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 Więcej informacji

W przypadku dalszych pytań dotyczących skierowania, leczenia 
lub kontroli należy skontaktować się z odpowiednią pielęgniarką 
kliniczną. 

Pomocne odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące 
kontroli nowotworów szyjki macicy można znaleźć na stronie 
internetowej:  

www.cancerscreening.hscni.net

Dalsze informacje i wsparcie można uzyskać w fundacji Jo’s Cervical 
Cancer Trust (odwiedź stronę internetową www.jostrust.org.uk lub 
zadzwoń pod numer 0808 802 8000), a także na stronie internetowej 
Be Cancer Aware: 

www.becancerawareni.info/resources/links

Kontrola historii badań przesiewowych
w kierunku nowotworu złośliwego szyjki macicy

Informacje dla kobiet ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym szyjki macicy

Badania 
przesiewowe

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel.: 0300 555 0114 (obowiązują ceny lokalne)

Znajdziesz nas tutaj:

UWAŻAJ  
NA RAKA



 Kontrola historii badań 
 przesiewowych

Kontrole polegają na sprawdzaniu tego, co wydarzyło się w 
przeszłości. Są one ważną, standardową częścią każdego wysokiej 
jakości programu badań przesiewowych. Kontrole wykazują, czy 
program badań przesiewowych działa i w jakich aspektach  
może wymagać ulepszeń.

Proces badań przesiewowych w kierunku nowotworu złośliwego 
szyjki macicy obejmuje wiele różnych etapów, których celem jest 
wykrycie i usuwanie nietypowych komórek w obszarze szyjki macicy, 
aby zapobiec rozwijaniu się nowotworu złośliwego w tym miejscu. W 
większości przypadków kontrola potwierdza 
skuteczną realizację wszystkich etapów, 
z czego wynika, że nowotwór złośliwy 
szyjki macicy rozwinął się pomimo 
prawidłowego wdrożenia programu 
badań przesiewowych. Sporadycznie 
kontrola może jednak wykazać, że 
jeden lub więcej etapów procesu nie 
zadziałał tak, jak powinien. Kontrola 
historii Pani przypadku i wcześniej 
wykonanych badań pomoże sprawdzić, 
co się wydarzyło i co możemy ulepszyć. 

Kontrola trwa maksymalnie sześć miesięcy. 
Gdy wyniki będą dostępne, otrzyma Pani 
stosowne powiadomienie od swojego 
funduszu opieki zdrowotnej i społecznej. 
Może Pani wtedy zdecydować, 
czy chce zapoznać się z 
wynikami kontroli. Lekarz 
prowadzący może 
zaproponować wizytę w 
celu omówienia wyników 
kontroli.

Wiadomość o tym, że chorujesz na nowotwór 
złośliwy szyjki macicy może być szokująca. 
Możesz czuć się zdenerwowana i niepewna 
przyszłości. Możesz również zastanawiać się, 
dlaczego zachorowałaś, szczególnie jeśli w 

przeszłości wykonywałaś badania przesiewowe  
(często nazywane „badaniami cytologicznymi” 

lub „rozmazami szyjkowymi”).

 
 Badania przesiewowe a nowotwory złośliwe
Badania przesiewowe w kierunku nowotworu złośliwego szyjki 
macicy zmniejszają ryzyko rozwinięcia się tej choroby. Mogą one 
zapobiec wystąpieniu około 75% wszystkich przypadków nowotworu 
szyjki macicy (3 przypadkom na 4). Regularne badania przesiewowe 
to najlepszy sposób na wczesne wykrycie zmian w szyjce macicy. 
Podobnie jednak jak w przypadku innych badań przesiewowych, nie 
jest to metoda idealna. Badania przesiewowe nie gwarantują wykrycia 
każdego przypadku nowotworu lub stanu przednowotworowego.


