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Notă de sinteză

La nivel global, cancerul de col uterin este al treilea tip 
de cancer întâlnit cel mai des la femei, înregistrând pes-
te 530 000 de cazuri noi și 275 000 de decese în fiecare 
an.1 Majoritatea cazurilor sunt înregistrate în țările cu 
venituri joase și medii, care nu dispun de programe de 
prevenire a cancerului de col uterin. Comparativ cu 
Europa de Vest, numărul cazurilor noi identificate de 
cancer de col uterin este de 10 ori mai mare în Europa 
de Est și Asia Centrală, această maladie fiind a doua cea 
mai răspândită cauză de deces în rândul femeilor. În 
această regiune sunt înregistrate anual peste 38 000 de 
cazuri noi și 18 000 de decese cauzate de cancerul de 
col uterin.2 Motivul principal al acestui număr mare de 
cazuri noi de îmbolnăvire și de decese în Europa de Est 
și Asia Centrală este lipsa de programe eficace de scre-
ening cervical, așa cum există în țările din Europa de 
Vest. De exemplu, Finlanda are în prezent una dintre 
cele mai scăzute rate de cancer de col uterin din lume.3

„În țările din regiu-
nea Europei de Est  

și Asiei Centrale sunt 
înregistrate anual 
peste 38 000 de  

cazuri noi și 18 000  
de decese cauzate  

de cancer  
de col uterin.”

„Aproape toate  
cazurile de cancer  
de col uterin pot  

fi prevenite printr-un 
screening cervical 

eficace și prin  
programe  

de vaccinare HPV.”

Graficul 1: Cazuri noi și desece asociate cu cancerul de col  
uterin în țările din regiunea EEAC, în comparație cu Finlanda1

Numărul /100 000 femei (Vârsta standardizată la nivel global - Globocan 2012)

Prevenirea cancerului de col uterin  

în Europa de Est și Asia Centrală
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Cauzele cancerului de col uterin

Motive pentru care ar trebui să acordăm prioritate  
prevenirii cancerului de col uterin

Cancerul de col uterin este cea de-a 
doua cauză majoră a deceselor în rân-
dul femeilor din Europa de Est și Asia 
Centrală, fiind asociat cu un grad înalt 
de suferință, perturbări sociale și cos-
turi financiare mari pentru femei, pen-
tru familiile acestora și sistemele de 
sănătate. 

Cancerul de col uterin poate fi cauzat de orica-
re dintre cele 15 tipuri cancerogene (sau cu risc 
înalt) de virus papiloma uman (HPV).4 HPV este 
un virus foarte frecvent întâlnit, care se transmite 
pe cale sexuală. Majoritatea persoanelor adulte au 
avut, probabil, cândva o infecție HPV.5-8 Cu toate 
acestea, aproape 90% dintre infecțiile HPV sunt 
eliminate în mod natural de sistemul imunitar și 
doar infecțiile persistente sporesc riscul de cancer 
de col uterin.9-11

Infecțiile HPV pot duce la dezvoltarea leziunilor 
precanceroase. Aceste leziuni vor dispărea odată cu 
eliminarea infecției HPV, însă dacă infecția va per-
sista, aceasta poate evolua în cancer de col uterin 
în următorii 10 ani.12-15 Nu există tratamente îm-
potriva infecțiilor HPV, dar leziunile precanceroa-
se pot fi îndepărtate prin utilizarea unor proceduri 
ambulatorii simple și eficace. Cu toate acestea, 
leziunile respective nu cauzează simptome clinice 
și pot fi identificate doar în cadrul screeningului 
cervical.

Prevenirea cancerului de col uterin trebuie să devi-
nă o prioritate, pentru că acesta afectează prepon-
derent femeile tinere (35 – 45 de ani). Aceasta este 
perioada în care majoritatea femeilor sunt active 
din punct de vedere profesional, au grijă de fami-
liile lor sau fac ambele lucruri simultan. Impactul 
social al cancerului de col uterin este unul major, 
fiindcă răpește mame din cadrul familiei și persoa-
ne apte de muncă de pe piața forței de muncii.

Un alt motiv constă în faptul că aproape fiecare 
caz de cancer de col uterin poate fi prevenit. Pro-
gramele bine organizate de screening cervical pot 
reduce ratele de cancer de col uterin cu până la 
80-90%, dacă sunt combinate cu vaccinarea HPV 
a adolescentelor.16

Mai mult decât atât, screeningul cervical reduce 
atât apariția cazurilor noi, cât și a deceselor cauzate 
de cancerul de col uterin, deoarece permite iden-
tificarea și îndepărtarea leziunilor precanceroase, 
prevenind astfel apariția maladiei. Prin compa-
rație, screeningul cancerului mamar funcționea-
ză prin identificarea timpurie a cancerului care 
poate fi tratat eficace și fără costuri majore. Cele 
mai eficiente programe de screening mamar reduc 
numărul deceselor cu mai puțin de 25%, însă nu-
mărul de cazuri noi rămâne același.17 Eficacitatea 
screeningului colorectal este și mai scăzută (mai 
puțin de 18%)18. Nu există date suficiente care să 
demonstreze că screeningul prostatei contribuie 
la reducerea numărului de decese, respectiv reco-
mandările curente nu susțin screeningul populați-
ei pentru acest tip de cancer.19

În concluzie, riscul cancerului de col uterin poate 
fi redus deocamdată prin vaccinarea contra HPV. 
Există două vaccinuri HPV comerciale disponibi-
le, ambele influențând tipurile 16 și 18 de HPV 
carcinogen, care provoacă aproximativ 75% din 
cazurile de cancer de col uterin.
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Directivele europene prevăd că screeningul cervi-
cal trebuie realizat în cadrul programelor organi-
zate.21 Elementele fundamentale ale unui program 
organizat de screening cervical sunt prezentate în 
Tabelul nr.1.

În prezent, în țările din regiu-
nea EEAC, în care este efectuat 
screeningul, acesta este mai cu-
rând ocazional decât organizat.

În prezent, în acele țări din regiunea EEAC, în 
care este efectuat screeningul, acesta este realizat 
mai curând ocazional decât organizat. Screenin-
gul ocazional are loc atunci când persoanele be-
neficiază de screening la cerere sau atunci când 
vizitează medicul din alte motive, însă nu există 
un sistem implementat de recrutare a persoanelor, 
de monitorizare a vizitelor, de urmărire a  evolu-
ţiilor ulterioare și de asigurare a calității înalte a 
tuturor componentelor serviciilor. Screeningul 
ocazional asigură monitorizarea grupurilor cu sta-
tut socioeconomic superior, care prezintă un risc 
mai scăzut de cancer și, respectiv, o monitoriza-
re mai scăzută a grupurilor vulnerabile cu un risc 
de cancer mai înalt. Drept rezultat, screeningul 
ocazional contribuie la o reducere suboptimală a 
cancerului, provoacă daune (supra-diagnosticare, 
supra-tratament cu complicații clinice etc.), crește 
inegalitatea în ceea ce privește starea de sănătate 
și duce la utilizarea inutilă a resurselor sistemului 
de sănătate. Pe de altă parte, programele organi-

Provocări și oportunități

Programul organizat de screening de 
col uterin, lansat în Marea Britanie în 
1988, a salvat viețile a peste 4 500 de 
femei anual.20

În privința vaccinării HPV, este important de reți-
nut următoarele:

• Niciun vaccin nu protejează de toate tipu-
rile de HPV care pot cauza cancer de col 
uterin, deci screeningul cervical rămâne a fi 
necesar pentru a proteja femeile de cancerul 
provocat de alte tipuri de HPV, și 

• Vaccinurile curente oferă o protecție opti-
mă, dacă sunt administrate adolescentelor 
înainte de începerea vieții sexuale, eficaci-
tatea vaccinurilor fiind mult mai redusă la 
adulții activi sexual.

De asemenea, este important de notat că bene-
ficiile depline ale vaccinării HPV pot fi obținute 
doar după ce majoritatea populației (75% sau mai 
mult) va fi vaccinată, fapt ce s-a dovedit a fi dificil 
de realizat în multe țări.

zate de screening sunt dezvoltate anume pentru a 
aduce beneficii maxime și a reduce daunele pentru 
populația supusă screeningului. Programele orga-
nizate de screening oferă un echilibru optim între 
beneficii și daune, asigurând beneficii echitabile 
tuturor grupurilor sociale și cea mai eficientă re-
ducere a ratelor de cancer.

Majoritatea ţărilor din regiune oferă gratuit servi-
cii de screening cervical și tratament pentru lezi-
unile precanceroase și cancerul de col uterin, însă 
foarte puține dintre acestea acoperă cheltuielile de 
monitorizare a parcursului pacientei după obţine-
rea rezultatelor pozitive la screeningul cervical sau 
după tratarea leziunilor precanceroase. Obiectivul 
screeningului de col uterin este de a identifica lezi-
unile precanceroase, care pot fi îndepărtate pentru 
a evita dezvoltarea cancerului de col uterin. De 
aceea nu are sens să se ofere servicii de screening 
gratuit, dacă monitorizarea parcursului pacientei 
după obţinerea rezultatelor pozitive la screening și  
tratamentul leziunilor precanceroase nu sunt și ele 
gratuite.

O altă preocupare constă în faptul că foarte puține 
țări din regiunea Europei de Est și Asiei Centra-
le colectează date cu privire la asigurarea calității, 
care sunt necesare pentru funcționarea eficace a 
programului. Procesul screeningului de col uterin 
include un grad înalt de subiectivitate, de aceea un 
control strict al calității pentru a îmbunătăți aceste 
servicii este o cerință pentru un screening sigur și 
eficient din punctul de vedere al costurilor.
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Politicile guvernelor trebuie  
să se concentreze pe stabilirea 
unor mecanisme naţionale 

necesare pentru implementarea 
progresivă a programelor 
organizate de prevenire  

a cancerului de col uterin.

Registrul cancerului
Disponibilitatea și exactitatea datelor cu privire la 
ratele cancerului reprezintă unul dintre aspectele 
principale care trebuie discutate, iar capacitățile re-
gistrelor naționale de cancer trebuie, în mod priori-
tar, consolidate și ajustate la standardele internațio-
nale. Cooperarea cu instituţiile tehnice este esențială 
în evaluarea stării curente a Registrului Național de 
Cancer, pentru identificarea lacunelor și implemen-
tarea recomandărilor de îmbunătățire necesare. 

Consiliul Național Consultativ  
de Prevenire a Cancerului de col uterin
Un consiliu național consultativ de prevenire a 
cancerului de col uterin ar putea fi creat la nivel 

1 Buget stabil suficient pentru acoperirea costurilor curente ale tuturor serviciilor necesare pentru realizarea programului.

2
Administraţie centrală responsabilă de politica de screening și coordonarea tuturor elementelor procesului de screening, inclusiv 
recrutarea, invitarea repetată, supravegherea, monitorizarea, asigurarea calităţii  și îmbunătăţirea continuă a calităţii.

3 Acces la o bază de date actualizată a populaţiei-ţintă pentru recrutare, monitorizare și îmbunătăţirea continuă a calităţii.

4
Registru central de screening pentru înregistrarea rezultatelor testelor de screening și a testelor ulterioare, a rezultatelor tratamente-
lor, etc. care sunt necesare pentru invitare repetată, monitorizare și asigurarea calităţii / îmbunătăţirea continuă a calităţii.

5 Acces la registru de cancer pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii și auditul programului. 

6 Standarde bazate pe dovezi, ghiduri clinice, indicatori și standarde de performanţă.

7 Politică comprehensivă de asigurare a calităţii pentru întregul proces - de la recrutarea iniţială până la managementul maladiei.

8 Programe educaţionale pentru populaţie și pentru lucrătorii medicali.

9 Mecanisme de identificare și recrutare a grupurilor vulnerabile din populaţia-ţintă.

Tabelul 1: Elementele fundamentale ale unui program organizat de screening cervical

Provocări și oportunități

În concluzie, cele două vaccinuri împotriva HPV, 
disponibile în comerț, au fost licențiate în majo-
ritatea țărilor EEAC. Deci vaccinurile împotriva 
HPV sunt disponibile, însă doar contra plată prin 
intermediul furnizorilor privați. Programe care  

oferă adolescenților vaccinare HPV gratuită au fost 
lansate doar în fosta Republică Iugoslavă a Mace-
doniei (2009) și în Kazahstan (2013), în timp ce în 
Uzbekistan era planificată lansarea acestuia în 2015.

Povara socioeconomică, cauzată de cancerul de 
col uterin, a fost recunoscută în întreaga regiune 
EEAC, de aceea screening-ul de col uterin și trata-
mentul ferit sunt gratuit în majoritatea țărilor din 
regiune. Cu toate acestea, elementele-cheie necesa-
re pentru prevenirea efectivă și sigură a cancerului 
de col uterin lipsesc. De aceea, politicile guverne-
lor ar trebui să se concentreze pe stabilirea meca-
nismelor naționale necesare pentru implementarea 
progresivă a programelor organizate de prevenire a 
cancerului de col uterin, în scopul asigurării unor 
servicii de screening cervical de calitate înaltă, care 
să poată fi accesate de toate femeile vizate.

Analiza legislaţiei
Legislaţia trebuie analizată și modificată în funcție 
de necesități pentru a asigura integrarea eficientă a 
prevenirii cancerului de col uterin în sistemul de 
sănătate. Toate femeile eligibile trebuie să bene-
ficieze gratuit de serviciile medicale de screening 
cervical, și anume: testul inițial de screening, pro-
cesarea testului de screening, consiliere în cazul  
rezultatelor pozitive ale testului de screening, ac-
ţiuni ulterioare în cazul testelor pozitive de scre-
ening, cum ar fi colposcopia și biopsia, și tratarea 
leziunilor precanceroase.
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de minister, în componența căruia ar intra repre-
zentanții tuturor actorilor cheie naționali rele-
vanți, precum și alți experți externi, în funcţie de 
necesităţi. Consiliul ar avea autoritatea și resursele 
necesare pentru a întreprinde următoarele măsuri:

• Evaluarea tuturor capacităților și estimarea 
serviciilor necesare pentru screeningul cervi-
cal și programele de vaccinare împotriva HPV 
(de exemplu, un program cuprinzător de pre-
venire a cancerului de col uterin).

• Estimarea cerințelor de consolidare a capa-
cităților și a costurilor de implementare a 
programului de prevenire a cancerului de col 
uterin, bazată pe rezultatele evaluării capaci-
tăților.

• Selectarea celor mai eficiente acțiuni de im-
plementare a programului, în baza cerințelor 
estimate de consolidare a capacităților și a 
costurilor comparativ cu beneficiile obținute.

• Crearea biroului de coordonare a screeningu-
lui cervical în cadrul unei agenții naționale 
relevante (cum ar fi Institutul Național de Să-
nătate Publică), o organizație care să dispună 
de autoritatea și resursele necesare pentru a 
asigura implementarea și funcționarea pro-
gramului de screening cervical, inclusiv:

• Pregătirea și publicarea documentelor de poli-
tici cu privire la screeningul  cervical, inclusiv:

 � Politicile de screening cervical;
 �  Particularităţile serviciului de screening 

cervical; 
 �  Politicile de asigurare a calității și îmbu-

nătățirea continuă a calității pentru scre-
eningul cervical;

 � Promovarea necesității de revizuire și 
modificare a legislației care afectează pre-
starea serviciilor de sănătate, astfel încât 
cadrul legislativ să faciliteze funcționarea 
sigură și eficientă a programului de scre-
ening de col uterin.

 � Pregătirea unui plan structurat de dez-
voltare progresivă a capacităților pro-
gramului de screening de col uterin, 
bazat pe particularităţile serviciului de  
screening cervical și rezultatele evaluării 
capacităților. 

 � Coordonarea eficace a programului de 
screening de col uterin cu programul de 
vaccinare contra infecţiei cu HPV, pen-

tru a intensifica reducerea ratelor de can-
cer de col uterin.

Stabilirea progresivă a Programului  
de prevenire a cancerului de col uterin
Este esențial ca factorii de decizie să conștientizeze 
faptul că un test de screening sau administrarea 
vaccinului contra infecţiei cu HPV reprezintă doar 
componente foarte mici ale programului de preve-
nire a cancerului de col uterin. Aceste programe nu 
vor contribui la o reducere sigură și cost-eficientă 
a ratelor de cancer de col uterin, dacă elementele 
organizaționale menţionate mai sus nu vor fi im-
plementate. Fără aceste elemente organizaționale, 
orice screening sau vaccinare poate avea ca efect 
reducerea minimă sau chiar lipsa oricărei reduceri 
a ratelor de cancer de col uterin, iar costurile pen-
tru sistemul de sănătate vor fi în continuare mari.

Implementarea programelor de prevenire a cance-
rului de col uterin este problematică, deoarece este 
necesară interacțiunea coordonată a mai multor 
servicii de sănătate de la toate nivelele sistemului 
de sănătate.  De aceea, pașii descriși în secțiunea 
3.3 de mai sus sunt esențiali și aceste programe 
trebuie implementate progresiv, pe parcursul unei 
perioade de timp comparabile cu bugetele dispo-
nibile.

Principalele elemente pentru prevenirea 
cu succes a cancerului de col uterin sunt:

• Elaborarea unui plan cuprinzător de imple-
mentare, care să aibă în vizor capacitățile in-
stituțiilor naționale și să fie corelat cu priori-
tățile sectorului de sănătate.

• Implementarea progresivă și durabilă a planu-
lui pe parcursul unei perioade de timp core-
late cu posibilitatea de mobilizare a resurselor 
tehnice și financiare.

• Consolidarea și fortificarea capacităților ser-
viciilor de sănătate curente pentru ca progra-
mul să fie implementat ca parte integrată a 
sistemului de sănătate, și nu ca un sistem ver-
tical separat.

• O astfel de abordare a prevenirii cancerului 
de col uterin va crește calitatea și eficacitatea 
programului de prevenire, asigurând durabili-
tatea acestuia și maximizând beneficiile siste-
mului de sănătate în general.
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