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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 / cod 
proiect 136480 

 
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara                                                                        Data: …................. 
Adresa: Timișoara, Str. Hector Nr. 2A, Judeţul Timiş 
Telefon:  0748 884 476; 0748 296 606 
Email: programari.mamografii.scmut@gmail.com 
Cod invitație/beneficiară….. 
 

Stimată doamnă, 
 
 

Vă invităm să participați la Programul pentru descoperirea timpurie a  cancerului de sân, în cadrul 
Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în data de ……………..în intervalul orar…...… urmând ca 
ora exactă a programării să fie stabilită telefonic împreună cu dumneavostră. 
               Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara oferă GRATUIT examinarea mamografică  pentru 
descoperirea timpurie a cancerului de sân, cu mult inainte de aparitia oricaror simptome. 

Femeile cu vârsta cuprinsă între 50 – 69 de ani, cele mai expuse unui astfel de risc de boală, sunt 
invitate să participe la screening o dată la 2 ani. 
                Mamografia poate depista cancerul de sân într-un stadiu de început înainte ca acesta să 
provoace simptome, fiind astfel mult mai ușor de tratat.  
 

Cum se face examinarea?  
Examinarea sânilor se va face printr-o mamografie, iar informațiile despre cum se efectuează 

mamografia se găsesc  în pliantul și broșura atașate acestei invitații. 
Mamografia va fi efectuată într-un centru specializat, cu personal specializat iar întreaga vizită 

durează cel mult 30 de minute. Mamografia durează aproximativ 5 minute, iar doza de radiații este mică 
și nu implică niciun risc pentru dumneavoastră. 
 

Cum obțineți rezultatul?  
Rezultatul îl veți primi prin poștă sau telefonic, în cel mult 2 săptămâni de la examinare. În caz că 

nu primiți rezultatul în acest interval, vă rugăm să ne contactați la numarul de telefon.......................  
 

Cum răspundeți la scrisoare? 
Vă rugăm să ne sunați la numerele de telefon: 0748 884 476; 0748 296 606, sau să ne scrieți la 

adresa de e-mail: programari.mamografii.scmut@gmail.com, pentru a discuta despre programarea 
dumneavoastră, despre modalitatea de deplasare către centrul de testare și pentru a programa ora 
exactă a efectuării mamografiei. 

În cazul în care nu puteți veni la data menționată mai sus, veți fi reprogramată. 
Cu 2 zile înainte de data programată pentru mamografie, veți primi un mesaj telefonic care vă va reaminti 
data și ora programării.  

Dacă nu doriți să participați la Programul pentru descoperirea timpurie a  cancerului de sân, va 
rugăm să ne anunțați telefonic la numerele: 0748 884 476; 0748 296 606, sau prin email: 
programari.mamografii.scmut@gmail.com. 
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Dacă vă aflați în una din situațiile de mai jos, nu trebuie participați la mamografie:  

- ați fost diagnosticată cu cancer de sân și sunteți sub tratament și supraveghere oncologică;  

-  vi s-au extirpat sanii din alte motive decât cancerul de sân; 

-  ați efectuat o mamografie în ultimele 6 luni. 

 
Alegerea dumneavoastră 
Este doar alegerea dumneavoastră dacă intrați sau nu în Programul pentru descoperirea timpurie 

a  cancerului de sân, important pentru sănătatea dumneavoastră.  
Pentru a lua cea mai buna decizie pentru sănătatea dumneavoastră, vă transmitem ataşat acestei 

invitaţii, pliantul și broșura ”Cancerul de sân depistat la timp poate fi vindecat”, pe care vă rugăm să le 
citiți. 
 

Cum ar trebui să vă pregătiți înaintea unei mamografii? 
Se recomandă ca în timpul procedurii să nu existe urme de pudră de talc, deodorant, parfum, 

loțiuni sau creme de corp în zona sânilor și a subrațului. Acestea pot apărea pe mamografie ca pete de 
calciu şi pot compromite calitatea imaginii  sau pot crea dificultății de interpretare.  

Dacă ați mai efectuat mamografii în trecut, prezentați-vă cu ele pentru a beneficia de un rezultat 
comparativ. 

Protecția datelor cu caracter personal 
Vă informăm că, în conformitate cu legislația națională (Lg. 190/2018) și Regulamentului UE 679/ 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, 
Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca / Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara 
acordă o importanţă deosebită confidenţialităţii şi securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal 
şi implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate 
corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operaţiunilor de prelucrare.              

Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca / Spitalul Clinic Municipal de Urgență 
Timișoara colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a 
diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată 
ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate.  

 

AJUTAȚI-NE SĂ ÎMPIEDICĂM RĂSPÂNDIREA COVID!  
1. Stați acasă dacă sunteți bolnavă! NU participați la Programul Regional de Screenning de Sân dacă aveți 
febră, simptome de boli respiratorii sau orice alte simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV2. În această 
situaţie, vă rugăm să contactați Unitatea de screening unde v-ați făcut programarea pentru a face una 
nouă.  
2. Nu intrați prea devreme în sala de așteptare! Nu veniți la întâlnire cu mai mult de 15 minute înainte de 
ora programată. Numărul de femei care pot fi în sala de așteptare este limitat. Dacă aveți însoțitor, îl veți 
ruga să vă aștepte într-o zonă permisă.  
3. Familiarizați-vă cu procedurile locale ÎNAINTE să ajungeți la mamografie. Vă vor fi verificate simptomele 
infecției cu SARS-CoV2  înainte de a putea intra în unitatea de screening. Dacă prezentați semne de COVID 
19 nu veți putea efectua mamografia, aceasta putând fi reprogramată. 
 
Cu prietenie,  
 
        Ş.L. Dr. Daniel Claudiu Maliţa                                                                          
        Manager                                                                                                                                                                 


