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I. ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI (ZMC) 

4 FEBRUARIE 

 
        Uniunea pentru Controlul Internaţional al Cancerului a lansat Ziua Mondială împotriva 

Cancerului (ZMC), cu scopul de a sublinia criza mondială a cancerului pe agenda publică a 

liderilor guvernamentali şi decidenţilor din sistemele de sănătate de pretutindeni.   

          Celebrată în fiecare an, ZMC este coordonată de UICC şi membrii acesteia, cu sprijinul 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi al partenerilor cheie.  

            În anul 2019, al 4-lea an de Campanie 2016-2019, Ziua Mondială de Luptă împotriva 

Canceruluise centrează pe sloganul “Noi putem. Eu pot.”, prin care se propune analiza 

modurilor în care fiecare, la nivel colectiv sau individual, poate contribui la reducerea poverii 

prin cancer.  

            Fiecare persoană poate reflecta asupra măsurilor posibile şi le poate pune în practică, în 

propriul beneficiu, al familiei şi al comunităţii. 

             Cancerul este una din cauzele majore de morbiditate și mortalitate pe plan mondial, 

cu aproximativ 14 milioane cazuri noi în anul 2012. Se preconizează ca numărul cazurilor 

noi să crească cu aproape 70% în următoarele 2 decenii.Cancerul este a doua cauză de 

mortalitate  pe plan mondial, și a fost responsabil de 8,8 milioane decese în 2015. Global, 

aproape 1 din 6 decese este cauzat de cancer. 

           Cele mai frecvente cauze de deces prin cancer sunt: pulmonar (1,69 milioane decese), 

hepatic (788000 decese), colorectal (774000 decese), gastric (754000 decese),  mamar 

(571000 decese).Aproximativ 70% din decesele prin cancer apar în țările slab și mediu 

dezvoltate. 

            În jur de 1/3 decese prin cancer sunt cauzate de 5 tipuri majore de riscuri: index de 

masă corporală ridicat, aport scăzut de fructe și legume, absența activității fizice, consum de 

tutun și consum de alcool. 

Consumul de tutun este cel mai important factor de risc pentru cancer și este responsabil de 

aproximativ 22% din decesele prin cancer.Infecțiile care generează cancer, cum sunt 

hepatitele și HPV, sunt responsabile pentru aproape 25% din cazurile de cancer în țările slab 

și mediu dezvoltate. Frecvent este vorba de prezentări tardive, diagnostic și tratament 

inaccesibile. 

          Impactul economic al cancerului este semnificativ și în creștere. Costul economic 

anual din 2010 a fost estimat la aproximativ 1,16 trilioaneUS$.  

           

        Factori de risc pentru cancere 

        Consumul de tutun, consumul de alcool, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică 

sunt factori de risc majori pentru cancer  și alte boli netransmisibile, oriunde în lume. 

         Unele infecții cronice reprezintă factori de risc pentru cancer și au relevanță majoră în 

tările slab și mediu dezvoltate. Aproximativ 15% din cancerele diagnosticate în 2012 au fost 



atribuite infecțiilor carcinogenice, cum sunt Helicobacter pylori, Human papillomavirus 

(HPV), virusul Hepatitei B, virusul Hepatitei C și virusul Epstein-Barr. 

Virusurile hepatitice B și C și unele tipuri de HPV cresc riscul de cancer hepatic, respectiv 

cancer cervical. Infecția cu HIV crește substanțial riscul de cancere, de exemplu cancerul 

cervical. 

           Reducerea poverii bolii  

           În prezent pot fi prevenite 30–50% din cancere. Aceasta se poate realiza prin evitarea 

factorilor de risc și implementarea strategiilor de prevenire bazate pe dovezi. Povara prin 

cancer poate fi redusă și prin depistarea precoce a cancerului și managementul pacienților cu 

cancer. Multe cancere au o șansă mare de vindecare dacă sunt diagnosticate din timp și sunt 

tratate adecvat. 

           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 

 Radiații ionizante și ultraviolete 

 Poluare urbană a aerului 

 

           Respectarea strategiilor preventive 

Pentru a preveni cancerul, oamenii pot: 

 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. 

 

           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: 

1. Conștientizare și acces la servicii medicale 

2. Evaluare clinică, diagnostic și stadializare 

3. 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. 

             Tratament 

             Un diagnostic corect este esențial pentru un tratament adecvat și eficient pentru că 

fiecare tip de cancer necesită un regim de tratament specific, care cuprinde una sau mai 

multe modalități, cum sunt tratamentul chirurgical, radioterapia și chimioterapia.  

Determinarea țintelor de tratament și îngrijire paliativă reprezintă un prim pas important, iar 

serviciile medicale trebuie integrate și centrate pe pacient.  

Scopul principal este de vindecare a cancerului sau de prelungire considerabilă a vieții. 

Îmbunătățirea calității vieții pacientului este, de asemenea, un scop important. Acest scop 

poate fi atins prin îngrijiri paliative și prin suport psihosocial. 

             Potențial de vindecare a cancerelor depistabile precoce 

             Unele din cele mai frecvente tipuri de cancere, cum sunt cancerele mamar, cervical, 

oral și colorectal au rate ridicate de vindecare, dacă sunt depistate precoce și tratate conform 

celor mai bune practici. 

            Potențial de vindecare a altor tipuri de cancere  

             Unele tipuri de cancere, chiar atunci când celulele canceroase au migrat în alte zone 

ale organismului, cum sunt seminomul testicular, leucemiile și limfoamele la copii, pot avea 

rate mari de vindecare, dacă beneficiază de tratament adecvat. 

           Tratament paliativ 

           Este un tratament de ușurare a simptomelor cauzate de cancer și de îmbunătățire a 

calității vieții pacienților și familiilor acestora. Tratamentul paliativ poate ajuta pacienții să 

trăiască mai confortabil. Reprezintă o urgență umanitară pe plan mondial pentru pacienții cu 

cancer și alte boli cronice fatale și în mod particular, în regiunile cu proporții mari de 

pacienți în stadii avansate de cancer și speranțe mici de vindecare. 

Prin tratament paliativ se poate obține ușurarea problemelor fizice, psihosociale și spirituale 

pentru mai mult de 90% din pacienții cu cancer avansat. 

          Strategii de tratament paliativ 

           Strategiile de sănătate publică eficiente, care cuprind îngrijiri la nivel de comunitate 

sau la domiciliu sunt esențiale în tratamentul durerii, precum și îngrijirile paliative pentru  

pacienți și familiile din zone cu resurse scăzute. 

Accesul îmbunătățit la morfina cu administrare orală este obligatoriu pentru tratamentul 

durerii moderate și severe, suferite de peste 80% din pacienții cu cancer în faza terminală.  



          Răspunsul OMS 

            În anul 2013, OMS a lansat “Planul global de Acțiune pentru Prevenirea și Controlul 

Bolilor Netransmisibile 2013-2020”, prin care se urmărește reducerea cu 25% până în anul 

2025  a mortalității premature prin cancer, boli cardiovasculare, diabet și boli respiratorii 

cronice.  

ZIUA îÎn plan localONDIA 
         La nivelul judetului nostru, până la sfîrșitul anului 2018 au fost preluate 968 cazuri 
noi de cancer  și se găseau în evidență 5437 bolnavi, respectiv 2225 din mediul urban și 
3212 din mediul rural. Din numărul total al bolnavilor de cancer,  645 sunt cu cancer de 
col uterin, 356 cazuri cu cancer al pielii, 679 cazuri cancer al sînului la femei, 368 cazuri 
cu cancer al stomacului, 184 cazuri cu cancer bronhopulmonar, 669 cazuri de cancer 
colorectal, 126 cazuri de cancer de ficat, 132 cazuri cancer de pancreas, 295 cazuri cancer 
vezica urinară.  
 
 

 


