Rezumatul etapei de execuţie nr.4
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 4 de execuţie a cuprins perioada 01.01.2017 - 30.04.2017.
Din punct de vedere a managementului activitatea s-a concentrat pe conducerea
coordonată și coerentă a întregului proiect pentru finalizarea cu succes și îndeplinirea tuturor
obiectivelor generale ale proiectului, obținerea rezultatelor așteptate și realizarea indicatorilor,
cu încadrarea în bugetul alocat. S-a avut în vedere controlul riscurilor și costurilor, comunicarea
internă și externă, evaluarea performanțelor și asigurarea obținerii de rezultate.
Pe tot parcursul proiectului s-a pus accentul pe repectarea unor principii de incluziune
socială, antidiscriminare, toleranţă şi înţelegere interculturală, respectarea şi promovarea
drepturilor omului. Astfel s-au 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).
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.
Pachetul de publicitate și diseminarea rezultatelor proiectului s-a concentrat în această
etapă pe diseminarea și transferul rezultatelor obținute cercetătorilor, factorilor de decizie și
practicienilor din regiunea NV, precum și comunității științifice internaționale. S-a constituit
deasemenea o bază pentru extrapolarea la nivel național a cunoștințelor dobândite la nivel
regional.
Partenerul norvegian a participat la Conferința HPV 2017 - The 31st International
Papillomavirus Conference, la Cape Town în Africa de Sud, cu o prezentare poster.
Am publicat 2 articole în reviste internaționale prestigioase:
Primul articol a fost publicat deja, în regim Open Access, în Social Science & Medicine (factor
de impact 2.814): Controversies about cervical cancer screening: A qualitative study of Roma
women's (non)participation in cervical cancer screening in Romania
Al doilea articol a fost acceptat pentru publicare în European Journal of Cancer Prevention
(factor de impact 2.415): Incidence Trends And Survival Of Skin Melanoma And Squamous Cell
Carcinomas In Cluj County, Romania și este în curs de tehnoredactare de către editura Wolters
Kluver.
În 26 aprilie 2017 am organizat Conferința Finală a proiectului.
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http://nwcanportal.iocn.ro/oncreg/Default.aspx
Am elaborat și este în curs de diseminare Manualul Metodologic Pentru Registratorul
De Cancer. Deasemenea am elaborat Planul De Management A Calității Și De Îmbunătățire
A Registrului De Cancer Regional Nord-Vest pentru a asigura sustenabilitatea proiectului.
În pachetul de lucru WP5 s-a finalizat prelucrarea complexă a datelor pentru evaluarea
screeningului cancerului de col uterin prin citologie și testare HPV și s-a elaborat raportul final.
Acesta este primul studiu din România care a evaluat prevalența infecției cu HPV și citologia
anormală într-o populație de screening dezavantajată din punct de vedere etnic și socioeconomic. Datele noastre indică faptul că co-testarea este fezabilă pentru identificarea precoce a
grupurilor cu risc crescut pentru cancerul de col uterin în acest context.
S-au elaborat o Teză de Doctorat ”Diagnosticul si tratamentul leziunilor precursoare si al
cancerului de col uterin in stadii incipiente” și o teză de masterat ”Sistem expert de personalizare
al riscului de cancer de col uterin centrat pe infecția HPV - utilizând date despre vaccinare,
testare hpv, markeri predictivi ai evoluției infecției HPV spre leziuni precursorii și invazive ale
cancerului de col uterin”. Acestea sunt în curs de susținere.
Planificăm împreună sustenabilitatea consorțiului în ceea ce privește monitorizarea în
viitor a lansării programului de screening HPV cu aplicații comune și integrarea prevenirii
cancerului într-o strategie globală pentru educația pentru sănătatea populației de etnie romă.
Portalul automatizat de înregistrare a cancerului
sustenabil rezulat al proiectului.
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Obiectivele propuse pentru Etapa a 4-a au fost îndeplinite în proporţie de 100% și odată
cu acestea toate obiectivele proiectului.

