Rezumatul etapei de execuţie nr.3
Proiectul "Controlul cancerului de col uterin în rândul populaţiei Rome şi a altor grupuri defavorizate
din regiunea de Nord-Vest a României" - CerCcRom a început la data de 01.07.2014, iar Etapa 3 de execuţie a
cuprins perioada 01.01.2016 - 31.12.2016.
Pentru un management eficient al proiectului s-a amenajat o sală specială pentru întâlnirile periodice ale
echipei de management cu facilităţi de videoconferinţă pentru legătura cu partenerul norvegian. Evaluarea
proiectului s-a realizat prin întâlniri regulate si întâlniri ad-hoc ori de câte ori a fost nevoie. Pe tot parcursul
proiectului, ca atare și în decursul Etapei 3, s-a pus accentul pe repectarea unor principii de incluziune socială,
antidiscriminare, toleranţă şi înţelegere interculturală, respectarea şi promovarea drepturilor omului. Astfel sau derulat activităţi în comunităţi relativ izolate şi/sau defavorizate, promovându-se în acest fel incluziunea
socială, antidiscriminarea, toleranța și înțelegerea interculturală. Deasemenea prin facilitarea accesului acestor
comunităţi la serviciile de sănătate publică, inclusiv informare şi conştientizare, s-a promovat respectarea
drepturilor omului. S-a avut în vedere protecţia mediului prin utilizarea unei Unităţi mobile care respectă
normele de poluare Euro 5 şi prin adoptarea oriunde este posibil a arhivării electronice pe NAS (echipament
achizitionat în cadrul proiectului). Din punct de vedere a management-ului s-a realizat derularea în bune
condiţii a serviciilor de mobilizare a femeilor eligibile pentru testările HPV, a focus-grupurilor cu femei rome,
transcrierea, traducerea focus-grupurilor, instruirea operatorilor de interviuri.
Site-ul proiectului se găseşte la adresa http://www.cerccrom.iocn.ro , este integrat în domeniul de
Internet al IOCN şi este vizibil marcat printr-un link activ pe pagina principală a site-ului IOCN: www.iocn.ro.
Site-ul a fost periodic actualizat la rubricile Noutati si Evenimente, Publicatii stiintifice si Rezultate, atât în
română cât şi în engleză.
S-a reușit elaborarea primul articol in-extenso din cadrul Pachetului de Lucru 3. Acesta are ca titlu:
Controversies about cervical cancer screening: A qualitative study of Roma women's (non) participation in
cervical cancer screening in Romania şi a fost înaintat pentru publicare ca un articol în comun (PP şi P1) în Social
Science & Medicine, revistă cotată ISI cu factor de impact de 2,814. În această etapă a fost obținut acordul
editorial de publicare, s-au primit obervațiile revizorilor și s-a elaborat versiunea revizuită.
Din cadrul pachetului WP4 am participat la Conferința organizată de către European Network of Cancer
Registries (ENCR) ”The 2016 ENCR Scientific Meeting and General Assembly”, între 5-7 octombrie la Baveno,
Italia. În cadrul acestei conferințe am prezentat 2 Postere cu titlul: Software Tool For Increasing Cancer Data
Quality Within Northwestern Regional Cancer Registry From Romania, respectiv Incidence Trends And Survival
Of Skin Melanoma And Squamous Cell Carcinomas In Cluj County Romania. Pentru a doua prezentare am
înaintat și un rezumat extins, pentru a fi inclus ca articol in-extenso, în urma unui proces de peer-review, într-un
volum special al revistei European Journal of Cancer Prevention, revistă cotată ISI cu factor de impact de 2,415.
În urma acestui proces, articolul a fost acceptat pentru publicare și ca atare a fost elaborată forma in-extenso și
care a fost înaintată pentru revizuire. Rezumatele celor 2 postere se găsesc în Volumul de Rezumate al
Conferinței la adresa http://www.encr.eu/images/docs/Conference_2016/ENCR2016_conference-book.pdf
În cadrul pachetelor de lucru WP3 și WP5 am participat la Conferința ”Eurogin 2016 Key Findings In Hpv
Associated Cancer, Research & Developments”, 15-18 iunie, Salzburg, Austria, cu o prezentare orală Barriers To
Cervical
Cancer
Screening
Among
Roma-Women
In
Romania:
A
Qualitative
Study
http://eurogin.com/2016/images/doc/eurogin-2016-abstracts-part-1.pdf și o prezentare poster: Preliminary
Evaluation Of Cervical Cancer Screening By Cytology And Hpv Testing In North-Western Region Of Romania
http://eurogin.com/2016/images/doc/eurogin-2016-abstracts-part-3.pdf
În noiembrie 2016 a fost organizat Cursul Regional De Înregistrare A Cancerului Si Workshopul Creşterea Calităţii Datelor Pentru Supravegherea Globală A Cancerului, o manifestare dedicată training-ului

specialiștilor din centre de tratament interesați de raportarea cazurilor de cancer din Regiunea de Nord-Vest a
României. Acest Curs a fost creditat de către Colegiul Medicilor din România cu 12 credite EMC.
Pachetul de Lucru WP3 și-a finalizat activitatea în cadrul acestei etape. S-a realizat descrierea şi
cuantificarea cunoştiinţelor, percepțiilor, atitudinilor și practicilor legate de partciparea la screening în rândul
femeilor roma şi non roma din România. Rezultatul principal al studiului este de a cuantifica posibilele motive și
explicații pentru (ne) participarea la screening, în rândul femeilor roma și non roma (românce) din România. Sau analizat asocierea dintre participarea la screening si statusul socio-economic (SES), cunoștiințele despre
cancerul de col uterin si screening, senzația de discriminare și în cele din urmă experiențele anterioare cu
serviciile de sănătate. Participarea de screening și motivele pentru participarea la (sau nu) au fost comparate
între femeile rome și alte etnii din România. Evaluarea diferenţelor în participarea la screening în functie de
etnicitate, si dacă da, dacă există explicaţii legate de factori de confuzie. Concluzia este că programul este de
interes pentru femeile rome și sugerăm că acest set de preocupări trebuie abordate printr-un proces prin care
se creează contacte, interacțiuni și cooperare între program și potențialii participanți la romi. Intervenția care a
avut loc în cursul acestui studiu sugerează că acest lucru se poate realiza dacă femeile sunt implicate ca
parteneri activi în planificarea, implementarea și evaluarea programului, printr-un proces veritabil și accesibil
de implicare a utilizatorilor.

Pachetul de lucru WP4 a finalizat Platforma software de raportare online a cazurilor de cancer OncReg,
disponibilă la adresa http://nwcanportal.iocn.ro/OncReg/, cel mai sustenabil rezultat al proiectului. Aplicația
este pe deplin funcțională și deja este folosită în mod curent de tot mai multe unități sanitare din Regiunea de
Nord-Vest. De la lansarea versiunii beta și ulterior a versiunii finale există peste 2300 cazuri reale introduse,
dintre care 90,8% cazuri confirmate histopatologic cu informații morfopatologice, cel mai important indicator
de calitate al unui Registru de Cancer. Deasemenea s-a realizat training-ul profesioniștilor angrenați în această
activitate.

În cadrul Pachetului de Lucru WP5 populația țintă a fost reprezentată de femei rome, alte minorități
etnice ca ucraineană și slovacă din populația urbană și rurală din Regiunea Nord-Vest a României, contactată de
medici de familie și de comunitățile izolate de romi, de mediatorii sanitari romi, special instruiți în această
privință. S-au luat simultan frotiuri citologice și teste HP-HPV la 1049 femei. Selecția participanților a fost făcută
pe baza criteriilor de includere: vârsta cuprinsă între 25-64 de ani, auto-declarată ca etnie romă, slovacă,
ucraineană și română, din mediul urban sau rural din Regiunea Nord-Vest, care nu au fost testate în Programul
național de screening cervical în ultimii cinci ani. Criteriile de excludere au fost: antecedente de precancer de
col uterin sau cancer invaziv, o histerectomie completă, un frotiu cervical prealabil în ultimii cinci ani în
programul de screening și rezidența în afara regiunii de nord-vest. Analiza completa a datelor se va finaliza în
cursul Etapei 4.

Obiectivele propuse pentru Etapa a 3-a au fost îndeplinite în proporţie de 100% creându-se astfel
premizele favorabile pentru continuarea cu succes a proiectului.

