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 További információk

Ha bármilyen további kérdése van a beutalással, a kezeléssel vagy 
a kivizsgálási eljárással kapcsolatosan, akkor forduljon a klinikai 
szakápolójához. 

A méhnyakrákos esetek kivizsgálására vonatkozó gyakran feltett 
kérdésekre hasznos válaszokat talál az alábbi weboldalon:  

www.cancerscreening.hscni.net

További információ és támogatás kérhető a Jo’s Cervical Cancer 
Trust szervezettől (keresse fel a www.jostrust.org.uk weboldalt vagy 
hívja a 0808 802 8000-es telefonszámot), valamint a Be Cancer 
Aware weboldalon: 

www.becancerawareni.info/resources/links

A méhnyakrákszűrési  
folyamat kivizsgálása

A méhnyakrákkal diagnosztizált nők tájékoztatása

Méhnyakrák 
szűrés

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel.: 0300 555 0114 (helyi árak érvényesek)

Itt is megtalálhatók vagyunk:



Nehéz lehet, amikor valaki megtudja, hogy 
méhnyakrákja van. Szorongással töltheti 

el, vagy bizonytalanná válhat abban, 
hogy mi fog vele történni. Lehet, hogy 

felteszi magának a kérdést, hogy miért van 
méhnyakrákja, különösen, ha többször  
járt már szűrővizsgálaton (rákszűrésen). 

 
 A méhnyakrákszűrés és a rák

A méhnyakrákszűréssel csökkenthető a méhnyakrák kialakulásának 
kockázata. A méhnyakrák 75%-ban (4-ből 3 esetben) megelőzhető. 
Ennek a legjobb módja a rendszeres szűrővizsgálat, amellyel az 
elváltozások még korai stádiumban kiszűrhetők, viszont a többi 
szűrővizsgálathoz hasonlóan, ez sem tökéletes. Nem szűrhető ki vele 
minden rákos vagy rákmegelőző elváltozás.

 A méhnyakrákszűrési folyamat  
 kivizsgálása

A kivizsgálás során megnézzük, hogy mi történt a múltban. Ez 
minden minőségi szűrővizsgálati program fontos és rutinszerű 
része. Ez a kivizsgálás segít megtudni, hogy mennyire hatékony a 
szűrőprogram, és hol szorul fejlesztésre.

A méhnyakrákszűrési eljárás több különböző lépésből áll, amelyek 
célja, hogy a méhnyakon lévő kóros sejteket megtalálják és a 
méhnyakrák kialakulásának megelőzése érdekében kezeljék. A 
legtöbb esetben a kivizsgálás során az derül ki, hogy minden lépést 
hatékonyan végeztek, és a méhnyakrák annak 
ellenére alakult ki, hogy a szűrőprogram 
megfelelően működik. Előfordul néha 
az is, hogy a kivizsgálás során kiderül, 
hogy az eljárás során egy vagy több 
lépést nem megfelelően végeztek. A 
kórelőzmény és a korábbi vizsgálatok 
áttekintése segít rájönni arra, hogy mi 
történt, és rámutathat arra, hogy hol 
van szükség további fejlődésre. 

A kivizsgálás hat hónapot vesz igénybe. 
Amint megvannak az eredmények, akkor 
a Health and Social Care Trust tájékoztatja 
Önt erről. Ekkor eldöntheti, hogy szeretné-e 
megismerni a kivizsgálás eredményét. 
Orvosától kérhet időpontot a 
kivizsgálás eredményeinek 
megbeszélésére.


