Cu un SMS la 8863, Primul Centru de Diagnosticare Precoce
a cancerului pulmonar prin bronhoscopie este cu un pas mai aproape de realizare

București, 09 iulie 2012
In luna martie a acestui an, Asociaţia Aer Pur România împreună cu Institutul de Pneumoftiziologie
”Marius Nasta” din București au lansat campania ”Control pentru Speranță” cu scopul de a informa și
sensibiliza
publicul
larg
cu
privire
la
cancerul
pulmonar
(http://www.controlpentrusperanta.ro/pdf/comunicat.pdf ).

Pornind de la considerente medicale dramatice cum ar fi depistarea târzie, în stadii foarte avansate ale bolii
și o rată de supravieţuire la 5 ani de la diagnosticare de numai 17-18%, cei doi inițiatori și-au propus
înființarea în cadrul Institutului ”Marius Nasta” a Primului Centru de Diagnosticare Precoce a cancerului
pulmonar din Romania prin intermediul bronhoscopiei iar campania ”Control pentru Speranță” asigură
metodele de comunicare cu mass media și societatea civilă în acest scop.
In acest moment, obiectivul ambițios al campaniei este cu un pas mai aproape de realizare pentru că timp
de o lună de zile, între 6 iulie și 6 august 2012, beneficiază de numărul de SMS 8863* pentru colectarea de
fonduri de la populație (http://www.causes.com/causes/658727-control-pentru-speranta/actions/1665185).
“Am constatat că majoritatea oamenilor cu care am stat de vorbă până acum s-a confruntat, la un moment
dat în viață, în familie sau în cercul de prieteni, cu un caz de cancer pulmonar care s-a soldat cu deces.
Oamenii știu că e grav (pentru că “e cancer”) dar nu știu de ce e grav (pentru că supraviețuirea la 5 ani de la
diagnosticare este de sub 20% întrucât diagnosticul se pune târziu, boala dezvoltându-se pe tăcute).
Statisticile ne arată că această formă de cancer atinge un număr îngrijorător de mare de români: peste
33.000 de decese anuale. Sau, raportându-ne la fiecare clipă care trece, la fiecare 16 minute această boală
mai face o victimă din rândurile noastre. Împreună, putem întoarce această cifră în favoarea vieții” – Cornel
Radu-Loghin, președintele Asociației Aer Pur România.
Înființarea Centrului se poate realiza doar în contextul în care se strâng fondurile necesare achiziționării de
echipament medical modern și performant care să permită șpecialiștilor din Institutul de Pneumoftiziologie
”Marius Nasta” București efectuarea tuturor procedurilor medicale necesare.
“Pe lângă numărul de SMS, cei care doresc să ne ajute mai găsesc pe site-ul nostru
www.controlpentrusperanta.ro și alte metode. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi
până acum precum și celor care ni se vor alătura de azi înainte. Nu e niciodată prea devreme până nu e prea
tarziu să ajutăm!” - Cornel Radu-Loghin, președintele Asociației Aer Pur România.
Pentru mai multe informații vizitați site-ul campaniei: www.controlpentrusperanta.ro sau trimiteti-ne un
mesaj la adresa info@controlpentrusperanta.ro
* SMS in valoare de 2 euro la care nu se percepe TVA, in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote

###
Asociaţia Aer Pur România este o asociaţie civilă de persoane fizice şi juridice, cu caracter nelucrativ, neguvernamentală şi
neangajată politic.
Inființată în 1994, Asociația desfăşoară în mod constant activităţi în domeniul mediului şi sănătăţii. Prin implicarea unor grupuri de
experți din domenii multidisciplinare, Aer Pur România militează prin toate mijloacele legale la păstrarea calității aerului și este
implicată activ în lupta contra cancerului, în principal a acelor forme de cancer provocate de fumat.
http://www.facebook.com/AerPurRomania

Institutul de pneumoftiziologie “Marius Nasta”, București
Spitalul Filaret, actualul Institut de pneumoftiziologie „Marius Nasta, este prima instituție româneascaă specializată în boli
respiratorii. A luat naștere în anul 1906. Numele dat Spitalului vine de la Mitropolitul Filaret II, fost episcop al Râmnicului - Noului
Severin, un cărturar de seamă al bisericii ortodoxe. Institutul reprezintă pentru România etalonul central, fundamental pentru toți
pacienții cu maladii respiratorii. Logistica acestui institut cuprinde laboratoare de bronhologie, imagistică, explorări funcționale,
somnologie, reabilitare, bacteriologie, anatomie patologică și imunologie care functionează la parametri maximi, având totodată
specialiști de marcă.
În Institutul “Marius Nasta”:





sunt examinaţi anual 60 % din pacienţii din România care necesită bronhoscopie
sunt investigaţi prin bronhoscopie peste 10.000 pacienţi într-un an
se efectuează bronhoscopii pentru diagnosticul cancerului pulmonar la peste 4.000 de pacienţi într-un an
sunt diagnosticate şi tratate prin bronhoscopie cele mai severe forme de cancer pulmonar. (www.marius-nasta.ro)

