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Anual  în întreaga lumea se înregistrează 9.6 mln de decesuri în rezultatul cancerului. 

 70% de decesuri se referă la ţările moderat sau slab dezvoltate. Primele locuri in structura 

incidenţei ocup urmatoarele localizari a procesului malign: 

     -Plămînii -2.09 mln; 

      -glanda mamară -2.09 mln;   

      -colorectal -1.8 mln;  

      -prostata – 1.28 mln; 

      -pielea (fară melanom)- 1.04 mln;   

       -gastric -1.03 mln 

Ca cauză a decesurilor primul loc îl ocupă cancerul pulmonar, urmînd colorectal, 

gastric,carcinomul hepatocelular; şi al glandei mamare. 

Reeşind din situaţia în Republica Moldova s-a decis a efectua cercetarea ştiinţifica pentru 

determinarea posiblităţilor modificarii situaţiei complicate cu depistarea tardivă a proceselor 

maligne cel putin în localizări uşor detectabile a procesului. 

Scopul proiectului a constat în elaborarea managementului depistării precoce a maladiilor 

oncologice: elaborarea strategiei de diagnostic timpuriu a cancerului glandei mamare, colului 

uterin, pulmonar  şi rectal.  

Pentru realizarea scopului se preconizează următoarele sarcini: 

1. Estimarea eficacităţii mamografiei în depistarea precoce a Cancerului glandei mamare. 

2. Evaluarea eficacităţii controlului profilactic cu prelevarea citologiei de pe colul uterin în 

diagnosticul precoce. 

3. Elaborarea Conceptului Managerial de Screening Populaţional şi Oncologic în cazul 

pacienţilor cu cancer pulmonar;  elaborarea şi implementarea concepţiei de regionalizare şi 

efectuare a screening-ului cancerului pulmonar. Argumentarea ştiinţifică a modelului de 

screening  populaţional şi oncologic a cancerului pulmonar. Evaluarea eficacităţii rezultatelor 

screening-ului  CP în raioanele zonelor economico – geografice şi oraşele RM.  

4. Elaborarea Conteptului managerial de screening oncologic pentru determinarea carcinomului 

colorectal. 

 

 



În rezultatul cercetarii efectuate în estimare posibilităţilor de screening în cancerul colorectal, 

colului uterin, depistarea temporară a cancerului glandei mamare şi constituirea grupul de risc 

înalt în dezvoltarea cancerului bronhopulmonar putem conchide: 

1.Rolul mamografiei în depistarea precoce a CGM este dovetit ştiinţific şi necesită 

implementare pe scară largă în practica medicală. 

2.Rolul colonoscopiei în depistarea precoce a CC deasemenea este demonstrat ştiinţific şi 

necesită o conlucrare mai strînsă cu reprezentanţii MSMPS şi medicina primară cu privire la 

aplicarea şi efectuarea corectă a testelor de depistare a sângelui ocult care ulterior va reduce 

cheltuielile pentru VCS neargumentate. 

3.Eficacitarea  screeningului citologic în depistarea precoce a CCU este dovedită şi necesită 

a fi implementată la nivelul medicinii primare. 

4.Cu privire la depistarea precoce a CBP în grupele de risc înalt în RM nu sunt programe de 

screening sau depistare precoce şi în acest context, reeşind din indicii de depistare precoce 

urmează a fi elaborate. 

    

 


