
Luna Internațională de Conștientizare despre 

Cancerul de Sân (LICCS) 

1-31 Octombrie 2019

Planificarea campaniei LICCS, 2019

CRSP București Centrul Național de Evaluare Institutul Național Ministerul Sănătății

și Promovarea Stării de Sănătate de Sănătate Publică



Tema:

Screeningul este esențial în depistarea

precoce a cancerului de sân



 Scopul:

Informarea și conștientizarea:

a. Profesioniștilor din asistența medicală primară despre cancerul de

sân.

b. Populației generale și în special a celei feminine cu vârsta peste 40

ani asupra metodelor de prevenție existente, posibilităților de

diagnostic și tratament.



Obiective

Creșterea nivelului de informare și conștientizare ( prin organizare de 

evenimente și alte activități ) despre :

• Factorii de risc și modul prin care aceștia pot influența evoluția bolii

• Metodelor de prevenire a cancerului de sân

• Importanța efectuării screeningului pentru cancer de sân



 Perioada de derulare:

1 octombrie - 31 octombrie



 Sloganul:

Depistarea precoce a cancerului de sân vă poate salva

viața! 



Grupuri țintă

 Populația generală, în special femeile cu vârsta peste 40 de ani

 Profesioniști din asistența medicală primară



Mesajele principale

 Cancerul de sân este cel mai răspândit tip de cancer în rândul

femeilor,

 Cancerul de sân diagnosticat tardiv are o evoluție gravă.

 Cancerul de sân netratat are o evoluție gravă;

 Cancerul de sân depistat precoce și tratat corect crește șansa de

supraviețuire cu o bună calitate a vieții;

 Screeningul mamar este esențial în depistarea precoce a cancerului

de sân.



Sugestii de activităţi LICCS 2019 efectuate de DSP (I)

Octombrie 2019: evenimentul central LICCS 2019 (eventual la sediul DSP) cu participarea

unor profesioniști din sănătate publică, medicină de familie, administraţia locală, societatea

civilă şi a unor invitaţi din grupurile ţintă. Agenda reuniunii ar putea fi: 

 Prezentarea-cheie susţinută de un responsabil al compartimentului de Promovarea Sănătății 

DSP, pe tema posibilă: “Screeningul-esențial în depistarea precoce a cancerului de sân

 ”; se pot folosi fragmente din Informarea despre celebrarea BCAM 2019 (proiecţie Power 

Point)

 Dsicuții cu participanți la eveniment 

 Dezbateri despre: aplicarea locală a cadrului legislativ pentru cancerul de sân; evoluția

morbidității și mortalității locale cauzate de depistarea târzie a cancerului mamar (statistici

DSP)

 Conferinţa de presă acoperind evenimentele din programul celebrării BCAM 2019 în județ

 Postarea de grafică tematică în holurile spitalelor şi în cabinetele medicilor de familie

 Intervenţii media ( articole in presa locala si emisiuni la posturile locale de radio si tv) 



Sugestii de activităţi LICCS 2019 asumabile de DSP (II)

 Punerea la dispoziţie a materialelor IEC (de ex: postere, pliante din pachetul suport

LICCS 2019 multiplicate A4) în spaţiile de aşteptare din cadrul spitalului

judeţean/orăşenesc, la cabinetele medicilor de familie, în alte spații publice protejate cu 

mare frecventare feminină;

 Dezvoltarea unei pagini tematice pe site-ul DSP pentru mediatizarea evenimentelor locale 

BCAM 2019;

 Seminarii tematice la locurile de muncă, școli și universități; 

 Intervenţii media locală (on-line prin site-ul DJSP, presa scrisă, radio, TV) folosind 
proiectul de Comunicat de Presă.



Parteneri posibili de campanie

 Parteneri locali: asociații ale pacienților, ale medicilor de familie, spitalele locale, ONG-

uri cu profil de sănătate, media regionale şi locale. 

 Filiale locale/regionale ale unor organizații naționale : 

 Asociaţia Română pentru Prevenţia Cancerului

 Fundația Liga Română de Cancer

 Societatea Română de Cancer 

 Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România – filiala județeană

 Societatea Națională a Medicilor de Familie

 Asociația Femeilor din România (AFR) 

 ONG-uri cu profil de educaţie pentru sănătate de cuprindere naţională



Buget și obstacole previzibile

Buget potrivit cadrului instituţional şi bugetar privind

activităţile de evaluare şi promovare a sănătăţii în 2019.



Sugestii pentru indicatorii de monitorizare

 Nr. evenimente organizate la sediu DSP

 Nr. alte evenimente publice

 Nr. persoane (parlamentari, responsabili ai administraţiilor judeţene şi locale, lideri

ai societăţii civile) participanți la evenimentele celebrării LICCS 2019

 Nr. instituţii partenere angrenate în celebrare

 Nr. seminarii în şcoli şi universităţi

 Nr. materiale grafice distribuite

 Nr. intervenţii finalizate în media locală şi/sau regională



Termenul de raportare către CRSP-ul desemnat

 Conform Metodologiei pentru proiectarea, monitorizarea, colectarea şi analiza

datelor, evaluarea şi raportarea implementării campaniilor IEC destinate zilelelor

mondiale/europene, conform calendarului pentru anul 2019 şi a campaniilor IEC

cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice naţionale (elaborată

de INSP-CNEPSS). 



Informaţii şi contact

doina.nitulescu@insp.gov.ro (Compartiment Evaluarea 

și Promovarea Sănătății - CRSP Bucureşti)

mailto:doina.nitulescu@insp.gov.ro

