
Програма за превенция
и ранна диагностика на
рак на шийката на матката



Ракът на шийката на матката е тумор, който расте

в матката.

Този рак расте бавно и в началото не се

появяват симптоми.

Колкото по-рано бъде открит туморът,

толкова по-лесно е неговото лечение.

Инфекцията с човешки папиломавирус,

наричан още VPH,

е основната причина за рака на шийката на матката.

(VPH) типове # и

EMEA 0.3

Инфекцията с VPH e инфекция, предавана по полов път,

която обикновено няма симптоми

и може да изчезне.

Ако инфекцията не изчезне,

Какво представлява ракът
на шийката на матката?

Симптомът
e промяна в тялото,
сочеща, че страдаме от
някакво заболяване.

Ранната
диагностика
e откриване на
някакво заболяване
преди появата на
симптоми.

Инфекция,
предавана по
полов път
e инфекция, която се
предава при полов акт
със заразен партньор.



Инфекцията с VPH се хваща при полов акт.

За да се опитате да избегнете рака:

- Можете да избегнете заразяване с VPH, ако използвате

презерватив.

- Можете да си поставите ваксина срещу VPH.

- Можете да се включите в тази Програма.

Ако участвате в тази Програма

Можете да се направите само цитологично изследване

или да си направите цитологично изследване плюс тест за

VPH.

С тези изследвания може да се открият преканцерозни лезии,

както и ракови образования преди да са нарастнали

прекалено.

Може ли да се предотврати ракът на
шийката на матката?

Преканцерозни
лезии са изменения
на клетките преди
появата на рак.

Презерватив
e синоним на
кондом.

Цитологичното
изследване
e изследване на
клетките на шийката
на матката.



В Програмата могат да участват жени, които отговарят на

следните условия:

- на възраст между 25 и 64 години,

- с местожителство в Кастиля и Леон,

- които са имали полови сношения

В Програмата не могат да участват жени:

- Които никога не са имали полови сношения.

- Които нямат матка, нито шийка на матката.

- Които имат оплаквания в гениталите

(болка, сърбеж, смъдене, кървене и др.).

Ако имате някое от тези оплаквания, трябва да отидете на лекар,

който да оцени симптомите.

Когато тези симптоми изчезнат, можете

да участвате в Програмата.

Кои жени могат да участват в
Програмата?

Кои жени не могат да участват в
Програмата?



Изследванията се правят във вашия Здравен център.

Във вашия Здравен център ще ви информират кога и къде

ще ви направят изследванията.

Къде се правят изследванията?

Резултатите от изследванията могат да бъдат отрицателни или

положителни.

- Когато резултатът от изследванията е отрицателен или

неясен, може да продължите в Програмата за да повторите

изследванията след известно време, по усмотрение на

лекаря ви.

- Когато резултатът е положителен, трябва да си направите

още изследвания за да разберете дали имате

преканцерозни лезии или рак на шийката на матката.

Какви резултати можем да очакваме
от Програмата?



Трябва да отидете между 12 и 16 ден след началото на

менструацията.

Не може:

-Да отидете неразположена.

-Да използвате крем или вагинални свещички

5 дни преди изследванията.

-Да имате полови сношения

24 часа преди това.

-Да вкарвате вода във вагината си при миене

сутринта преди изследванията.

Трябва да сте спокойна,

с удобни дрехи, които да се събличат и обличат лесно.

Как трябва да отидете на
изследванията?

Вагиналните свещички
са медикаменти с форма
на куршум, които
се пъхат във вагината.


