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Prima reţea de screening cu finanţare europeană a fost înfiinţată la Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş  

 

Reţeaua de screening pentru derularea Proiectului „Program de prevenție, depistare 
precoce și tratament precoce al cancerului de col uterin, regiunea Centru a fost 
organizată la Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, începând cu data 
de 1 iunie 2022. 

Începând cu data de 1 aprilie 2022, a fost modificată legislaţia privind derularea 
programelor naţionale de sănătate publică, astfel încât screeningul cancerului de 
col uterin pentru regiunea Centru se desfăşoară exclusiv prin finanţare europeană 
nerambursabilă. Ca urmare, la nivelul celor 6 judeţe se vor organiza reţelele de 
screening după noile normative legislative.  

Prima reţea de screening cu finanţare europeană a fost organizată în cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, începând cu data de 1.06.2022. 

Cu ocazia organizării reţelei de screening a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu 
Mureş am lansat si un serviciu special de telefonie rezervat exclusiv participantelor la 
screening: Call-Center 0739.727.187.  

Astfel, va fi asigurat accesul facil al femeilor sănătoase la serviciile medicale de screening 
în regim ambulatoriu, prin programarea prealabilă telefonică in intervalul orar  08.00-16.00 
(luni-vineri). 

Acordarea serviciilor medicale de screening, respectiv test Babeș-Papanicolaou (prin 
citologia cervicală clasică și prin citologie lichidă) și testarea HPV în regim ambulatoriu 
se realizează astfel: 

- În Cabinetul de obstetrică-ginecologie, camera 4064 (Luni-miercuri-vineri: 
12.00-16.00; Marti și joi: 14.00-18.00), servicii medicale asigurate de către medicii 
specialişti/primari de obstetrică-ginecologie din cadrul Secţiei Clinice Obstetrică-
ginecologie.  

- În Cabinetul de planificare familială, camera 4029, (Luni-miercuri-vineri: 12.00-
16.00; Marti și joi: 14.00-18.00), de către cei doi medici de obstetrică-ginecologie  

În cadrul programului de screening, femeile beneficiază de consult de specialitate şi le 
sunt recoltate probe pentru testare Babeş Papanicolau la grupa de vârstă 24-29 de ani, şi 
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testarea HPV la grupa de vârstă 30-64 de ani, în vederea depistării leziunilor precursorii 
ale cancerului de col uterin.  
 
Toate serviciile medicale oferite, respectiv consult de specialitate, testare Babeş 
Papanicolaou, testare HPV, diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale 
colului uterin, colposcopie, tratament excizional sau ablativ al leziunilor 
precanceroase ale colului uterin, suport social şi psihologic, sunt GRATUITE, fiind 
finanţate în cadrul proiectului. 
 
Toate femeile care au rezultate negative vor fi informate telefonic prin Call-Center sau prin 
poştă. 
Dacă rezultatul testului - screening este pozitiv, femeia va fi rechemată pentru consult şi 
investigaţii suplimentare la medicul specialist ginecolog, indiferent dacă femeia este 
asigurată sau nu. Acestea vor fi sunate prin Call-Center pentru programare în vederea 
continuării conduitei medicale. Cazurile care necesită investigații și suport psihologic pe 
termen lung vor fi consiliate de către experții proiectului pentru creșterea complianței la 
tratament. 
 
“Este demonstrat medical, științific și din practica mai multor state europene, că 
serviciile de screening reduc apariția cancerului de col uterin, acesta fiind unul 
dintre cancerele prevenibile. Prin organizarea rețelei de screening în cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș punem la dispoziția tuturor 
femeilor din județul Mureș si din regiunea Centru un model de bună practică 
medicală pentru aceste servicii. Multumesc tuturor medicilor de specialitate 
obstetrică-ginecologie, genetică, medicină de laborator și de anatomie patologică, 
personal sanitar, angajați ai spitalului care s-au afiliat screeningului cancerului de 
col uterin, pentru a preveni! Femeile se pot programa, testa și trata gratuit în cel mai 
accesibil mod, toate serviciile fiind finanţate din proiect.  
Doamnelor și domnișoarelor screeningul vă poate prelungi viaţa! Testaţi-vă!”, 
a declarat Dr. Cosmina UZUN, manager proiect. 
 
Grupul ţintă, persoanele care vor beneficia de programele de screening, este identificat 
astfel: 

 A. femei cu vârsta cuprinsă între: 

 a. 30-64 ani pentru femeile care beneficiază de testarea HPV; 

 b. 24-29 ani pentru femeile care beneficiază de testarea Babeş-Papanicolau au 
domiciliul/resedinţa în regiunea vizată prin proiect. 

B. din punct de vedere medical, intră într-una din următoarele situații: nu au un diagnostic 
confirmat de cancer de col uterin; sunt asimptomatice; nu au antecedente sugestive pentru 
patologia de cancer de col uterin. In cazul acelor membri ai GT – personae vulnerabile 
care nu au acte de identitate, aceste persoane vor completa declarații pe propria 
răspundere din care să reiasă că locuiesc în regiunea de implementare vizată de proiect, 
respectiv regiunea Centru. Persoanele private de liberate vor fi asociate locului unde își 
desfasoară detenția si nu din perspectiva adresei de domiciliu. 
 
Din cei 170.200 membri ai grupului ţintă - persoane care vor beneficia de programe de 
screening, provenind atât din mediul urban, cât şi din mediul rural – 51% se va încadra în 
una din următoarele situații vulnerabile: 
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 Persoane sărace; 
 Lucrători pe cont propriu in agricultura 
  Persoane din mediul rural; 
 Persoane din centre de plasament sau anterior instituționalizate; 
  Persoane care au părăsit sistemul de protecție a copilului; 
  Persoane fără adăpost 
 Cetățeni români aparținând minorității rome; 
  Persoane cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu nevoi complexe; 
  Femei care au copii cu dizabilități; 
  Persoane care suferă de dependența de alcool și alte substanțe toxice; 
 Victime ale traficului de ființe umane. 

 

Proiectul „Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al 
cancerului de col uterin, regiunea Centru” are ca obiectiv creșterea accesului la servicii 
accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 
interes general, prin organizarea de programe de sănătate si servicii orientate către 
prevenție, depistare precoce (screening) diagnostic și tratament precoce al cancerului de 
col uterin pentru 170.200 de femei din regiunea Centru, dintre care minim 50% aparțin 
grupurilor vulnerabile. 

 

Ec. Mariana CERNAT 

Manager Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 

 

Şef Lucrări Dr. Cosmina Cristina UZUN 

Manager Proiect 

 

Mariana MOLDOVAN-NEGOIŢĂ 

Expert IEC 

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureș 

Str. Gh. Marinescu, nr. 50, Târgu Mureș, 540136 

Telefon: +40-265-21 21 11 / Fax:+40-265-21 57 68 

www.spitalmures.ro  

  


