
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL  
SĂNĂTĂȚII 

Material realizat în cadrul Subprogramului de evaluare 

4. Fiţi activ fizic în via

Limitaţi perioadele de timp

petrecute stând a

1. Nu fuma

Nu utilizaţi nicio formă de tutun.

7. Evitaţi expunerea exagerată la soare, 

în special în cazul co

Utilizaţi produse de protec

Nu utilizaţi aparate de bronzat.

10. Pentru femei:

 alăptarea reduce riscul de cancer al 
mamei; dacă puteti, alăpta

 terapia hormonală de substitu
creşte riscul aparitiei anumitor tipuri de 
cancer; limitati utilizarea THS.

Împuternicirea genera

Profesorii, bibliotecarii, studen
pot atentiona, pot ac
starea de sănătate 

 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

Material realizat în cadrul Subprogramului de evaluare 

LUNA de Luptă împotriva Cancerului

MAI 20

i activ fizic în viaţa de zi cu zi. 

i perioadele de timp 

petrecute stând aşezat. 

1. Nu fumati. 

i nicio formă de tutun. 

i expunerea exagerată la soare, 

în special în cazul copiilor. 

i produse de protecţie solară. 

i aparate de bronzat. 

10. Pentru femei: 

alăptarea reduce riscul de cancer al 
i, alăptati-vă copilul. 

terapia hormonală de substitutie (THS) 
iei anumitor tipuri de 

i utilizarea THS. 

Împuternicirea genera

Profesorii, bibliotecarii, studentii si părin
iona, pot actiona si se pot angaja să influen

starea de sănătate si bunăstarea genera

 

 

CNEPSS 

CENTRUL NAȚIONAL DE
EVALUARE ȘI PROMOVARE A 

STĂRII DE SĂNĂTATE

Material realizat în cadrul Subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al 

de Luptă împotriva Cancerului

MAI 2020 Și cancerul poate fi prevenit!

5. Adoptaţi o dietă sănătoasă:

 consumaţi din abundenţă cereale 
integrale, leguminoase, legume 

 limitaţi alimentele bogate în calorii 
(alimente cu conţinut crescut de grăsimi 
sau zahăr) şi evitaţi băuturile îndulcite.

 evitaţi carnea prelucrată; limita
roşie şi alimentele cu un con
de sare. 

2. Eliminaţi fumatul acasă. 

Sprijiniţi politicile în favoarea 

interzicerii fumatului la locul de muncă.

8. La locul de muncă, respecta

instrucţiunile privind sănătatea 

securitatea în muncă pentru a vă 

proteja de substanţele cancerigene.

11. Asigurati participarea copiilor 
dumneavoastră la programele de 

vaccinare pentru:

 hepatita B (pentru nou-născu
 virusul papiloma uman (HPV) (pentru 

fete). 

Împuternicirea generatiei viitoare 

i părintii pot învăta mai mult, 
i se pot angaja să influen

i bunăstarea generatiei următoare.

  

  

ȚIONAL DE 
ȘI PROMOVARE A  

STĂRII DE SĂNĂTATE 

 

și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătă

de Luptă împotriva Cancerului

i cancerul poate fi prevenit!

i o dietă sănătoasă: 

ă cereale 
integrale, leguminoase, legume ţi fructe. 

i alimentele bogate în calorii 
inut crescut de grăsimi 

i băuturile îndulcite. 
i carnea prelucrată; limitaţi carnea 

i alimentele cu un conţinut ridicat 

6. În cazul în care 

de orice fel, limita

Pentru prevenirea cancerului este 

mai bine să nu be

i fumatul acasă.  

i politicile în favoarea 

interzicerii fumatului la locul de muncă. 

3. Luaţ

8. La locul de muncă, respectaţi 

iunile privind sănătatea şi 

securitatea în muncă pentru a vă 

ele cancerigene. 

9. Afla

cu niveluri ridicate de radon natural 

în locuin

Luaţi măsuri 

i participarea copiilor 
dumneavoastră la programele de 

vaccinare pentru: 

născuti) 
virusul papiloma uman (HPV) (pentru 

12. Participa
de screening pentru cancer:

 colorectal (la femei 
 mamar (la femei)
 de col uterin (la femei).

a mai mult,  
i se pot angaja să influenteze  

iei următoare. 

DIREC
 SĂNĂTATE PUBLICĂ
JUDEȚUL 

Ministerului Sănătății. Pentru distribuție gratuită. 

 

de Luptă împotriva Cancerului 

i cancerul poate fi prevenit! 

În cazul în care consumaţi alcool 

de orice fel, limitaţi-vă consumul.

Pentru prevenirea cancerului este 

mai bine să nu beţi alcool deloc.

ţi măsuri pentru a avea o greutate 

corporală sănătoasă. 

9. Afla şi dacă sunteţi expuşi iradierilor 

cu niveluri ridicate de radon natural 

în locuinţa dumneavoastră. 

i măsuri pentru a reduce nivelurile 

ridicate de radon. 

12. Participaţi la programele organizate 
de screening pentru cancer:

colorectal (la femei si bărbati) 
mamar (la femei) 
de col uterin (la femei). 

DIRECȚIA DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 Constanta 

i alcool  

vă consumul. 

Pentru prevenirea cancerului este  

i alcool deloc. 

pentru a avea o greutate 

i iradierilor 

cu niveluri ridicate de radon natural  

a dumneavoastră.  

pentru a reduce nivelurile 

la programele organizate 
de screening pentru cancer: 


