COMUNICAT DE PRESĂ
Luna Octombrie este considerată Luna Mondială de Luptă Împotriva
cancerului de sân. Pentru anul 2012 activităţile se vor desfăşura sub sloganul mondial
„Să susţinem femeia din spatele cancerului”. În acest context în perioada 01.10.201231.10.2012 DSP judeţene vor derula campania „ Nu eşti singură – împreună vom
reuşi”.
Promotorii campaniei sunt: Ministerul sănătăţii, INSP, CNEPSS şi CRSP Cluj
Parteneri în realizarea campaniei: Consiliile judeţene, Primăriile, Instituţii
medicale cu profil oncologic, Cabinete medicale de familie.
Scopul campaniei este de a promova practicile comportamentale preventive în
rândul populaţiei.
Obiectivele Campaniei sunt: informarea pacientelor diagnosticate cu cancer de sân
cu privire la importanţa controlului factorilor de risc extrinseci în evoluţia afecţiunii;
conştientizarea femeilor cu risc crescut (AHC – pozitive pentru cancerul de sân)
asupra rolului examinărilor mamografice şi a autoexaminării sânului, în depistarea
precoce; educarea populaţiei feminine generale cu privire la rolul bunelor practici
comportamentale în reducerea riscului cancerului mamar.

DATE STATISTICE LA NIVEL INTERNAŢIONAL , EUROPEAN ŞI
NAŢIONAL PRIVIND INCIDENŢA ŞI MORTALITATEA PRIN CANCER DE
SÂN
Conform datelor raportate pe plan internaţional (GLOBOCAN 2008 – IARC)
cancerul de sân rămâne cel mai frecvent cancer în rândul femeilor, cu o estimare de 1.38
milioane de cazuri noi diagnosticate în anul 2008, reprezentând 23 % din toate tipurile de
cancer.
Rata incidenţei cu valoarea cea mai redusă, 19.3 la 100 000 de femei s-a
înregistrat în Africa de Est, iar cea mai ridicată 89.7 la 100 000 femei în Europa de Vest.
Este la fel de frecvent atât în ţările dezvoltate cât şi în cele slab dezvoltate,
respectiv 690 000 cazuri noi pe an în fiecare regiune. Rata incidenţei în regiunile
dezvoltate a fost 64 la 100.000 femei, iar în regiunile slab dezvoltate 24 la 100.000 femei.
Conform aceleiaşi surse tendinţa cancerului de sân în perioada 1975 – 2010 a fost
ascendentă.
Rata mortalităţii este mai scăzută în raport cu incidenţa, aproximativ 6-19 la
100 000 femei, aceasta datorită supravieţuirii cazurilor cu evoluţie favorabilă din
regiunile dezvoltate economic. Decesele prin cancer de sân rămân pe locul cinci dintre
toate tipurile de cancer la ambele sexe ( 458 000 decese /an).
La femei reprezintă cea mai frecventă cauză de deces prin cancer, atât în ţările dezvoltate
( 189 000 decese/ an) cât şi în cele slab dezvoltate (269 000 decese /an).
La nivel mondial cea mai redusă rată a mortalităţii prin cancer de sân s-a
înregistrat în regiunea Asiei de Sud-Est (aprox. 16 la 100.000), iar rata cea mai
ridicată s-a înregistrat în regiunea Africii de Sud (20 la 100.000).
Ţinând seama de datele publicate de către Biroul Regional OMS pentru Europa
(http:/www.euro.who.int), cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la
femei, însumând 28 % din toate formele de cancer în Europa.
Începând din anii 1950 până la sfârşitul anilor 1980, mortalitatea prin cancer de
sân a crescut peste tot în Europa cu excepţia Norvegiei şi Suediei. Vârful mortalităţii prin

cancer de sân s-a înregistrat în anul 1990 şi anume, 14,74 decese la 100 000 persoane,
pentru ca apoi să scadă la 13,01 decese la 100 000 persoane în 2009.
Conform aceleiasi surse OMS, IARC ( International Agency for Research on
cancer) a condus un studiu epidemiologic a cărui rezultate au fost publicate în BMJ în
2010. Rezultatele au arătat diferenţe în tendinţa ratei mortalităţii prin cancer de sân în 30
de ţări europene.
Din 1989 până în 2006, mortalitatea a scăzut cu până la 20% în 15 dintre ţările
europene, dar a staţionat sau chiar a crescut în ţările din Europa centrală ( a scăzut cu
45% în Islanda şi a crescut cu 17 % în România). După Islanda, ce mai importantă
scădere a mortalităţii prin cancer de sân s-a înregistrat în Marea Britanie cu 35%, în
Scoţia cu 30%, în Irlanda de Nord cu 29%, în Suedia cu 16%, în Franţa cu 11% şi în
Finlanda cu 12%. La polul opus s-au situat Grecia, Estonia şi Letonia, unde mortalitatea a
crescut. În Bulgaria şi Lituania valorile mortalităţii au rămas constante.
Cancerul de sân este, în general, diagnosticat în stadii avansate. În ţările
dezvoltate, screening-ul prin mamografie reduce mortalitatea prin cancer de sân atâta
timp cât există capacitatea, fondurile şi infrastructura pentru tratament. Un astfel de
program, cu o bună complianţă la tratament ar putea reduce mortalitatea cu până la 20%
în rândul femeilor de peste 50 de ani.
Informaţiile prezentate în GHIDUL DE MANAGEMENT AL CANCERULUI
MAMAR (Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 608 bis, septembrie 2009, pag 663, Anexa 9)
arată că o problemă majoră de sănătate publică o reprezintă cancerul de san. În Uniunea
Europeană are o incidenţă de aproximativ 109/100.000 femei/an şi o mortalitate de
aproximativ 38/100.000 femei/an. În România cancerul mamar a reprezentat 6,9% din
totalitatea tumorilor maligne la femei în anul 1960, atinge 13,5% în 1978 şi a ajuns la
22,61% în 1996 situându-se pe primul loc în patologia oncologică la femei.
Incidenţa cancerului de sân în România a crescut de la 25 /100.000 femei în 1988,
la 40,14 /100.000 de femei în 1996, respectiv la 50,56 /100.000 de femei în 2006.
Mortalitatea prin cancer mamar a crescut de la 11,2 /100.000 de femei în 1960, la 15,6
/100.000 în 1978, 19,00 /100.000 în 1988, 20,67 /100.000 de femei în 1996, ajungând în
anul 2004 la cifra de 28,25 /100.000 de femei şi de 23,88/100.000 de femei în 2006.

ATENŢIE - CANCERUL DE
SÂN !
 Una din 8 femei dezvolt ă cancer de sân pe
parcursul vieţii.
 La fiecare 3 minute o femeie este
diagnosticată cu cancer de sân.
 Cancerul de sân este principala cauză de
deces prin cancer la femeile de 40 - 59 de
ani.
 La fiecare 13 minute o femeie decedează
prin cancer de sân.
 96% dintre femeile depistate precoce
supravieţuiesc.

 Riscul creşte cu vârsta şi fiecare femeie este la risc.

DEPISTAREA PRECOCE SALVEAZĂ
VIEŢI!

OCTOMBRIE - LUNA INTERNAŢIONALĂ DE INFORMARE
PRIVIND CANCERUL DE SÂN
!

CEA MAI
BUNĂ
PROTECŢIE
ESTE
DEPISTARE
A
PRECOCE!

Semne de alarmã ce pot fi
observate în timpul
autoexaminãrii sânului

Screening-ul
Screening-ul pentru depistarea cancerului
de sân se realizează cu ajutorul razelor X–
MAMOGRAFIA.
Mamografia poate depista cancerele în
fază incipientă, când sunt prea mici pentru
a putea fi simŃite şi când există şanse
excelente pentru un tratament de succes.

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Se recomandã efectuarea unei
mamografii la 1-2 ani dupã
vârsta de 40 de ani,
şi anual dupã 50 de ani!

Depistarea precoce salvează
vieŃi!

orice nodul sau induraŃie la nivelul sânului
sau axilei
orice nodul care nu se micşoreazã dupã
urmãtorul ciclu
orice modificare de formã, dimensiune sau
simetrie a sânului
o îngroşare sau mãrire a sânului
orice adânciturã sau cutare la nivelul
sânului
adâncituri, iritaŃii ale pielii sau alte
modificãri ale pielii sânului sau mamelonului
roşeaŃã sau aspect solzos al mamelonului
sau pielii sânului
secreŃii la nivelul mamelonului (lichid care
se eliminã prin mamelon, altul decât lapte),
în mod particular dacã secreŃia este cu
sânge, închisã la culoare, vâscoasã sau
apare fãrã a presa mamelonul
sensibilitate sau durere la nivelul
mamelonului
retracŃia (înfundarea) mamelonului

Dacã observi,
oricare dintre aceste
modificãri, trebuie sã te prezinŃi
la medic cât mai curând posibil
pentru evaluare clinicã!
INSTITUTUL NAłIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ
Dr. Sorina Irimie

CANCERUL
DE SÂN
Depistează precoce semnele

De ce este important
screening-ul

Cancerul de sân este o boală destul de
comună, dar deşi numărul de cazuri este
în creştere, cel al deceselor prin cancer
de sân este în scădere, graŃie depistării
precoce şi tratamentelor mai eficiente.

Ce este cancerul de sân?
Sânul este alcătuit din milioane de celule
care se înnoiesc şi înlocuiesc în mod constant. Cancerul de sân se dezvoltă când o
celulă începe să se multiplice necontrolat.
Pe măsură ce cancerul creşte, unele celule
se pot rupe şi răspândi în alte părŃi ale
corpului.

Care sunt cauzele?
Toate cancerele de sân sunt cauzate de
gene deficiente, dar doar un număr mic
de femei moştenesc gene care le situează
la risc crescut de cancer de sân. Cel mai
frecvent, lezarea genelor se produce în
timpul vieŃii.

Ce anume afectează riscul
dumneavoastră?
Vârsta
Cel mai puternic factor de risc pentru
cancerul de sân este vârsta. Cu cât înaintaŃi în vârstă, cu atât aveŃi şanse mai
mari de a face această boală.

Riscul de cancer de sân
până la vârsta de 30 ani 1 din 1.900
40 ani 1 din 200
50 ani 1 din 50
60 ani 1 din 23
70 ani 1 din 15
pe parcursul vieŃii 1 din 9
Paritatea
Riscul unei femei de a face cancer de sân
se reduce cu cât are mai mulŃi copii. Maternitatea la vârste tinere reduce, de asemenea, riscul.
Alăptarea
Cu cât durata alăptării este mai mare cu
atât mai redus este riscul.
Menarha şi menopauza
Debutul precoce al menstruaŃiei sau menopauza tardivă cresc riscul.
Pilulele contraceptive
Pilule contraceptive pot cauză o uşoară
creştere a riscului, dar acesta revine la
normal în momentul când se opreşte administrarea acestora.
Terapia de substituŃie hormonală
Riscul de cancer de sân creşte cu cât este
mai lungă durata terapiei de substituŃie
hormonală.

Obezitatea
Excesul ponderal după menopauză creşte uşor
riscul de cancer de sân, ca urmare a afectării
nivelelor hormonale în obezitate. ÎncercaŃi să vă
menŃineŃi la o greutate corporală normală. CombinaŃi o dietă echilibrată cu conŃinut redus de
grăsimi cu exerciŃiul fizic regulat.
Alcoolul
Cercetările sugerează că un consum regulat de
cantităŃi mari de alcool creşte riscul de cancer
de sân.
Istoricul familial
Un istoric de cancer de sân în cadrul familiei
creşte riscul, dar cele mai multe dintre femeile
cu una sau două rude cu cancer de sân nu vor face boala.
Riscul dvs. este mai mare dacă o rudă apropiată a
avut cancer de sân înainte de 50 de ani sau dacă
două sau mai multe rude apropiate au fost afectate de această boală.
Bolile benigne ale sânului
Dacă aŃi avut noduli benigni (necanceroşi) ai sânului în trecut aŃi putea avea un risc uşor crescut de cancer de sân.
Există numeroase tipuri de boli benigne ale sânului şi doar puŃine dintre acestea cresc riscul de
cancer.

GENERALITĂłI
1 din 8 femei riscă să dezvolte cancer la sân;
• Prin autoexaminare lunară şi control medical anual, cancerul poate fi
prevenit.
• Descoperit în faza incipientă
(stadiul 0 sau 1), cancerul de sân
poate fi vindecat în proporŃie de
94%.
• În lume, la fiecare 3 minute o
femeie află că are cancer la sân.
• Cancerul la sân nu discriminează.
ApariŃia unui nodul nu este întotdeauna un semn de cancer, dar este
un semn care nu trebuie ignorat.

Autoexaminarea

•

Cum poŃi diminua riscul
cancerului de sân
Printr-o alimentaŃie sănătoasă, bazata pe un consum zilnic de fructe si
legume si un aport redus de grăsimi
alimentare.
• Prin evitarea obiectelor vestimentare care menŃin sânul intr-o poziŃie
anormala, precum sutiene cu bureŃi,
sârme sau silicon.
• Printr-un program regulat de activităŃi fizice pentru menŃinerea greutăŃii corporale sub control.
• Prin evitarea expunerii la solare
intre orele 11:00-16:00 si utilizarea
unei creme cu factor de protecŃie mai
mare de 15.
• Prin renunŃarea la fumat si alcool (sau maxim 250 ml vin/zi).
•

70% dintre cazurile de cancer
mamar sunt descoperite prin
autoexaminare.

Cum se face o
autoexaminare?
■ Aşează-te confortabil pe spate.
Pune o pernă sau un prosop sub
umărul drept, Ńine mâna dreaptă
pe langa corp şi cu mâna stangă
palpează cu atenŃie fiecare sân şi
zona din jurul său. Apoi, ia mâna
de pe lângă corp şi pune-o sub cap,
iar cu cealaltă palpează-te să vezi
dacă sunt umflături în zona axilei.
Repetă operaŃiunea şi pentru axila
opusă.
■ Efectuează palparea începând de
la axilă până la stern şi de la mamelon până la baza sânului mişcări
ciclice repetate examinând întreaga
suprafaŃă a sânului.

Ce mai poŃi face
Ecografia
-Este o metodă non-invazivă de
analiză a sânului cu ajutorul ultrasunetelor.
-Aceasta poate determina dacă
un nodul este solid sau este plin
cu lichid.
-Durează aproximativ 5 minute,
nu doare şi poate fi realizată fără
trimitere medicală.

Mamografia
-Mamografia este o radiografie
specială a sănului care ajută la
detectarea cancerului prin raze X
cu câŃiva ani înainte de apariŃia
unor semne sau simptome detectabile prin autoexaminare sau
examinare clinică.
-O mamografie este o investigatie
simplă, nu durează mai mult de
30 de minute şi nu este dureroasă.

Cum poŃi
diminua riscul
cancerului de sân

