Oncofem– Fiiresponsabilă de sănătatea ta! Prevenție,
Prevenție, depistare, diagnostic șitratamentprecoce
șitratamentpre
al
cancerului de sân - Cod SMIS: 136664
Proiect cofinanțat
țat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional
țional Capital Uman 2014 – 2020

Preven
Prevenția salvează vieți!
Spitalul Orășenesc
șenesc Măcin a intrat în rețeaua de screening a Institutului
Institutul Regional de
Oncologie (IRO) Iași, care implementează proiectul “ONCOFEM - Fii responsabilă de sănătatea ta!
Prevenție,
ție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân”.. Proiectul, derulat în parteneriat
cu Fundația Enable România,este
este cofinanțat
țat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014 – 2020, Cod SMIS: 13666, și are ca obiectivtestarea prin mamografie digitală a
30.000 de femei, cu vârsta între 50-69
69 ani fără o zi,
zi din Regiunile Nord-Est și Sud
Sud-Est.
Programul se adresează tuturor femeilor ASIGURATE sau NEASIGURATE
NEASIGURATEdin județele Iași,
Bacău, Vaslui, Botoșani,
șani, Neamț, Suceava, Galați, Brăila, Constanța, Vrancea, Tulcea, Buzău.
Criterii pentru a beneficia de testare în cadrul programului ONCOFEM:
-

vârsta între 50 și 69 de ani;
fără diagnostic confirmat de cancer mamar;
fără simptome șii antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar;
nu au făcut mamografie în ultimele 12 luni
au adresa în unul din județele
țele vizate de proiect.
proiect

 Femeile din județul Tulcea care îndeplinesc criteriile din proiect se pot programa pentru mamografii
digitale gratuite,, cu dublă citire, la Spitalul Orășenesc Măcin,, telefon
telefon: 0240.571.883, de
lunipânăvineri, întreorele8.00
8.00-14.00.
 Acte necesare: DOAR buletin în original și copie. ( FĂRĂ card de sănătate sau bilet de trimitere de
la medicul de familie).
 Proiectul ONCOFEM se derulează până în decembrie 2023.
 Screening-ulcancerului
cancerului de sânreprezintătestareaperiodică la intervale regulate
regulate a tuturorfemeilor din
grupa de vârstă la risc (50-69
69 de ani) pentru a detectaprezen
detectaprezențacancerului.
țacancerului. Deșiscreeningulcancerului
de sân nu poatepreveniaparițiaacestuia,
țiaacestuia, poateajuta la depistareaprecoce a boliișiastfelestemaiușor de
tratat. Metoda de screening
ng încadrulproiectului ONCOFEM constăînmamografiedigital
constăînmamografiedigitală.

