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Pentru o lume în care fiecare sarcină
este dorită, fiecare naştere este sigură 
și fiecare tânăr își poate realiza potenţialul.

  

Cum funcţionează prevenirea cancerului de col uterin?

De ce ar trebui să acordăm prioritate prevenirii cancerului de col uterin?

CANCERUL DE COL UTERIN 
ÎN EUROPA DE EST ŞI ASIA CENTRALĂ  
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RATELE MORTALITĂŢII DIN CAUZA 
CANCERULUI DE COL UTERIN
 ÎN EUROPA DE EST ȘI ASIA CENTRALĂ

DATE ȘI CIFRE
Cazuri noi:

>38 000 (pe an)

Decese:

>18 000 (pe an)

Al doilea 

cel mai frecvent tip 

de cancer ca număr de 

decese în rândul femeilor 

de vârstă reproductivă

Cazuri care pot fi prevenite: 

aproximativ 90%

Notă: toate datele se referă 
la regiunea Europei de Est
 și Asiei Centrale

•  Cancerul de col uterin are repercusiuni emoţionale, sociale și 
financiare imense asupra femeilor, familiilor acestora, 
sistemelor naţionale de sănătate.

•  Cancerul afectează, în primul rând, femeile tinere, aflate la 
apogeul carierei sau al responsabilităţilor de îngrijire a 
membrilor familiilor lor.

•  Aproape fiecare caz de cancer de col uterin poate fi prevenit.

• Cele mai multe cazuri sunt depistate în ţările cu venit mic sau 
mediu, în care nu există programe de prevenire a cancerului 
de col uterin.

• În majoritatea ţărilor din această regiune, screeningul cervical 
are loc doar la solicitarea, în mod special, a pacientei sau a 
medicului - abordare ce exclude din screening grupurile 
vulnerabile expuse unui risc mai mare de cancer.

• Prevenirea eficientă a cancerului de col uterin necesită 
programe de screening cervical bine organizate, combinate 
cu vaccinarea adolescentelor împotriva infecţiei cu Human 
Papilloma Virus (HPV), virus cu transmitere sexuală care poate 
determina apariţia cancerului cervical.

• În cadrul programelor organizate de screening cervical 
femeile sunt testate sistematic, este monitorizată frecvenţa 
testării,  asigurată supravegherea după primirea rezultatelor 
testării, fiind  asigurate și servicii de tratament al leziunilor 
precanceroase de calitate înaltă. Aceste acţiuni garantează cea 
mai mare acoperire posibilă și reprezintă cea mai eficientă 
modalitate de reducere a incidenţei cancerului de col uterin.

• Deși majoritatea ţărilor din regiune oferă gratuit servicii de 
screening şi tratament al cancerului de col uterin, foarte 

 puţine dintre acestea acoperă cheltuielile pentru activităţile 
de monitorizare a evoluţiei după obţinerea rezultatelor 
pozitive la screeningul cervical sau pentru tratarea leziunilor 
precanceroase - un element necesar pentru orice program de 
prevenire a cancerului de col uterin.

• Programele de oferire gratuită a vaccinurilor împotriva 
infecţiei cu HPV pentru adolescente sunt vitale pentru 
reducerea incidenţei cancerului de col uterin. În majoritatea 
ţărilor din regiune, această vaccinare este disponibilă doar la 
prestatorii privaţi de servicii medicale, contra cost.

• Pentru a micşora povara socială și economică, cauzată de 
cancerul de col uterin, se recomandă instituirea unui 
mecanism naţional în scopul asigurării serviciilor de screening 
de calitate înaltă, accesibile pentru toate femeile vizate.
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