serviciilor de sănătate 
din programele de 
prevenție, depistare 
precoce, diagnostic 
și tratament 
precoce al leziunilor 
precanceroase 
colorectale – ROCCAS 
II București-Ilfov” 
oferă posibilitatea 
persoanelor cu vârste 
cuprinse între 50 și 74 
de ani să-și facă gratuit 
screeningul pentru 
prevenirea cancerului 
colorectal, la medicul 
de familie. 

Nu mai puțin de 1.078 
de persoane din București 
și Ilfov au făcut deja aces-
te teste de la debutul pro-
gramului de screening 
din luna februarie  și pâ-
nă în prezent. Potrivit 
specialiștilor implicați în 
acest program, au fost dis-
tribuite primele 1.054 de 
teste FIT din cele 50.001, 
prevăzute ca obiectiv al 
proiectului. Astfel, 46 de 
teste FIT reprezentând 
6,79% sunt pozitive. Tot-
odată, evaluarea realiza-
tă în timpul consultației la 
medicul de familie arată că 
24 de pacienți (însemnând 
2,23%) au prezentat risc 
crescut de a dezvolta acest 
tip de cancer. Pentru con-
firmarea diagnosticului și 
stabilirea conduitei tera-
peutice, aceștia au fost 
îndrumați să efectueze co-
lonoscopii. Aceleași sfaturi 
le-au primit și pacienții a 
căror teste au fost pozitive. 
Aceștia au fost îndrumați 
către  Centrul regional de 
screening București-Ilfov, 
înființat prin proiect în ca-
drul Spitalului Universitar 

de Urgență Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. 

Mulți dintre pacienții 

testați sunt persoane fără 
posibilități materiale și fi-
nanciare, instituționalizate 
etc. “Spitalul Universitar de 
Urgență Militar Central “Dr. 
Carol Davila” a fost și este 
de strajă și în slujba vieții, 
de mai bine de 190 de ani 
și de aceea, cu siguranță, 
nu este o surpriză pentru 
nimeni implicarea noastră 
în lupta cu boala conside-
rată flagelul lumii moder-
ne – cancerul. Atunci când 
am plecat la drum cu ela-
borarea si implementarea 
acestui proiect, ne-am gân-
dit la persoanele vulnera-
bile care locuiesc în zone-
le rurale și au acces limitat 
atât la informare, cât, mai 
ales, la servicii de asistență 
medicală de specialitate, 
fapt pentru care obiectivele 
noastre vizează  combate-
rea oricărei forme de discri-
minare, prin creșterea ac-
cesului la servicii accesibile, 
durabile și de înaltă calitate, 
inclusiv asistență medica-
lă și servicii sociale de inte-
res general, prin organiza-
rea de programe de sănăta-
te și servicii orientate către 

prevenție, depistare pre-
coce (screening), diagnos-
tic și tratament precoce al 
cancerului colorectal pen-
tru 50.001 de persoane din 
regiunea București-Ilfov, cu 
vârsta cuprinsă  între 50 și 
74 ani. Dintre acestea, un 
minim de 53% aparțin gru-
purilor vulnerabile, respec-
tiv: persoane sărace; lu-
crători pe cont propriu în 
agricultură; persoane din 
mediul rural; persoane din 
centre de plasament sau 
anterior instituționalizate; 
persoane care au pără-
sit sistemul de protecție 
a copilului; persoane fă-
ră adăpost; cetățeni ro-
mâni aparținând minorității 
rome; persoane cu diza-
bilități, inclusiv persoane 
invalide și cu nevoi comple-
xe; femei care au copii cu 
dizabilități; persoane care 
suferă de dependență de 
alcool și alte substanțe to-
xice; victime ale traficului 
de ființe umane; persoane 
care nu au documente de 
identitate; persoane din fa-
milii monoparentale; per-
soane victime ale violenței 
domestice; persoane lip-
site de libertate sau aflate 
sub control judiciar, persoa-

ne aflate în evidențele ser-
viciilor de probațiune, in-
clusiv persoanele neasigu-
rate din comunitate consti-
tuie grup țintă eligibil pen-
tru proiect. Pentru noi ar 
fi extrem de important ca 
pacienții din România să 
știe și să înțeleagă că noi, 
echipa medicală și partene-
rul  COPAC, ne punem toa-
tă priceperea și știința în 
slujba sănătății lor, să știe 
că acest control și examen 
medical este unul gratuit, 
nu costă absolut nimic, de 
la drumul până în București 
și înapoi, către casă, pâ-
nă la internarea pentru 
investigații în Spitalul Uni-
versitar de Urgență Mili-
tar Central “Dr. Carol Da-
vila”, că vor beneficia, în 
cel mai scurt timp posibil, 
de cele mai bune aparate 
și analize pentru diagnos-
tic și tratament, chiar dacă 
nu au un medic de familie”, 
a spus general maior me-
dic conferențiar universitar 
dr. Florentina Ioniță-Radu, 
directorul general al Spita-
lului Universitar de Urgență 
Militar Central “Dr. Carol 
Davila”, directorul științific 
al Proiectului ROCCAS II – 
București –Ilfov. 

sănătate

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Federația Asociațiilor Bolnavilor de 
Cancer a organizat miercuri, pe 11 mai, 
dezbaterea „Diagnostic precoce și terapii 
inovatoare pentru pacienții cu cancer 
renal și urotelial”. În cadrul evenimentului, 
președintele Asociației Române de 
Urologie, prof. univ. dr. Ioanel Sinescu, a 
atenționat asupra faptului că aproximativ 
9% din totalul cazurilor de cancere sunt 
reprezentante de tumorile renale și 
vezicale.  

Grație unei campanii a Spitalului Militar Central, 

Mii de ilfoveni și bucureșteni pot 
face gratuit screeningul pentru 
prevenirea cancerului colorectal

 Campania se desfășoară prin intermediul medicilor de familie 
 Programul vizează testarea a zeci de mii de cetățeni, cu precădere 

persoane din categorii vulnerabile

Pacienții nu 
plătesc nici 
internarea 
pentru 
investigații 
suplimentare”

General maior 
medic conferențiar 
universitar, 
directorul general 
al Spitalului 
Universitar de 
Urgență Militar 
Central “Dr. Carol 
Davila

Dr. Florentina Ioniță-Radu

Cancerul de 
rinichi și vezică 
reprezintă 9% 

din cancere

De asemenea, medi-
cul a evidențiat severita-
tea acestei maladii. „Can-
cerul de rinichi, paren-
chim renal și cancerul de 
căi urinare înseamnă cam 
9% din totalitatea cance-
relor. Aproape fiecare al 
zecelea bolnav de can-
cer. Ceea ce este mai im-
portant decât atât este 
că acest cancer, dacă nu 
este surprins într-un sta-
diu în care actul chirur-
gical să poată fi oncolo-
gic radical, este un can-
cer despre care colegii 
mei de la oncologii me-
dicale și radioterapeuții 
vor spune că este foarte 
greu de tratat. Ori de câ-
te ori nu reușim să extir-
păm totul și avem nevoie 
de tratamente adjuvante, 
indiferent care vor fi ele și 
în orice fel de combinații, 
foarte adesea eșuăm 
în recuperarea acestor 
pacienți. (...) În aces-
te cancere este esențial, 

pentru că nu avem efec-
tiv cum avem pentru can-
cerul de prostată, de 
exemplu, mai multe linii 
de tratament și putem să 
ne întindem cu tratamen-
tul și cu supraviețuirea 
pe ani și zeci de ani, în 
așa fel încât pacienții 
acum să se prăpădească 
de alte afecțiuni, nu de 
afecțiunea de bază, care 
a fost cancerul de prosta-
tă. Dacă am pierdut mo-
mentul unui tratament 
chirurgical radical, acești 
bolnavi ajung în sferă on-
cologică, unde tratamen-
tele sunt eficace până la 
un punct, dar până la ur-
mă, așa cum se întâm-
plă foarte adesea, can-
cerul învinge orice for-
mă de tratament și ie-
se câștigător, ceea ce noi 
nu vrem să se întâmple“, 
a spus prof. univ. dr. Ioa-
nel Sinescu, președintele 
Asociației Române de 
Urologie.

Ținând cont de numărul mare de cazuri depistate 
în cadrul acestei campanii, specialiștii fac apel 
la populație să se testeze. “numărul de cazuri 
descoperite în acest moment raportat la numărul 
de teste returnate este mare și de aceea recomand 
tuturor persoanelor cu vârsta între 50 și 74 de ani să 
vorbească cu medicul de familie și să solicite să fie 
testat. orice caz descoperit la timp înseamnă o viață 
salvată. Salut eforturile colegilor mei, medici de familie, 
care au testat un număr mare de persoane într-o 
perioadă scurtă de timp”, a spus dr. daciana toma, 
coordonator medical în cadrul proiectului roCCaS ii – 
București –ilfov.

Recomandarea specialiștilor: 
Cereți medicului de familie să faceți testul! 


