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 Mai multe informații

Dacă mai aveți întrebări despre trimiterea, tratamentul sau porcesul 
dvs. de examinare, vă rugăm luați legătura cu Specialistul asistent 
medical. 

Există câteva răspunsuri utile la întrebările frecvente în legătură cu 
analiza cancerelor uterine la urmatorul link web:  

www.cancerscreening.hscni.net

Mai multe informații și suport puteți găsi la Trustul de cancer uternin Jo 
(vizitați situl lor web www.jostrust.org.uk sau telefonați la 0808 802 8000) 
și la situl web Be Cancer Aware (Fi conștient de cancer): 

www.becancerawareni.info/resources/links

Analiza istoricului  
dvs. de testare

Informații pentru femeile diagnosticate cu cancer uterin

Testare 
uterină

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel: 0300 555 0114 (se aplică prețuri locale)

Ne puteți găsi la:

FI CONȘTIENT 
DE CANCER



 Analiza istoricului dvs.  
 de testare

Analiza datelor se referă la observarea a ceea ce s-a întâmplat 
în trecut. Acestea sunt de rutină. și o parte importantă a fiecărui 
program de testare de înaltă calitate. Analiza datelor ne poate arăta 
cât de bine funcționează testarea și unde se pot face îmbunătățiri.

Procesul de testare uterină implică mulți pași diferiți a căror scop 
este de a găsi și trata celule anormale de pe uter, pentru a preveni 
dezvoltarea cancerului uterin. În cele mai multe cazuri, o analiză a 
datelor va indica faptul că toți pașii au fost urmați în mod eficient și 
că un cancer uterin s-a dezvoltat în ciuda 
faptului ca programul de testare a 
funcționat corespunzător.  Ocazional, 
o analiză poate indica faptul că unul 
sau mai mulți pași din proces nu au 
funcționat atât de bine pe cât ar fi 
trebuit. Analiza istoricului cazului 
dvs. și testările anterioare ne va ajuta 
să identificăm ce s-a întâmplat și ne-
ar putea indica unde am putea face 
îmbunătățiri.  

O analiză de date poate dura până la șase 
luni. Trustul dvs. de sănătate vă va înștiința 
în momentul în care rezultatele sunt 
disponibile. Puteți decide dacă 
doriți să aflați rezultatele 
analizei.  Doctorul dvs. vă 
poate face o programare 
pentru a discuta despre 
rezultatele analizei.

Când afli că ai cancer uterin, poate fi un 
moment șocant. Poți simți anxietate și s-ar 
putea să nu ști ce urmează să se întâmple. 

V-ați putea întreba de asemenea, de ce 
aveți cancer uterin. În special dacă  

vi s-au făcut în trecut radiografii  
(numit test Papanicolaou). 

 
 Testare cervicală și cancer

Testarea cervicalăreduce riscul dezvoltării carncerului uterin.  
Poate preveni dezvoltarea a 75% din cancerele uterine  
(3 din 4). Testarea regulată este cea mai bună cale de a observa cât 
mai devreme schimbările în zona cervicală. Însă ca oricare alt test, nu 
este perfect. Testarea nu poate identifica fiecare caz de cancer sau  
precancer.


