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A s o c i a ț i a   A L M A 
(Asociația  pentru  Aju-
tor,  Luptă,  Motivare  și 
Asistență în afecțiuni gra-
ve)  a  implicat  Primăria 
Mogoșoaia  într-o  cam-
panie  de  conștientizare, 
prevenție și luptă împotri-
va cancerului de sân. Prin-
tr-o  acțiune  care  s-a  de-
rulat  pe  parcursul  a  cinci 
zile  și  care  și-a  propus 
să crească atenția și gra-
dul  de  conștientizare  pri-
vind depistarea din timp a 
cancerului de sân, 110 fe-
mei au beneficiat de eco-
grafii  mamare  și,  totoda-
tă,  au  primit  informații 
prețioase de la specialiști, 
despre importanța și prin-
cipiile de bază în autoexa-
minarea sânilor, cât și des-
pre  importanța  efectuării 
unei  ecografii  sau  a  unei 
mamografii. 

În programul de scre-
ening  s-au  putut  înscrie 
femei  cu  vârsta  cuprinsă 
între 30 și 70 ani, conform 
recomandărilor  de  speci-
alitate,  dar  a  existat  și  o 
tânără  de  26  de  ani,  ca-
re a solicitat includerea în 
campanie,  având  în  ve-
dere  că medicul  i-a  reco-
mandat  investigații  supli-
mentare.  Cele  110  eco-
grafii bilaterale de sân au 
fost oferite  la finalul unei 
sesiunii de informare me-
dicală  „Mogoșoaia  poar-
tă  roz!“,  din  data  de  15 
octombrie,  de  la  Palatul 
Mogoșoaia.

„Cancerul  de  sân  es-
te  printre  cele  mai  frec-
vente tipuri de cancer din 
lume. Diagnosticarea pre-
coce este esențială. Trata-
mentele sunt mai ușor de 
aplicat și mai eficiente, iar 
șansele  de  supraviețuire 
sunt  mai  ridicate,  dacă 
boala  este  depistată  la 
timp.  În  cadrul  campani-
ei, am inclus și o compo-
nentă de educație. Potrivit 
datelor statistice, una din 
cinci femei va face cancer 

de  sân  de-a  lungul  vieții. 
Vârsta  a  scăzut  față  de 
acum  trei-patru  ani,  sub 
30 de  ani,  față  de  50 de 
ani.  Avem  în  fiecare  lună 
femei  sub  30  de  ani,  cel 
puțin  una  sau  două,  cu 
mastectomii făcute. Aces-
ta este motivul pentru ca-
re dorim să oferim și spri-
jin  prin  informare,  pen-
tru că, descoperit la timp, 
cancerul  de  sân  poate  fi 
vindecat.  Femeile  trebu-
ie  să  știe,  nu  doar  să  își 
facă  o  analiză,  partea  de 
autocontrol periodic, con-
trol  anual,  unde  anume, 
la  cine  și  în  cazul  în  ca-
re se descoperă o proble-
mă, care sunt medicii că-
tre  care  trebuie  să  se  în-
drepte”, ne-a declarat Ali-
na Botezatu, președintele 
Asociației ALMA. 

Așadar, în cadrul cam-
paniei  “Mogoșoaia  poartă 
roz!” au fost două acțiuni, 
prima fiind Sesiunea de In-
formare și Conștientizare, 
la care au participat medi-
cii și psihoterapeuții de la 
Fundația Happy World (Ti-
ana Perfect, Robert Pascu, 
dr. Gerald Filip, dr. Simona 
Filip,  dr. Nicole Cuturela). 
A doua acțiune a  constat 
efectiv în cele cinci zile de 
screening mamar,  la  care 
au participat specialiștii în 
Radiologie  Imagistică  dr. 
Adriana Cojocaru, dr. Cris-
tina Aurelia Bîlbîe, dr. Ma-
nuela Mihail, dr. Nicole Cu-
turela și dr. Doina Popa.

Câteva minute de 
prevenție salvează 
viața

Este  important  ca  fe-
meile  să  știe  că  ecografia 
care le poate salva viața nu 
durează  mai  mult  de  20-
30 de minute și nu necesi-
tă nicio pregătire. Nu doa-
re și nu are contraindicații. 
Dacă  în  urma  ecografi-
ei, apare necesitatea unor 
investigații  suplimentare, 

pacienta poate fi îndruma-
tă de Asociația ALMA către 
specialiștii care să pună di-
agnosticul  final  și,  în mă-
sura în care există fonduri, 
poate  fi  sprijinită  pe  peri-
oada tratamentului.

Pr imaru l   comunei 
Mogoșoaia,  Paul  Precup, 
și-a  exprimat  susținerea 
pentru  astfel  de  campa-
nii, menționând că susține 
prevenția  și  o  conside-
ră  foarte  importantă.  Edi-
lul  a  dorit  să  menționeze 
că  mama  domniei  sa-
le  a  suferit  de  cancer  la 
sân,  dar  datorită  faptului 
că boala a fost descoperi-
tă  la timp, a câștigat pes-
te 20 de ani de viață. ”Noi 
am asigurat spațiul, în Par-
cul Mogoșoaia, am promo-
vat evenimentul, și ne-am 
străduit să facem în așa fel 
încât informația să ajungă 
către  persoanele  din  co-
munitate, mai ales cu spri-
jinul  medicilor  de  familie. 
Este important ca oamenii 
să vină să se investigheze, 
mai ales când este gratuit”, 
a precizat edilul.

Am aflat astfel că exis-
tă  intenția  comună  de 
amenajare  în  Mogoșoaia, 
a  unui  cabinet  social,  de-
oarece  ALMA  colaborea-
ză  cu  medici  pe  diferi-
te  specialități,  care  ar  fi 
dispuși să ofere consultații 
gratuite  prin  intermediul 
asociației.  ”Dacă  avem 
fonduri,  putem  să  fa-

cem  campania  de  scree-
ning  lunar.  Absolut  toa-
te  programele  pe  care 
vrem  să  le  desfășurăm, 
le  vom  face  în  funcție  de 
cerințele pacienților, dar și 
de cerințele medicilor, pen-
tru că sunt cei mai în mă-
sură  să  ne  indice  ce  este 
nevoie. Pentru Mogoșoaia, 
necesarul  ar mai fi de  în-
că cel puțin 100 de ecogra-
fii mamare, dar acest lucru 
depinde de donațiile primi-
te de asociație”, a precizat 
Alina Botezatu. 

Președintele  ALMA 
 ne-a explicat că pentru pa-
cientele  cu  cancer de  sân 
asociația  derulează  trei 
programe.  Există  un  pro-
gram  destinat  recuperării 
postmastectomie,  deoare-
ce majoritatea femeilor fac 
limfedem de braț gros, din 
cauza faptului că li se scot 
și  ganglionii  de  la  axilă. 
”Programul le ajută să facă 
drenarea  de  limfedem  de 
braț. Femeile fac terapie și 
primesc  gratuit  o mănușă 
de compresie al cărei cost 
este destul de ridicat, iar o 
femeie trecută prin cancer 
nu și-l mai poate permite. 
Avem și un program de re-
cuperare  pentru  neuropa-
tie  periferică,  pentru  toa-
te tipurile de cancer, deoa-
rece nu suntem axați doar 
pe  cancerul  de  sân.  Este 
un  program  de  recupera-
re fizică, în urma chimiote-
rapiei și radioterapiei, când 

apar amorțeli de mâini, pi-
cioare,  senzație  de  slăbi-
ciune. Se  face o  remobili-
zare  a  organismului.  Mai 
avem și un program pe ca-
re  l-am  lansat  săptămâ-
na  trecută, de suport psi-
ho-oncologic,  desfășurat 
în parteneriat cu Fundația 
Happy World.  În  plus,  în-
cercăm  să  oferim  spri-
jin  individual,  investigații, 
intervenții chirurgicale, tra-
tamente”,  a  precizat  Alina 
Botezatu, care a insistat și 
în privința necesității cam-
paniei de informare, expli-
când că este mult mai im-
portant ca cetățenii să afle 
de la medici, adică de la un 
cadru specializat, care sunt 
factorii  de  risc  și măsurile 
necesare, decât să citeas-
că pe internet. 

Am  remarcat  mo-
dul  în  care  s-a  acordat 
importanță  organizării 
spațiului  de  primire  a  pa-
cientelor,  în  timpul  cam-
paniei,  acesta  devenind 
mai prietenos prin expune-
rea unor obiecte decorati-
ve realizate de femei afec-
tate  de  cancer.  Obiecte-
le decorative meșterite de 
paciente  cu  afecțiuni  on-
cologice,  în  sprijinul  altor 
pacienți cu afecțiuni onco-
logice,  pot  fi  achiziționate 
tot timpul anului de pe si-
te-ul  asociației:   www.aso-
ciatia-alma.ro.  De  aseme-
nea, s-a organizat și o mi-
că expoziție cu tablouri re-

alizate  de  grupul  de  co-
pii  ”Șevaletul  Anei”,  co-
pii dintr-un sat din județul 
Timiș,  care  în  timpul  liber 
iau  lecții  de  pictură,  sunt 
foarte talentați și pasionați 
și își trimit lucrările pentru 
a fi materializate  în bene-
ficiul pacienților cu cancer. 

”Nu  în  ultimul  rând, 
trebuie  să  menționăm 
că  nu  puteam  organi-
za  un  eveniment  dedicat 
sănătății  femeilor  fără  să 
avem  suportul  companii-
lor  care  aduc  frumosul  și 
eleganța  în  viețile  noas-
tre.  Umăr  lângă  umăr  cu 
ALMA  în  realizarea  unui 
astfel  de  eveniment  sunt 
companiile care se  încred 
în noi și care susțin chel-
tuielile aferente. Ecografi-
ile mamare bilaterale ofe-
rite gratuit comunității de 
femei  din  Mogoșoaia  au 
fost  susținute  financiar 
de  sponsori.  În  caz  con-
trar,  o  astfel  investigație 
costă  circa  500  de  lei”,  a 
mai  declarat  Alina  Bote-
zatu  menționând  că  ”de 
mare ajutor  în  susținerea 
unor astfel de campanii de 
informare  și  screening,  și 
pentru  alte  afecțiuni  gra-
ve,  sunt  cei 20% din  im-
pozitul  pe  venitul  tri-
mestrial  sau  cei  20% 
din  profitul  anual,  pe  ca-
re  societățile  comercia-
le îi pot redirecționa către 
asociație,  fără niciun cost 
suplimentar”.

actualitate

Campanie de screening, cu sprijinul Primăriei Mogoșoaia

110 doamne au făcut ecografii mamare 
în cabinetul Asociaţiei ALMA

Diagnosticat în fază incipientă, cancerul de sân 
este vindecabil, atenționează medicii. Acesta a fost 
mesajul cu care femeile din Mogoșoaia, cu vârste 
între 30 și 70 de ani, nediagnosticate cu cancer 
mamar, au fost invitate să își evalueze gratuit 
starea de sănătate a sânilor.

Cristina NedelCu


