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PRIMA DATĂ ÎN ISTORIA CENTRULUI DE SĂNĂTATE
DIN REZINA, GINECOLOGII DISPUN DE UN

COLPOSCOP.
  COLPOSCOP, Rezina, SUA

SUTE DE FEMEI DIN RAIONUL REZINA VOR BENEFICIA DE DIAGNOSTIC PRIN VIDECOLPOSCOPIE – investigație clinică
imagistică, permite ginecologului nu doar examinarea colului uterin, dar și prelevarea de țesut biopsic în cazul în care
sunt identi�cate leziuni
ale epiteliului colului uterin sau ale endocolului.
Colposcopia a devenit o tehnică indispensabilă în practica medicilor ginecologi. CS din Rezina nu a avut până in
prezent un colposcop.
Echipamentul a fost donat de Fundația “Spiritul Americii”, din suportul cetățenilor americani și a fost instalat azi de
reprezentați ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii in R.Moldova. Detalii, în știrile ELITA TV.
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Acest proiect este realizat de Postul regional de televiziune ELITA TV,  în cadrul programului „Încurajarea tinerilor pentru ca să

devină cetățeni activi”,  implementat de IREX Europe și  „Centrul Media pentru Tineri” cu susținerea Uniunii Europene. Opiniile

exprimate pe această platformă nu re�ectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene



FOR THE FIRST TIME IN THE HISTORY OF THE REZINA HEALTH CENTER, 
GYNECOLOGISTS HAVE A COLPOSCOPE.

20
Apr

HUNDREDS OF RESIDENTIAL DISTRICT WOMEN WILL BENEFIT FROM DIAGNOSIS BY 
COLPOSCOPY - clinical investigation imaging allows the gynecologist not only to examine the cervix, but also to 
take biopsy tissue if lesions are identified. Colposcopy has become an indispensable technique in the practice of 
gynecologists.

The Rezina Health Center has never had a colposcope before.

The equipment was donated by the nonprofit "Spirit of America" - through the support of American citizens - and was 
installed today by representatives of the United States Embassy in the Republic of Moldova. Details in ELITA TV news. 
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