
 

             

Titlul proiectului: „Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare 
precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II Regiunea de dezvoltare: 
Nord-Vest”,   cod SMIS 140501 
Scopul proiectului: Reducerea poverii cancerului de col uterin, prin facilitarea accesului unui număr de 
170.002 femei din regiunea Nord-Vest la servicii de depistare precoce, diagnostic și tratament al 
leziunilor precanceroase ale colului uterin. 
 
Ești femeie și ai:  

- vârsta cuprinsă între 24 și 64 de ani  
- carte de identitate cu domiciliul în județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, 

Sălaj, Satu Mare?  
 

VERIFICĂ-ȚI STAREA DE SĂNĂTATE! PARTICIPĂ LA PROGRAMUL DE SCREENING 
PENTRU PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN 

 

Printr-o simplă programare, fără să ai nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie 
- dacă ai între 24-29 de ani vei beneficia GRATUIT de testare Babeș-Papanicolau.  
- dacă ai între 30-64 de ani vei beneficia GRATUIT de testare HPV. 
Pentru informații suplimentare legate de test, ai la dispoziție pliantul alăturat. 
Pentru a participa la program, va trebui să completezi formularele de înscriere înainte de 
testare. Ar fi util să treci în acele formulare o adresă de e-mail pentru a primi rezultatul, 
imediat ce acesta va fi finalizat și încărcat în platforma proiectului. În cazul în care nu ai o 
adresă de e-mail, trece o adresă poștală pentru transmiterea rezultatului. 
În pliant vei găsi informații utile despre cum se face pregătirea pentru testare.  
IMPORTANT: Să ai cartea de identitate la tine!                     
 

Pentru programare, în județul Bihor, ai una din următoarele opțiuni:  
Spital Clinic Județean de Urgență Oradea 
- maternitate - tel. 0259414631 int. 553 
- cabinet de ginecologie pe str Coposu – dr. Gherai Rareș - tel. 0767110667  
Centrul Vascular Venus  
- tel. 0359416666 pentru cabinetele din Oradea Tinca, Beiuș, Valea lui Mihai   
Spital Pelican Oradea - tel. 0259444444       
Spital Orășenesc Ștei -  tel: 0259333468    
Spital Municipal „Episcop Nicolae Popovici” Beiuș -  tel. 0736649480  
Spital Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita - tel. 0259362475 
Dr. Popoviciu Nicoleta Mihaela - cabinete în Aleșd și Spitalul Căi Ferate Oradea - tel. 0723621224 
Centru de Sănătate Multifuncțional Bratca -  tel. 0259473341 / 0766516578 
Spital Orășenesc Aleșd - tel. 0725529416 
Centru Medical Medena - pentru Oradea tel. 0259221122 / pentru Beiuș tel. 0770221122 
 
Nu sunt eligibile femeile care: prezintă absenţa congenitală a colului uterin / prezintă histerectomie totală pentru 
afecţiuni benigne / au diagnostic stabilit de cancer de col uterin sau pentru alte forme de cancer genital.  
 
Dr. Nicolae Călin Sonea, coordonator județean Grup Țintă, proiect 140501 calinsonea67@yahoo.com, tel. 0771787256       
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