Cancerul de col uterin poate fi depistat precoce si uneori poate fi
prevenit in totalitate, daca pacienta efectueaza regulat testul de
screening Papanicolau. Atunci cand este depistat precoce, cancerul
de col uterin este unul din cancerele cu cea mai mare rata de
vindecare.

Testul Papanicolau
Este o procedura simpla care se efectueaza in cabinetul ginecologic, prin care
se recolteaza celule de la nivelul colului uterin, partea ingusta a uterului. Se
poate efectua standard sau in mediu lichid. Comparativ cu testul
Papanicolau conventional in care proba este fixata direct pe lama dupa
recoltare, in cazul testului Papanicolau in mediu lichid, intreaga proba
recoltata este suspendata intr-un mediu special care pastreaza intacte si care
recupereaza toate celulele recoltate. Testul identifica daca sunt modificari
precanceroase la nivelul celulelor colului uterin. Fara un tratament adecvat,
aceste celule se pot transforma in celule canceroase. Medicii recomanda sa
incepi testarea la trei ani dupa primul raport sexual, insa nu mai tarziu de 21
ani.

Testul HPV (genotipare)
Testul HPV identifica daca ai fost infectata cu virusul HPV (Human
Papilloma Virus). Anomaliile celulare precanceroase si forma cea mai
frecventa de cancer de col uterin sunt determinate de infectia persistenta cu
cel putin unul dintre cele 15 genotipuri de HPV cu grad inalt de risc (high
risk), cele mai importante fiind genotipurile HPV 16 si HPV 18 care sunt
implicate in 70% din cazuri. De cele mai multe ori sistemul imun reuseste sa
elimine virusul in aproximativ 2 ani, inainte ca acesta sa produca probleme de
sanatate. Persistenta infectiei cu HPV pentru mai multi ani poate sa duca la
aparitia cancerul de col uterin. Daca ai mai mult de 30 ani, medicul va
recomanda acest test impreuna cu testul Papanicolau.
In perioada 01.08.2020-28.12.2020 va oferim o reducere
de 25 lei, la testul de screening Papanicolau .
Nu ezitati , programati-va si efectuati testul !

