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4 februarie - Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului 
 

Screeningul vă poate salva viaţa! Testaţi-vă!!! 
 

Cancerul de col uterin este o boală ce poate afecta femeile de orice vârstă, însă 

este una dintre puținele forme de cancer care ar putea fi prevenită aproape 100% 

prin depistare precoce!  

Anual, pe data de 4 februarie, marcăm Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului 

cu scopul de implica un număr cât mai mare de persoane care să vorbească despre 

cancer.  

Obiectivul este reducerea numărului de decese care pot fi prevenite în fiecare an prin 

creşterea nivelului de conştientizare şi de informare cu privire la această afecţiune. 

Cancerul de col uterin se dezvoltă în colul uterin al femeii. Spre deosebire de multe alte 

tipuri de cancer, care afectează în primul rând persoanele în vârstă, aproape jumătate 

din cazurile de cancer de col uterin apar între 35 și 55 de ani, când multe femei sunt 

implicate activ în cariera lor și în îngrijirea familiilor lor. 

Ce este screening-ul cancerului de col uterin? 

Screeningul cancerului de col uterin nu este de fapt un test pentru cancer. Este o metodă 

de prevenire a cancerului prin detectarea și tratarea anomaliilor precoce care, dacă nu 

sunt tratate, ar putea duce la cancerul de col uterin al unei femei. Riscul de cancer de col 

uterin invaziv este redus cu până la 90% pentru femeile care participă în mod regulat la 

programe organizate folosind oricare dintre cele două teste de screening recomandate. 

Cu alte cuvinte, 9 din 10 cancere invazive pot fi prevenite prin screening. 

Invităm toate femeile cu vârsta între 24-64 de ani să beneficieze de oportunitatea 

oferită în cadrul Proiectului „Program de prevenție, depistare precoce și tratament 

precoce al cancerului de col uterin regiunea Centru” şi să acceseze numărul de 

telefon de la Call-Center 0739.727.187 pentru a se programa la testare gratuită în 

cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 

 



      

Contact reţele de screening/centre de recoltare 

 

NR. 

CRT 

Reţea de 

screening/centru 

de recoltare 

Telefon 

programări 

Orar 

programări 

Orar 

recoltări 

Locaţia 

recoltări 

1.   

 

 

 

 

Spitalul Clinic 

Judeţean de 

Urgenţă Târgu 

Mureş 

 

 

 

 

CALL-

CENTER 

 

0739.727.187 

 

 

 

 

 

L-V: 

09.00-14.00 

L-M-V:  

09.00-12.00 

Marţi-Joi 

15.00-18.00 

Cabinet 

Planificare 

Familială  

(cam. 4029) 

 

Str. Gheorghe 

Marinescu nr. 50 

L-M-V 

12.00-16.00 

 

Marţi -Joi  

14.00-18.00 

Cabinet 

Obstetrică-

ginecologie 

(cam. 4064) 

 

Str. Gheorghe 

Marinescu nr. 50 

 

 

2.  Spitalului 

Municipal 

Sighişoara 

 

0770.588.215 

 

L-V:  

08.00-15.00 

Luni: 

15.00-17.00, 

 

 

Marţi 

08.00-09.00, 

15.00-16.00, 

Miercuri 

15.00-16.00, 

Joi  

15.00-16.00 

 

 

Cabinetul de 

obstetrică-

ginecologie din 

Ambulator, (str. 

Gării nr. 1) 

3.   

 

 

Spitalul 

Municipal “Dr. 

Eugen Nicoară” 

Reghin 

 

 

0372.715.066 

 

 

 

L-V:  

08.00-14.00 

 

 

L-V:  

12.00-14.00 

 

Cabinetul de 

obstetrică-

ginecologie din 

Ambulator (str. 

Spitalului nr. 20) 

 

 

 

0735.804.066 

 

L-V: 

08.00-14.00 

 

L-V:  

09.00-11.00 

 

Cabinetul de 

Planificare 

familială (str. 

Spitalului nr. 20), 

 

 



      

4.   

 

 

 

 

Spitalul Clinic 

Judeţean de 

Urgenţă Sibiu 

 

 

0787.370.652. 

 

 

 

L-V:  

14.00-16.00 

 

 

L-V:  

14.00-16.00 

Cabinetul de 

obstetrică - 

ginecologie situat 

în clădirea 

maternității, etaj 
1 

 

 

0269/215050, 

int. 334; 

Luni:  

11:00 - 

18:00 

 

Marți – 

vineri:  
08:00 - 

15:00 

Luni: 

10:00 - 11:00  

 

Miercuri: 

15:00 - 

16:00. 

 

Cabinetul de 

planificare 

familială situat 

în Ambulatoriu 

Integrat 

(Policlinică) al 

spitalului, etaj 3 

 

5.   

 

Spitalul 

Judeţean de 

Urgenţă 

Miercurea Ciuc 

 

 

0746.119.570 

 

 

 

L-V: 

08.00-14.00 

 

L-V: 08.00-

9.00 

Cabinetul de 

obstetrică-

ginecologie din 

Ambulator (str. 

Miko nr. 1) 

 

 

0758.117.664 

 

 

L-V:  

08.00-14.00 

Luni -

miercuri-

joi-vineri  

11.00-14.00  

Marţi 

 14.00-17.00 

 

Cabinetul de 

Planificare 

familială (str. 

Miko nr. 1) 

 

 

6.   

 

Spitalul 

Municipal 

Topliţa 

 

 

 

0786.446.110 

 

 

L-V: 

10.30-13.00 

 

L-V:  

10.30-13.00 

Secţia de 

Obstetrică-

Ginecologie,  

et. 3  

(str. Victor Babeş 

nr. 3) 

7.  Spitalul 

Municipal 

Odorheiu 

Secuiesc 

 

0723.111.359 

 

 

L-V:  

08.00-14.00 

 

L-V:  

08.00-14.00 

Cabinetul de 

Planificare 

familială (str. 

Bethlen Gabor, 

nr. 72) 

8.  Spitalul 

Municipal 

Gheorgheni 

0266.364.008 L-V:  

09.00-14.00 

JOI  

12.00-15.00 

Cabinetul de 

Obstetrică-

Ginecologie 

Policlinică,  

etaj I 

(Bulevardul Lacu 

Roșu nr. 16 ) 

 

Obiectivul proiectului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de 

programe de sănătate de prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 

tratament pentru principalele patologii, în contextul actual extrem de îngrijorător al 

incidenței crescute a cancerului de col uterin din România.  



      

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 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 
Papanicolau, 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. 
 

Proiectul „Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al 

cancerului de col uterin regiunea Centru” este derulat de Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Târgu Mureș, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.  

 

 

Manager Proiect 
Şef Lucrări Dr. Cosmina Cristina UZUN 
 

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   

http://www.spitalmures.ro/

