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Titlul proiectului: Fii responsabila de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare 
precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân - etapa II - Regiunile de dezvoltare: Nord-
Vest, Vest, cod proiect 136480 

Contract nr. POCU/760/4/9/136480 
Beneficiar: Institutul Oncologic Prof.Dr.I.Chiricuta Cluj-Napoca / Spitalul Clinic Municipal de 

Urgentă Timișoara 
E-mail: programari.mamografii.scmut@gmail.com  

 
ORGANIZAREA INVITARII FEMEILOR LA PROGRAMUL NATIONAL DE 

SCREENING PENTRU CANCERUL DE SÂN 
 

Participarea femeilor din grupul țintă la program se face pe bază de invitație scrisă, transmisă 
prin poștă print-o scrisoare 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. 

Femeia va trebui să confirme programarea sau să solicite o altă programare. 
Confirmarea se va face telefonic la numărul de telefon al call-center-ului regional sau printr-o 

aplicație web.  
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 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. 

 
În urma transmiterii scrisorii de invitare, pot apărea următoarele situații: 
 

1. Femeia confirmă programarea sau obține o altă programare - Sistemul va genera 
automat un telefon sau SMS de reminder cu 48 ore înainte de data programării. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. Femeia nu confirmă participarea la screening 
5. Femeia nu a confirmat participarea dar se prezintă la testare la data programată. 

Se va face testarea, va continua cu ciclul obișnuit.  
6. 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-center ul 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. 

7. 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. 

8. 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-centrul 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. 
 
 
 Sistemul de programări 
 
Serviciile medicale din cadrul programului de screening pentru cancerul de sân se vor face pe 

bază de programare.  
SCMUT va asigura funcționarea unei unități pentru programarea serviciilor.  
Programările se vor face cu ajutorul unei aplicații care va fi localizată pe platforma informatică 

integrată.  
 
Programările vor respecta 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. 

 
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). 
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