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Ai grijă de sănătatea ta!   
Un stil de via ă sănătos i controlul comportamentelor cu risc î i măresc ansele de a nuț ș ț ș

deveni pacient oncologic!
Mai 2022

La nivel na ional, ț numărul cazurilor noi de tumori maligne depistate în perioada 2011 2020‐
a scăzut de la 57117 (an 2011) la 52350 (an 2020), acestea reprezentând o scădere a incidenţei
de  la  283,5‰oo  locuitori  în  2011  şi  271,8‰oo  locuitori  în  2020  (an  cu  o  scădere  mai
accentuată, în contextul pandemiei COVID 19). ‐

În ceea ce prive te mortalitatea prin tumori maligne, în perioada 2011 2020, se constată unș ‐
trend u or ascendent, de la 213,8‰00 locuitori în 2011 la 232.3‰00 locuitori în 2017. n anulș Ȋ
2020 n contextual pandemiei mortalitatea a scăzut la 223.0‰00.ȋ

La  nivel  European  statele  membre  UE  au  pus  bazele  unei  abordări  comune  în  lupta
împotriva  cancerului.  O  componentă  importantă  a  acesteia  o  reprezintă  depistarea  iș
minimalizarea impactului factorilor de risc implica i în declan area i dezvoltarea tumorilor.ț ș ș

În  UE,  principala  cauză  favorizantă  a  cancerului  este  fumatul.  Excesul  de  greutate  sau
obezitatea,  alimenta ia  nesănătoasă,  lipsa  activită ii  fizice,  precum i  consumul  de  alcool,ț ț ș
reprezintă ca i consumul de tutun, indicatori ai unui stil de via ă nesănătos i constituie o altăș ț ș
cauză majoră a apari iei acestei boliț

*
Desfă urată sub ș sloganul „Ai grijă de sănătatea ta! Un stil de via ă sănătos i controlul ț ș

comportamentelor cu risc î i măresc ansele de a nu deveni pacient oncologic!”ț ș , campania 
privind cancerul are ca temă în 2022, i tu po i preveni cancerul!Ș ț

Scopul campaniei  este: Con tientizarea  popula iei  asupra  ș ț factorilor  de  risc
comportamentali, care pot declan a sau favoriza evoluș ția cancerului! 

Campania are ca obiective cre terea nivelului de iș nformare și  con tientizareș  a populației
asupra:

 Importan ei  cunoa terii  factorilor  de  risc  comportamentali  care  pot  favoriza  apari iaț ș ț
cancerului

 Măsurilor active de diminuare a factorilor de risc comportamentali (renun area la fumat,ț
diminuarea consumului de alcool, controlul greută ii corporale, adoptarea unui stil deț
via ă sănătos, etc.) ț

Mesajele principale ale campaniei sunt:
 Informarea corectă asupra diferiților factori de risc este esențială pentru eficacitatea 

prevenției și diminuarea efectelor nocive ale acestora.
 Anumite tipuri de cancere (pulmonar, de sân, colorectal, etc.) pot fi prevenite prin 

adoptarea unui stil de via ă sănătos.ț
 Conștientizarea impactului factorilor de risc comportamentali în declanșarea cancerului 

vă poate salva viața. 


Campania IEC na ională este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţionalț
de Sănătate Publică şi este implementată local de Direcţia de Sănătate Publică Mure . ș


