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Cancerul de col uterin este una din cele mai importante probleme de sănătate publică în Europa şi în
România. Pe continentul european, 60.000 femei suferă de această boală şi 30.000 femei mor anual ca
urmare a cancerului de col uterin. De aceea, Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col
Uterin, ce se desfăşurată în perioada 22-28 ianuarie 2017, reprezintă o oportunitate pentru educaţia
populaţiei în privinţa simptomelor, a etiologiei/factorilor de risc şi a modalităţilor de prevenire.
Aproape fiecare caz de cancer de col uterin ar putea fi prevenit prin screening şi prin vaccinare
împotriva HPV.Cu toate acestea, multe femei din Europa nu au acces la aceste programe, deoarece
guvernele nu au prioritizat implementarea acestora. În plus, chiar şi acolo unde sunt disponibile screeningul
pentru cancerul de col uterin şi vaccinarea anti-HPV, multe femei nu le utilizează, deoarece nu au fost
sensibilizate cu privire la beneficiile acestor programe asupra sănătăţii. Prin urmare, este esenţială creşterea
gradului de conştientizare a populaţiei privind screeningul pentru cancerul de col uterin şi vaccinarea antiHPV, în vederea reducerii numărului de cazuri de cancer de col uterin în Europa.
O posibilă explicaţie a situaţiei ar fi că multe femei nu au informaţii referitoare la modalităţile de
prevenire a cancerului de col uterin. Ca atare, acestea nu beneficiază de programele preventive disponibile si
nu militează pentru implementarea acestor programe.
Este evident că una dintre priorităţile actuale în lupta împotriva cancerului de col uterin este să ne
asigurăm că populația, politicienii şi furnizorii de servicii medicale înţeleg pe deplin beneficiile prevenirii
cancerului de col uterin.
În scopul conştientizării acestei probleme de sănătate publică şi de îmbunătăţire a nivelului de
cunoaştere de către populaţie a mijloacelor prin care poate fi prevenit cancerul de col uterin, a fost lansată
începând cu anul 2007 Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin.
Ca urmare a succeselor înregistrate în ultimii ani, în perioada,22-28 ianuarie 2017 va avea loc cea
de a 11-a ediţie a Săptămânii Europene de Prevenire a Cancerului de Col Uterin.
România îşi menţine ratele înalte de incidenţă şi mortalitate prin cancer de col uterin.
Cancerul de col uterin este a patra cauză de mortalitate prin cancer la femeile din România, după
cancerul mamar, colorectal şi cel pulmonar, dar prima în rândul femeilor tinere, între 15 şi 44 de ani.
Situatia PN IV.1 de depistare precoce a Cancerului de Col Uterin în jud. Hunedoara, la
nivelul judeţului Hunedoara;
Indicatorii (conform Machetei de raportare a indicatorilor elaborată potrivit prevederilor Ord. MS nr.
988/2013,- Anexa nr. 8) raportaţi in anul 2016 de unităţile sanitare cu paturi care au organizată reţeaua către
Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hd sunt:
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Indicatori realizaţi cumulaţi de la începutul anului 2016 =566 , cazuri testate Babeş-Papanicolaou cu
formular FS1 completat în integralitate, (negative =519 ; pozitive =47 ), astfel:
a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva =231 (negative =220 , pozitive = 11 );
b) Spitalul Municipal “Al.Simionescu” Hunedoara =150 (negative =140, pozitive =10 );
c) Spitalul de Urgenţă Petroşani =88 (negative =76 , pozitive =12 );
d) Spitalul Municipal Lupeni =97
(negative =83 , pozitive =14 );
Număr de femei testate (Frotiu Babes –
Papanicolau)
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Cancer de col
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Campania naţională debuteaza în data de 22 ianuarie 2017, odată cu Săptămâna Europeană
de Prevenire a Cancerului de Col Uterin şi va continua în cursul lunii februarie 2017 în cadrul Lunii
Naţionale de Prevenire a Cancerului cu sloganul:
“STOP cancerului de col uterin!”
Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, celebrează
Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin prin activităţi desfasurate la
- Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara vineri 27.01.2017 ora 11
- Colegiul Mihai Eminescu Petrosani marti 31.01.2017 ora 12
- Colegiul National Avram Iancu Brad joi 02.02.2017 ora 10
Prin activităţile preconozate, dorim să încurajăm adolescentele şi femeile de toate vârstele să
utilizeze metodele de prevenire, prin participarea la programele de screening pentru cancerul de col
uterin și de vaccinare anti-HPV; vom desfasura si activitati ale Campaniilor: Luna sanatatii pielii;
Luna nationala de lupta impotriva cancerului si Ziua Mondiala de lupta impotriva cancerului.
Cu acest prilej, promovăm simbolul european al prevenirii cancerului de col uterin, Perla
Înţelepciunii, aflat pe website-ul www.pearlofwisdom.eu.
Susţineţi Campania de Prevenire a Cancerului de Col Uterin!
Contribuiţi la creşterea gradului de conştientizare cu privire la
prevenirea cancerului de col uterin.
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