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8-a Săptămână de Prevenire a Cancerului de Col Uterin 

19-25 ianuarie, 2014 

Cu ajutorul tău aproape fiecare caz de cancer de col uterin poate fi prevenit! 

Programele organizate de screening a cancerului de col uterin pot 
preveni până la 80 % din cazurile de îmbolnăvire. Pe lângă aceasta, 
vaccinarea împotriva Virusului Papiloma Uman (HPV) în perioada 
adolescenţei este extrem de eficientă şi poate reduce rata dezvoltării 
cancerului de col uterin şi mai târziu. 

Dacă e posibil să prevenim aproape fiecare caz, atunci de ce în fiecare 
an în Europa, 60000 de femei dezvoltă un cancer de col uterin şi 30000 
de femei decedează de această maladie? Există două motive principale: 
1. Multe ţări nu dispun încă de programe eficiente de screening cervical şi vaccinare contra 

HPV, iar locuitorii lor nu au acces la acest gen de programe, 
2. Chiar şi acolo unde aceste programe sunt disponibile multe femei nu au fost informate 

despre importanţa lor şi nu le folosesc. 

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (SPCCU) a fost lansată pentru a 
găsi soluţii în acest sens prin organizarea unor evenimente de sensibilizare a trei grupuri ţintă 
cu privire la cancerul de col uterin: 
1. Societatea în general: oamenii trebuie să conştientizeze care sunt beneficiile screeningului 

cervical şi ale vaccinului HPV pentru a spori folosirea acestor servicii acolo unde sunt 
disponibile, 

2. Prestatorii de servicii de sănătate; medicii, asistenţii medicali şi alţi prestatori de servicii de 
sănătate trebuie să deţină informaţii precise, actualizate cu privire la screeningul cervical şi 
vaccinul HPV astfel încât să poată răspunde la întrebările pacienţilor şi pentru a-i încuraja 
să folosească serviciile respective, 

3. Politicienii; Liderii politici trebuie informaţi despre beneficiile screeningului cervical şi a 
vaccinului HPV astfel încât să înţeleagă cât de important este să ofere prioritate acestor 
programe. 

Pentru succesul oricărei campanii de sănătate este esenţial ca oamenii să o 
poată distinge din mulţimea de reclame care le solicită atenţia. Cu acest 
scop a fost creată insigna Perla Înţelepciunii, ca un simbol inconfundabil al 
Campaniei de Prevenire a Cancerului de Col Uterin. Deja 1,5 milioane de 
insigne Perla Înţelepciunii au fost distribuite în toată Europa şi au devenit un 
element cheie al evenimentelor organizate pe parcursul Săptămânii de 
Prevenire a Cancerului de Col Uterin. 

Pe parcursul  Săptămânii de Prevenire a Cancerului de Col Uterin din luna ianuarie, anul 
trecut, în Europa au fost organizate peste 5000 de evenimente. Aceste evenimente au pus la 
dispoziţia femeilor adulte şi a adolescentelor un volum impresionant de informaţii, ajutându-
le să înţeleagă importanţa prevenirii cancerului de col şi motivându-le să folosească serviciile 
acolo unde există. În acelaşi timp, aceste evenimente au sporit nivelul de conştientizare a 
problemei cancerului de col în rândurile politicienilor şi au contribuit la promovarea 
implementării programelor de prevenire a cancerului de col în ţările unde nu sunt accesibile 
încă. 



Asociaţiei Europene privind 2. Săptămâna de Prevenire 
Cancerul de Col Uterin  a Cancerului de Col Uterin 

În ianuarie 2014, vrem să dublăm numărul de evenimente desfăşurate în toată 
Europa, însă vom avea nevoie de ajutorul tău pentru a reuşi! 

Ce ai putea face tu? 

Acţiunile care ar putea fi întreprinse pentru a spori conştientizarea importanţei prevenirii 
cancerului de col sunt nenumărate: 

1) Discuţii online la tema prevenirii cancerului de col uterin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2) Au fost distribuite broșuri privind prevenirea cancerului de col uterin în locuri publice, cum 

ar fi centrele comerciale, staţiile de metrou, gările etc. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ECCA a pregătit un set de 4 broșuri care au fost 
adaptate pentru instituţiile de sănătate din 24 de ţări 
și traduse în limbile naţionale. Acestea sunt disponibile 
gratis. 
 
 

 
 

ECCA Germania 

ECCA Facebook 
Cervical Cancer 
Awareness 
Facebook 

Au fost distribuite 
broșuri în Lisabona, 
Portugalia 

Au fost distribuite broșuri la 
o cursă de ski în Lituania 

Au fost distribuite insigne Perla 
Înţelepciunii și broșuri în Praga, 
Republica Cehă 

Au fost distribuite insigne 
Perla Înţelepciunii și broșuri în 
metroul din Tbilisi, Georgia 

Jo's Cervical Cancer Trust 

 ECCA Lituania  



Asociaţiei Europene privind 3. Săptămâna de Prevenire 
Cancerul de Col Uterin  a Cancerului de Col Uterin 

 
3) Au fost afișate informaţii despre prevenirea cancerului de col uterin în centre comerciale, 

staţii de metrou, gări etc. Informaţiile respective au fost publicate și în presa locală și 
multe dintre aceste locuri au fost folosite pentru distribuirea broșurilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) În centrele comunitare, școlile, primăriile și universităţile locale au fost organizate 

seminare la tema prevenirii cancerului de col uterin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un centru comunitar din Clare, Irlanda 

Întâlnire publică  la un liceu din Kragujevac, Serbia 

Holul principal al unui spital 
din Chișinău, Moldova 

Ljubljana University, 
Slovenia 

Piaţa Wenceslas, Praga, 
Republica Cehă 

Platia Aristotelous, 
Thessaloniki, Grecia 

Centru comercial, Novi Sad, 
Serbia 

Lecţie publică la o clinică din Sobor, Serbia 

Întâlnire publică la biblioteca 
municipală din Tbilisi, Georgia 

Seminar public în Leskovac, Serbia 



Asociaţiei Europene privind 4. Săptămâna de Prevenire 
Cancerul de Col Uterin  a Cancerului de Col Uterin 

5) În licee au fost organizate lecţii despre prevenirea cancerului de col uterin pentru 
adolescente.  Aceste lecţii au cuprins informaţii despre vaccinarea contra HPV pentru 
eleve și despre screeningul cervical pentru mamele acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Seminare la tema prevenirii cancerului de col uterin au fost organizate pentru  studenţi la 
medicină, medici din policlinici și alţi prestatori de servicii de sănătate în aule universitare și edificii 

publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecţie la tema prevenirii cancerului de col 
uterin pentru o clasă de la un liceu din 
Lisabona, Portugalia 

Lecţie la tema prevenirii cancerului de col 
uterin pentru o clasă de la un liceu din 
Porto, Portugalia 

Lecţie la tema prevenirii cancerului de col 
uterin pentru o clasă de la un liceu din 
Chișinău, Moldova 

Atelier pentru studenţi la Universitatea de Medicină din 
Tbilisi, Georgia 

Seminare organizate de personalul Spitalului General din Sobor, 
Serbia 

Seminar seral organizat 
de Societatea Medicală 
Croată, Zagreb, Croatia 

Seminar organizat de Facultatea de 
Medicină a Universităţii de Stat I. 
Javakhishvili, Georgia 

Lecţie la tema prevenirii cancerului 
de col uterin pentru o clasă de la un 
liceu din Kikinda, Serbia 

Lecţie la tema prevenirii cancerului de 
col uterin pentru o clasă de la un liceu 
din Bingley, Polonia 



Asociaţiei Europene privind 5. Săptămâna de Prevenire 
Cancerul de Col Uterin  a Cancerului de Col Uterin 

În ianuarie 2014, vrem să dublăm numărul de evenimente 
desfăşurate în toată Europa, însă vom avea nevoie de ajutorul tău 

pentru a reuşi! 

Alătură-te Campaniei! 

Ajută-ne să ridicăm nivelul de conştientizare cu privire la prevenirea 
cancerului de col uterin. 

 

**************** 
 
Pentru mai multe informaţii: 

Ms Vicky Appleby 
Tel: +32 2 538 2833 
Fax: +32 2 538 5833 
Email: vicky.appleby@ecca.info 
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