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Що таке рак шийки матки?
Це рак, якому можна запобігти, спричинений деякими типами вірусу папіломи людини 
(ВПЛ) 

Як я можу запобігти раку шийки матки?
Ви можете взяти участь у скринінгу - безкоштовній програмі запобігання раку для 
жінок у віці від 25 до 64 років.
Якщо Вам менше ....... років, то скринінговим аналізом кожні 3 роки буде Пап-тест.
Якщо Вам більше ....... , то скринінговим аналізом кожні 5 років буде тест на ВПЛ. 

Як проходять ці аналізи?
Як для Пап-тесту, так і для ВПЛ-тесту акушер або лікар збирає невелику кількість 
матеріалу з шийки матки. Збір матеріалу є простим, безболісним і займає всього 
кілька хвилин.  

Чому я повинна робити ці аналізи, навіть якщо я добре почуваюся?
Тому що цей рак та ураження, які йому передують, не завжди відчутні.
Скринінгові тести дозволяють запобігти раку шийки матки або виявити його на 
початковій стадії.

Що таке вірус папіломи людини (ВПЛ)?
ВПЛ- це вірус, який спричиняє серед населення дуже поширену інфекцію, але у 
більшості жінок вона зникає спонтанно після одного чи двох років.
У деяких випадках інфекція не проходить і може спровокувати ураження, які, якщо їх 
не лікувати, можуть повільно перерости в рак.

Що відбувається після завершення скринінгового тесту?
Якщо скринінговий тест буде нормальним або якщо він не передбачатиме негайного 
поглибленого обстеження, Вам буде надіслана додому відповідь, а також, із 
запланованою регулярністю, Вас будуть запрошувати повторити тест.
Якщо скринінговий тест буде анормальним і вимагатиме негайного поглибленого 
обстеження, з Вами зв’яжуться безпосередньо, щоб призначити зустріч.

Скільки я повинна заплатити?
Скринінгові тести і весь процес діагностики та лікування є безкоштовними.

Якщо я пройду скринінг, то зможу не хвилюватися?
Скринінг, якщо виконаний регулярно та згідно з вказівками програми, є 
найефективнішим способом запобігання раку шийки матки.
Проте, як будь-які аналізи, скринінгові тести також мають свої обмеження і не можуть 
виявити інші гінекологічні захворювання. 

Щоб дізнатися більше про папіломавірусну інфекцію та про скринінг із застосуванням 
ВПЛ-тесту, перегляньте “Le 100 domande sull’HPV” (100 запитань про ВПЛ) на сайті 
www.osservatorionazionalescreening.it або www.gisci.it. 
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https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/le-100-domande-sullhpv
http://gisci.it/documenti/documenti_gisci/100D_HPV_2018_Def.pdf
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