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Programul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin prin efectuarea testării 
Babeş- Papanicolau 

 

Începând cu 15 ianuarie 2022, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia București a repornit 

programul național de screening pentru cancerul de col uterin prin testare gratuită Babeș-Papanicolau 

pentru pacientele din București și Ilfov cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 ani (neîmpliniți) care nu au 

efectuat în ultimii 5 ani un test PAP prin programul național. 

 

Testarea nu necesită programare în prealabil, iar recoltarea se poate face în două puncte de lucru din 

cadrul Spitalului Filantropia București, unul în cadrul Ambulatoriului Integrat și altul la cabinetul de 

recoltări din incinta spitalului. Nu este necesar bilet de trimitere sau card de sănătate, ci doar cartea de 

identitate. 

 

Rezultatele testării vor fi gata în aproximativ 2-3 săptămâni de la recoltare și pot fi ridicate personal de 

către paciente de la Laboratorul de Anatomie Patologică. În cazul în care rezultatele testării sunt 

modificate, anumite cazuri selecționate posibil să fie contactate de către echipa medicală implicată în 

acest program național, pentru investigații suplimentare.  

 

Scop și obiective 

 

Scopurile programului sunt prevenirea și combaterea cancerului de col uterin și întărirea capacității 

sistemului de sănătate pentru controlul și combaterea cancerului de col uterin la nivel național. 

 

Obiectivul principal al programului este reducerea incidenței formelor invazive ale cancerului de col 

uterin și mortalității specifice prin cancer de col uterin. 

 

Obiectivele specifice sunt: 

a) depistarea cancerului de col uterin în stadii precoce; 

b) îndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de 

diagnostic și tratament; 

c) creșterea gradului de informare a populației, pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de 

depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice. 
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Pentru îndeplinirea acestor obiective programul oferă testarea gratuită a tuturor femeilor din grupa de 

vârstă 25-64 ani, începând din luna ianuarie 2022.  

 

 • Screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin constă în testarea prin metoda 

frotiului cervical Babeș-Papanicolaou a populației feminine; 

 

• Vor fi incluse în program persoanele de sex feminin cu vârsta de peste 25 de ani, indiferent de 

calitatea de asigurat a acestora, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, 

asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin; 

 

• Testarea în cadrul programului se va opri la femeile care au împlinit vârsta de 64 de ani, numai dacă 

acestea au ultimele 3 frotiuri cervicale Babeș-Papanicolaou normale; 

 

• Nu sunt eligibile femeile care prezintă absența congenitală a colului uterin sau histerectomie totală 

pentru afecțiuni benigne și femeile cărora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin sau alte 

forme de cancer genital. 


