
Fă Screening-ul  
Protejează-ţi sănătatea

Ce este screening-ul?
Screening-ul este un program național pentru diagnosticarea precoce 
utilă pentru sănătatea ta:

• este gratis;

• este simplu;

• nu este dureros;

• îl poți face aproape de casă;

• nu necesită rezervare;

• nu necesită bilet de trimitere de la medicul de familie;

• este confidențial.

Dacă primeşti scrisoarea personală 

NU O ARUNCA!

Protejează-ţi sănătatea

Dacă nu ai primit scrisoarea sau dacă doreşti mai multe informații poți telefona gratis la numărul 
Secretariatului Screening din zona ta (fie la numărul fix, fie la cel mobil)

AREA VASTA n.1
Fano Număr Verde  800 710977

Pesaro Număr Verde  800 738073

Urbino Număr Verde  800 210858

AREA VASTA n.2
Ancona, Senigallia, 
Jesi, Fabriano
Număr Verde  800 267267

AREA VASTA n.3
Macerata, Civitanova Marche,
Camerino
Număr Verde  800 178 008

AREA VASTA n.4
Fermo Număr Verde  800 185 454

AREA VASTA n.5
San Benedetto, Ascoli Piceno 

Număr Verde  800 586 657

Descarcă aplicația gratuită 
pentru toate informațiile.
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Screening-ul mamar (MAMOGRAFIE)

Este un examen gratuit, simplu, rapid şi nu este dureros. 

Se face prin mamografie (examen radiologic la sân) o dată la 2 ani şi este 
necesar pentru a verifica normalitatea sânilor.

Dacă eşti între 50 şi 69 ani vei fi invitată printr-o scrisoare personală unde îți 
va fi indicată rezervarea la spitalul din zonă. 

După caz, poți schimba data şi ora rezervării telefonând la numărul indicat în 
scrisoare. 

Dacă nu primeşti scrisoarea telefonează la Secretariatul Screening-ului din 
zona ta.

Răspunsul examenului îți va fi trimis în mod personal acasă prin poştă. În cazul 
în care vor fi necesare şi alte controale te vom chema din nou. 

Screening-ul colului uterin (TEST PAPANICOLAU/HPV)

Este un examen gratuit, simplu, rapid şi nu este dureros. 

Se face pentru a verifica normalitatea celulelor colului uterin.

Dacă eşti între 25 şi 34 ani vei face un test Papanicolau o dată la 3 ani; dacă eşti 
între 35 şi 64 ani vei face un test HPV o dată la 5 ani.

Dacă eşti între 25 şi 64 ani vei fi invitată printr-o scrisoare personală unde îți va 
fi indicată rezervarea la unitatea medică sanitară (Consultorio Familiare) din zonă. 

După caz, poți schimba data şi ora rezervării telefonând la numărul indicat în scrisoare. 

Dacă nu primeşti scrisoarea telefonează la Secretariatul Screening-ului din zona ta.

Răspunsul examenului îți va fi trimis în mod personal acasă prin poştă. 

În cazul în care vor fi necesare şi alte controale te vom chema din nou.

Screening-ul colorectal  
(SOF - SÂNGE ASCUNS ÎN MATERIA FECALĂ)

Este un examen gratuit, simplu, rapid şi nu este dureros.  

Se face pentru a detecta sângele ascuns (invizibil cu ochiul liber) în 
materia fecală şi se efectuează o dată la 2 ani.

Dacă eşti între 50 şi 69 ani vei primi o scrisoare personală cu toate 
instrucțiunile pentru preluarea flaconului pentru materia fecală şi pentru 
a-l preda.

Dacă nu primeşti scrisoarea telefonează la Secretariatul Screening-ului din 
zona ta.

Răspunsul examenului îți va fi trimis în mod personal acasă prin poştă. 

În cazul în care vor fi necesare şi alte controale te vom chema din nou.


