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Faceți alegerea corectă! Abonați-vă la “Vocea poporului“!
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Octombrie, luna de informare 
și prevenire a cancerului mamar

O afecțiune periculoasă, dar care poate fi tratată, dacă te adresezi 
medicului la timp

Viața este un dar oferit de Dum-
nezeu, spun cărțile sfinte. Deși 
s-ar părea că e un lucru comun, 
nu toată lumea este conștientă de 
faptul că toți suntem egali în fața 
morții, și cel bogat, și cel sărac, și 
cel celebru, și cel anonim. 

Persoane cunoscute și bogate, 
precum actrițele Angelina Jolie, 
Cynthia Nixon, cântăreața Sheryl 

Crowe, alte somități de la Hol-
lywood au fost diagnosticate cu 
cancer mamar, dar au scăpat de 
pericolul cel mare. S-au înregis-
trat, deși extrem de rar, cazuri de 
cancer mamar și la bărbați.

Actriţa Angelina Jolie şi-a pier-
dut mama, bunica maternă şi o 
mătuşă din cauza acestei boli. 
Istoricul familial pozitiv este un 
important factor de risc. Riscul 
de a dezvolta cancer de sân pe 
parcursul vieţii este de până la  
4 ori mai mare dacă mama sau o 

soră a fost afectată de boală şi de 
aproximativ 5 ori mai mare la fe-
meile care au două sau mai multe 
rude de gradul unu cu cancer de 
sân. Riscul de a face cancer de 
sân este de asemenea mai mare 
la femeile care au o singură rudă 
de gradul unu afectată, în mod 
particular când acest cancer s-a 
declanşat la o vârsta mai mică de 
50 de ani.

Aproximativ 70% din toate de-
cesele prin cancer apar în ţările 
mediu şi slab dezvoltate.

Cancerul mamar este al doilea 
cel mai frecvent tip de cancer de-
pistat la populația Republicii Mol-
dova. Incidența acestei localizări 
crește din an în an, constituind în 
anul 2016 peste 60 la sută, față 
de 45% în anul 2010. Anual, se în-
registrează circa o mie de cazuri 
noi, reprezentând 22% din morbi-
ditatea oncologică anuală. Se es-
timează că una din nouă femei pe 
parcursul vieții vor fi afectate de 
cancerul glandei mamare. 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Actual

Pe 20 octombrie, 
este Ziua Mondială 
a Statisticii; 
tot la 20 octombrie, 
se consemnează 
Ziua profesională 
a Statisticianului.

Un pas important 
în reforma  
sistemului  
de pensii
De majorarea pensiei vor 
beneficia circa 65 de mii 
de persoane, care au ieșit 
la pensie în anii 2009, 2010 
și 2011.

Depolitizarea şi 
profesionalismul, 
ca scopuri  
declarate  
ale reformei 
În urma reformelor din Gu-
vern şi din ministere, facto-
rul administrativ ar urma să 
fie divizat de cel politic.

Ziua Mondială  
a Femeilor  
din Mediul Rural, 
consemnată  
în Moldova

Tinerii cu salarii 
mici nu vor putea 
accesa programul
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