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I. Informații de bază despre proiect
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România
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Partenerul donor: Oslo UNIVERSITETSSYKEHUS 
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Durata proiectului: 24 de luni

II. Sumarul proiectului

Obiectiv general: Îmbunătățirea asigurării calității serviciilor medicale integrate preventive 
și curative legate de prevenirea cancerului de col uterin în rândul populației defavorizate la 
risc din comunități și zone izolate.

În scopul reducerii ratei incidenței și ratei mor-
talității a cancerului de col uterin în România, nu 
este suficient să se identifice barierele și să se 
efectueze teste de screening cu ajutorul unități-
lor mobile,  femeilor care trăiesc în mediul rural. 
Dimpotrivă, pentru ca un program de screening 
să fie activ, mai multe entități de diferite tipuri 
trebuie să fie mobilizate și să acționeze împreu-
nă. În centrul acestei mobilizări sunt femeile din 
grupa de vârstă la risc, specialiștii care efectu-
ează testele și echipamentele de testare adec-

vate. Acest colectiv trebuie să fie asociat cu: un 
mediu de transport sigur pentru ca testul să fie 
stocat în siguranță înainte de analiză, un servi-
ciu de transport al probelor, un laborator capabil 
să evalueze probele, un mecanism de feedback 
care să informeze femeile despre rezultatele 
testelor, un Registru de cancer care să monito-
rizeze istoricul de screening al femeilor pentru 
a asigura un tratament adecvat și corect și în 
final, un serviciu de follow-up care să permită 
luarea unor măsuri medicale adecvate atunci 



când sunt depistate modificări precanceroase. 
În acest context, Latour (2007) face referire la 
o ”rețea de actori”  alcătuită din ansamblul fac-
torilor umani si non-umani. Mai mult decât atât 

aceasta este o rețea de actori care să acționeze 
și să se interconecteze continuu pentru a men-
ține programul de screening activ.

Obiectiv specific 1 (OS1): Îmbunătățirea asigurării calității intensității screening-ului 

- pentru a depăși barierele de acces identifica-
te în programele de prevenire a cancerului de 
col uterin din grupa de femei la risc din zonele 
izolate din mediul rural, CEDICROM 2 va oferi 
servicii de informare urmate de servicii de vac-
cinare și de testare efectuate cu ajutorul unită-
ților mobile. CEDICROM 2 are drept scop extin-
derea serviciilor medicale preventive și curative 
cu privire la HPV în 7 județe prestabilite * (care 
nu sunt incluse în proiectul POCU - Fondurile 
Structurale Europene pentru perioada 2014-
2020). CEDICOM 2 va viza în principal grupurile 
defavorizate (inclusiv populație de etnie romă 
sau alte grupuri etnice) ale populației la risc, 
pilotând implicarea a 20 de experți comunitari 
locali (mediatori și asistenți medicali). Proiectul 
va asigura accesul populației defavorizate la 
informații privind prevenirea cancerului de col 
uterin și testarea gratuită (inclusiv prelevarea 
probelor și propunerea de auto-recoltare), în fi-

nal obiectivul fiind analiza riscului personalizat 
de a dezvolta cancer de col uterin în comunită-
țile defavorizate.

* Județele vizate sunt: Arad, Constanța Dolj, 
Gorj, Timiș, Tulcea, Hunedoara (aceste jude-
țe au fost alese fără a fi duplicate în proiectul 
POCU (Fondurile Structurale ale UE), ci să se 
alăture complementarității proiectului, pentru o 
acoperire mai mare)

Obiectiv specific 2 (OS2): Îmbunătățirea asigurării calității cu privire la follow-up-ul leziunilor 
depistate în cadrul programului de screening pentru cancerul de col uterin. 

În CEDICROM 1, unele dintre femeile care locu-
iesc în zone rurale și izolate și care și-au efec-
tuat un test citologic sau un test HPV au fost 
depistate cu leziuni precanceroase. Aceste fe-
mei aveau nevoie de follow-up în conformitate 
cu regulile casei de asigurări. Nu există, totuși, 
înregistrări privind ceea ce s-a întâmplat cu 
aceste femei după ce rezultatele testelor indi-
cau leziuni. CEDICROM 2 își propune să urmă-
rească și să trateze femeile depistate în cadrul 
CEDICROM 1, care sunt încă netratate. Toate 
femeile care participă la CEDICROM 2 cu rezul-

tate pozitive în screening vor fi urmărite pe par-
cursul perioadei de implementare a proiectului, 
conform ghidurilor europene.
Partenerul norvegian va efectua un studiu, ur-
mărind să identifice și să facă propuneri fezabile 
pentru modul în care sistemul de sănătate din 
România poate oferi folloe-up și tratament tutu-
ror femeilor care participă la programul național 
de screening pentru cancerul de col uterin. Par-
tenerul norvegian va pune un accent deosebit 
pe femeile cu teste pozitiv în CEDICROM 1.



Obiectiv specific 3 (SO3): Publicitatea 
proiectului. 

Promotorul proiectului este obligat să asigure 
identitatea vizuală a donorului.

Obiectiv specific 4 (SO4): Managementul 
proiectului 

- asigură coordonarea activităților, pentru a în-
deplini toți indicatorii și pentru a atinge obiecti-
vele proiectului.

Rezultate așteptate pentru OS 1:

1. Vaccinarea și testarea HPV și Babes-Papanicolaou în comunitățile defavorizate

Proiectul CEDICROM 2 este o continuare a pro-
iectului CEDICROM 1, adresat populației defa-
vorizate din grupa de vârstă cu risc de infecții 
HPV și / sau cancer de col uterin. Proiectul CE-
DICROM 2  include 7 județe prestabilite, în 100 
de comunități, sub forma unei asistențe medica-
le primare comunitare integrate, pilotând cam-
pania de informare “din ușă-în-ușă”, folosind 20 
de experți comunitari locali (mediatori și asis-
tente). Va exista, de asemenea, o campanie me-
dia pentru sensibilizarea și mobilizarea popula-
tiei țintă. (Promotorul proiectului va contracta o 
agenție media pentru a pregăti și implementa 
o campanie de informare și o campanie media, 
subliniind importanța activităților de prevenire a 

cancerului.)
Campania de informare va folosi pliante tipărite 
(aproximativ 30.000 de bucăți) și alte materia-
le promoționale (tricouri - 30 de bucăți, pini de 
prevenire a cancerului - 10.000 de bucăți, pixuri 
-300 bucăți, notebook-uri - 50 de bucăți). Aces-
tea vor fi distribuite pentru a promova proiectul 
în rândul părților interesate, factorilor de decizie 
și populației din grupul țintă.
Obiectivele generale ale strategiei campaniei 
de informare vor fi atinse prin dialog continuu 
prin participarea și cooperarea efectivă, prin 
sprijin uman și financiar și prin implementarea 
eficientă a lecțiilor învățate în timpul proiectului 
anterior. 
Pentru a ajunge la o audiență mai largă la nivel 
regional, diseminarea informațiilor va viza urmă-
toarele grupuri:

1) Populația generală și grupurile defavori-
zate de romi și alte grupuri etnice
2) Experți comunitari locali (asistenți medi-
cali, mediatori)
3) Medici și specialiști în domeniul oncolo-
giei
4) Ministerul Sănătății - ca parte a interesu-
lui național;
5) Audiența generală;



6) Comunitatea științifică
Pentru campania media, va fi contractat un fur-
nizor specializat pentru a desfășura campania 
audiovizuală națională cu scopul de a crește 
gradul de conștientizare a importanței activită-
ților de prevenire a cancerului prin screening. 
Succesul proiectului CEDICROM 2 și atingerea 
indicatorilor propuși depind în mare măsură de 
eficiența informațiilor, educației și a comunicării. 
Succesul și rezultatele bune ale unui proiect se 
datorează unor factori și beneficiari bine infor-
mați și mobilizați.
În cadrul proiectului se va îmbunătății accesul la 
serviciile medicale preventive și curative legate 
de depistarea cancerului de col uterin, în cadrul 
comunităților. Va fi pilotată prelevarea frotiurilor 
cu ajutorul asistentelor medicale și a mediatori-
lor sanitari, precum și auto-recoltarea probelor.
Vaccinarea HPV se va face  fetelor tinere cu 

vârsta cuprinsă între 12 - 24 de ani. Atât testul 
de autorecoltare HPV, cât și testul de screening 
efectuat cu unitatea mobilă pentru femei cu 
vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani vor fi inte-
grate în pachetele comunitare de servicii pre-
ventive. Acestea vor implica medicii de familie 
si vor include serviciile medicale preventive și 
curative. Așa cum campania de informare a pro-
iectului CEDICROM 1 a evidențiat intensitatea 
programului de screening în ceea ce privește 
acoperirea și îmbunătățirea accesului la testele 
de screening, la fel și proiectul CEDICROM 2 ar 
trebui să furnizeze noi dovezi privind creșterea 
intensității screening-ului. În cadrul proiectului, 
7.000 de femei cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 
de ani vor fi testate cu ajutorul unităților mobi-
le, asistentelor medicale comunitare și prin au-
to-recoltarea de probe.

Rezultate așteptate pentru OS 2:

2.1. Componenta de follow-up CEDICROM 2 pentru tratamentul leziunilor colului uterin 
descoperite în proiectele CEDICROM 1 și CEDICROM 2

Proiectul CEDICROM 2 va oferi femeilor depis-
tate cu leziuni precanceroase în proiectul CEDI-
COM 1 follow-up și tratament adecvat. Proiectul 
se va concentra mai ales pe femeile neasigurate 
care nu au acces la tratament gratuit și care fac 
parte din grupurile defavorizate din comunități-
le de romi sau alte minorități etnice și comunită-
țile rurale izolate din zone din munți, frontierele 
țării, Delta Dunării etc. Scopul proiectului este 
de a face o propunere de realizare a programu-
lui care să cuprindă toate femeile din grupa de 
vârstă vizată  indiferent de calitatea de asigu-
rat. Componenta de follow-up a proiectului CE-
DICROM 2 va fi urmată de componenta de tra-
tament (inclusiv strategia “see and treat”, după 
efectuarea testului CareHPV și a colposcopiei 
mobile, urmată de criocauterizare, în cadrul 
aceleiași vizite) a leziunilor colului uterin găsite 
în proiectul CEDICROM 1 la femeile din grupa 
de risc. Femeile provin din grupuri defavorizate 

(populație de etnie romă și alte grupuri etnice) 
din zonele suburbane și rurale, minorități etnice 
și femei care trăiesc în comunități rurale izolate. 
Proiectul se va concentra pe femeile neasigu-
rate care nu au acces la tratament și pe femeile 
care fac obiectul evaluării (colposcopie / biop-
sie) și urmărirea confirmării diagnosticului și a 
tratamentului în cadrul furnizorilor de servicii 



medicale publice sau private.
Având in vedere ca în CEDICROM 1 nu s-a fost 
efectuat componenta de follow-up, proiectul 
CEDICROM 2 va reevalua toate femeile cu un 
rezultat pozitiv al testului de screening în CEDI-
CROM 1 și va finaliza follow-up-ul tuturor femeilor 
găsite netratate. CEDICOM 2 va pune un accent 
special pe femeile neasigurate. Toate datele din 
CEDICROM 1 și informațiile de follow-up vor fi 

recuperate și vor fi adăugate la CEDICROM 2. 
Vor fi înregistrate toate datele, despre femeile 
cu rezultate pozitive în screening. Această nouă 
bază de date completă de screening va fi co-
nectată la registrul regional de cancer și la viito-
rul registru de vaccinări.
Activitatea de follow-up se va realiza în baza 
datelor din CEDICROM 1 și CEDICROM 2 pen-
tru screeningul cancerului de col uterin pentru 
toate femeile testate HC2 HPV pozitiv, conform 

protocoalelor ghidurilor europene în vigoare.
Protocolul de follow-up va include testarea Ca-
reHPV cu ajutorul unităților mobile, utilizând 
metoda „see and treat” pentru toate femeile 
care au rămas netratate în CEDICROM 1 și feme-
ile care solicită follow-up imediat în CEDICROM 
2, femei din 7 județe prestabilite, din zone defa-
vorizate, romi și alte grupuri etnice.
Prin urmare, unitățile mobile vor fi echipate cu 
resurse de follow-up pentru leziunile precan-
ceroase: teste CareHPV, colposcop mobil și cri-
ocauter.
Serviciile medicale incluse în protocolul de 
follow-up CEDICROM 2 vor fi: informarea și mo-
bilizarea femeilor la risc cu vârstă cuprinsă între 
25 și 64 de ani, testarea Babeș-Papanicolaou 
pentru femeile cu vârstă cuprinsă între 25 și 
30 de ani, testarea CareHPV pentru femeile cu 
vârsta cuprinsă între 30 și 64 de ani, recoltarea 
testelor Babeș-Papanicolau pentru efectuarea 
triajului citologic, confirmarea testelor pozitive, 
evaluarea colposcopică la fața locului și în final 
criocauterizarea.
Dovezile adunate cu privire la componenta „see 
and treat”, fezabilitatea și cost-eficiența strate-
giei alternative de follow-up vor face subiectul 
unui studiu de sănătate publică care va fi depus 
la Ministerul Sănătății și va include și propuneri 
de noi metodologii de screening pentru ca mai 
apoi Ministerul Sănătății să decidă strategii de 
screening focusate pe populația romă și alte 
grupuri defavorizate la risc.

2.2. Studii post-doctorale și recomandări de politici publice referitoare la screening-ul și 
asigurarea calității cancerului de col uterin (de la partenerul donor)

Metoda de cercetare a acțiunii participative 
(PAR) și recomandările privind politicile de scre-
ening:
Partenerul extern, pe baza rezultatelor CEDRI-
COM 1, va elabora un studiu din care să rezul-
te o propunere privind modul în care se poate 
dezvolta programul național de screening al 
cancerului de col uterin din România operat și 
organizat pentru a oferi servicii preventive și 

curative tuturor femeilor vizate pentru scree-
ning. Programul de screening trebuie să includă 
ghiduri pentru procedurile de testare, controlul 
calității, follow-up-ul femeilor depistate cu lezi-
uni precanceroase, în plus față de tratamentul 
tuturor femeilor cu cancer de col uterin, indife-
rent de calitatea de asigurat și în zona în care 
trăiesc.
Pentru a realiza acest lucru, cercetarea de acți-



une participativă (PAR) (o metodă de cercetare 
descrisă mai detaliat la pagina 13) se va desfășu-
ra în 2018-2020, cu scopul de a scoate la iveală 
cunoștințele despre modul în care sistemul de 
sănătate din România poate găsi soluții solide 
care să faciliteze participarea femeilor, și să asi-
gure follow-up-ul și tratamentul adecvat, feme-
ilor vizate pentru depistarea cancerului de col 
uterin. Ghidurile care includ întreaga activitate 
de screening, de la testare până la follow-up și 
tratament, trebuie abordate și modificate. PAR 
se va desfășura cu ajutorul furnizorilor de servi-
cii de screening, factorilor de decizie politică și 
femeilor vizate pentru testare, pentru a scoate 
la iveală cunoștințele tuturor celor implicați.
Studiul se va încheia cu recomandări și soluții 
care pot fi transferate și adaptate la sistemul de 
sănătate din România.

Partenerul extern vor oferi, de asemenea, asis-
tență pentru metodologia de cercetare, inclusiv 
reevaluarea rezultatelor CERDICROM 2.
În plus, femeile depistate cu leziuni precanceroa-
se în proiectul CEDICROM 1 vor fi contactate în 
faza inițială a acestui studiu. Scopul este de a 
învăța de la aceste femei experiențe legate de 
procedurile de la primul test de screening până 
la diagnosticare și tratamentul ulterior. Aceste 
femei vor primi tratament și îngrijiri adecvate. 
Aceasta este considerată o parte extrem de im-
portantă a acestui studiu în primul rând pentru 
că aceste femei trebuie tratate și, în al doilea 
rând, experiențele lor pot aduce o perspectivă 
valoroasă asupra organizării viitoare a progra-
mului național de screening pentru cancerul de 
col uterin din România, ca parte a metodei PAR.

Rezultate așteptate pentru OS 3:

3. Vizibilitatea donorului și informarea 
și diseminarea publică a rezultatelor 
proiectului

Pentru vizibilitatea donorului, promotorul pro-
iectului este obligat să asigure identitatea vizu-
ală a proiectului.

Rezultatele așteptate pentru OS 4:

4. Managementul, evaluarea, monitorizarea 
și raportarea corespunzătoare a proiectului

 - asigură coordonarea activităților care cuprind 
rezultatele preconizate pentru obiectivele spe-
cifice (1-4) și realizarea obiectivelor în conformi-
tate cu proiectul propus.



Obiective 
specifice

Rezultate 
așteptate

Activități Indicatori Rezultat

OS1: 
Îmbunătățirea 
asigurării 
calității 
intensității 
screening-ului

1. Vaccinarea 
și testarea 
HPV și Babeș-
Papanicolaou 
în comunitățile 
defavorizate

1.1. Informarea și mobilizarea 
testărilor HPV și Babes-
Papanicolaou în 100 de 
comunități care vizează în 
special grupuri defavorizate, 
pilotând utilizarea a 20 
de experți comunitari 
locali (asistenți medicali 
și mediatori), folosind 
campania de informare „din 
ușă-în-ușă” și campania 
media de conștientizare și 
mobilizare

- 1 campanie de informare 
„din ușă-în-ușă”, pilotând 
utilizarea a 20 de experți 
comunitari locali (mediatori 
și asistente medicale) din 
grupuri defavorizate (inclusiv 
populația de etnie romă 
și alte grupuri etnice) în 7 
județe prestabilite din 100 
de comunități
- 30.000 de femei informate 
despre riscul cancerului de 
col uterin
- 1 campanie media - 
audiență estimată: 100.000 
de vizionări.

Comunitățile 
rurale cu 
un procent 
semnificativ 
de populație 
vulnerabilă 
(inclusiv 
populația de 
etnie romă) 
susținute în mod 
integrat pentru 
prevenirea 
cancerului de col 
uterin

1.2. Pregătirea și executarea 
a 1000 de vaccinări și 7000 
de teste HPV și Babeș-
Papanicolaou în comunități, 
care vizează în principal 
grupuri defavorizate în 7 
județe prestabilite

 - 1.000 de vaccinări 
efectuate (inclusiv populație 
de etnie romă și alte 
grupuri etnice) în 7 județe 
prestabilite
- 7.000 de teste preventive 
efectuate (inclusiv populația 
de etnie romă și alte 
grupuri etnice) în 7 județe 
prestabilite

1.3. Suport complet pentru 
sistemul informatic

- un sistem de colectare a 
datelor disponibil pentru 
echipa de manageri 
comunitari și  echipa 
unităților mobile (inclusiv 
scaner de identificare 
pentru unitatea mobilă)

1.4. Modelarea datelor și 
analiză inferențială

- 1 analiză inferențială
 - un raport final de analiză 
inferențială

OS2: 
Îmbunătățirea 
asigurării 
calității 
fallow-up-
ului leziunilor 
găsite în 
cadrul 
programului 
de screening 
pentru 
cancerul de 
col uterin

2.1. Componenta 
de follow-up 
CEDICROM 
2 pentru 
tratamentul 
leziunilor colului 
uterin găsite 
în proiectele 
CEDICROM 1 și 
CEDICROM 2

2.1.1. Tratament la fața locului 
pentru aproximativ 200 
de cazuri din 1.000 cazuri 
rezultate din CEDICROM 
1 și 500 de cazuri din 
CEDICROM 2. Consultații 
în ambulator pentru toate 
cele 1500 de femei cu 
teste pozitive din ambele 
proiecte.

- 200 de cazuri tratate la 
fața locului din 1.000 de 
persoane din CEDICROM 1
-500 de cazuri tratate din 
CEDICROM 2
- 1.500 de femei consultate 
în ambulator din ambele 
proiecte

Comunitățile 
rurale cu 
un procent 
semnificativ 
de populație 
vulnerabilă 
(inclusiv 
populația de 
etnie romă) 
susținute în mod 
integrat pentru 
prevenirea 
cancerului de col 
uterin.



Obiective 
specifice

Rezultate 
așteptate

Activități Indicatori Rezultat

OS 3: 
Publicitatea 
proiectului

3. Vizibilitatea 
adecvată a 
donorului și 
informarea și 
diseminarea 
publică a 
rezultatelor 
proiectului

3.1. Vizibilitatea obligatorie 
a proiectului și a donorului 
care include:
- crearea și întreținerea site-
ului web, inclusiv a rețelei 
de socializare
- buletin informativ 
trimestrial
- evenimente de lansare 
și finalizare obligatorii ale 
proiectului (2 conferințe), și 
o conferință de presă pentru 
diseminarea rezultatelor 
follo-up-ului

- materiale inscripționate
- 1 site creat și actualizat 
(inclusiv social media)
- 1 buletin informativ 
trimestrial
- 2 conferințe (de lansare și 
de finalizare)
- O conferință de presă 

Comunitățile 
rurale cu 
un procent 
semnificativ 
de populație 
vulnerabilă 
(inclusiv 
populația de 
etnie romă) 
susținute în mod 
integrat pentru 
prevenirea 
cancerului de col 
uterin

OS4: 
Managementul 
proiectului

4. 
Managementul, 
evaluarea, 
monitorizarea 
și raportarea 
corespunzătoare 
a proiectului

4.1 Managementul 
proiectului
- prelucrarea datelor și 
gestionarea sistemelor 
informatice

- rapoarte periodice Managementul 
proiectului



Proiect implementat de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, în calitate de 
Promotor, în parteneriat cu Oslo Universietssykehus HF / Kreftregistret din Norvegia, în cadrul 
Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel European” finanțat din MECANISMUL 
FINANCIAR SEE 2014-2021.


