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 Vairāk informācijas

Ja jums ir citi jautājumi par nozīmēšanas, ārstēšanas vai pārskatīšanas 
procesu, jautājiet medicīnas māsai. 

Noderīgas atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par dzemdes 
kakla vēža pārskatīšanu ir pieejamas vietnē:  

www.cancerscreening.hscni.net

Plašāka informācija un atbalsts ir pieejams šeit: Jo Cervical Cancer 
Trust (apmeklējiet vietni www.jostrust.org.uk vai zvaniet uz tālruņa 
numuru 0808 802 8000) un Be Cancer Aware vietnē: 

www.becancerawareni.info/resources/links

Dzemdes kakla skrīninga 
vēstures pārskatīšana

Informācija par sievietēm, kurām konstatēts dzemdes kakla vēzis

Dzemdes 
kakla 
skrīnings 

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tālr. nr.: 0300 555 0114 (tiek piemērotas vietējās cenas)

Meklējiet mūs:



Informēšana par dzemdes kakla vēža diagnozi 
var būt šokējoša. Jūs varat justies noraizējusies 

un neziņā par turpmāko. Jums var arī būt 
neskaidrības, kāpēc jums ir dzemdes kakla vēzis, 

it īpaši, ja jums ir iepriekš veikti skrīninga testi  
(bieži saukti par uztriepju testiem).

 

 Dzemdes kakla skrīnings un vēzis

Dzemdes kakla skrīnings samazina dzemdes kakla attīstības risku.  
Ar to var novērst aptuveni 75% dzemdes kakla vēža gadījumu 
attīstību (3 no 4). Regulārs skrīnings ir labākais veids, kā agrīni atklāt 
dzemdes kakla izmaiņas. Bet, tāpat kā ar citām skrīninga pārbaudēm, 
tā nav perfekta. Skrīnings nevar noteikt visus vēža vai pirmsvēža 
gadījumus.

 Iepriekšējās skrīninga 
 vēstures pārskatīšana

Pārskatos mēs pārbaudām, kas ir noticis iepriekš. Tie ir svarīgi un 
rutīnas daļa no ikvienas augstas kvalitātes skrīninga programmas. 
Pārskati var uzrādīt mums, cik labi skrīninga programma darbojas un 
kur var veikt uzlabojumus.

Dzemdes kakla skrīninga process ietver vairākas dažādas darbības, 
kuru mērķis ir noteikt un ārstēt patoloģiskās dzemdes šūnas, lai 
novērstu dzemdes kakla vēža attīstību. Vairumā gadījumā pārskatā 
ir redzamas visas darbības, kas ir bijušas 
efektīvas, un tas, ka dzemdes kakla 
vēzis ir attīstījies, neskatoties uz 
skrīninga programmas lietošanu. 
Dažreiz pārskatā var konstatēt vienu 
vai vairākas procesa darbības, kas 
nav iedarbojušās tā, kā vajadzētu. 
Pārskatot jūsu vēsturi un iepriekšējos 
testus, var atklāt, kas notika, un 
noskaidrot, kur var veikt uzlabojumus. 

Pārskatīšana ilgst līdz sešiem mēnešiem. 
Veselības un sociālās aprūpes organizācija 
(Health and Social Care Trus) informēs, līdzko 
atradnes būs pieejamas. Pēc tam varat 
izlemt, vai vēlaties uzzināt par 
pārskatīšanas atradnēm. 
Jūsu ārsts var piedāvāt jums 
vizīti, lai apspriestos par 
pārskatīšanas atradnēm.


