Profilaktyka raka szyjki macicy

Świadczenia zdrowotne na poszczególnych etapach realizacji
programu profilaktyki raka szyjki macicy
I. Etap podstawowy - cytologia
Etap podstawowy to pobranie materiału
do przesiewowego

badania

cytologicznego.

to

Świadczenie

jest

realizowane w poradni ginekologiczno położniczej.
przesyłany
wcei^

M ateriał

jest

do pracowni

dokonania

następnie

cytologicznej

oceny preparat^

^

kobiet nieodczuwających dolegliwości rak szyjki macicy jest najczęściej
wykrywany

poprzez

ocenę

nieprawidłowego

wyniku

wymazu

cytologicznego.

RAK SZYJKI MACICY ZWANY JEST
CICHYM ZABÓJCĄ

II. Etap diagnostyczny
Etap

diagnostyczny

polega

na ocenie

mikroskopowej

materiału

cytologicznego w pracowni cytologicznej wyłonionej w drodze konkursu
R O Z W I J A SIĘ B A R D Z O D Ł U G O I B E Z O B JA W O W O .

ofert. Po zbadaniu preparatu wynik jest przesyłany do poradni, która
pobrała materiał do badania.

III. Etap pogłębionej diagnostyki
Jeżeli

wynik

badania

ginekolog - położnik

cytologicznego

stosuje

jest

odpowiednie

nieprawidłowy,
leczenie

lub

lekarz
kieruje

pacjentkę na dalszą diagnostykę, którą jest badanie kolposkopowe,
wykonywane
zweryfikowania
wycinki

w ramach
obrazu

do badania

podejmowane

są

Programu.

kolposkopowego,

pobierane

histopatologicznego.

Na

decyzje

dotyczące

diagnostyczno - leczniczego: skierowanie
terminu kolejnego badania cytologicznego.
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W przypadku

2

konieczności
są

tej

celowane
podstawie

dalszego

postępowania

do leczenia

lub określenie

Kto może korzystać z programu
^

RSM Można wyróżnić dwa rodzaje objawów raka : wczesne i późne

Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet
w wieku 25 - 59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego

^

Objawy wczesne:

w ciągu ostatnich 3 lat,

^ nieregularne krwawienia międzymiesiączkowe,

U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem

^ krwawienia pomenopauzalne,

HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV -

^ krwawienia pourazowa ( po stosunkach, po irygacjach )

typem

^ cuchnące, ropne upławy.

wysokiego

ryzyka,

badanie jest

wykonywane

co

12

miesięcy,
^

Profilaktyczne badanie cytologiczne można wykonać w każdym

Objawy późne :

gabinecie ginekologicznym, który udziela świadczeń w ramach

bóle w dole brzucha

umowy z NFZ,

bóle w okolicy lędźwiowej ( o charakterze kolki nerkowej)

^

Do ginekologa nie jest wymagane skierowanie,

obrzęk kończyn (lub kończyny)

^

Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać

ze strony pęcherza moczowego

z badania

częste oddawanie moczu,

cytologicznego

w ramach

porady

udzielonej

przez

parcie na mocz,

lekarza specjalistę.

zaleganie moczu w pęcherzu moczowym
ze strony odbytnicy
zaparcie stolca,
ciągłe parcie na stolec, trudności w oddawaniu stolca.

3

4

