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 Повече информация

Ако имате още въпроси относно насочването, лечението или 
процеса на преглед, моля, обърнете се към вашата Клинична 
медицинска сестра – специалист. 

Можете да намерите полезни отговори на често задавани 
въпроси за прегледа за рак на маточната шийка на уебсайта  

www.cancerscreening.hscni.net.

Допълнителна информация и съдействие осигуряват Jo’s 
Cervical Cancer Trust (посетете техния уебсайт www.jostrust.org.uk  
или се обадете на телефон 0808 802 8000) и уебсайта на Be 
Cancer Aware: 

www.becancerawareni.info/resources/links

Преглед на историята на вашите

скринингови изследвания на маточната шийка
Информация за жени, диагностицирани с рак на маточната шийка

Скрининг на 
маточната 
шийка

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Тел.: 0300 555 0114 (важат местни цени)

Намерете ни на:



 Преглед на данните от миналите ви  
 скринингови изследвания

При тези прегледи разглеждаме какво се е случило в миналото. 
Те са важна и рутинна част от всяка висококачествена 
скринингова програма. Прегледите могат да ни покажат доколко 
добре работи програмата и какво може да се подобри.

Процесът на скрининга на маточната шийка включва много 
различни стъпки, с които се цели да се открият и излекуват 
анормалните клетки на маточната шийка, за да се предотврати 
развитието на рак на маточната шийка. В повечето случаи 
прегледите установяват, че всички стъпки са надлежно спазвани, 
но въпреки правилното изпълнение на 
скрининговата програма все пак се 
е развил рак на маточната шийка. 
Понякога прегледите установяват, 
че една или повече стъпки от 
процеса не са сработили както 
трябва. Прегледът на историята 
на заболяването и предходните 
изследвания помага за установяване 
на това какво се е случило и може да 
ни насочи към това какви подобрения 
можем да направим. 

Един преглед отнема до шест месеца. 
Вашият тръст по здравеопазване и 
социални грижи ще ви уведоми, след като 
достигне до заключение. След това 
можете да вземете решение 
дали желаете да разберете 
констатациите от прегледа. 
Вашият лекар може да ви 
насрочи час за обсъждане 
на констатациите от 
прегледа.

Да ви кажат, че имате рак на маточната 
шийка, може да бъде шокиращо. Може да 

се почувствате объркани или притеснени за 
това, какво следва сега. Може също така да се 

чудите защо имате рак на маточната шийка, 
особено ако сте си правили скринингови 

изследвания (наричани също цитонамазки). 

 
 Скрининг и рак на маточната шийка

Скринингът на маточната шийка намалява риска от развиване 
на рак на маточната шийка. Може да предотврати около 75% от 
случаите на рак (3 от 4). Редовният скрининг е най-добрият начин 
за ранно установяване на промени в маточната шийка. Подобно 
на другите скринингови тестове обаче и той не е съвършен. 
Скринингът не може да установи абсолютно всички случаи на рак 
или предракови състояния.


