
Directia de Sanatate Publica Judeteana Buzau 
  
 

IN ATENTIA FEMEILOR ELIGIBILE 
cu  varsta  25 - 64 de ani , asigurate si neasigurate din judetul Buzau 

  
Directia de Sanatate Publica Judeteana Buzau , informeaza si INVITA 

populatia feminina cu varsta cuprinsa intre 25 - 64 de ani , persoane de 
sex feminin asigurate si neasigurate de din judetul Buzau  , din aceasta 
grupa de varsta ca au dreptul GRATUIT sa se prezinte la  medicii de familie 
din comunitatatile / localitatile judetului nostru pentru a solicita si beneficia de 
efectuarea GRATUITA a unui examen medical si o  analiza de specialitate 
necesara pentru  depistarea precoce  a CANCERULUI de COL UTERIN , 
acest drept si serviciu medical public fiind asigurat , finantat si garantat  de 
Ministerul Sanatatii , prin :  Programul naţional de depistarea precoce activă 
a cancerului de col uterin conform prevederilor  legale ale  : 
- ORDINULUI  Ministerului Sanatatii  nr. 422 din 29 martie 2013   
      si ale  
- ORDINULUI Ministerului Sanatatii nr. 537 din 5 iunie 2012 ,  
ambele ordine ministeriale  fiind  postate pe site-ul oficial al Directiei de 
Sanatate Publica Judeteana Buzau , spre informare  publica .  
  

Acest drept  si serviciu medical  public este oferit GRATUIT  pentru : 
  
    1. Populaţia feminină în vârstă de 25-64 ani care îndeplineşte 
următoarele condiţii: 
 
    1.1 indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat al femeii; 
    1.2  femei care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin; 
    1.3  femei asimptomatice = ( fara semne de bola ) 
    1.4  femei  fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col 
uterin . 
 
    2. Nu sunt eligibile / nu beneficiaza femeile care: 
    2.1 prezintă absenţa congenitală a colului uterin; 
    2.2 prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne; 
    2.3 au diagnostic stabilit de cancer de col uterin; 
    2.4 au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital. 
 
Semneaza : 
Director executiv a DSPJ-BZ  
dr. Acsinte Venera  
 


