
2019 – ediția a VI-a

Campanie de investigații medicale 

gratuite, în mediul rural



1.000 de femei din 14 sate - 5 județe
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Investigații medicale:

• Ecografii mamare în sate, 
mamografii în orașele 
apropiate pentru 
suspiciunile apărute la 
ecografie

• Dermatoscopie

• Spirometrie

• EKG, tensiune, puls

• Glicemie

• Înălțime, greutate, indice 
de masă corporală.

Țintele campaniei în 2019



Nu doar 

investigații, ci 

și informare: 

• Importanța autopalpării – când, cum se face;

• Creșterea gradului de conștientizare cu privire 
la importanța examinării pentru depistarea 
cancerului de sân și a cancerului de piele.

• Navigator de pacienți - sute de convorbiri 
telefonice cu beneficiarele pentru 
programarea propriu-zisă pentru sfaturi 
despre documentele necesare, pentru 
indicații despre centrele medicale la care să 
meargă, iar, la final, pentru rezultat. 



Rezultate Am consultat 
1.070 de 
persoane

910
femei

160
bărbați

INDICELE DE MASĂ CORPORALĂ

VÂRSTA



3 cazuri de cancer mamar diagnosticate

854
ecografii

(20-85 de ani)

910
Femei testate

60
recomandări pentru 

mamografie (29-81 de ani)

47

6

2

3

cazuri în curs 
de diagnosticare

cazuri 

diagnosticate 

cu cancer 

(49 de ani, 

57 de ani, 

81 de ani)

Semnale din scorul BI-RADS

mamografii

puncții/biopsii



Investigații medicale pulmonare



Investigații medicale dermatologice



• Lipsa informației  - ce este autopalparea, la ce folosește mamografia, 
când trebuie făcută, cu ce fel de trimitere, unde;

• Infrastructura precară - costuri mari de transport până la clinici;

• Lipsa navigatorului de pacienți – „Unde merg mai departe?”

• Medici de familie uneori necooperanți;

• Număr mic de tehnicieni și de medici specializați, chiar și în mari orașe;

• Nu se cunoaște numărul exact de mamografe, distribuția lor pe județe, 
gradul de uzură morală a acestora;

• Nu se cunoaște capacitatea rețelei de oncologie de preluare a unui 
număr important de cazuri noi depistate anual prin screening organizat. 

Ce am aflat | Problemele României, azi



• Am ajuns în 
30 de județe din țară

• Am testat peste 6.000 
de femei din sate

• S-au implicat peste 
400 de  medici și 
studenți voluntari
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6 ani de campanie (2014-2019)



Campania în 

imagini



Oameni, nu doar cifre



“Nu am făcut destul 2019”, în imagini



Parteneri ne-au fost anul acesta studenții de la facultățile de Medicină 
din Timișoara, Cluj și Oradea - care s-au oferit voluntari în campanie și 

au făcut examinări femeilor împreună cu medicii specialiști



Dezbatere și acord



România și Bulgaria, singurele țări din UE 

fără program național de screening

Context: În cele mai multe țări din 
Uniunea Europeană, femeile între 50 
și 69 de ani din toate regiunile sunt 

testate mamografic, la fiecare doi ani. 

Ce am propus: Inițierea la nivel 
național a unui Program național de 

screening pentru peste 2 milioane de 
femei (50-69 de ani) și în România, cu 

o foaie de parcurs.



Masa rotundă „Nu am făcut destul” 2019

• 17 decembrie 2019, Palatul Parlamentului

• Rezultatele campaniei au fost prezentate la o masă rotundă cu 
reprezentanți au tuturor instituțiilor care pot lua sau influența decizii 
în domeniul Sănătății: 

• Nelu Tătatu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, 

• Adela Cojan, președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate,

• Diana-Loreta Păun, consilier de stat la Administrația Prezidențială,

• Parlamentari din comisiile de Sănătate din Senat și din Camera Deputaților, 

• Reprezentanți ai Unității de Management pentru Proiectul-pilot de screening,

• Pacienți și voluntari din caravana „Nu am făcut destul”,

• Medici, reprezențanți ai ONG-urilor cu inițiative similare.



La inițiativa FABC, a avut loc prima dezbatere despre necesitatea 
inițierii unui Program național de screening pentru cancerul de sân în 

acest format – decidenți politici din toate instituțiile - cheie pentru 
domeniul Sănătății, medici, pacienți, ONG-uri, presă



• Un Acord instituțional pentru inițierea la nivel național a unui Program 
național de screening pentru peste 2 milioane de femei (50-69 de ani) 
semnat de Ministerul Sănătății, Administrația Prezidențială, Casa Națională 
a Asigurărilor de Sănătate și de parlamentari din majoritatea partidelor 
politice.

• Angajamentul Ministerului Sănătății că în 2020 va aloca fonduri 
suplimentare pentru imagistică (propunere CNAS: +20%).

• O primă foaie de parcurs pentru Programul național de screening:
• 1. Inventarierea aparaturii necesare – ianuarie 2020;
• 2. Campanie de informare la nivel național – anul 2020;
• 3. Acord între Ministerul Sănătății și Ministerul Educației pentru o campanie de 

informare în școli, cu medierea Administrației Prezidențiale – anul 2020;
• 4. Legislație și asigurarea finanțării.

Ce am obținut



Campania în presă



Informația, la nivel național 

• Campania a fost comunicată la nivel național pe 1 octombrie, la 
începutul lunii de luptă împotriva cancerului de sân.

• În fiecare săptămână în care caravana „Nu am făcut destul” a trecut 
prin țară, am trimis comunicate de presă ziariștilor din presa locală.

• La Masa rotundă de la Palatul Parlamentului au participat 24 jurnaliști 
din instituțiile de presă centrale, între care Mediafax, Agerpres, Radio 
România Actualități, Antena 1, Digi 24, Realitatea Plus, Prima Tv, 
Europa FM. Evenimentul a fost transmis LIVE pe Facebook, pe pagina 
Pacientul 2.0.

• După eveniment, am anunțat rezultatele campaniei printr-un 
comunicat de presă pentru mass-media naționale.

mailto:https://www.decisepoate.ro/testari-gratuite-pentru-depistarea-cancerului-de-san-caravana-nu-am-facut-destul-vine-in-timis-hunedoara-arad-satu-mare-si-bihor/
mailto:https://www.facebook.com/Pacientul20/videos/2426116557606824/


Campania „Nu am făcut destul” a însumat 194 de apariții în presă, cu o 
audiență de 17,9 milioane de impresii. 19 au fost apariții tv, 14 la 

radio, 7 în presa scrisă și 154 online. Caravana medicală a fost 
subiectul a 121 de știri, dezbateri și articole, iar Masa rotundă a fost 

reflectată în 73 de apariții. Campania a avut 5 parteneriate media - TVR 
Cluj, TVR Timișoara, Radio Cluj și Radio Timișoara au făcut știri și 

dezbateri, Radio Trinitas a difuzat inclusiv spoturi audio.

Notă: DeciSePoate folosește datele de audiență utilizate de industria de Publicitate. Audiențele publicațiilor sunt preluate din datele
Studiului Național de Audiență, care a obținut statutul de standard în industria de publicitate. SNA utilizează metoda citirii recente, 
punctul de referinţă în cercetarea presei scrise.

Audiențele site-urilor sunt preluate din datele Studiului de Audiență și Trafic Internet (www.sati.ro), ale www.trafic.ro și ale 
www.trafficestimate.com (vizitatori/săptămână). Dacă site-urile pe care au apărut știrile nu sunt monitorizate de sursele menționate, 
folosim www.similarweb.com. Audiențele televiziunilor sunt măsurate prin metoda peoplemeter, iar cele de la radio prin CATI. 
Dimensiunile paginilor social media de brand sunt disponibile public, iar cele personale sunt estimate.

Apariții și reacții 

http://www.sati.ro/







