Unitatea Regională de Management București - Ilfov

Unitatea Regionala de Management Bucuresti - Ilfov
Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin – Ordin M.S.

Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin
ORDIN M.S. Nr. 377/2017

Nr. 377/2017

Institutul Oncologic Prof.Dr. Alexandru Trestioreanu Bucuresti
Șoseaua Fundeni Nr. 252, Sector 2, Bucuresti, cod 022328 CF 4203709
Tel. 021. 227.10.00 , 021. 227.10.01 ; Fax: 021. 318.32.62
e-mail: urm@iob.ro; screening@iob.ro; secretariat@iob.ro - www.iob.ro
Nr. notificare A.N.S.P.D.C.P.: 20909

Ce este cancerul de col uterin?

C

ancerul de col uterin este o
afecțiune malignă a celulelor ce
căptușesc suprafața colului. Colul

este partea inferioară de deschidere,
îngustă, a uterului. Se deschide în vagin și
face conexiunea între uter și vagin.

Cum poți scăpa de cancerul de col uterin?
Depistarea precoce a cancerului de col uterin la femeia sănătoasă
(Screening)

Afecțiunea apare atunci când celule ale colului uterin încep să se înmulțească
rapid și devin anormale.

În România sunt diagnosticate anual peste 4000 de femei cu cancer de

Presupune să mergi fără întârziere la medic, dacă:




col uterin.
Dintre toate tumorile maligne, cancerul de col uterin este cel care
poate fi controlat și prevenit cu ajutorul testării periodice. Programele
populaționale de screening, desfășurate o dată la 3 sau la 5 ani, pot reduce
incidența acestei boli cu 80%.




Nu te-ai prezentat la un examen ginecologic în ultimul an
Nu ai făcut testul Babeș-Papanicolaou în ultimii 3 ani
Vezi scurgeri vaginale anormale, în afara perioadei de menstruație, după
contact sexual sau după menopauză
Prezinți disconfort genital mai mult de două săptămâni
Ai între 25 și 64 de ani

FACTORII DE RISC pentru apariția neoplasmului de col uterin










Infecția HPV (virusul Papilloma uman);
Infecția cu virusul herpes Hominis tip 2 (HSV 2);
Infecția HIV/SIDA;
Fumatul;
Debut precoce al vieții sexuale;
Igiena deficitară;
Sarcini multiple;
Anticoncepționale orale;
Promiscuitate sexuală;
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CUI SE ADRESEAZĂ ACEST PROGRAM?


Femeile cu vârsta peste 25 de ani, care nu au diagnostic confirmat de
cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente sugestive
pentru patologia de cancer de col uterin;



Testarea se oprește la femeile care au împlinit vârsta de 64 de ani,
numai dacă au ultimele 3 frotiuri Papanicolaou normale;



NU sunt eligibile femeile care prezintă absență congenitală a colului

CONDIȚII PENTRU RECOLTARE



Recoltarea se face în zilele 10 – 20 de la ultima menstruație;
Înainte de recoltare cu 48 de ore:
 NU se folosește medicația intravaginală! (ovule, spermicide, lubrifiant)
 Abstinență sexuală (NU contact sexual !)
 NU se fac spălături intravaginale !
 NU se folosesc tampoane interne!

uterin, histerectomie totală pentru afecțiuni benigne, femei cu
diagnostic de neoplasm col uterin sau alte forme de cancer genital;
DE REȚINUT!

Testul Babeș-Papanicolau presupune o recoltare de secreție vaginală
care se va examina la microscop.
Este o investigație absolut NEDUREROASĂ!
Unde poți face testul Babeș-Papanicolau?
Testul de depistare Babeș-Papanicolau se poate efectua la
Institutul Oncologic București (I.O.B.) cu formularul FS1, eliberat de
medicul de familie, dacă acesta este înscris in rețeaua I.O.B sau te poți
prezenta direct la medicul ginecolog din IOB
Program consultații I.O.B. – în Ambulatoriul situat la parter:
 cabinetul 12, de luni până vineri, orele 1400 - 1500
 cabinetul 13, de luni până vineri, orele 1200 - 1400
Programări și informații:
L – J, 10.00 -12.00 -> 021-227.10.18
L – J, 10.00 -14.00 -> 021-227.13.52
e-mail: screening@iob.ro
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Cancerul colului uterin este cea mai frecventă neoplazie a tractului
genital la femei și a doua cauză de mortalitate, după cancerul mamar.
România este una dintre țările Uniunii Europene cu cea mai ridicată rată
a mortalității prin cancer de col uterin.
Anual, în lume, se diagnostichează aproximativ 500.000 noi cazuri de
cancer cervical (col uterin).
Prin programul de screening pentru cancerul de col uterin, se caută
depistarea unor leziuni precursoare (ce se pot îndeparta înainte de apariția
cancerului) sau a unui cancer în stadiu precoce, care este mai ușor de tratat.
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