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Nr.4472 din 08.10.2012 
 
 
 

ANUNT PRIVIND  
SUBPROGRAMUL DE SCREENING PENTRU DEPISTAREA PRECOCE 

ACTIVA A CANCERULUI DE COL UTERIN  
 

IN ATENTIA  FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DIN JUDETUL OLT 
IN SPECIALITATEA MEDICINA DE FAMILIE  

  
In vederea implementarii in teritoriu a subprogramului de screening pentru depistarea precoce 

activa a cancerului de col uterin in conformitate cu Ordinul MS/CNAS nr 537/175/2012 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul 
subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin (anexat) 
  va transmitem urmatoarele  precizari : 
·        Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col va 
incepe sa functioneze din luna august 2012, pentru o perioada de 5 ani in care vor fi testate 
persoane de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 ani , indiferent de calitatea de asigurat a 
acestora.  
·        Structurile implicate in managementul si derularea activitatilor din subprogram sunt: 
-Unitatea sanitara cu paturi care incheie contract cu CAS pentru derularea subprogramului la nivelul 
judetului  si isi constituie reteaua de screening  
-Reteaua de screening care  include: 
1. centre de informare si consiliere a femeilor privind masurile de prevenire a cancerului de col 
uterin si de mobilizare a populatiei eligibile pentru testarea Babes-Papanicolau;(cabinete MF) 
2.centre de recoltare a materialului celular cervical; (cabinete O-G,unele cabinete MF, cabinete 
de planning familial) 
3.laboratoare de analize medicale in domeniul citologiei cervicale; ( care indeplinesc criteriile 
din ordin) 
4.centre de diagnostic si tratament al leziunilor precursoare sau incipiente depistate in cadrul 
subprogramului.  

Pentru derularea subprogramului centrele incluse in reteaua de screening vor incheia 
contracte cu spitalul validat de unitatea regionala de management,  tariful decontat pentru 
serviciilor efectuate in cadrul screeningului fiind pentru: 
Ø     Centrul de informare si consiliere a femeilor privind masurile de prevenire a cancerului de 
col uterin si de mobilizare a populatiei eligibile pentru testarea Babes-Papanicolau =15 lei/caz cu 
formular FS1 completat in integralitate  
Ø     Centrul de recoltare =28 lei//caz cu formular FS1 completat in integralitate 
Ø     Laborator de analize medicale in domeniul citologiei cervicale=37 lei /caz cu formular FS1 
completat in integralitate 

Pentru regiunea SUD-VEST in care este inclus judetul OLT ,unitatea regionala de 
management se va constitui pana la 30 iunie 2012 la nivelul SPITALULUI CLINIC DE 
URGENTA CRAIOVA 
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 Unitatile sanitare cu paturi care  pot sa isi constituie reteaua de screening  in judetul OLT 
sunt : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA, SPITALUL MUNICIPAL 
CARACAL. 

Serviciile medicale specifice efectuate in cadrul screeningului pentru depistarea precoce 
activa a cancerului de col uterin sunt:  
   a) informarea si consilierea femeilor privind masurile de prevenire a cancerului de col uterin si 
mobilizarea populatiei eligibile pentru testarea Babes-Papanicolau;  
   b) recoltarea, etalarea si fixarea materialului celular cervical;  
   c) colorarea Babes-Papanicolau, citirea rezultatului in sistem Bethesda 2001 si interpretarea 
rezultatului testului Babes-Papanicolau;  
   d) stabilirea conduitei corespunzatoare rezultatului testului Babes-Papanicolau;  
   e) managementul cazurilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente.  

Cazul testat Babes- Papanicolau reprezinta cazul eligibil care a beneficiat de acordarea 
serviciilor medicale specifice prevazute mai sus, justificate prin formularul FS1 completat in 
integralitate.  

     In  vederea constituirii retelei de screening de cancer de col uterin la nivelul 
judetului OLT  va invitam sa va inscrieti in reteaua de screening aferenta spitalelor 
enumerate 

Pentru includerea in reteaua de screening, va veti adresa URGENT 
COMPARTIMENTULUI JURIDIC al unitatii sanitare(Spitalul Judetean de 
Urgenta Slatina si Spitalul Municipal Caracal) si sunt necesare urmatoarele 
documente : 
A.Pentru includerea cabinetului de medicina de familie in reteaua de screening ca centru de 
informare si consiliere a femeilor  : 
1.Cerere de includere in reteaua de screening ( model anexat) semnat, parafat si scanat. 
2.Contractul de furnizare de servicii medicale incheiat cu CAS OLT-copie 
3.Numele si prenumele medicului  de familie cu datele de contact ale acestuia (telefon/e-mail) 
4.Programul de activitate destinat screeningului. 
5.Declaratia privind respectarea prevederilor legale referitoare la  prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date si la pastrarea confidentialitatii datelor obtinute in cadrul 
subprogramului 
B.Pentru includerea cabinetului MF, in reteaua de screening ca centru de recoltare a materialului 
celular cervical: 
1.Cerere de includere in reteaua de screening ( model anexat) 
2.Contractul de furnizare de servicii medicale incheiat cu CAS OLT-copie 
3.Numele si prenumele medicului specialist MF(dovada dotarii cabinetului conform legislatiei in 
vigoare,si dovada detinerii certificatului pt recoltare)cu datele de contact ale acestuia (telefon/e-
mail) 
4.Programul de activitate destinat screeningului. 
5.Declaratia privind respectarea prevederilor legale referitoare la  prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date si la pastrarea confidentialitatii datelor obtinute in cadrul 
subprogramului. 
            Medicii arondati oraselor Bals si Corabia se vor adresa spitalelor din Slatina si Caracal. 
 
 
 
 
 
 
SEF COMPARTIMENT, COORDONATOR PROGRAM  
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