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COMUNICAT DE PRESA

Saptamfina Europeana de Lupta impotriva Cancerului
- 25-31mai 2019 -

Directia de Sanatate Publica a judetului Vaslui, celebreaza in perioada 25-31 mai 2019 -
Saptamana Europeans de Lupta impotriva Cancerului.

Campania Saptamana Europeana de Lupta impotriva Cancerului (SELIC) are loc intre 25 si
31 mai in fiecare an si se incheie cu Ziua Mondiala Fadi Tutun in data de 31 maio Fumatul este de
departe cea mai importanta cauza de cancer care poate fi prevenita.

In perioada campaniei, factorii politici europeni si publicul larg se angajeaza in diferite
activitati legate de sensibilizarea cu privire la prevenirea cancerului, accesul la tratament ~i sprijin
pentru pacientii si supravietuitorii cancerului. Cel putin 0 treime din cancerele frecvente sunt
prevenibile.

In Romania, scopul campaniei este sa creasca nivelul de constientizare al populatiei in
privinta modalitatilor prin care putem preveni cancerul, prin intermediul alegerilor pe care le facem.

Sub sloganul ,,~i cancerul poate fi prevenit!", campania nationala Saptamana Europeans
de Lupta impotriva Cancerului i~i propune sa creasca nivelul de constientizare asupra riscurilor de
aparitie a cancerului si sa promoveze CODUL EUROPEAN iMPOTRIV A CANCERULUI,
in cadrul tuturor activitatilor si prin toate mijloacele disponibile.

Tema campaniei pentru anul 2019 este "Tinerii de astazi previn cancerul prin obiceiuri
sanatoase".

Aspecte cheie despre cancer:
~ 9,6 milioane de persoane mor prin cancer in fiecare an.
~ Cel putin 0 treime din cancerele frecvente sunt prevenibile.
>- Cancerul este a doua cauza de deces in lume.
~ 70% din decesele prin cancer apar in tarile slab-spre-mediu dezvoltate.
~ Pana la 3,7 milioane vieti pot fi salvate anual prin implementarea cu resurse adecvate a

strategiilor de prevenire, depistare precoce si tratament al cancerelor.
~ Costul economic anual al cancerului este estimat la 1,16 trilioane de dolari.

in anul 2018, judetul Vas lui inregistreaza 1475 cazuri noi de cancer (621 cazuri in urban ~i 854
cazuri in rural), 965 de decese cauzate de cancer (400 decese in urban ~i 565 decese in rural),
ramanand in evidenta 8899 cazuri de cancer.

In primul trimestru al anului 2019, in judetul Vaslui s-au inregistrat 347 cazuri noi de cancer
(152 in urban si 195 in rural), 267 de decese cauzate de cancer (106 decese in urban si 161 decese in
rural), iar 8942 de cazuri au ramas in evidenta (4485 cazuri in urban si 4457 cazuri in rural).

Campania nationals de celebrare a evenimentului "Saptamana Europeana de Lupta impotriva
cancerului" ii cheama pe toti cei care au ceva de spus despre cum i~i vor trai tinerii propriile vieti -
parinti, profesori, profesion;~ti din sistemul sal1itar, deciden!i - sa ajute tinerii sa faca alegeri
sanatoase, alegeri care pot insemna un vii tor Tara cancer.
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In Romania, Campania Saptamana Europeana de Lupta impotriva cancerului este
coordonata de Ministerul Sanatatii prin Institutul National de Sanatate Publica.

1 ,MAl 2019
poate fl prevenit!"
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