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Către,
CORESPONDENTII DE PRESA
LUNA NAŢIONALĂ DE PREVENIRE A CANCERULUI
- februarie Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului
- 4 februarie 2018 –
Ziua Internaţională împotriva cancerului la copii
- 15 februarie 2018 Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului are loc în fiecare an în data de 4 februarie si este
o iniţiativă a Uniunii Internaţionale pentru Controlul Cancerului – Union for International Cancer Control
(UICC), organizaţie neguvernamentală care uneşte comunitatea de luptă împotriva cancerului în vederea
reducerii poverii globale prin cancer, promovării echităţii şi integrării controlului cancerului în agenda
mondială pentru sănătate şi dezvoltare. În anul 2018, al 3-lea an de Campanie 2016-2018, Ziua Mondială
de Luptă împotriva Cancerului se centrează pe sloganul “Noi putem. Eu pot.”
Scopul si obiectivele acestei campanii este de a reduce numărul de decese care pot fi prevenite în
fiecare an, prin cresterea gradului de constientizare a cancerul în rândul publicului larg si prin
impulsionarea guvernelor spre a lua măsuri suplimentare împotriva bolii, mobilizarea oamenilor pentru a
alege un stil de viaţă sănătos şi reducerea factorilor de risc de mediu şi sociali pentru cancer, sensibilizarea
populaţiei în privinţa importanţei depistării precoce, imbunătăţirea accesului la medicamente şi tehnologii
esenţiale pentru cancer, responsabilizarea oamenilor pentru a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii.
Cancerul este una din cauzele majore de morbiditate şi mortalitate pe plan mondial, cu aproximativ
14 milioane cazuri noi în anul 2012. Este a doua cauză de mortalitate pe plan mondial, şi a fost responsabil
de 8,8 milioane decese în 2015. Global, aproape 1 din 6 decese este cauzat de cancer.
În jur de 1/3 decese prin cancer sunt cauzate de 5 tipuri majore de riscuri: index de masă corporală
ridicat, aport scăzut de fructe şi legume, absenţa activităţii fizice, consum de tutun şi consum de alcool.
În prezent, 8,2 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza cancerului în întreaga lume, iar,
dintre aceştia, 4 milioane mor prematur (cu vârste între 30 şi 69 de ani).
România se situează în Europa, după cum urmează:
• la bărbaţi:
locul 3 la incidenţa cancerelor cavităţii bucale, faringian şi laringian; locul 6 la incidenţa cancerului
hepatic; locul 8 la incidenţa cancerului pulmonar; locul 10 la incidenţa cancerului pancreatic.
• la femei:
locul 1 la incidenţa cancerului de col uterin; locul 6 la incidenţa cancerului hepatic; locul 8 la
incidenţa cancerului pulmonar.
• la ambele sexe:
locul 3 la incidenţa cancerelor cavităţii bucale-faringian; locul 5 la incidenţa cancerului laringian şi
locul 6 la incidenţa cancerului hepatic.
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Asa cum cancerul afectează pe toată lumea în moduri diferite, fiecare dintre noi avem puterea de a
lua măsuri pentru a reduce impactul bolii asupra persoanelor, familiilor si comunitătilor.
Ziua Internaţională Impotriva Cancerului la Copii (ZICC) se celebrează în fiecare an, în data de
15 februarie, pentru sensibilizarea publică şi exprimarea sprijinului pentru copiii şi adolescenţii cu cancer,
supravieţuitori şi familiile acestora.În fiecare an, mai mult de 200000 copii sunt diagnosticaţi cu cancer, o
boală care afectează nenumărate familii şi comunităţi, în toate regiunile lumii.
Mesajul campaniei este : “Acces universal mai bun la tratament pentru copiii şi adolescenţii cu
Cancer”. Acest mesaj se adresează inechităţilor în accesul la tratament în ţările slab şi mediu dezvoltate,
unde trăiesc 80% din copiii cu cancer.
În România, la iniţiativa Societăţii Române de Hemato-Oncologie Pediatrică (SRHOP), s-a
înfiinţat Registrul Naţional al Cancerelor la Copil, susţinut de 12 centre de onco-pediatrie. Analiza datelor
din Registrul Naţional al Cancerelor la Copil, arată o incidenţă de 7,35 la 100000 locuitori şi o distribuţie a
tipurilor de tumori similară cu statisticile internaţionale. Supravieţuirea în cele mai frecvente cancere la
copil comparativ cu UE a fost cu 7% mai mică în leucemii acute şi aproape egală în limfoame, tumori
cerebrale, retinoblastom. Factorii care afectează şansele de supravieţuire sunt prezentarea tardivă (în stadii
avansate) în centrele de oncologie pediatrica, devierile de la standardele terapeutice şi diagnostice şi uneori
lipsa de complianţă la tratament Situatia cazurilor de cancer la copii în jud. Hunedoara - cazuri noi in
2017 = 18 cazuri din care 6 leucemii.
.
Situatia cazurilor de cancer în jud. Hunedoara (cazuri noi)
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Situatia cazurilor de cancer în jud. Hunedoara
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total cancer –
1512 1568 1738 1539 1610 1557
Cazuri noi
7741 8078 8655 9041 9377 9049
Total cancer rămaşi în evidenţă
Testari gratuite efectuate prin Programul Naţional de Depistare Activă Precoce a Cancerului
de Col Uterin

Număr de femei testate (Frotiu Babes –
Papanicolau)
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Creşterea nivelului de educaţie şi a gradului de conştientizare în ceea ce priveşte cancerul, poate
duce la schimbări pozitive la nivelul individului, comunităţii şi al politicilor, astfel încât preocuparea pentru
cancer să fie permanentă.
Compartimentul Evaluare si Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul
Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara organizează un simpozion pentru celebrarea Zilei
Mondiale de Lupta impotriva Cancerului , Luna Nationala de Prevenire a Cancerului în data de
Intocmit/Redactat: Balazsi J./Jalba A..

2

5 februarie 2018, ora 12:00, la sediul DSP Deva – Sala de sedinte, unde se vor distribui materiale I.E.C.
şi se vor prezenta diapozitive ppt. Cu prilejul acestei acţiuni, vor fi prezentate şi campaniile „Ziua
Internaţională împotriva cancerului la copii” - 15 februarie 2018 - „Săptămâna Europeană de
Prevenire a Cancerului de Col Uterin” – 28 ianuarie – 3 februarie, „Luna sănătăţii pielii” – ianuarie .
Prin activităţile derulate dorim să creştem nivelul de informare şi conştientizare a populaţiei cu
privire la rolul bunelor practici comportamentale în reducerea riscului cancerului.
Împreună pentru un viitor mai bun.
Să facem mai mult. Să ne pese mai mult.

DIRECTOR EXECUTIV ,
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