Rezumatul etapei de execuţie nr.1
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
1 de execuţie a cuprins perioada 01.07.2014 - 31.12.2014.
Primele activităţi ale proiectului au constat în dezvoltarea planurilor de management și a procedurilor. În
luna octombrie s-au organizat Întâlnirea de Lansare (Kick-off Meeting) şi o conferinţă de presă.
În decursul acestei etape s-au desfăşurat toate achizițiile publice ale proiectului, în conformitate cu
legislația în vigoare.
S-a elaborat un plan de publicitate detaliat pentru conştientizarea cu privire la existenţa, obiectivele
proiectului, cooperarea bilaterală cu entităţile de stat a donatorilor, punerea în aplicare şi impactul de sprijin din
partea Mecanismului Financiar al SEE; Publicul ţintă care s-a avut în vedere: Autoritățile de sănătate
(Ministerul Sănătății și autoritățile locale de sănătate), furnizorii de servicii medicale, lideri ai comunității rome,
populația generală.
A fost dezvoltat un website al proiectului disponibil la adresa http://www.cerccrom.iocn.ro pentru a
asigura în mod regulat informaţii actualizate, atât în limba română cât şi în limba engleză.
Pentru a face schimb de bune practici, au fost organizate vizite de lucru pentru ambii parteneri.
Pentru diseminarea rezultatelor în mediul academic proiectul a fost prezentat la 3 manifestări
prestigioase naţionale şi internaţionale şi anume:
1. Association of the Nordic Cancer Registries Annual Meeting, 2-4 September 2014, in Malmö,
Sweden - Poster cu titlul "Cervical Cancer Control and Cancer Registration in the North-Western
Region of Romania". Rezumat publicat în Volumul de Rezumate al Conferinţei.
2. The Federation Of The Romanian Cancer Societies - “Harnessing Progress In Precision
Medicine Towards Clinical Practice Of Oncology”, Sinaia, 23 octombrie 2014. Prezentări orale:
 NW Region Cancer Registry – history and perspectives - Daniela Coza
 Prevention and cancer control programmes in NW Region of Romania – good practice model
- Luminita Blaga
 Organized cervical cancer screening program in north-western region of Romania, as it is
today -Ofelia Suteu
3. ENCR Scientific Meeting And General Assembly - 12-14 November 2014, JRC Ispra, Italy
Poster cu titlul "Cervical Cancer Control For Roma And Other Disadvantaged Groups In North-Western
Region Of Romania". Rezumat publicat în Volumul de Rezumate al Conferinţei.
Focus Grupul organizat la Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuta” în luna octombrie a avut ca rol
invitarea mediatoarelor sanitare rome la discuţii libere pentru a afla răspunsuri cât mai concrete la întrebările
care le-au fost adresate. S-au abordat diferite teme de discuţie legate de chestionarele şi focus-grupurile viitoare,
care să ducă la identificarea barierelor din comunitatea roma.
Aceste focus-grupuri în sine au ca scop identificarea barierelor din comunităţile rome, iar ulterior, prin
analiza minuţioasă a rezultatelor, conform răspunsurilor date de persoanele chestionate, se doreşte găsirea
soluţiilor pentru fiecare comunitate în parte.

Focus-grupul organizat în luna octombrie a fost unul pilot, urmand ca în 2015 să se continue organizarea
altor întâlniri având ca scop publicarea unui raport complet şi a unui articol ştiinţific în-extenso într-o revistă
internaţională cotată ISI.
Pentru componenta cantitativă a studiului barierelor de acces la programele organizate de screening a
populaţiei rome şi a altor grupuri defavorizate, s-a stabilit că se vor desfăşura interviuri cu 1000 de femei din
aceste grupuri. S-au dezvoltat metodologia de studiu și instrumente de.
S-a obţinut aprobarea Comisiei de Etică a IOCN.
Organizarea capacităţii instituţionale pentru a creşte calitatea datelor în cadrul Registrului de Cancer
Nord-Vest a început cu o întâlnire a personalului implicat de la ambii parteneri, IOCN şi Kreftregisteret. Ca
primă consecinţă, echipamentul hardware adecvat şi software-ul de dezvoltare au fost achiziţionate şi s-a
elaborat Planul de Lucru. Analiza situaţiei curente s-a realizat printr-un chestionar distribuit tuturor unităţilor
sanitare potenţiale surse de date de cancer.
Setul de date minime obligatorii a fost proiectat în conformitate cu reglementările în vigoare din
România (formular de notificare ONC). Elemente suplimentare ale datelor vor fi propuse și puse în aplicare,
inclusiv grupul etnic, în scopul de a îmbunătăți funcționalitatea și performanța registrului de cancer și pentru a
facilita interfațare cu programe de screening. Problemele cu privire la confidențialitatea datelor, protecţie şi
securitate au fost adresate în conformitate cu legile românești și Directiva europeană privind protecția datelor
(95/46/CE). S-au definit 3 nivele de acces al datelor: accesul public la datele de cancer derivate din datele din
registru; acces limitat al registratorilor şi a cadrelor medicale la date de cercetare bine definite; acces deplin
pentru personalul Registrul implicat în gestionarea și administrarea datelor. Lucrarea va fi realizată în principal
de către personalul IOCN cu evaluări intermediare efectuate de personalul Kreftregisteret.
Unul dintre principalele obiective ale Proiectului CerCcRom fiind acela de a completa resursele IOCN
de diagnostic precoce ale cancerului de col uterin cu diagnosticul infecțiilor persistente HPV atât în regim de
screening primar cât și pentru triajul displaziilor depistate în urma altor acţiuni de screening, s-a procedat în
primul rând la achiziția aparaturii necesare, în urma alegerii metodei DIGENE HC II ca metoda cea mai
utilizată în screeningul primar HPV. Achiziția prin licitație a fost finalizată cu succes, firma câștigătoare
ocupându-se de instalarea aparaturii în laboratorul de citologie-HPV renovat special în acest scop.
A fost adoptat pentru începerea testărilor protocolul de screening primar HPV al Partenerului Norvegian
și Protocoalele de Diagnostic, Tratament și Urmărire în Timp al leziunilor depistate conform traducerilor
recomandărilor din Ghidul European de Asigurare a Calității Programelor de Screening al Cancerului de Col
Uterin, adaptate și adoptate pentru proiect de către Dr. Florian Alexandru Nicula cu avizul Societății Române de
Chirurgie și Ginecologie Oncologică.
S-a adoptat Metodologia de Dezvoltare a studiului HPV şi s-a elaborat Formularul pentru Testarea HPV.
Obiectivele primei etape au fost îndeplinite în proporţie de 100% creându-se astfel premizele favorabile
pentru continuarea cu succes a proiectului.

