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 Institutul Regional de Oncologie Iași, în parteneriat cu Fundația Enable, 

implementează proiectul “ONCOFEM - Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, 

diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân”, Cod SMIS: 136664, proiect cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,  în cadrul 

căruia avem ca obiectiv testarea a 30.000 de femei, cu vârsta între 50-69 ani, din Regiunile 

Nord-Est și Sud-Est.  

 Programul se adresează tuturor femeilor asigurate sau neasigurate din județele 

Iași, Bacău, Vaslui, Botoșani, Neamț, Suceava, Galați, Brăila, Constanța, Vrancea, Tulcea, 

Buzău. Astfel, Institutul Regional de Oncologie Iași pune la dispoziție o Unitate Mobilă de 

Screening de cancer mamar. Unitatea, dotată cu mamograf digital, se poate deplasa în teren 

împreună cu o echipă medicală, în funcție de solicitările pentru efectuarea unei testări gratuite.  

Femeile vor prezenta doar buletin în original și copie. ( FĂRĂ card de sănătate sau bilet de 

trimitere de la medicul de familie).   

Criterii pentru a beneficia de testare în cadrul programului ONCOFEM: 

- vârsta între 50 și 69 de ani;  

- fără diagnostic confirmat de cancer mamar; 

- fără simptome și antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar; 

- nu sunt însărcinate sau nu alăptează; 

- nu au făcut mamografie în ultimele 12 luni 

- au adresa în unul din județele vizate de proiect. 
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Unitatea mobilă de screening de cancer mamar are: 

- mamograf digital;  

- 11,6 metri lungime, 2,5 metri lățime și 3,5 metri înălțime; 

- vestiar pentru femeile care vin pentru mamografie; 

- cameră pentru personalul medical; 

- rampă pentru persoane cu dizabilități, care poate fi coborâtă la nevoie; 

- masă: 12 tone. 

Pentru a veni cu unitatea mobilă de screening mamar în localitatea dumneavoastră, vă 

rugăm să ne puneți la dispoziție un spațiu unde să parcăm pentru o perioadă de 1-2 zile (în 

funcție de numărul de femei programate pentru mamografii- 48-52 de mamografii pe zi), o priză 

de 3,80 (32 amperi) și un spațiu cu masă și scaune (aici vor completa formularele femeile care 

vin la testare). De asemenea, locul să fie drept pentru calarea în bune condiții a unității mobile, 

să aibă semnal ridicat la internet și să dispună de un grup sanitar propriu desfășurării unei acțiuni 

medicale. Intervalul orar pentru testari este 10.00-14.00 , 15.00-19.00, iar programările se vor 

face din 10 în 10 minute.  

 

Zona de parcare trebuie să fie securizată, în cazul în care unitatea mobilă va staționa în 

localitatea dvs. pe timpul nopții. Proiectul ONCOFEM  se derulează până în decembrie 2023.  

Contact: oncofem@iroiasi.ro. Telefon: 0731.81.85.66 (Mirela Alixandru Cimpoi) 
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