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Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului este marcată pe 4 februarie pentru a crește 

gradul de conștientizare a publicului cu privire la  posibilitatea  de a se îmbolnăvi la un moment 
dat de cancer  și, pentru a încuraja prevenirea, detectarea și tratamentul acestuia.  
           Scopul campaniei  este de a reduce numărul de decese care pot fi prevenite în fiecare an, 
prin creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului larg și prin impulsionarea 
autorităților de a lua măsuri suplimentare împotriva cancerului. 

Sub sloganul ” Sunt și voi fi”, Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, explorează 
acțiuni pe care putem să le întreprindem pentru a salva vieți, pentru a face o prioritate din lupta 
împotriva cancerului.  Ziua Mondială contra Cancerului a fost fondată de către Union for 
International Cancer Control (Uniunea Internațională de Control al Cancerului) – UICC pentru a 
sprijini obiectivele Declarației de la World Cancer, scrisă în 2008. Scopul principal al acestei zile 
este de a reduce în mod semnificativ boala și decesul cauzate de cancer.  

Cancerul reprezintă a doua cauză a mortalităţii în ţările din Europa, după bolile 
cardiovasculare. Potrivit statisticilor,  peste 26% dintre decesele din 2013 sunt puse pe seama 
cancerului. Raportul Eurostat arată că printre ţările cu cea mai mică incidenţă a cazurilor de 
cancer se numără Cipru, Finlanda, Elveţia şi Suedia, cu sub 150 de decese la suta de mii de 
locuitori. La polul opus se situează ţările din Europa Centrală şi de Est – Ungaria, Polonia, Cehia, 
Slovacia şi Slovenia – cu peste 200 de cazuri de cancer la suta de mii de locuitori.  
             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.  
         Activitățile pe care le are în vedere Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud vizează 
modificarea și evitarea factorilor cheie de risc care pot reduce semnificativ povara prin cancer.  
Acești factori de risc includ: consumul de tutun, greutatea corporală crescută sau obezitatea, 
alimentația nesănătoasă cu aport scăzut de fructe și vegetale, inactivitatea fizică, consumul de 
alcool, infecția HPV cu transmitere sexuală, infecțiile hepatitice sau alte infecții carcinogenice, 
radiațiile ionizante și ultraviolete, poluarea urbană a aerului. 
           În vederea depistării timpurii a cancerului de col, pacientele pot cere o trimitere de la 
medicul de familie pentru efectuarea gratuită a testului  Babeş-Papanicolau. Cu trimiterea 
respectivă se poate opta fie pentru Clinica Sanovil Bistrița, fie pentru Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Bistriţa , prin Policlinica Bistrița, respectiv Cabinetul de Planificare Familială.  
         Așa cum cancerul afectează pe toată lumea în moduri diferite, fiecare avem puterea de a lua 
măsuri pentru a reduce impactul bolii asupra persoanelor, familiilor și comunităților. 
          
 
     Director executiv, 
         Dr. Anca Andrițoiu 
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