
Campania „Și un deces prin cancer e prea mult! Protejează-ți sănătatea ta și a celor din jur! ” Mai 2020 

Cancerul este o boală în care celulele organismului cresc în mod necontrolat, formând o tumoră care se poate răspândi în diferite părți ale corpului.  

Acesta reprezintă cauza principală de deces în Uniunea Europeană.[1] 

 

FACTORI DE RISC PENTRU CANCER:[2] 

 

 

 

 
  Tipurile de cancer aflate pe primele locuri (ambele sexe) [3]    

Numărul cazurilor noi de cancer la femeile de toate vârstele, în Europa  

                                                                                                                                 2018 [4] 
                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Incidența cancerului în România în anul 2018 
[5]

            Morbiditatea spitalizată prin cancer în România, în anul 2018
[5]

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Rata de supraviețuire la 5 ani [6] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

 

     În ROMÂNIA:  

Numărul cazurilor noi de cancer la femeile de toate vârstele (2018)[8] 

 

CANCERUL DE SÂN – 2018 - prima poziție cu o pondere a cazurilor noi  
        

                                                         [11]                              [            [       
[8]

 

 

 

În România (2017) se pierd estimativ 44 458 ani potențiali de viață, iar numărul femeilor care 

mor anual prematur cu cancer de sân este de 2 779, reprezentând peste 80% din totalul deceselor 

prin cancer de sân.  

Rata de supraviețuire la 5 ani este de 77,29%.[9] 

 

OMS recomandă screeningul prin mamgrafie organizat pe populația feminină cu vârste între 50 și 69 

ani.[10] 

 

CANCERUL DE COL UTERIN - al doilea cel mai frecvent la femeile cu vârsta între 15 și 44 de ani 

(în 2012) 
                                                                                                                                                                                                          [11] 
 
 

România se află pe locul 1 în Uniunea Europeană în privința ratei mortalității prin cancer de 

col uterin (14,2 /100.000 femei) - de circa 4 ori mai ridicată decât rata Uniunii Europene [12] 

 

Vaccinarea este recomandată în special fetelor cu vârsta 11 - 14 ani [13]. Vaccinarea se realizează la 

solicitarea părinților sau a reprezentanților legali care pot formula o cerere la medicul de familie.[13]  
          

În România, poți beneficia de GRATUITATE pentru 

testul Babeș-Papanikolaou în cadrul „Programului Național pentru depistarea activă 

precoce a cancerului de col uterin prin screening organizat.[14] 
 

Făcut cu regularitate, screening-ul cancerului de col uterin reprezintă  

cea mai bună metodă de prevenție [14]. 

 

 

                                                      CNEPSS                                                
                      INSTITUTUL NAȚIONAL                          MINISTERUL  SĂNĂTĂȚII          CENTRUL NAȚIONAL EVALUAREA SI                                        CENTRUL REGIONAL 
                     DE SĂNĂTATE PUBLICĂ                                                                     PROMOVAREA STARII DE SĂNĂTATE BUCUREȘTI           DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI 

 

Codul European împotriva cancerului a fost creat pentru a informa cetățenii cu privire la 

măsurile pe care aceștia le pot lua pentru a reduce riscul de declanșare a unei forme de 

cancer. [1] 

90% este rata de supraviețuire în cazul descoperirii la timp a CCU [7] 
 

În EUROPA – cea mai mare:[3] 

 Incidență: cancerul pulmonar, de 

sân la femeie și colorectal 

 Mortalitate: cancerul pulmonar, 

cancerul colorectal, de stomac și 

hepatic. 

 Fumatul 

 Excesul de greutate sau obezitatea 

 Alimentația necorespunzătoare 
 

 Lipsa de activitate 

 Consumul de alcool 

 Expunerea la soare sau la agenți cancerigeni 
 

Numărul cazurilor noi de cancer la femeile de toate vârstele, în 

Europa 2018 [4] 

 
 

 

 

9 629  cazuri noi         3500  decese pe an  

4 343 cazuri noi de CCU         1 909 decese cauzate de CCU  
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