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Comunicat de presă - Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului de Sân 

1 octombrie, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului la Sân, a fost marcată de 

Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași prin iluminarea în roz a clădirii Casei Județene de 

Asigurări de Sănătate Iași, de pe strada Gheorghe Asachi, nr. 18-20, pentru a atrage atenția 

asupra importanței depistării precoce a cancerului de sân.  

Rozul este culoarea simbol prin care se umărește creșterea gradului de conștientizare a 

femeilor care trebuie să știe că, prin informare, prevenție și control medical anual, cancerul la 

sân poate fi învins. 

Institutul Regional de Oncologie Iași vine în sprijinul femeilor cu vârsta între 50 și 69 de 

ani, care își pot face mamografii digitale gratuite în cadrului proiectului de screening 

ONCOFEM, finanțat cu fonduri europene și derulat în 12 județe din Regiunile de Nord - Est și 

Sud - Est ale țării (Iași, Bacău, Vaslui, Botoșani, Neamț, Suceava, Galați, Brăila, Constanța, 

Vrancea, Tulcea, Buzău). Femeile vor prezenta doar buletin în original și copie.   

Criterii pentru a beneficia de testare în cadrul programului ONCOFEM: 

- vârsta între 50 și 69 de ani;  

- asigurate și neasigurate; 

- fără diagnostic confirmat de cancer mamar; 

- fără simptome și antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar; 

- nu au făcut mamografie în ultimul an; 

- au adresa în buletin în unul din cele 12 județe vizate de proiect. 

 Mamografiile din cadrul proiectului ONCOFEM se realizează atât la Centrul de 

Screening și Diagnostic în Boli Oncologice din strada Sărăriei, nr 177 A, în baza unei programări 

prealabile la numărul de telefon 0753.477.774 sau pe adresa de mail oncofem@ iroiasi.ro, cât și 
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la Unitatea Mobilă de Screening de Cancer Mamar, care se deplasează în județele vizate de 

proiect, pentru a veni în sprijinul femeilor care nu au acces la servicii medicale.  

 În cadrul proiectului ONCOFEM s-au realizat, în perioada mai 2021 – septembrie 

2022, 3.576 de mamografii. Din totalul femeilor testate, 261 (7%) au efectuat investigații 

suplimentare (ecografii). Dintre acestea, 35 (13%) au avut recomandare pentru puncție, iar 19 

(54%) au fost deja confirmate cu cancer de sân.  

 La Unitatea Mobilă de Screening de Cancer Mamar, care a început deplasările în luna 

iulie, s-au testat 1.402 de femei din 26 localități din județele Iași, Vaslui, Tulcea, Galați și 

Constanta. În luna octombrie, cabinetul imagistic pe roți al IRO va ajunge din nou în județul 

Constanța.  

 În paralel, IRO Iași, care este Centru Regional de Screening, a încheiat contracte cu 

Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Orășenesc Măcin și Spitalul Orășenesc  Hârșova, 

care derulează proiectul de screening ONCOFEM, devenind Centre Primare de Screening. 

 Proiectul ONCOFEM, a cărui valoarea totală este de 38,174,757.66 lei, se derulează 

până în decembrie 2023. Detalii despre proiect găsiți pe site-ul IRO, www.iroiasi.ro/proiecte/eu, 

și pe pagina de Facebook a Institutului, https://facebook.IROIASI, unde anunțăm săptămânal 

calendarul deplasărilor cu Unitatea Mobilă. 

 

 Screening-ul cancerului de sân reprezintă testarea periodică, la intervale regulate, a 

tuturor femeilor din grupa de vârstă la risc (50-69 de ani neîmpliniți) pentru a detecta 

prezența cancerului. Deși screeningul cancerului de sân nu poate preveni apariția 

acestuia, poate ajuta la depistarea precoce a bolii și astfel este mai ușor de tratat. 

Metoda de screening în cadrul proiectului ONCOFEM constă în mamografie digitală. 

http://www.iroiasi.ro/proiecte/eu
https://facebook.iroiasi/

