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PE SCURT- DESPRE CANCERUL DE COL UTERIN
 Provocat de anumite tulpini ale virusului uman papilloma
(HPV), un virus care provoacă cea mai frecventa

infecție cu transmitere sexuală1
 Până în prezent, există peste 120 de genotipuri HPV

identificate, dintre care 15 putând cauza cancerul de col
uterin. 2
 Tipurile 16 și 18 sunt responsabile de aproximativ 70%
din cancerele de col uterin la nivel internațional3.
8 din 10 femei active sexual vor fi infectate cu acest virus
la un moment dat, pe parcursul vieții3.
 Pe lângă cancerul de col uterin, HPV este asociat și cu alte
tipuri de cancere: vulvar, vaginal, anal, penian si
orofaringeal.2
Al 4-lea cel mai întâlnit cancer în rândul femeilor la
nivel mondial: în fiecare an, sunt înregistrate 527,624
cazuri noi și 265, 672 de decese.4

4

7,5% din totalul cazurilor de cancer
de col uterin diagnosticate anual în
Uniunea Europeană provin din
România.4
Incidență de 3 ori mai mare decât
media la nivelul Uniunii Europene.5

România se află pe primul loc din
țările Uniunii Europene în ceea
privește mortalitatea prin cancer de col
uterin (14.2 la 100.000 de femei).5
Acest lucru înseamnă o rată a
mortalității:5

CARE ESTE ATITUDINEA ROMÂNCELOR CU
PRIVIRE LA COMPORTAMENTUL PREVENTIV ÎN
SĂNĂTATE?*
1 din 10 femei din România nu a fost la
un control medical de rutină în ultimii
10 ani. 35% declară că au fost mai rar de
o dată la 3 ani.

11% dintre femeile din România nu și-au
făcut niciun set de analize de sânge de rutină
în ultimii 10 ani.
40% și-au făcut o dată sau mai puțin de o
dată în ultimii 3 ani. 49% dintre femei își fac
analizele de sânge o dată pe an sau mai des.
*Studiu GFK, Septembrie 2016, de tip Omnibus, eșantion
reprezentativ rural, urban, 515 femei cu vârsta 18+

CARE ESTE ATITUDINEA FEMEILOR DIN
MOLDOVA CU PRIVIRE LA COMPORTAMENTUL
PREVENTIV ÎN SĂNĂTATE?*
Femeile din Moldova sunt puțin sub media națională atunci când vorbim de
consultul medical anual: 14% nu au fost la un consult anual de rutină în ultimii 10
ani iar 32% au fost mai rar de o dată la 3 ani .
Pe de altă parte, în ceea ce privește analizele de rutină,
aproape 12% din femeile din Moldova nu și-a
făcut deloc analize de rutină în ultimii 10 ani.
Există însă și o parte a populației feminine care își face
testele de rutină mult mai des: 40% din femeile din
Moldova își fac analize anual iar 5% dintre acestea își fac
teste mai des de un an.
*Studiu GFK, Septembrie 2016, de tip Omnibus, eșantion
reprezentativ rural, urban, 515 femei cu vârsta 18+

CE ȘTIU ROMÂNCELE DESPRE CANCERUL
DE COL UTERIN?*
86% dintre românce au auzit de cancerul de col uterin.
Dar....
Mai bine de jumătate dintre acestea nu asociază această boală cu
infecția persistentă cu virusul HPV, iar 1 din 10 femei consideră falsă
informația potrivit căreia cancerul de col uterin este provocat de această
infecție.

68%
dintre românce nu au auzit de infecția cu virusul HPV

Jumate dintre femeile care au auzit de virusul
HPV nu știu sau nu cred că atât femeile cât și bărbații pot fi
purtători ai virusului

Doar 1 din 5 românce află de la medicul de familie sau de
*Studiu GFK, Septembrie 2016, de tip Omnibus, eșantion
reprezentativ rural, urban, 515 femei cu vârsta 18+

la ginecolog despre această afecțiune

CE ȘTIU ROMÂNCELE DIN MOLDOVA
DESPRE CANCERUL DE COL UTERIN?*
8 din 10 femei din Moldova declară că au auzit de
cancerul de col uterin.

6 din 10 femei din Moldova au fost informate fie de către
prieteni fie au citit în presă despre acest subiect, însă doar 13% au
aflat de la un medic de familie sau de la specialistul în obstetricăginecologie

Pestee 60% dintre femeile din Moldova nu

știu sau

consideră falsă informația potrivit căreia această boală
este provocată de infecția prelungită cu virusul HPV.
*Studiu GFK, Septembrie 2016, de tip Omnibus, eșantion
reprezentativ rural, urban, 515 femei cu vârsta 18+

CE ȘTIU FEMEILE DIN MOLDOVA DESPRE
CANCERUL DE COL UTERIN?*
4 din 10

Aproape
femei din MOLDOVA nu știu că
această boală este principala cauză de deces prin cancer la
femeile cu vârsta între 15 și 44 de ani.

73%

nu au auzit de infecția cu virusul HPV și aproape 6
din 10 femei din Moldova care au auzit de acest virus
consideră că acesta se poate transmite prin orice

tip de

contact.

Mai bine de jumătate dintre femeile
din această zonă (60.1%) nu știu că două tulpini ale virusului
HPV (16 & 18) provoacă 70% din cazurile de cancer la nivel
mondial.
*Studiu GFK, Septembrie 2016, de tip Omnibus, eșantion
reprezentativ rural, urban, 515 femei cu vârsta 18+

CE ȘTIU FEMEILE DIN MOLDOVA DESPRE
CANCERUL DE COL UTERIN?*

8 din 10 femei din Moldova nu și-au făcut în ultimii 3 ani niciun test
pentru depistarea leziunilor precanceroase sau pentru depistarea HPV (nici
testul Babeș-Papanicolaou nici testul HPV- ADN). Aproape 70%

dintre

femeile care și-au făcut testul Babeș Papanicolaou sau testul HPV în ultimii
trei ani au preferat să apeleze la servicii medicale din sistemul privat de
sănătate (sub media națională, care este de 50%).
*Studiu GFK, Septembrie 2016, de tip Omnibus, eșantion
reprezentativ rural, urban, 515 femei cu vârsta 18+

CE PUTEM FACE?
INFORMAREA CORECTĂ ȘI CONSECVENTĂ A PUBLICULUI.
A informa femeile românce doar despre existența cancerului de col
uterin nu (mai) este suficient. Este important ca acestea să înțeleagă
cauzele acestei afecțiuni cât și care sunt metodele de prevenție
disponibile.
MESAJE POZITIVE ȘI CONCENTRATE PE PREVENȚIE.
Cancerul de col uterin este cancerul care poate fi prevenit în proporție
de 80% prin testarea regulată în cadrul programelor organizate de
screening.6
PREVENȚIA PRIMARĂ ȘI SECUNDARĂ, ESENȚIALE ÎN REDUCEREA
INCIDENȚEI ACESTEI BOLI.
Prevenția primară prin vaccinare și depistarea precoce a leziunilor precanceroase prin programe de screening pot contribui la reducerea
substanțială atât a incidenței cât și a mortalității prin această boală. La
nivel european, mortalitatea prin cancerul de col uterin a scăzut cu
peste 30% în ultimii 30 de ani, în urma programelor de prevenție
coerente, consecvente și comprehensive.7

CUM?
INFORMAREA CORECTĂ ȘI CONSECVENTĂ –
evidence based
 HPV 16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58 și 59 –
Grupa 1 agenți carcinogenetici pentru

Cancer - localizare

Numar de
cazuri noi
(2008)

Fracția
atribuibilă în
populație
(FAP) %

Col uterin
Vulvă
Anus
Penis
Vagin
Orofaringe

530,000
27,000
27,000
22,000
13,000
85,000

100
43
88
50
70
25.6

organismul uman (Monografiile IARC, 2012)7,8;
 Vaccinarea:
 este aproape 100% eficace în prevenirea
infecției persistente cu HPV 16/18 și a
leziunilor asociate CIN 2, CIN 3 și carcinomul
in situ – la femei tinere neinfectate anterior la
momentul vaccinării;
 protecție și față de alte cancere: vulvar și
vaginal, anal;
 protecție 8-10 ani;
 impact și asupra verucilor ano-genitale;

Programele organizate de vaccinare par a fi

mai cost-eficiente in zonele cu o incidență
crescută a cancerului;

Sursa: International Agency for Cancer Research,World Cancer Report, 2014

Număr cancere
atribuibile infecției
HPV
Bărbați
11,000
11,000
17,000

Femei
530,000
12,000
13,000
9,000
4,400

EFICIENȚA METODELOR DE
PREVENȚIE
 CCU poate fi prevenit:
 riscul de cancer poate fi redus cu 40-70%
prin vaccinare (70% acoperire);
 riscul de cancer se reduce cu 30-50% prin
testare periodică (3 testări între 30-45 ani,

(70% acoperire);
 Screening-ul femeilor vaccinate – adaugă
o reducere de 30% a mortalității specifice
prin CCU;

 Metodele de prevenție sunt:
 Sigure
 Eficace
 Fără riscuri sau reacții adverse majore

CE AM FACUT?
 Programul Național de Screening pentru depistarea activă precoce a CCU vizează
un segment de populație extins (aprox. 6 milioane de femei).

 Până în prezent, aprox 700.000 de femei au beneficiat de serviciile gratuite
de testare Babeș Papanicolaou (rată de acoperire 12% ).
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CE AM FACUT?
 Planul de reorganizare și eficientizare a Programului
Național
 Integrează toate sursele de finanțare existente: bugetul MS, investiții în
infrastructură – BM, instruire și strategie de testare redefinită – PO-CU;

 Campania „Protejeaza-i aripile!„

CAMPANIA „PROTEJEAZĂ-I ARIPILE!”
 Web site: https://protejeaza-tedehpv.ro/
 Săptămâna Europeană a Vaccinării:
https://www.youtube.com/watch?v=XHqgyQogI34

 5000 broșuri și 78.000 de pliante;
 Studiul de cunoștințe și atitudini;

CE VOM FACE?
 9 reuniuni cu profesioniștii din sistemul de

sănătate;
 Studiul de cunoștințe și atitudini;
 Studiul de cost al bolii;
 Activități publice:
 caravane de informare,
 promovarea Codului European de
Luptă împotriva Cancerului
 parteneriate cu ONG și autorități
publice locale
 informare media
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