
Cronologia screeningului populației

Screeningul  
anevrismului aortic  
abdominal (AAA) 

70 de ani

65 de ani

60 de ani

55 de ani

50 de ani

45 de ani

40 de ani

35 de ani

30 de ani

25 de ani

20 de ani

15 ani

12 ani

5 ani

Nou-născut

Săptămâna 27

Săptămâna 18

Săptămâna 9

Concepție

Screeningul  
cancerului la colon 

Screeningul  
cervical 

Screeningul neonatal 

Screeningul  
mamar 

Screeningul  
pentru ochi diabetic 

Screeningul gravidelor 

• auzul nou-născutului 
• examen fizic (pentru probleme la ochi, inimă, 

șolduri și testicule) la 3 zile de la naștere,  
cu repetare la 6-8 săptămâni de la naștere  

• frotiu de sânge periferic al nou-născutului 
(depistează 9 anomalii rare) 

www.nhs.uk/pregnancyscreening

Pus la dispoziția femeilor cu  
vârsta între 25 și 49 de ani la fiecare  

3 ani și femeilor cu vârsta între  
50 și 64 de ani la fiecare 5 ani. 

www.nhs.uk/cervical

Pus la dispoziția persoanelor cu  
vârsta între 60 și 74 de ani la  
fiecare 2 ani. Din 2021 până  

în 2025, screeningul va fi oferit treptat 
și persoanelor cu vârsta cuprinsă între  

50 și 60 de ani. Persoanele cu vârsta  
de 75 de ani sau peste pot solicita 

 screeningul printr-un apel la 0800 7076060.
 

www.nhs.uk/bowel

• siclemie și talasemie 
(ideal până la 10 săptămâni)

• boli infecțioase (HIV, hepatita B și sifilis)
• sindromul Down, sindromul Edwards  

și sindromul Patau
• 11 anomalii fetale  

(ecografia morfologică  
de la 20 de săptămâni)

• retinopatie diabetică (la pacientele diabetice) 

www.nhs.uk/pregnancyscreening

Pus la dispoziție anual diabeticilor 
cu vârsta de cel puțin 12 ani. 

www.nhs.uk/diabeticeye

Date de contact locale:  

Pus la dispoziție în mod curent  
femeilor de peste 50 de ani  
până când împlinesc 71 de ani.  
Femeile mai în vârstă îl pot solicita singure.  

www.nhs.uk/breast

Date de contact locale:  

Pus la dispoziția bărbaților în anul în care 
împlinesc 65 de ani. Bărbații mai în vârstă  
îl pot solicita singuri. 

www.nhs.uk/aaa

Date de contact locale:  

www.nhs.uk/pregnancyscreening
www.nhs.uk/cervical
www.nhs.uk/bowel
www.nhs.uk/pregnancyscreening
www.nhs.uk/diabeticeye
www.nhs.uk/breast
www.nhs.uk/aaa


O alegere personală 
Întregul proces de screening se bazează pe un echilibru 
între beneficiile potențiale și riscurile potențiale. 
Decizia de a face sau nu un test de screening este  
pur personală și vă revine în întregime dumneavoastră. 
Aveți dreptul de a accepta sau refuza screeningul. 
În fiecare etapă a procesului de screening, puteți lua 
propriile decizii privind testele ulterioare, tratamentul, 
consilierea și asistența. 

TESTE SUPLI-
MENTARE 

Scurte animații 
explicative  
despre screening. 
Ghiduri ușor de 

înțeles,  
cu imagini  
și limbaj 
simplificat. 

Informații pentru 
persoane  
transgen și 
non-binare. 

Veți găsi mai multe informații, inclusiv aceste resurse, la adresa 
www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained 

Public Health England (PHE) a creat acest pliant în numele NHS. 
Puteți reutiliza gratuit aceste informații (însă nu și siglele) în orice format sau pe orice suport, conform condițiilor  
Open Government Licence v3.0. Pentru a vedea această licență, vizitați OGL. În cazurile în care am indicat 
informațiile privind drepturile de autor ale terților, va trebui să obțineți permisiunea deținătorilor drepturilor de autor 
respectivi. Simbolul citirii ușoare – copyright © LYPFT. Imagini din cronologie concepute de rawpixel.com / Freepik. 
Număr gateway PHE: GW-511 

Explicații privind screeningul populației

Screeningul este procesul 
prin care se identifică persoane 
sănătoase, care pot prezenta un 
risc crescut de a dezvolta anumite 
afecțiuni sau boli. 

Screeningul este ca o sită. 

Sita este testul de screening, iar 
majoritatea subiecților trec prin ea. 
Prin urmare, prezintă șanse scăzute 
să aibă afecțiunea vizată.  

CONSILIERE  
ȘI ASISTENȚĂ 

TRATAMENT 

FĂRĂ ALTE  
MĂSURI 

Persoanele rămase în sită prezintă 
șanse mai mari de a avea acea 
afecțiune. Furnizorul screeningului 
le poate oferi informații, teste 
suplimentare sau tratament, după caz. 

TESTUL DE SCREENING 

www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained

