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OCTOMBRIE 2012  

Luna Mondială de Luptă Împotriva 

Cancerului de Sân 

 

INSP, CNEPSS, CRSP CLUJ, DSP ALBA  

PROIECT DE CAMPANIE 
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  TEMA CAMPANIEI   
 

►Reducerea riscului de cancer mamar 
prin adoptarea unui stil de viaţă sanogen 

 

►Promovarea unui comportament 
preventiv: autoexaminarea sânului şi 
efectuarea mamografiei periodice 
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SCOPUL CAMPANIEI  

creşterea cuantumului informaţional 

al populaţiei de sex feminin, cu 

privire la:  

 

 factorii de risc în relaţie cu cancerul de 

sân (fumat, consum de alcool, sedentarism, 
nutriţie dezechilibrată, obezitate);  

 rolul autoexaminării sânului şi a 

examenului mamografic 
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OBIECTIVELE CAMPANIEI 

 

în raport cu populaţia ţintă 

► Informarea pacientelor diagnosticate cu cancer de 
sân cu privire la importanţa controlului factorilor 
de risc extrinseci în evoluţia afecţiunii. 

 

►Conştientizarea femeilor cu risc crescut (ACH 
pozitive pentru cancerul de sân) asupra rolului 
examinărilor mamografice periodice şi a 
autoexaminării sânului, în depistarea precoce. 

 

►Educarea populaţiei feminine generale cu privire la 
rolul bunelor practici comportamentale în 
reducerea riscului cancerului mamar. 
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PERIOADA DE DERULARE  

 

 1 octombrie – 31 octombrie 2012  

 



6 

  Sloganul campaniei mondiale: 

„Să susţinem femeia din spatele 

cancerului” 

Sloganul campaniei naţionale: 

  

„Nu eşti singură  

Împreună vom reuşi “ 

 



7 

MESAJELE CHEIE  

 
Respectă cele cinci “porunci“: 

1. Gândeşte frumos  

2. Nu bea 

3. Nu fuma 

4. Fă mişcare zilnic 

5. Consumă alimente sănătoase – “soldaţi”: leguminoase, 

cereale integrale, legume verzi, struguri etc.   

GRUPURILE ŢINTĂ 

►Paciente diagnosticate cu cancer 

de sân  

►Femei cu risc crescut cu AHC 

pozitive pentru cancerul de sân 

►Populaţia generală de sex 

feminin 
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ACTIVITĂŢI 

Tipărirea şi expunerea de postere 
1. Cea mai bună protecţie este depistarea precoce 

2. Atenţie - cancerul de sân! Depistarea precoce 

salvează vieţi 

3. Alimente care luptă împotriva cancerului 

Tipărirea şi distribuirea de pliante 
1. Ce trebuie să ştii despre cancerul de sân 

2. Cum poţi diminua riscul cancerului de sân 

3. Cancerul de sân – depistează precoce semnele 
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ACTIVITĂŢI 

Demonstraţii practice vizând auto-

examinarea sânului 

Discuţii individuale şi de grup 

Organizarea de puncte stradale 

pentru informarea populaţiei 

generale feminine 

Aplicarea chestionarului de 

evaluare a cunoştinţelor dobândite 
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ACTIVITĂŢI 

 în raport cu populaţia ţintă 

Paciente diagnosticate cu cancer de sân 

 

- Distribuirea de pliante 

- Discuţii individuale  

 

Populaţia de sex feminin cu risc crescut (AHC pozitive 

pentru cancer de sân) 

 

- Insuşirea tehnicilor de autoexaminare a sânului ( demonstraţii 
practice) 

- Distribuirea de pliante 

- Promovarea stilului de viaţă sanogen, ca mijloc de reducere a 
recidivelor: distribuirea de pliante, afişarea de postere, discuţii 
individuale   

Populaţia generală de sex feminin  

- Distribuirea de pliante 

- Afişarea de postere 

- Expuneri tematice în raport cu conţinutul materialelor informative 
prezentate 
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PARTENERI 

Reţeaua de medicină primară prin 

ANMF –filiala Alba 

 Unităţi economice cu personal 

predominant de sex feminin 

Autorităţi publice locale prin 

asistenţe medicală comunitară  

Crucea roşie – filiala Alba 
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Sarcini ale colaboratorilor 

Personal medical + voluntari 

Distribuire materiale informative 

Demonstraţii practice (autoexaminarea sânului) 

Prelegeri tematice  

Discuţii individuale  

Aplicarea chestionarului de evaluare a 
cunoştinţelor dobândite 

 

La sfârşitul campaniei se vor aplica un 

număr de minim 50 chestionare 

persoanelor incluse în instituţiile 

beneficiare, din fiecare judeţ în care s-a 

derulat campania. 
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Sarcini ale colaboratorilor 

PRIMĂRII 

 

 Facilitarea expunerii materialelor informative 

(spaţii de expunere) 

 

 Facilitarea prezentărilor teoretice şi a 

discuţiilor interactive ( spaţii pentru 

desfăşurare) 

 

 Facilitarea organizării punctelor informative 

stradale (fixarea punctelor stradale – locaţii şi 

mobilier – masă şi scaune) 
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INDICATORI DE MONITORIZARE 

Indicatori fizici:  

 
număr postere 

număr pliante 

număr total materiale informative  

 

 

Indicatori de efiecienţă 

» cost mediu / material informativ 

» cost mediu /judeţ 


