METEO

MAGAZIN

www.jurnaluldeilfov.ro

24 - 30 ianuarie 2022

ECHIPA " JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

Luni 24

Marți 25

Miercuri 26

Joi 27

Vineri 28

Sâmbătă 29

Duminică 30

Soare, nori

Soare, nori

Soare, nori

Soare, nori

Soare, nori

Soare, nori

Soare, nori

2°C | -6°C

2°C | -5°C

4°C | -4°C

5°C | -4°C

8°C | -2°C

7°C | -1°C

23

5°C | -1°C

RETROSPECTIVA ACTIVITĂŢII SOCIAL-FILANTROPICE A VOLUNTARILOR PARACLISULUI CATEDRALEI NAȚIONALE (III)

O mie de femei din Ilfov au făcut
prevenția cancerului de col uterin, gratuit
Restricțiile din pandemia
de COVID-19, au afectat,
într-o oarecare măsură,
desfășurarea anumitor
programe sociale ale
voluntarilor Catedralei
Naționale. Printre
acestea se numără și
campania de screening
pentru depistarea
cancerului de col uterin.
Cu toate acestea, în limita
posibilităților, voluntarii
Patriarhiei Române au
continuat să le ofere
femeilor de la sate, șansa
de a-și monitoriza starea
de sănătate, fără ca ele
să plătească și fără să
mai fie nevoite să se
deplaseze pe distanțe
lungi în clinici și spitale de
profil.
Medici și asistenți specia
lizați în ginecologie oncologică
s-au deplasat în satele în care
nu există astfel de cabinete me
dicale și le-au efectuat localni
celor testul Babeș-Papanicolau,
un prim examen clinic al sâni
lor și le-au oferit cele mai bune
sfaturi pentru prevenția și trata
rea cancerului mamar și genital.
“Campania de «Prevenire și de
pistare a cancerului de col ute
rin» a luat ființă în anul 2018,
când între Institutul Oncologic
București și Patriarhia Română
s-a semnat un protocol de co
laborare în vederea organiză
rii de acțiuni medicale cu ca
racter umanitar. Voluntarii de la
Paraclisul Catedralei Naționale
sprijină Institutul Oncologic

nire și depistare a cancerului
de col uterin», organizată de
voluntarii Paraclisului Catedra
lei Naționale în parteneriat cu
specialiștii Institutului Onco
logic, din București. De altfel,
rezultatele prezentate de către
specialiștii Institutului Oncolo
gic «Prof. Dr. Alexandru Tres
tioreanu» arată cât de nece
sară este campania de Preve
nire și diagnosticare precoce
a cancerului de col uterin». O
eventuală reproducere a aces
tei campanii la nivel național
este de dorit, deoarece putem
preconiza deja, pe baza rezul
tatelor actuale, că situația este
comparabilă cu cea din zone
le în care am implementat pro
iectul social-filantropic”, ne-a
mai spus coordonatorul volun
tarilor Catedralei Națioanle.

România, pe primul
loc în UE la incidența
cancerului de col
uterin
București din punct de vedere
organizatoric, logistic și medi
atic. Scopul acestei campa
nii este depistarea precoce a
cancerului (col uterin, sân,
colon-rect etc.)”, ne-a expli
cat Dănuț Prună, coordona
torul voluntarilor Catedralei
Naționale.

Foarte multe
femei au aflat
că au probleme
de sănătate
Programul social al voluntari
lor Catedralei Naționale a aju
tat foarte multe femei să des
copere din timp problemele de
sănătate pe care le aveau. La

nevoie, acestea au fost îndru
mate către alte clinici de profil,
pentru investigații amănunțite
și tratamente de specialita
te. “În perioada 2018-2021,
au fost efectuate 29 de depla

sări în diverse localități din
județul Ilfov. O mie femei au
beneficiat de testul Papa
nicolau, precum și de al
te investigații adiționale,
iar o parte dintre aces
tea au fost investigate
clinic și la sân. De ase
menea, persoanele inves
tigate au primit și consilie
re medicală de specialitate.
Este evident faptul că aceas
tă campanie a Patriarhiei Ro
mâne are un real succes. Foar
te multe femei din județul Ilfov
care s-au prezentat la puncte
le de recoltare au identificat și
tratat afecțiuni oncologice, in
clusiv cancer de col uterin și
complicațiile acestor maladii,
datorită campaniei de «Preve

Cancerul de col uterin re
prezintă cea mai prevenibi
lă formă de cancer. El poate
fi prevenit prin vaccinare îm
potriva infecției persistente cu
HPV și prin depistarea și trata
rea corespunzătoare a leziuni
lor precanceroase. Din păca
te însă, “cancerul de col ute
rin reprezintă pentru România
o problemă de sănătate publi
că, anual fiind diagnosticate cu
această boală peste 4.000 de
femei, iar 2.000 de femei, în fi
ecare an, mor din cauza aces
tei boli. Suntem pe primul loc
al incidenței cancerului de col
uterin, aceasta fiind de trei ori
mai mare decât media ratei
Uniunii Europene”, avertizează
Dănuț Prună. (Va urma)
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