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ANUNŢ
În atenţia CABINETELOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ
din judeţul Prahova

Ministerul Sănătăţii a aprobat începerea derulării Subprogramului de screening
pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, program care se va
desfăşura la nivel naţional pe o perioadă de 5 ani.
Medicii de familie din judeţul Prahova, aflaţi în relaţie contractuală cu CAS
Prahova, care sunt interesaţi de includerea în subprogram, pot fi incluşi într-o singură
reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, astfel:
1. Centre de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a
cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea BabeşPapanicolaou
Documentele necesare includerii cabinetelor de medicina de familie ca centre de
informare şi consiliere în reţeaua de screening sunt următoarele:
- Cerere de înscriere
- Copia, conform cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale
în asistenţa medicala primară incheiat cu casa de asigurări de sanatate;
2. Centre de recoltare a materialului celular cervical, dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii:
(i) sunt în relaţie contractuală cu C.A.S. Prahova pentru furnizare de servicii medicale în
asistenţa medicală primară;
(ii) fac dovada deţinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervical în
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare;
(iii) fac dovada încadrării personalului medical care deţine documente ce atestă formarea
profesională în domeniul recoltării materialului celular cervical

Documentele necesare includerii cabinetelor de medicina de familie ca centre de
recoltare a materialului celular cervical
- Cerere de înscriere
- Copii, conforme cu originalul, ale documente ce fac dovada îndeplinirii criteriilor
de mai sus
Unităţile sanitare validate pentru acest subprogram sunt:
- Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti
- Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte
- S.C. Medical Center Gral S.R.L.
- Spitalul Municipal Ploieşti
Vă aducem la cunoştinţă că refuzul participării unui medic de familie la derularea
acestui subprogram poate determina femeile eligibile să se retragă din lista proprie a
persoanelor înscrise a cabinetului respectiv.
Pentru mai multe informaţii privind derularea subprogramului de screening
pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, puteţi accesa pagina de web a D.S.P.
Prahova la rubrica Programul National de Screening pentru Cancerul de Col Uterin
sau la urmatoarea adresa www.insp.gov.ro/coluterin .
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