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METODOLOGIE CADRU PRIVIND ORGANIZAREA PROGRAMULUI NATIONAL  DE  SCREENING PENTRU 
CANCERUL  DE  SÂN 

 
Traseul pacientelor cu cancer de sân în sistemul de sănătate din România 

 
Scopul acestui document este de a stabili un cadru metodologic comun pentru autoritățile responsabile cu 

implementarea Programului naţional  de  screening pentru  cancerul  de sân, furnizorii de servicii din acest domeniu şi 
profesioniștii implicați direct în relaţia cu beneficiarii   programului.   Documentul   se   adresează   profesioniştilor   
din   domeniul sănătăţii în general, precum şi celorlalţi profesionişti care sunt implicaţi în implementarea 
programului. O atenţie specială se acordă femeilor vulnerabile al căror acces la servicii de sănătate este limitat de 
condiții geografice, caracteristici etnice, culturale și condiții socio-economice. 
 

Screeningul este o investigație medicală care diferă de alte activități de îngrijire a sănătății, deoarece este 
adresată de obicei unei populații sănătoase și asimptomatice. În comparație cu practica medicală generală în care 
pacienții se adresează medicului pentru o problemă specifică, în screening, oamenii sunt invitați în cadrul unui 
program populațional organizat să se supună unui test cu scopul de a detecta bolile înainte de apariția 
simptomelor și de a beneficia de un tratament mai eficace, mai puțin invaziv și mai puțin costisitor. 



 

            

                                        

 
 
 

Screeningul populational implică oferirea testării tuturor indivizi din  grupul  eligibil,  de obicei definit pe criterii 
de vârstă, ca parte a unui program organizat. Grupul eligibil se definește pe baza dovezilor științifice care identifică 
respectiva categorie de populație ca având riscul cel mai mare pentru apariția cancerului respectiv și cele mai 
importante beneficii de sănătate în urma participării la programul de screening. Datorită faptului că nu există teste 
de screening cu acuratețe de 100%, screeningul este oferit cu o anumită periodicitate. Pentru ca un program de 
screening să fie unul de succes, trebuie să existe date care să dovedească faptul că diagnosticul precoce și 
tratamentul cresc șansele de vindecare sau management al bolii respective. Screeningul populațional este planificat 
și coordonat cu scopul de a aduce maximum de beneficii de sănătate comunității, cu atenție acordată echității 
accesului la servicii și impactului asupra sănătății.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            

                                        

Invitarea femeilor la serviciile de screening 
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Programul național de screening pentru cancerul de sân este un program de 
screening populațional care se adresează femeilor din grupa de vârstă 50 – 69 
ani care sunt testate prin mamografie digitală cu dublă citire și evetual arbitraj, 
la intervale de 2 ani. Populația din grupul țintă va fi înscrisă în registrul 
național de screening pentru cancerul de sân. Registrul va fi populat cu date 
preluate din datele de evidență a populației/surse alternative. Participarea la 
program a femeilor eligibile se face pe bază de scrisori de invitare personale cu 
programare prestabilită, transmise prin poștă.  

Confirmarea participării la programare sau solicitarea reprogramărilor se 
face fie direct de către femeia care a primit scrisoarea, online, fie prin intermediul 
call-centerului care funcționează în cadrul programului de screening, la nivel 
regional.  

Pentru accesul online sau prin call center, femeia poate solicita sprijinul 
unui asistent medical comunitar sau al unui medic de familie. Indiferent de 
modalitatea în care  s-a  programat  femeia,  call-centerul  va  transmite  la  un  
interval  de  timp prestabilit (acum cu două zile înainte de programare, dar acest 
interval de timp va putea fi modificat în funcție de opiniile femeilor participante) 
o notificare/reminder prin sms privind momentul și locul programării la testare. 
Programe de informare / educare / conștientizare / schimbare de comportament 
în strictă coordonare cu localizarea implementării proiectelor pilot, organizate la 
nivel național și loco / regional, vor informa  populația  eligibilă  în privința 
cancerului de sân, derularea programului de screening pentru cancerul de sân și 
vor încuraja populația eligibilă pentru a verifica și completa coordonatele 
personale din registrul național de screening.  

Persoanele la care testarea inițială nu a identificat aspecte suspecte 
pentru cancerul de sân vor fi informate prin scrisoare personalizată transmisă 
prin poștă asupra rezultatului negativ al mamografiei digitale, despre modalitățile 
de reducere a riscurilor pentru cancerul de sân și despre faptul că vor trebui să 
participle la o nouă rundă de screening din nou peste 2 ani, când vor fi din nou 
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invitate pentru testare de  către programul de screening. Femeile la care 
mamografia inițială a identificat leziuni suspecte pentru cancerul de sân vor fi 
invitate prin telefon, de către operatori special instruiți, la investigații 
suplimentare necesare pentru precizarea unui  diagnostic.  Programul  de 
screening va asigura totalitatea investigațiilor necesare stabilirii unui diagnostic 
final.  

Cazurile la care se infirmă diagnosticul de cancer se vor întoarce în 
programul obișnuit de screening. Cazurile la care în urma investigațiilor 
suplimentare se identifică prezența unui cancer de sân vor fi incluse în 
Programul Național de Oncologie gestionat de Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate. Serviciile medicale din cadrul programului sunt gratuite pentru femeile 
eligibile, indiferent de statul lor de asigurat. Pe întregul parcurs de screening, 
femeile eligibile  vor beneficia de servicii de sprijin și suport pentru a putea 
participa la screening. În cadrul programului de oncologie femeile cu cancer vor 
beneficia de tratament și servicii de suport. După tratament, în funcție de 
rezultate, femeile vor fi monitorizate corespunzător protocoalelor aprobate. 
Pentru femeile cu rezultate nefavorabile ale tratamentului vor fi asigurate servicii 
paliative. 
 

Beneficiari (grup țintă): 

Beneficiarele  Programul Național de Screening pentru Cancerul de Sân sunt: 

1. Femeile în vârstă de 50 - 69 ani cu domiciliul în România şi care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 

- nu au un diagnostic confirmat de cancer de sân; 
- sunt asimptomatice; 
- nu sunt însărcinate sau nu alăptează – femeile care alăptează și 
îndeplinesc celelalte criterii de participare vor putea face o mamografie digitală 
în cadrul PNSCS la cel puțin 3 luni după ce au oprit alăptarea; 
 
Nu sunt eligibile pentru PNSCS femeile care: 
− au fost diagnosticate cu cancer de sân și sunt în monitorizare 
oncologică; 
− femeile care au semne și simtome de cancer de sân; 
− femeile care au mastectomii bilaterale efectuate din alte motive decât 
cancerul de sân; 
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− femeile însărcinate și cele care alăptează, timp de 3 luni după înțărcare; 
− femeile care au făcut o mamografie în ultimele 12 luni. 
 
2. au domiciliul în zonelede implementare a PNSCS din Regiunile Nord-Vest 
sau Vest, respectiv Nord Est sau Sud Est, cu următoarele precizări: 

- Femeile care nu au acte de identitate, dar locuiesc in acest teritoriu 
vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc in regiunile de 
dezvoltare menționate in baza unei declarații pe propria răspundere; 
- Persoanele private de liberate vor fi asociate locului unde își 
desfășoară detenția și nu din perspectiva adresei de domiciliu 
- Persoanele aflate in unități de asistență medicală sau socială pe 
termen lung vor fi asociate locului unității de asistență medicală sau socială pe 
termen lung și nu din perspectiva adresei de domiciliu. 
 
Minim 50% din grupul țintă al persoanelor care vor beneficia de serviciile 
oferite prin programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și 
tratament precoce al leziunilor mamare incipiente sunt persoane vulnerabile 
conform definiției din Anexa 1 – Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare la 
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor”Fii responsabilă 
de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic 
și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II”, Regiunile de dezvoltare: 
Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Est, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9, 2019 
 
”Grupuri vulnerabile”: corespunde întregii categorii de persoane care sunt in cel 
puțin una din următoarele situații: 
 
Persoane aflate in situatie de 
vulnerabilitate 

Exemplu de documente justificative 

Femei sărace  
a. angajate, mai ales necalificate (la 
intrarea in intervenție media venitului pe 
cap de familie mai mică decât salariul 
minim pe economie) 

Declaratie pe propria raspundere sau 
adeverința de la angajatori 

b. șomere (înregistrate în evidențele SPO) Document eliberat de Agentia 
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Judeteana de Ocupare a Fortei de 
Munca 

c. inactive - nu au un loc de muncă și nu 
sunt înregistrate în evidențele SPO 

Declaratie pe propria raspundere 

d. neasigurate Document eliberat de CNAS sau de 
medicul de familie 
Confirmareaacesteisituatii de 
catremedicul de 
familiedupaverificareabazei de date a 
CNAS 
Verificareaînbaza de date a CNAS 
http://www.cnas.ro/page/verificare- 
asigurat.html 

e. persoane beneficiare ale venitului 
minim garantat (VMG), ASF (alocației de 
susținerea familiei) 

Document eliberat de primarie 

Femei care lucrează pe cont propriu în 
agricultură 

Declaratie pe propria raspundere 

Femei din mediul rural Card de identitate/ buletin 
Femei din sau care au fost anterior în 
centre de plasament 

Declaratie pe propria raspundere sau 
declaratia unui reprezentat al centrului 
de plasament 

Femei care au părăsitsistemul de protecție 
a copilului 

Declaratie pe propria raspundere sau 
orice document emis de o entitate din 
sistemul de protectie a copilului 

Femei fără adăpost Declaratie pe propria raspundere sau 
declaraţie a unui ONG cu mandat in 
lucrul cu comunitatea 

Femei de etnie romă Declaratie pe propria raspundere sau 
declaraţie a unui ONG cu mandat in 
ucrul cu comunitatea 

http://www.cnas.ro/page/verificare-
http://www.cnas.ro/page/verificare-
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Femei cu dizabilități, inclusiv persoane 
invalide și cu nevoi complexe 

Orice document care dovedeste 
dizabilitatea 

Femei care au copii cu dizabilități Orice document care dovedeste 
dizabilitatea 

Femei din familii monoparentale Declaratie pe propria raspundere sau 
declaraţie a unui ONG cu mandat in 
lucrul cu comunitatea 

Femei care suferă de dependență de 
alcool, droguri și alte substanțe toxice 

Declaratie pe propria raspundere sau 
declaraţie a unui ONG cu mandat in 
lucrul cu comunitatea 

Femei lipsite de libertate sau aflate sub 
control judiciar 

Orice document emis de o entitate 
relevantă (ex. Penitenciar) 

Femei aflate în evidențele serviciilor de 
probațiune 

Orice document emis de o entitate 
relevantă 

Femei victime ale violenței domestice Declaratie pe propria raspundere sau 
declaraţie a unui ONG cu mandat in 
lucrul cu comunitatea 

Femei victime ale traficului de ființe 
umane 

Declaratie pe propria raspundere sau 
declaraţie a unui ONG cu mandat in 
lucrul cu comunitatea 
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Sistemul de programări 
 

Serviciile medicale din cadrul programului de screening pentru cancerul de 
sân se vor face pe bază de programare. UATMR va asigura funcționarea unei 
unități pentru programarea serviciilor. Programările se vor face cu ajutorul unei 
aplicații care va fi localizată pe platforma informatică integrată. Toți furnizorii de 
servicii acreditați vor avea acces la vizualizarea programărilor din cabinetele 
proprii. 

Programările trebuie să respecte standardele de calitate. Tuturor femeilor 
cu rezultate neconcludente sau rezultate pozitive pe parcursul screeningului li se 
va oferi o programare pentru serviciile de care au nevoie pentru stabilirea unui 
diagnostic final și, dacă este cazul, intrarea în ciclul de tratament. 

Aplicația pentru programări include asigură respectarea standardelor 
acestei activități și are sisteme de alertare care semnalează automat încălcarea 
lor. 

Programările trebuie să țină cont de nevoile speciale pe care le pot avea 
unele femei (femei cu dizabilități pentru care sunt preferabile centrele primare 
fixe, femei ce au nevoie de prezența unui traducător, femei cu implanturi 
mamare). 

Pentru asigurarea programărilor, UATM-R trebuie să intre implementeze 
procedurile necesare pentru a avea acces la datele actualizate privind orarul de 
funcționare al centrelor primare și a centrelor de evaluare. 

Invitarea femeilor la testare și comunicarea cu ele pe parcursul testării 
 

Participarea femeilor din grupul țintă la program se face pe bază de 
invitație scrisă, transmisă prin poștă. Sistemul de invitare este gestionat la nivel 
regional de către UATMR, cu ajutorul platformei informatice integrate și a unui 
Call Center Regional (CCR). 

Programarea la testare se va face pe criterii geografice. Programarea 
populației țintă la centrele primare de screening se va face într-un interval de 
maxim 60 de zile de la data primirii invitației scrise de participare în program. 
Programarea populației țintă la centrele primare de screening se va face în așa 
fel încât 90% din femeile eligibile nu vor avea nevoie să călătorească mai mult 
de 60 de minute până la centrul primar de screening (fix sau mobil). 

Femeile cu dizabilități sunt încurajate să meargă pentru testare la unități 
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fixe care sunt mai bine echipate pentru a asigura accesul și timp suplimentar și 
au loc și pentru însoțitori. 

Medicii de familie, asistenții medicali comunitari, medicii ginecologi și 
celelalte categorii profesionale implicate în screening cu praxis în zonele 
geografice vizate și primăriile din zonele respective vor fi informați despre 
calendarul screeningului din teritoriul lor. 
 

Tot ciclul va fi susținut de activități de IEC corespunzătoare. 
Pe baza datelor din registrul de screening, UATM-R trimite prin poștă scrisoarea  
de invitație care va menționa și programarea pentru testare (centrul primar de 
testare, data și ora programării). Invitarea inițială se face printr-o scrisoare de 
invitare cu confirmare de primire care se transmite prin poștă. 

Centrul de referință va transmite către UATM-R modele de scrisoare de 
invitare. 

În scrisoare va fi menționată data programării inițiale pentru mamografie 
la centrul primar de screening selectat cu respectarea cerinței specifice. 

Femeia va trebui să confirme programarea sau să solicite o altă 
programare. 
Confirmarea se va face telefonic la numărul de telefon al call-centerului regional  
sau printr-o aplicație web. De pe numărul unic de telefon al call-centerului 
regional apelurile vor fi direcționate automat către compartimentul de 
programare al programului (pentru a nu crea confuzii, femeia va comunica direct 
cu programul doar printr-un singur număr de telefon, cel al CCR). 
UATM- R / Call-centerul regional se asigură că procesul de programare include: 
□ În cadrul telefonului de confirmare a participării la PNSCS, obținerea de 
informații pentru completarea înregistrării femeii în registrul de screening: telefon 
de contact + număr de rezervă, numele medicului de familie pe a cărui listă este 
inclusă, acordul pentru comunicarea cu medicul de familie, orice nevoi speciale 
□ informarea femeii despre numele furnizorilor, unde poate fi furnizat 
serviciul, programul de funcționare și despre orice informație relevantă necesară 
înainte de a participa la o mamografie de screening; 
□ furnizarea de informații despre cum să-și schimbe programarea, dacă este 
necesar; 
□ furnizarea de formulare de consimțământ, după caz; 
□ furnizarea broșurii de informare despre program; 
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□ furnizarea chestionarului privind factorii de risc personali 
□ întrebări despre deficiențe, dizabilitate sau nevoi/cerințe speciale de care 
va trebui să se țină seamă în timpul testării în așa fel încât: 
● Serviciile de traducere și orice alt tip de servicii suplimentare de care 
are nevoie femeia sunt organizate înainte ca ea să meargă la centrul primar de 
screening sau centrul de evaluare 
● Femeile cu dizabilități sunt încurajate să meargă pentru testare la o 
unități fixe care sunt mai bine echipate pentru a asigura accesul și timp 
suplimentar și au loc și pentru însoțitori. 
 
În urma transmiterii scrisorii de invitare, pot apărea următoarele situații: 
 

Femeia  confirmă  programarea  sau  obține  o  altă  programare  -  
Sistemul  va  genera automat un telefon/SMS reminder cu 48 ore înainte de data 
programării. 
Femeia se prezintă la testare la data la care a fost programată/reprogramată 
• Rezultatul testului este negativ – rezultatul testului se comunică 
femeii prin scrisoare (în max 15 zile lucrătoare după data testării) împreună cu 
recomandările privind participarea la următoarea rundă de screening – peste 2 
ani + informații pentru un stil de viață sănătos și reducerea riscurilor pentru 
cancerul de sân (modele de scrisoare de comunicare rezultat negativ și conținut 
broșură de informare sunt elaborate de Centrul de referință) 
• Rezultatul este neconcludent, deci femeia trebuie să revină pentru 
investigații suplimentare – acest rezultat este comunicat femeii prin telefon de 
către un operator specializat din call-center. Se face programarea pentru 
investigații suplimentare la centrul de evaluare (din capitala de regiune, în 
funcție de domiciliul femeii). Comunicarea rezultatului pozitiv se face în maxim 
2 săptămâni, cât mai repede posibil. Programarea pentru investigații 
suplimentare nu trebuie să se facă la mai mult de 3 săptămâni de la data testării. 
 
Femeia nu se  prezintă la testare la data  la  care  a fost  
programată/reprogramată, cu toate că a confirmat programarea. Femeia va fi 
rechemată prin apelare telefonică pentru reconfirmarea participării  la screening 
și reprogramare,  după care va intra în ciclul normal. 

Femeia nu confirmă participarea la screening 
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Femeia nu a confirmat participarea dar se prezintă la testare la data 
programată. Se va face testarea, va continua cu ciclul obișnuit. 
 
Femeia nu a confirmat și nu s-a prezentat  la testare la data programată.   Se 
confirmă adresa +/- telefonul la medicul/medicii de familie cu praxis în zona de 
domiciliu sau primăria localității de domiciliu. Call-centerul regional apelează 
telefonic femeia pentru a afla motivul lipsei de răspuns. Se retrimite invitația de 
participare, prin poștă cu o nouă programare după care urmează ciclul obișnuit. 
 
Femeia nu a confirmat și nu s-a prezentat la testare pentru că nu a primit 
scrisoare de invitare și nu se prezintă la testare. Se confirmă/corectează 
adresa, se retrimite invitația de participare, prin poștă cu o nouă programare 
după care urmează ciclul obișnuit. 
 
Femeia nu a confirmat și nu s-a prezentat la testare pentru că este indecisă în 
privința participării. Se informează și consiliază telefonic de către Call-centerul 
regional. 
• Dacă  femeia  ia  decizia  de  participare  se  reprogramează  și  intră  
in  ciclul normal. 
• Dacă femeia ia decizia de a nu participa, comunicarea cu aceasta va 
fi reluată la următoarea rundă de screening. 
 

PNSCS va folosi următoarea matrice de comunicare: 
 
 
Motiv Contact În cât timp Metoda/Cine 
Invitare inițială Femeie  Prin scrisoare 

transmisă prin 
poștă/ UATM-R 

Confirmarea programării Femeie Cu două zile 
lucrătoare înainte de 
programare 

Prin telefon, 
SMS/text sau app. 
web/ Callcenter 

Nu s-a prezentat la 
programarea din cadrul 

Femeie 
și/sau 

10 zile lucrătoare de 
la programarea la 

Prin telefon sau 
scrisoare de 



13 13 

 

            

                                        

screeningului MF/AMC care nu s- a prezentat 
– se repetă la trei 
programări la care nu 
a participat 

rechemare/ 
Callcenter 

Solicită sa nu participe în 
cadrul programului de 
screening 

MF/AMC 
 
 
 
 
  

 Prin scrisoare/ 
UATM-R 

Rezultate negative în 
cadrul screeningului 

Femeie 10 zile lucrătoare de 
la data efectuării 
screeningului 

Prin scrisoare 
transmisă prin 
poștă / UATM-R 

Rezultate negative in 
cadrul screeningului 

MF/AMC 10 zile lucrătoare de 
la data efectuării 
screeningului 

E-mail/ UATM-R 

Rechemarea pentru 
evaluarea evaluare 
suplimentară 

Femeia Cât mai curând 
posibil, programare în 
maxim 15 zile 
lucrătoare după data 
rezultatului final al 
mamografiei inițiale 

Prin telefon 
operator 
specializat/ 
Callcenter 

Rechemarea pentru 
evaluare suplimentară 

MF/AMC Programare în maxim 
15 zile lucrătoare 
după data rezultatului 
final al mamografiei 
inițiale 

Email/ UATM-R 

Reminder programare 
pentru evaluare 

Femeie Cu 1-2 zile înainte de 
evaluare 

Prin telefon sau 
SMS/app web/ 
Callcenter 

Nu s-a prezentat la 
programarea pentru 
evaluare 

Femeia și 
MF/AMC 

Femeia – o zi 
(următoarea zi 
lucrătoare) 
Medic de familie – 
după trei încercări 

Prin telefon / 
Callcenter 

Comunicare diagnostic de Femeia Informată în cadrul Consultație față în 
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cancer Centrului de evaluare față 
Comunicare diagnostic de 
cancer 

MF/AMC Imediat după ce s-a 
vorbit cu femeia 

Email/ UATMR 

 
 
Comunicarea cu femeile ce au nevoie de investigații suplimentare în vederea 
stabilirii unui diagnostic va fi asigurată de resurse umane instruite special pentru 
acest tip de comunicare. 
 
Dacă femeia și-a dat consimțământul, furnizorul informează medicul ei de familie 
(MF) sau asistentul medical comunitar (AMC) , mediatorului sanitar  Rom  (MR)  
asistentul  social (AS) despre rezultatele screeningului și a evaluărilor 
suplimentare, dacă este cazul, în perioadele de timp specificate de protocoale. 
 
Pentru femeile care își mută domiciliul, furnizorul asigură: 
 
• respectarea cerințelor privind gestionarea datelor personale 
• pentru femeile care se mută în perioada de evaluare, se recomandă 

păstrarea legăturii cu centrul de evaluare unde a început investigațiile 
suplimentare până la stabilirea diagnosticului și, în caz de diagnostic pozitiv,  
 

Intrarea în programul de tratament 
 

• UATM-R se asigură că femeia nu mai este chemată  la screeningul de rutină și 
că, dacă este cazul, este informată despre consecințe, atunci când: 

• are un diagnostic pozitiv de cancerul de sân și este trimisă  pentru tratament; 
• solicită în mod activ să nu fie chemată din nou la PNSCS; 
• nu se încadrează în intervalul de vârstă eligibil; 
• este decedată; 
• nu reușește sau refuză să participe sau să finalizeze o evaluareîn mod repetat 

(de cel puțin trei ori) 
• nu participă la programările de screening confirmate, nu poate fi contactată 

de Call-centerul regional după ce toate eforturile rezonabile au fost făcute 
folosind gama de mijloace disponibile pentru UAMT-R 
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Toate serviciile din cadrul PNSCS se vor face cu informarea și consilierea 
prealabilă a femeii referitoare la serviciul medical care urmează să îi fie 
furnizat. Cu ocazia informării și consilierii, femeile vor semna formulare de 
consimțământ  informat pentru toate procedurile pentru care se solicită 
acest lucru. Furnizorul se asigură că obținerea consimțământului informat 
respectă următoarele principii: 
 
 
o Consimțământul este obținut pentru toate manevrele pentru care 

reglementările solicită acest lucru; 
o Sunt oferite femeilor informații complete, corecte și echilibrate în așa 

fel încât ea are posibilitatea de a lua o decizie în deplină cunoștință de 
cauză; 

o Consimțământul este dat în mod voluntar; 
o Femeia are capacitate de consimțământ. 
o Femeile trebuie  să știe că au dreptul  de a nu-și da consimțământul și 

să își retragă consimțământul in orice moment. 
 
 
Furnizorul asigură existența unui consimțământ scris al femeilor care: 

o sunt la prima testare de screening in cadrul programului 
o fac proceduri diagnostice invasive 
o pentru anunțarea medicului de familie/asistentului medical comunitar / 

mediator sanitar Rom / asistentului social, după caz, privitor la 
participarea femeii în PNSCS și a rezultatelor primului test de screening 
mamografic 
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