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43% 22-39 ani 
22%

>60 ani 
31% <20 de ani 

4%

nu făcuseră niciodată 
ecografie/mamografie

70%
nu își făcuseră 
niciodată autopalpare

9,7%
au o rudă cu 
cancer de sân 
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Testări pulmonare

Testări dermatologice

761

169 581

232
53

461

665

de persoane au 
făcut spirometrie spun că simt 

uneori că 
n-au aer

gâfâie 
când fac 
efort

tușesc constant de mai mult de o 
lună și gâfâie atunci când fac efort, 

simțind deseori că nu mai au aer

sunt fumatori

au rude de gradul I 
care au sau au avut 
cancer pulmonar

nu facuseră niciodată 
control pulmonar

Din 1.070 de persoane 
care locuiesc în sate:

Din 970 de persoane care 
au făcut dermatoscopie

aveau alunițe care le fac probleme
207

recomandări pentru control 
amănunțit cât mai curând posibil

14

s-au prezentat la consultație
7

caz de carcinom depistat
1

 caz de melanom reconfirmat
1
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1 din 8 femei 
riscă să se îmbolnăvească 

9.629 cazuri noi în 2018, 
25% din cazurile noi de cancer 

depistate în rândul femeilor 
(sursa: Globocan)

90% din cazurile noi sunt diagnosticate 
în stadii avansate (stadiul II, III, IV) 

(Sursa: Studiu Deloitte, 2017)

2.700 de femei mor anual prematur 
(80% din decesele cauzate de 

cancer de sân) 
(Sursa: Analiza de situație a INSP, 2019)

94% din cazuri pot fi tratate cu succes dacă sunt diagnosticate în stadiul 0 sau I. 

Medicii recomandă autoexaminarea lunară după vârsta de 20 de ani, controale medicale 
anuale și ecografie (20-40 de ani), mamografie la fiecare 2 ani (peste 40 de ani)

Cancerul de sân - cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor

sursa: International Journal of Biological Science

1 din 3 femei 
pierde lupta cu boala

România
6% 

dintre femei 
fac mamografieUE

58% 
dintre femei 

fac mamografie

Sursa: Analiza de 
situație a INSP, 2019

Se poate extinde ușor spre

sistemul osos

ficat

plămâni

creier

În România

În lume

sursa: 
International 

Journal of 
Biological Science


