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COMUNICAT DE PRESA
PROGRAMUL NAȚIONAL DE SCREENING CANCER COL UTERIN
În urma contractului încheiat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș cu Spitalul Clinic
Municipal de Urgenţă Timişoara se deruleaza Programul Național de Depistare Precoce Activă a Cancerului de
Col Uterin prin efectuarea Testării Babeș Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening
populațional, în Secţiile de obstetrică ginecologie din Timișoara, Str. Odobescu nr. 3.
Programările se pot face la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Secţiile de obstetrică ginecologie din
Timișoara, Str. Odobescu nr. 3, pe baza actului de identitate sau la numărul de telefon 0256 491664.
BENEFICIARELE PROGRAMULUI NAȚIONAL DE SCREENING CANCER COL UTERIN:
Programul se adreseaza femeilor în vârstă de 25-64 ani, asigurate sau neasigurate, cu domiciliul în România şi care
îndeplinesc următoarele condiţii:
-nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;
-sunt asimptomatice;
-nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.
Programul NU se adreseaza femeilor care:
-prezintă absenţa congenitală a colului uterin;
-prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne;
-au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;
-au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.
CONDITII DE RECOLTARE
Recoltarea se realizează:
• În baza carții de identitate
• In prima săptămână dupa oprirea sângerării menstruale
• Fără spălături vaginale cu cel puțin 3 zile înainte
• Fără contact sexual cu 3 zile înainte
• Fără ovule/creme intravaginale cu 3 zile înainte
ELIBERARE REZULTATE:
Rezultatele Testului Babeș Papanicolaou și, acolo unde este cazul, recomandările medicale se eliberează prin
intermediul cabinetelor de ginecologie din Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic Municipal de Urgență
Timișoara, Str. Odobescu nr. 3, la 14 zile de la recoltare.
PROGRAM DE LUCRU:
LUNI: 8—16, MARȚI: 8—15, MIERCURI: 8—15,
JOI: 8—16, VINERI: 8—14

