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CANCERUL

 Cancerul reprezintă o cauză principală de deces în Uniunea Europeană;

 Boala neoplazică este cel mai adesea diagnosticată la vârste medii și înaintate, dar 

modificările celulare care conduc la apariția acesteia încep mult mai devreme. Din 

această cauză nu este exclusă apariția unui cancer la vârste fragede.

 Numărul persoanelor diagnosticate cu cancer este tot mai mare, dar acest aspect

reprezintă și o consecință a creșterii speranței de viață. 

 Pentru ca populația să fie mai bine informată cu privire la măsurile ce pot fi luate, pentru 

a diminua riscul de apariție a unei neoplazii, a fost creat Codul European împotriva 

cancerului. 



TEMA CAMPANIEI: 

Protejarea sănătății pacienților 

oncologici în perioada pandemiei COVID -19

SCOPUL: 

Conștientizarea persoanelor cu afecțiuni 

oncologice în ceea ce privește riscurile acestora 

în cursul pandemiei COVID-19

PERIOADA DE DERULARE A CAMPANIEI

1 mai - 31 mai



SLOGAN: 

Și un deces prin cancer e prea mult!

Protejează-ți sănătatea ta și a celor din jur!

OBIECTIVE

Informarea pacienților oncologici asupra: 

 Vulnerabilității acestora în fața infecției COVID-19

 Măsurilor de prevenție în cursul pandemiei cu noul coronavirus SARS-

CoV-2



MESAJELE PRINCIPALE ALE CAMPANIEI

 Pacienții oncologici sunt grupuri populaționale aflate la risc în 

contextul pandemiei cu SARS-Cov-2 !

 Pacienții oncologici necesită măsuri crescute de protecție pentru 

prevenirea infecției cu noul coronavirus!

 Dacă ați fost diagnosticat cu o boală oncologică, stați acasă pe cât 

de mult posibil! Pentru a proteja viața dvs și a celor din jur, 

renunțati la deplasările care nu sunt absolut necesare în perioada 

pandemiei cu noul coronavirus!



Magnitudinea problemei de sănătate publică reprezentat de cancer în România 

în context european

 Deși Europa cuprinde mai puțin de 10% din populația lumii, pe continent se înregistrează aproape 

un sfert din cazurile globale de cancer și o cincime din decesele cauzate de acesta. Astfel, în 2018, 

numărul cazurilor noi de cancer estimat a fost de 3,9 milioane. Dacă tendințele recente vor continua, 

cifra ar putea crește la circa 4,7 milioane până în 2040. În scopul asigurării îngrijirii optime a 

pacienților și a creșterii capacității profesioniștilor din domeniul sănătății, dar și pentru a limita 

impactul cancerului asupra economiei, sunt necesare politici eficiente de sănătate pentru controlul 

acestei boli.

 În 2015, cancerul a provocat aproximativ 1.320.000 decese în Uniunea Europeană, fiind a doua 

cauză de mortalitate după bolile cardiovasculare, reprezentând 25% din totalul deceselor.

 În întreg blocul comunitar, rata mortalității cauzată de cancer este mai mare în rândul bărbaților 

decât al femeilor. În 2015, aproximativ 584.000 de femei și 739.000 de bărbați au decedat din cauza 

diferitelor tipuri de cancer. Rata mortalității în functie de vârstă a fost cu 70% mai mare în rândul 

bărbaților decât în rândul femeilor, media UE fiind de 346 decese/100.000 bărbați, comparativ cu 

201 decese/100.000 femei. 



 La nivelul UE, cancerul pulmonar continuă să fie cea mai frecventă cauză de deces dintre toate 

cancerele în rândul bărbaților (25% din totalul deceselor) și a doua cea mai frecventă în rândul 

femeilor (după cancerul de sân). În 2015, aproximativ 184.000 de bărbați și 89.000 de femei au murit 

din cauza acestui tip de cancer. Fumatul rămâne principalul factor de risc pentru această boală. În 

ultimii 10 ani, rata mortalității prin cancer pulmonar a crescut cu aproape 20% în țările UE, 

determinată în principal de o creștere a deceselor în rândul femeilor.

 Cancerul colorectal reprezenta a doua cea mai frecventă cauză de deces prin cancer, generând decesul 

a circa 154.200 persoane în Statele Membre. Rata mortalității cauzate de acest cancer este cu 

aproximativ 75% mai mare în rândul bărbaților decât în rândul femeilor. 

 Cancerul de prostată este a treia cea mai frecventă cauză a deceselor prin cancer în rândul bărbaților 

(în special în rândul celor cu vârsta peste 65 de ani). În 2015 au fost 75.300 decese, adică 10% din 

toate decesele prin cancer la bărbați. 



 În România ratele de supraviețuire la cinci ani după tratarea unor forme de cancer precum cancerul 

de sân, de prostată și de col uterin, sunt mult sub mediile UE. 

 Lipsa unui screening sistematic pentru diferite forme de cancer înregistrează un procent scăzut de 

participare.

 În ceea ce priveste screening-ul prin mamografie, în 2014, doar un sfert dintre femeile cu vârsta 

cuprinsă între 20 și 69 de ani au declarat că au participat la el (comparativ cu media UE de 66%). 

Doar 6 % dintre femeile din România cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani au raportat că au 

efectuat un screening pentru cancerul de sân în aceeași perioadă (media UE: 60 %) și doar 5% 

dintre cele cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani făcuseră testul pentru cancer colorectal (media 

UE: 47 %). 



România: incidența prin cancer la nivel național

 Numărul cazurilor noi de cancer depistate în cabinetele de oncologie în perioada 2009-2018 a

crescut de la 60.693 (2009) la 61.780 (2018), incidenţa cazurilor de cancer în aceeaşi perioadă,

variind între 298,0‰oo locuitori şi 317,3‰oo locuitori. În intervalul 2009-2018, valorile incidenței

prin cancer au oscilat ușor între 57.117 cazuri și rata incidenței 283,5‰oo locuitori (cea mai mică

valoare înregistrată în 2011) și 65.793 cazuri și rata incidenței 330,3‰oo locuitori (cea mai mare

valoare a ratei și a numărului de cazuri înregistrată în 2014).

Incidenţa prin cancer în anii 2009-2018 



 Rata cea mai mare a incidenței a fost înregistrată în județul Hunedoara (662,2‰00 locuitori), urmat 

de Bihor (472,5‰00 locuitori), Brăila (443,7‰00 locuitori) și Dolj (417,7‰00 locuitori). În 26 

județe rata incidenței a fost peste media pe România (317,3‰00 locuitori), iar în 16 județe valorile 

au fost sub medie. Datele privind ratele incidenței prin cancer, raportate de cabinetele de oncologie, 

în anul 2018 față de 2017, arată creșteri ale ratei incidenței prin cancer în județele: Hunedoara - cu 

200,2, de la 461,9‰00 locuitori la 662,2‰00 locuitori, Călărași - cu 84,9, de la 206,9‰oo locuitori 

la 291,7‰00 locuitori, Timiș - cu 72,2, de la 271,7‰oo locuitori la 344,0‰oo locuitori.

 Scăderi mai mari ale ratei incidenței prin cancer au fost în Brașov - cu 76,7, de la 330,3‰00

locuitori la 253,6‰00 locuitori, Caraș-Severin - cu 51,8, de la 238,8‰00 locuitori la 187,0‰00 

locuitori și Arad - cu 48,5, de la 382,8‰00 locuitori la 334,4‰00 locuitori. Creșteri ale ratei 

incidenței în 2018 față de 2017 s-au înregistrat în 25 de județe, iar în 17 județe incidența a scăzut.



Prevalența prin cancer în România

 Numărul cazurilor de cancer în evidenţa cabinetelor de oncologie a crescut de la 

402.328 (2009) la 490.655 (2018), prevalenţa variind între 1.975,3‰00 locuitori în 

2009 şi 2.519,8‰00 locuitori în 2018. Creșterea a fost permanentă, determinând un 

trend ascendent. Între 2009 și 2018, au fost înregistrate cu 88.327 mai multe cazuri.

Prevalenţa prin cancer în România, în anii 2009-2018



 Conform raportărilor cabinetelor de oncologie, cazurile de cancer în evidență în anul 2018 nu au fost 

uniform distribuite în profil teritorial. Astfel, județul cu cea mai mică rată a prevalenței prin cancer în 

2018 a fost Ilfov (372.3‰00 locuitori), urmat de Prahova (1.116,1‰00 locuitori) și Bacău. Rata cea 

mai mare a prevalenței a fost înregistrată în județul Teleorman (4.160,2‰00 locuitori ), urmat de Dolj 

(4.094,5‰00 locuitori) și Constanța (3.601,5‰00 locuitori). În 24 județe rata prevalenței a fost peste 

media pe România (2.519,8‰00 locuitori), iar în 18 județe au fost valori sub medie.

 Analiza datelor privind ratele prevalenței prin cancer, raportate de cabinetele de oncologie, în anul 

2018 față de anul 2017, arată creșteri ale ratei prevalenței prin cancer în județele: Mehedinți - cu 

302,0, de la 2.823,1‰00  locuitori la 3.125,1‰00 locuitori, Hunedoara - cu 301,2, de la 3.138,9‰00 

locuitori la 3.440,1‰oo locuitori, Teleorman - cu 222,1, de la 3.938,1‰00 locuitori la 4.160,2‰00 

locuitori.



CANCERUL DE COL UTERIN
 Spre deosebire de multe alte tipuri de cancer, care afectează în 

primul rând persoanele mai în vârstă, aproape jumătate din 

cazurile de cancer de col uterin (CCU) apar între 35 și 55 de 

ani. În statele membre ale Uniunii Europene (UE-28), s-au 

înregistrat aproximativ 34.000 de cazuri noi și peste 13.000 de 

decese cauzate de CCU în 2012. Frecvența acestuia este 

deosebit de mare în multe țări din estul și sudul Europei. În 

același an, ratele de deces prin CCU au fost de zece respectiv, 

șapte ori mai mari în România și Lituania, decât în Finlanda și 

Malta (țările UE cu incidența cea mai redusă). Diferențele 

extreme sunt cauzate în principal de lipsa unui screening 

organizat pentru cancerul de col uterin.

 Aproape toate cazurile de CCU sunt cauzate de virusul 

papiloma uman (HPV), virus cu transmitere sexuală. Acest 

virus se găsește la peste 90% dintre cancerele de col uterin

(Comisia Europeană, 2018), dar vaccinarea împotriva 

principalelor tipuri de HPV responsabile de CCU este de

așteptat să reducă această incidență.

 În general, dacă un CCU este diagnosticat în stadiu incipient, 

este posibilă tratarea eficientă a acestuia doar prin intervenție 

chirurgicală.



Magnitudinea problemei de sănătate publică reprezentat de cancerul de col 

uterin în România în context european

 Anual, peste 100.000 de femei din statele UE sunt diagnosticate cu CCU. Acest tip de cancer poate fi 

prevenit dacă celule precanceroase sunt detectate și tratate. 

 În Europa, peste jumătate din țări au implementat programe de screening pentru cancerul de col uterin 

bazat pe populație, iar majoritatea statelor europene au acum programe naționale de vaccinare 

împotriva HPV, însă populațiile țintă variază în funcție de dovezile epidemiologice și de nivelul 

bugetar al sitemului sanitar al fiecărei țări. Vaccinarea pentru băieți este, de asemenea, considerată 

eficientă. 

 OMS recomandă vaccinarea HPV pentru fetele cu vârsta cuprinsă între 9-13 ani. 



Screeningul cancerului cervical la femeile cu vârsta între 20 - 69 ani efectuat 

în Europa 2006 și 2016

 În ultima decadă, proporția medie a femeilor din țările UE cu vârsta cuprinsă între 20 și 69 ani 

examinate în ultimii trei ani a crescut de la 54% la 60%. Creșterea a fost substanțială în Franța, 

unde între 2006 și 2014 proporția aproape s-a dublat. Cu toate acestea, proporția a scăzut în mai 

multe țări. Aceasta a variat la nivel UE de la aproximativ 25% în Letonia și România la 80% în 

Austria și Suedia.



UE 2018: Estimarea mortalității cancerului de col uterin

 În privința mortalității prin CCU, cele mai scăzute valori se înregistrau în vestul și nordul 

UE (2-4,9 decese/100 000 femei, respectiv 4,9–7,7/100.000), în timp ce în est, Letonia, 

Lituania și Bulgaria (10,6–13,4/100.000), respectiv România (13,4–16,3/100.000) se 

găsesc în clasele cu cele mai ridicate valori.



În 2012 (ultimul an cu date în statisticile internaționale disponibile) România înregistra 7,5% din totalul cazurilor

de CCU diagnosticate anual în regiunea EURO OMS, adică 4 343 cazuri noi, incidența fiind de 3,5 ori mai ridicată

decât media UE. Se înregistrau 1.909 decese prin CCU, colul uterin situându-se pe locul 3 pe lista cancerelor feminine.

CCU era al doilea cel mai frecvent la femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani.

În 2015 procentul mortalității (16,0/100.000 loc) prin cancer cervical în România era mai mare decât media UE în

acel an (5,0/100.000 loc) .

În anul 2018 s-au înregistrat 1.467 decese cauzate de tumora malignă a colului uterin, în scădere față de anul 2017

(1.560) .

La nivelul UE, România se afla pe primul loc în privința incidenței (34,9 cazuri noi/100.000 femei) și a mortalității

prin cancer de col uterin (14,2 decese/100.000) – ambele standardizate la nivelul blocului comunitar. Rata era de 20 ori

mai ridicată decât a Islandei, țara cu cele mai puține decese (0,7/100.000) și de 4 ori mai mare față de media UE

(3,5/100.000) .

Incidențele CCU standardizate la nivel Euro OMS ar fi fost, în ordine descrescătoare: România – 31,51 cazuri

noi/100.000 femei, Bulgaria – 27,41, Letonia – 25,01, față de cea mai mică din Malta – 4,21/100.000. Mortalitatea

plasează din păcate România iarăși pe primul loc: 11,94 decese/100.000 femei, urmată de R. Moldova – 8,48, Lituania

8,29 și Serbia – 8,15/100.000.

Estimările bazate pe date disponibile în septembrie 2018 arată că în România CCU a înregistrat o pondere de 8,6%

(3.308 cazuri ) sub cancerul de colon (11,9%), dar peste cancerul de plămâni (7,2%) sau de uter (6,4%) în timp ce

cancerul de sân reprezenta 25% (9.629 cazuri) din totalul cazurilor noi de cancer în rândul femeilor.

Aceleași estimări privind incidența și mortalitatea standardizate la nivelul UE pentru 10 tipuri de cancer, indică o

incidență de 19,5 cazuri noi/100.000 femei, în timp ce mortalitatea prin CCU ar înregistra 8,9 decese/100.000 femei –

locul doi după cancerul de sân. Pentru comparație, Portugalia, țara cea mai apropiată socio-cultural de România din

vestul UE, prezenta incidența de 8,9 cazuri noi/100.000 și o mortalitate de 2,8 decese/100.000.

Să remarcăm că cifrele diferă atât din cauza contextului standardizării (global, continental, regional) cât și a

metodologiei de calcul menționată mai sus.



Prevenția și controlul cancerului de col uterin: recomandările OMS

OMS recomandă abordarea cuprinzătoare a prevenirii și controlului cancerului de col uterin prin acțiuni  ce includ 

intervenții pe toată durata vieții;

Educația pentru sănătate, mobilizarea socială, vaccinarea, screening-ul, asigurarea accesului egal și echitabil la 

diagnostic și servicii de îngrijire sunt intervenții cheie care asigură reducerea poverii bolii. 

Intervenții recomandate: 

Vaccinarea împotriva infecției cu HPV la vârste cuprinse între 9 și 13 ani, înainte de debutul vieții sexuale;

Această grupă de vârstă este recomandată pentru vaccinare și pentru că răspunsul imun instalat în urma vaccinării este 

optim și oferă protecție eficientă;

Vaccinarea împotriva infecției cu HPV se recomandă atât fetelor, cât și băieților; în cazul băieților vaccinarea 

întrerupe lanțul de transmitere a virusului HPV;

Educația privind practicile sexuale sigure, inclusiv amânarea debutului vieții sexuale;

Combaterea consumului de tutun, care începe deseori în timpul adolescenței și care reprezintă un factor important de 

risc pentru cancerele de col uterin și alte tipuri de cancer;

Femeile vaccinate împotriva infecției cu HPV trebuie să continue cu testarea în cadrul programelor de screening 

organizate;

Tratamentul și urmărirea leziunilor precanceroase; 

Opțiunile de tratament în cazul cancerului invaziv includ chirurgie, radioterapie și chimioterapie.

Surse: site-ul oficial OMS, 15 February 2018: 

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (SEPCCU)

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer










CANCERUL DE SÂN

 În Uniunea Europeană, cancerul de sân este cel mai comun tip de cancer și prima cauză de deces

prin cancer la femei. La nivelul blocului comunitar se înregistrează anual peste 365 000 de cazuri

noi și 91 000 de decese. Estimările arată că 1/10 femei vor fi diagnosticate cu această boală în

timpul vieții lor – în principal, femei de vârstă mijlocie și femei în vârstă, femeile mai tinere

putând dezvolta, de asemenea, această boală. Cancerul de sân este rar la bărbați.

 Atunci când cancerul de sân este depistat în stadiu incipient, acesta poate fi vindecat prin

tratament înainte de a se răspândi la alte organe.

 Șansele de supraviețuire după diagnosticarea cancerului de sân depind foarte mult de tipul de

cancer și de stadiul în care boala a fost depistată. Screeningul prin mamografie poate depista

cancerul într-un stadiu incipient, sporind astfel șansele de supraviețuire. În UE, numai 1 din 4

femei cu cancer de sân va muri din cauza bolii. Studiile arată că femeile care suferă de cancer de

sân depistat la screening au un risc mai mic de deces prin această boală. Participarea în mod

regulat la screening poate preveni aproximativ 4 din 10 decese datorate cancerului de sân. Șansele

de supraviețuire cresc tot mai mult datorită unei mai bune cunoașteri a bolii și datorită

tratamentului îmbunătățit.



Cancerul mamar este o problemă de sănătate la nivel mondial, fiind cel mai 

frecvent tip cancer și principala cauză de deces prin cancer la femei. Cancerul 

mamar reprezintă 23% din totalul cazurilor de cancer și 14% din decesele prin 

cancer în lume. La nivel european, o analiză a mortalităţii prin cancer mamar a 

constatat o reducere a mediei mortalităţii de la 45% la 17% între anii 1989 și 2006, 

cu variaţii mari între extreme: scădere cu 35% în Marea Britanie și creștere cu 17% 

în România. Cancerul de sân transmis ereditar reprezintă aproximativ 5 până la 10% 

dintre toate tipurile de cancer şi, de asemenea, femeile care moştenesc genele 

specifice cancerului de sân au un risc crescut de a dezvolta această afecţiune. 

Conform statisticilor, două treimi dintre femeile care au cancer la sân au peste 

50 de ani, iar celelalte, au între 39 şi 49 de ani. La fiecare trei minute, o femeie este 

diagnosticată cu cancer la sân şi la fiecare 14 minute o femeie moare din cauza 

cancerului la sân.

Cancerul mamar nu produce durere si nu se manifestă prin alte simptome 

decât în faze târzii și poate fi prevenit începând cu adoptarea unor obiceiuri 

personale sănătoase.



Diagnostic 
precoce:

• grupe de risc crescut

• auto-examinarea 
sânului

• ecografie mamară

• mamografie

• anamneza

• examen clinic

• ecografie mamară

• mamografie

• biopsie – examen 
histopatologic

Diagnostic:

•Intervenție chirurgicală 

curativă/paleativă

•Radioterapie

•Hormonoterapie

•Chimioterapie

Tratament:



Magnitudinea problemei de sănătate publică reprezentat de cancerul de sân în

România în context european 

În Regiunea Euro-OMS, cancerul de sân înregistra cea mai ridicată proporție (26,4 %) dintre toate

tipurile de cancer la femei, cu un număr de 522.513 cazuri noi, mult peste cancerul de colon (11,5%;

228.067 cazuri noi) și cancerul de plămân (8% 158.196 cazuri noi) .

Numărul cazurilor noi de cancer la femeile de toate vârstele în Europa, 2018



La nivelul UE, în ultimul deceniu, rata supraviețuirii de cinci ani s-a îmbunătățit în medie de la 79% la 83%. Un

exemplu îl constituie Cehia, unde supraviețuirea s-a îmbunătățit (81%) după introducerea unui program de depistare a

cancerului de sân și a unui program național de control al cancerului implementat la începutul anilor 2000. Rata de

supraviețuire a crescut de asemenea puternic în Portugalia (88%), Malta (87%), Danemarca și Regatul Unit (86%),

aceste țări având un procent peste media UE (83%). La polul opus Lituania (74%) și România (75%) înregistrau cele

mai mici procente privind rata de supraviețuire, în țara noastră aceasta fiind mică tocmai din cauza procentului redus al

screeningului mamar efectuat în rândul populației feminine .

În privința mortalității cauzată de cancerul de sân, aceasta a scăzut în majoritatea țărilor UE, începând cu anul

2000. Astfel, între 2000 și 2015, rata mortalității standardizate cu vârsta a scăzut în medie de la 39 la

33/100.000 femei/an . Reduceri semnificative s-au înregistrat în Danemarca și Malta (de la 55 la 37/100.000 femei/an),

deși aceste țări au în continuare o rată de mortalitate ridicată standardizată cu vârsta. Croația este una dintre puținele țări

UE în care rata mortalității prin cancer la sân a crescut începând cu anul 2000, fiind în prezent cea mai ridicată din

blocul comunitar (43/100.000 femei/an). Spania și Finlanda aveau cea mai mică mortalitate (23, respectiv 26/100.000

femei/an), în timp ce România se încadra în media UE (33/100.000 femei/an).

Mortalitatea prin cancer de sân la femei, în Europa 2000 – 2015



România: numărul cazurilor noi de cancer la femeile de toate vârstele, în 2018

 În România, cancerul de sân ocupa în 2018, prima poziție cu o pondere a cazurilor noi de 25,1%

(9.629 cazuri noi), la mare distanță de cancerul de colon (11,9%; 4.576 cazuri noi) și cancerul de col uterin

(8,6%; 3.308 cazuri noi).



România: numărul deceselor prin cancer de sân în intervalul  2005-2017

 Privind retrospectiv, dacă între 2005-2012 decesele au avut o distribuție ușor descrescătoare și 

sinusoidală, numărul acestora a început să crească constant astfel încât, între 2013-2017 

valorile au atins aproximativ 3.500 cazuri pe an .



România: incidenţa prin cancer de sân la femei, în anii 2009-2018

 Numărul cazurilor noi de cancer de sân la femei depistate în cabinetul de oncologie în perioada 

2009-2018 a crescut de la 6.303 (2009) la 6.594 (2018), incidenţa cancerului de sân în aceeaşi 

perioadă având un trend ascendent, crescând de la 60,3‰00 femei în 2009, la 66,2‰00 femei în 

2018.



România: incidența prin cancer de sân la femei la nivel județean, 2018

 Rata cea mai mare a incidenței a fost înregistrată în județul Hunedoara (150,3‰00 femei ), urmat de 

Brăila (115,6‰00 femei), Brașov (102,1‰oo femei) și Dolj (100,0‰00 femei). În 18 județe rata 

incidenței a fost peste media pe România (66,2‰00 femei), iar în 24 județe valorile au fost sub medie.

Prin comparatie, datele privind ratele incidenței prin cancer de sân, raportate de cabinetele de 

oncologie, au arătat că în anul 2018 față de 2017, se constatau creșteri ale ratei incidenței prin cancer în 

județele: Hunedoara - cu 75,0, de la 75,3‰00 femei la 150,3‰00 femei, Călărași – cu 58,8, de la 

14,9‰00 femei la 73,8‰00 femei, Timiș - cu 25,5, de la 43,0‰00 femei la 68,5‰00 femei .

 Cele mai mari scăderi ale ratei incidenței prin cancer de sân, raportate de cabinetele de oncologie, au 

fost Brașov – cu 33,9, de la 135,9‰00 femei la 102,1‰oo femei, Tulcea - cu 24,4, de la 78,4‰00 

femei la 54,1‰00 femei, Cluj – cu 18,6, de la 81,7 ‰oo femei la 63,1‰oo femei. Creșteri ale ratei 

incidenței declarate de cabinetul de oncologie în 2018 față de 2017 au fost în 21 județe, iar în 21 județe 

incidența a scăzut.



România: prevalenţa prin cancer de sân la femei, în anii 2013-2018

 În privința prevalenței, numărul cazurilor de cancer de sân la femei în evidenţa 

cabinetelor de oncologie a crescut de la 56.251 (2013) la 68.664 (2018), prevalenţa 

variind între 549,7‰00 femei în 2013 şi 689,6‰00 femei în 2018. Creșterea a fost 

permanentă, reflectând un trend ascendent, astfel că între 2013 și 2018 au fost 

înregistrate cu 12.413 mai multe cazuri, reprezentând 22,1% mai mult.



Prevalența prin cancer de sân la femei în România, în anul 2018

 Conform raportărilor cabinetelor de oncologie, cazurile de cancer de sân la femei în evidență în

anul 2018 nu au fost uniform distribuite în profil teritorial. Județul cu cea mai mică rată a 

prevalenței în 2018 a fost Ilfov (22.9‰00 femei), urmat de Teleorman (254,4‰00 femei) și Satu-

Mare (294,1‰00 femei). Rata cea mai mare a prevalenței prin cancer de sân la femei a fost 

înregistrată în județul Cluj (1.204,5‰00 femei ), urmat de Hunedoara (1.105,7‰00 femei) și Dolj 

(1.093,3‰00 femei). În 25 județe rata prevalenței a fost peste media pe România (689,6‰00 

femei), iar în 17 județe valorile au fost sub medie.

 Ratele prevalenței prin cancer de sân la femei, raportate de cabinetele de oncologie, arătau că în 

anul 2018 față de 2017, s-au înregistrat creșteri ale ratei prevalenței prin cancer de sân la femei în 

județele: Hunedoara - cu 125,9, de la 979,8‰00 femei la 1.105,7‰00 femei, Dolj - cu 74,5, de la 

1018,8‰00 femei la 1093,3‰00 femei, Mureș - cu 73,3, de la 659,5‰00 femei la 732,8‰00 

femei. 



România: mortalitatea prin cancer de sân la femei, în intervalul 2009-2018

 În anul 2018 au fost înregistrate 3.484 decese prin cancer de sân la femei reprezentând o 

rată a mortalitații de 30,7‰oo femei. Decesele prin cancer de sân la femei au avut o 

pondere de 6,7% din numărul total de decese prin tumori (51.652) și 1,3% din numărul total 

de decese (263.463). 

 Dinamica mortalității prin cancer de sân la femei, în perioada 2009-2018, prezenta un trend 

ușor ascendent, de la 27,8‰00 femei în 2009 la 30,7‰00 femei în 2018. Cele mai mari 

valori ale ratei de mortalitate au fost în 2017 de 30,8‰00 femei și o valoare minimă de 

27,2‰00 femei în 2011. În restul intervalului valorile au variat ușor de la un an la altul, însă 

trendul s-a menținut ascendent.



Mortalitatea prin cancer de sân la femei în România, 2018

 Conform datelor INS, distribuția în profil teritorial a deceselor prin cancer de sân la femei, în anul 2018, nu a fost

uniformă. Județul cu cea mai mică rată a mortalității în 2018 a fost Vâlcea (14.3‰00 femei), urmat de Suceava

(15,6‰00 femei), Olt (17,2‰00 femei) și Vaslui (17,3‰00 femei). Rata cea mai mare a mortalității a fost

înregistrată în județul Brăila (49,8 ‰oo femei), urmat de Buzău (44,7‰00 femei), Mun. București (42,0‰00 femei)

și judetul Cluj (37,3‰00 femei) (Fig 44). În 17 județe rata mortalității a fost peste media pe România (30,7‰oo

femei), iar în 25 județe s-au înregistrat rate sub valoarea medie.

 Datele privind ratele mortalității prin cancer de sân la femei în anul 2018 față de 2017, arată creșteri ale ratei

mortalității în județele: Covasna cu 9,7, de la 26,0‰00 femei la 35,6‰00 femei, Călărași - cu 7,2, de la 25,0‰00

femei la 32,2‰00 femei și Iași - cu 6,4, de la 25,0‰00 femei la 31,3‰00 femei. Cele mai mari scăderi ale ratei

mortalității prin cancer de sân la femei au fost în Olt - cu 11,8, de la 29,0‰00 femei la 17,2‰00 femei, Vâlcea – cu

10,7, de la 25,0‰00 femei la 14,3‰00 femei, Mehedinți - cu 10,2, de la 34,0‰00 femei la 23,9‰00 femei.

Comparativ cu 2017, 23 județe au avut creșteri ale ratei mortalității prin cancer de sân la femei în 2018, iar în 19

județe au fost înregistrate scăderi.



Cu ajutorul voluntarilor de la Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB), 1.129 de 
femei din șapte județe (Bacău, Buzău, Brașov, Argeș, Vâlcea, Gorj și Mehedinți) au fost consultate în 
perioada octombrie – decembrie 2016. Dintre acestea, aproximativ 14% au fost depistate cu diverse 
probleme ale sânilor, iar 78% nu își făcuseră anterior niciun control medical. „Am fost și de această dată 
surprinși să le vedem pe femei reticente, refuzând de cele mai multe ori să meargă la medic pentru un 
control de rutină ca acesta. Cel mai probabil din cauză că femeile din mediul rural evită (și, în unele 
cazuri, refuză) să meargă la control periodic, ajung la medic în momentul în care boala este deja 
avansată și, deci, șansele de supraviețuire sunt destul de mici. Ne bucurăm că am reușit, totuși, să le 
facem pe câteva dintre ele să conștientizeze că nu au de ce să se teamă și, mai mult, că își fac lor 
înselor un bine dacă apelează la medicul specialist.“, declară Andreea Chivescu, voluntar SSMB.

Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, face un apel la autorităţi să 
aibă în vedere faptul că „în străinătate, programele naționale de screening sunt o normalitate. Noi 
credem că e timpul să acceptăm că dreptul la sănătate chiar este un drept universal. Iar un program de 
screening pentru toate femeile cu vârsta cuprinsă între 24 şi 64 de ani, realizat în concordanţă cu 
recomandările europene, ar fi esenţial în acest sens“. 



Modificarea si evitarea factorilor de risc

Modificarea si evitarea factorilor cheie de risc poate reduce semnificativ povara 

prin cancer. 

Acești factori de risc includ:

•Consum de tutun 

•Greutate corporală crescută sau obezitate

•Alimentație nesănătoasă cu aport scăzut de fructe și vegetale

•Inactivitate fizică

•Consum de alcool

•Infecție HPV cu transmitere sexuală

•Infecții hepatitice sau alte infecții carcinogenice

•Poluare urbană a aerului

Respectarea strategiilor preventive

Pentru a preveni cancerul, oamenii pot:

•Radiații ionizante și ultraviolete

•să folosească metodele de evitare a factorilor de risc menționați;

•să se vaccineze împotriva HPV și HBV;

•să controleze riscurile ocupaționale;

•să reducă expunerea la radiațiile ultraviolete;

•să reducă expunerea la radiațiile ionizante (ocupațional sau imagistica în scop 

diagnostic).

Vaccinarea împotriva HPV și HBV poate preveni 1 milion cazuri de cancer, în 

fiecare an. [4,5]



Ministerul Sănătății  a prezintat in luna aprilie 2016 primul Plan Național 
Multianual Integrat de Control al Cancerului pentru perioada 2016-2020 (PNCC), care 
înglobează strategii noi de control al cancerului în România, conform direcțiilor comune de la 
nivel european în ceea ce înseamnă lupta împotriva cancerului. Direcțiile de acțiune ale 
Planului Național de Control al Cancerului au fost elaborate în perioada 2009-2016 de către 
experți delegați de Ministerul Sănătății, în cadrul Parteneriatului Politic European Împotriva 
Cancerului (EPAAC) și al Parteneriatului Comun CanCon, finanțate de Comisia Europeană DG 
SANCO. Obiectivele - generale și specifice, precum și direcțiile strategice ale PNCC au fost 
stabilite și propuse de un comitet tehnic numit prin Ordinul Ministrului Sănătății din 03 
martie 2016.Planul include o serie de programe prin care se urmărește reducerea 
mortalității și a incidenței cancerului, precum și îmbunătățirea stării de sănătate a populației 
la risc și creșterea calității vieții bolnavilor de cancer.

Astfel, sunt prevăzute noi programe pilot de screening la nivel regional pentru 
cancerul de sân și cancerul colorectal, strategii de îmbunătățire a performanței actualului 
Program Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin, cu pilotarea regională a 
screening-ului primar HPV (Human Papilloma Virus), conform recomandărilor recente ale 
Ghidurilor Europene.

Informarea corectă

înseamnă o șansă în plus!



Respectarea strategiilor preventive

Depistarea precoce

Mortalitatea prin cancer se poate reduce prin depistarea și tratamentul precoce al cazurilor. 

Există 2 componente ale depistării precoce:

Diagnostic precoce

Când este identificat precoce, cancerul este mai probabil să răspundă la tratament și poate rezulta 

o probabilitate mai mare de supraviețuire, morbiditate mai scăzută și tratament mai puțin costisitor. 

Se pot realiza îmbunătățiri semnificative în viețile pacienților, prin depistarea precoce a cancerului 

și evitarea întârzierilor de tratament și îngrijire..

Depistarea precoce constă în 3 pași, care trebuie integrați și furnizați la momentul oportun:

•Conștientizare și acces la servicii medicale

•Evaluare clinică, diagnostic și stadializare

•Acces la tratament.

Depistarea precoce este relevantă în toate de departamentele și pentru majoritatea cancerelor. 

În absența depistării precoce, pacienții sunt diagnosticați în stadii tardive, când tratamentul curativ 

nu mai reprezintă o opțiune. Programele pot fi proiectate să reducă întârzierile și barierele către 

serviciile medicale și să permită, la timp, accesul pacienților la tratament.

Screening

Screeningul urmărește să identifice persoanele aparent sănătoase, cu anormalități sugestive  

pentru un anume tip de cancer sau pre-cancer,urmat de diagnostic și tratament prompt.

Programele de screening pot deveni eficiente dacă se folosesc teste potrivite, implementate 

eficient și cu asigurarea calității. În general, un program de screening este o intervenție de 

sănătate publică mult mai complexă decât diagnosticul precoce.

Exemple de metode de screening:

•Inspecția vizuală cu acid acetic pentru cancerul cervical în țările slab dezvoltate;

•Testare HPV pentru cancerul cervical;

•Citologie PAP pentru cancerul cervical în țările mediu dezvoltate și dezvoltate; și

•Mamografie pentru cancer mamar în regiuni cu sisteme de sănătate consolidate.



România se situează în Europa, după cum urmează:

•la bărbaţi: 

locul 3 la incidenţa cancerelor cavităţii bucale, faringian şi laringian; locul 6 la incidenţa 

cancerului hepatic; locul 8 la incidenţa cancerului pulmonar; locul 10 la incidenţa 

cancerului pancreatic. 

•la femei:

locul 1 la incidenţa cancerului de col uterin; locul 6 la incidenţa cancerului hepatic; locul 

8 la incidenţa cancerului pulmonar. 

•la ambele sexe: 

locul 3 la incidenţa cancerelor cavităţii bucale-faringian; locul 5 la incidenţa cancerului 

laringian şi locul 6 la incidenţa cancerului hepatic.

4 FEBRUARIE

worldcancerday.org

#WorldCancerDay

#WeCanICan

BĂRBAȚI FEMEI Ambele sexe

Cele mai frecvente 5 localizări Pulmonar Mamar Pulmonar

Colorectal Colorectal Colorectal

Prostată Col uterin Mamar

Vezică urinară Pulmonar Prostată

Gastric Ovarian Col uterin



Situația cazurilor de cancer în jud. Hunedoara

„Eu sunt și voi face”  

„Eu sunt și vreau” 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total cancer –

Cazuri noi

1.738 1.539 1.610 1.557 2.557 1.719

Total cancer - rămaşi în 

evidenţă

8.655 9.041 9.377 9.049 13.284 9.798



Situaţia cazurilor de cancer în jud. Hunedoara 
(cazuri noi)

„Eu sunt și voi face”  

„Eu sunt și vreau” 

Anul Total
Cancer de 
col uterin

Cancer 
piele

Cancer de 
sân

Cancer 
colorectal

Cancer 
prostată

Cancer 
pulmonar

Cancer
stomac

2014 1.738 79 150 162 172 91 280 63

2015 1.539 63 119 127 147 86 254 56

2016 1.610 60 141 119 157 89 239 74

2017 1.557 57 85 121 150 70 259 74

2018 2.557 216 186 296 267 221 387 83

2019 1.719 73 150 139 165 115 252 70



Potrivit informatiilor furnizate de Organizatia Mondiala a 

Sanatatii, dacă nu se intervine efectiv prin campanii de informare 

si programe de screening, numărul de cazuri noi de cancer va 

creşte de la 10 milioane în 2000 la 15 milioane in 2020, dintre 

care 9 milioane vor fi inregistrate în ţările în curs de dezvoltare. 

Incidenta bolnavilor de cancer ar putea atinge până în 

anul 2050, 24 milioane cazuri/an/global, cu 17 milioane în ţările 

în curs de dezvoltare.

Factorii stilului 

de viață

“Genele încarcă arma.

Stilul de viață apasă pe trăgaci”
Dr. Elliot Joslin



Investigatia europeana prospectiva privind cancerul si alimentatia (EPIC-
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition)- cea mai mare ancheta 
realizata vreodata asupra relatiei dintre nutritie si cancer:

Studiile efectuate compara alimentatia si modul de viata a 500.000 de indivizi din tarile 
nordice si sudice ale Europei, unii dintre ei amatori de unt si de carnuri grase, ceilalti -
consumatori de legume, fructe si untdelemn de masline. 

Incepand cu anul 1970, majoritatea subiectilor au fost urmariti fiecare in 
parte, in medie timp de cinci ani. Ultimele rezultate au fost publicate in iunie 2005 si 
comunicate oficial la congresul de la Paris. 
A fost primul studiu combinat si cu prelevari de sange si ADN, stocate in banci 
biologice, pentru cercetarea indicilor nutritionali.
Concluzia e clara: schimbarea regimului alimentar poate reduce frecventa cancerului. 



Activitatea fizica 
reduce riscul cancerului de san

O a doua surpriza a congresului de la Paris a fost confirmarea prin studiu a 
incidentei deosebite pe care sportul, miscarea, o are in stoparea diverselor tipuri de 

cancer. Prin urmare, specialistii recomanda includerea lor in viata cotidiana. Miscarea 
reduce in proportie de 40% incidenta cancerului, mai ales de san si colon, de prostata, 

plamani si uter.De unde ideea ca nici cei ce au o greutate normala nu sunt feriti de 
teribila maladie. 

„Un studiu american a demonstrat ca densitatea sanului la mamografie se modifica 
radical dupa o ora de exercitiu fizic.” si la fel, intreaga structura corporala. 





Consumul de alcool frecvent sau excesiv NU vă protejează împotriva infecției 
COVID-19! Acesta este periculos pentru sănătatea dvs. și cei din jur!

Fumatul NU vă proteajează împotriva infecției COVID-19!Fumatul vă crește 
riscul de a face o formă gravă a infecției COVID-19. 

Pentru o bună sănătate emoțională preveniți stresul! Reduceți timpul alocat 
știrilor despre pandemie! Faceți alte activități care vă plac!

Pentru o bună sănătate fizică, efectuați zilnic, ÎN CASĂ, cel puțin 30 minute de 
activitate fizică  pentru adulți și cel puțin o oră pentru copii! Urcatul și coborâtul scărilor, 
dansul, exercițiile fizice, vă mențin sănătatea întregului organism!

Consumați zilnic alimente proaspete, variate, de sezon, din producția locală, 
pentru a vă asigura aportul de nutrienți de care are nevoie organismul dvs.! 

Respectați regulile generale de igienă când pregătiți alimentele pentru consum si 
asigurați igiena adecvată a echipamentelor, suprafețelor de lucru și ustensilelor de bucătărie.

Folosiți  doar dvs. produsele personale de igienă, precum prosoape sau lenjerii,  
obiectele cu care mâncați.

La intrarea în locuință, spălați-vă pe mâini cu apă și săpun.Nu folosiți în 
interiorul locuinței încălțămintea și îmbrăcămintea cu care ați circulat în afara casei. 
Aerisiți-vă frecvent încăperile în care lucrați și locuința.

Mențineți distanța socială (minimum 1,5/2 m) față de persoanele din jur. Purtarea 
maştii in spaţiile publice inchise este obligatorie.
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