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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Direcția de Asistență Socială Sebeș, prin Compartimentul de 

Asistență Medicală Comunitară, organizează în perioada 21.01.2019 – 

27.01.2019, o campanie de informare cu privire la prevenirea și controlul 

medical în cazul cancerului de col uterin, în rândul populației feminine din 

categoria persoanelor vulnerabile aflate în evidențele asistenților medicali 

comunitari.   
Campania este inclusă în Calendarul pentru organizarea campaniilor de informare, 

educare, comunicare destinate celebrării zilelor mondiale/europene și a celor cu teme 

stabilite pe baza unor priorități de sănătate specifice naționale.  

Materialul informativ este furnizat de către Direcția de Sănătate Publică Alba. 

Sloganul campaniei este STOP CANCERULUI DE COL UTERIN! 

Scopul: Creșterea gradului de informare și conștientizare a femeilor privind 

cauzele și mijloacele de prevenire a cancerului de col uterin. 

Obiective: 

✓ Creșterea gradului de informare a femeilor privind cauzele CCU; 

✓ Creșterea gradului de informare a femeilor privind mijloacele prin care își pot reduce 

riscul de CCU; 

✓ Informarea cu privire la siguranța și eficacitatea vaccinării împotriva infecției cu HPV; 

✓ Promovarea participării femeilor la programe de screening organizat;  

✓ Creșterea gradului de acceptare a vaccinării fetițelor împotriva infecției cu HPV; 

✓ Creșterea gradului de informare a femeilor cu privire la simptomatologia CCU și a 

serviciilor specializate existente; 

 

Modalități recomandate pentru prevenția și controlul cancerului de col uterin 
➢ Cancerul de col uterin este cancerul care poate fi prevenit în proporție de 80% prin 

testarea regulată în cadrul programelor organizate de screening; 
➢ Riscul de cancer de col uterin poate fi redus cu 40-70% prin vaccinare (la o acoperire 

a populației țintă de 70%) 
➢ Riscul de cancer se reduce cu 30-50% prin testare periodică; 
➢ Se estimează că 3 testări de-a lungul vieții, între 30-45 ani, reduc riscul de CCU cu 

până la 50%; 
➢ Vaccinarea împotriva infecției cu HPV nu exclude participarea la programele de 

screening la vârsta adultă; 
➢ Screening-ul femeilor vaccinate – adaugă o reducere de 30% a mortalității specifice 

prin CCU 
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Asistenții medicali comunitari vor fi prezenți pe teren, mai ales în zonele cu categorii de 
persoane vulnerabile din municipiul Sebeș - str. Luncii, Câmpului, Macului, Izvorului, 
Orizontului, Lungă, Pădurenilor, 8 Aprilie, Cloșca; Petrești – str. Energiei, Dobrogeanu Gherea, 
Molidului, colonia Petrești, unde vor oferi consiliere persoanelor interesate și le vor îndruma 
spre consult medical.  

 

Întocmit, 

Ionela Bălău 

Coordonator compartiment Asistență Medicală Comunitară 

 

 


