IV.1.1 SUBPROGRAMUL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ A CANCERULUI DE COL
UTERIN PRIN EFECTUAREA TESTĂRII BABEȘ-PAPANICOLAOU LA POPULAȚIA
FEMININĂ ELIGIBILĂ ÎN REGIM DE SCREENING
Obiective:
1. reducerea poverii cancerului de col uterin în populaţia feminină prin depistarea în fază incipientă
de boală prin screening organizat;
2. îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de
diagnostic şi tratament;
3. creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de
depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.
Activităţi specifice:
1. informarea şi consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi
mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;
2. recoltarea, etalarea şi fixarea materialului celular cervical;
3. colorarea Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 şi interpretarea
rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;
4. stabilirea conduitei corespunzătoare rezultatului testului Babeş-Papanicolaou finalizată prin
scrisoare medicală;
5. îndrumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente către serviciile de
specialitate pentru continuarea investigaţiilor şi stabilirea conduitei terapeutice;
6. educaţia medicală continuă a personalului implicat în screeningul pentru depistarea precoce
activă a cancerului de col în conformitate cu ghidurile europene de asigurare a calităţii în
screeningul pentru cancerul de col uterin;
7. verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform recomandărilor europene;
8. asigurarea circuitului informaţiilor în cadrul subprogramului privind colectarea, centralizarea
şi raportarea datelor în condiţiile prezentelor norme;
9. colectarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor privind persoanele testate Babeş-Papanicolaou.
Beneficiarii subprogramului:
1. femeile în vârstă de 25 - 64 ani care au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art.
222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi femeile care au domiciliul în România şi care
nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
1.1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin; 1
1.2. sunt asimptomatice;
1.3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.
2. nu sunt eligibile femeile care:
2.1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin;
2.2. prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne;
2.3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;
2.4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.
În sensul prezentelor norme tehnice, cazul testat Babeş-Papanicolaou reprezintă cazul eligibil
care a beneficiat de acordarea serviciilor medicale specifice prevăzute la titlul C, punctul 2,
subpunctele 2.1 - 2.3, justificate prin formularul FS1 completat în integralitate.

Programul se derulează prin 2 unitati sanitare:
1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu
2. Spitalul Municipal Medias

