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Популяц йний
скрин нг на рак шийки матк
Запрошення
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Чому цей
скрин нг населення?
Щор
ц

чно на рак шийки матки хвор

ють близько 800 ос

б. Щор

єї хвороби помирає 200 людей. Рак шийки матки найчаст

уж

нок у в

скрин

ц

в

д 30 до 60 рок

д

чається

в. Тому ми запрошуємо їх на цей популяц

йний

нг.

Ми використовуємо цей популяц
груп

чно в

ше зустр

ризику захвор

йний скрин

нг, щоб визначити, чи є хтось у

ти на рак шийки матки. Раннє виявлення може запоб

раку шийки матки. Учасники популяц
розвитку раку шийки матки.

йного скрин

гти

нгу мають менший ризик

Чому ця папка?
Уц

й папц

ви знайдете

нформац

ю про скрин

матки. Папка призначена для надання вам
могли вибрати, брати участь чи н .

Рак шийки матки можна запоб
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нг населення на рак шийки

нформац

ї про досл

гти, якщо отримати його вчасно.

дження, щоб ви
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Як розвивається рак шийки матки?
Рак шийки матки викликається тривалим зараженням в

русом: в

русом пап

ломи людини

(ВПЛ).
ВПЛ поширений. Майже вс
на ВПЛ. Орган

чолов

ки

ж

зниженим опором. Зниження резистентност
вживанням певних л
Якщо орган
кл

п

ддається л

Попередня стад
б

льшост

к

в

кур

зм не очищає в

тини можуть зм

рак

нки в певний момент свого життя хвор

зм майже завжди сам очищає в

я

нод

випадк

рус, кл

може бути викликано, серед

тини шийки матки можуть зм
й стад

кування запоб

ншого,

нитися. Аномальн

ї раку шийки матки. Це ще не

гає розвитку раку.

переходить в рак шийки матки. Це триває дуже довго. У

в це займає в

• Близько 8 з 10 людей будуть хвор
свого життя. • В

ють

це не працює. Наприклад, з

нням.

нюватися на передраков
куванню. Л

рус. Інод

д 10 до 15 рок

в.

ти на ВПЛ у певний момент

рус переважно передається статевим шляхом. •

Якщо у вас ВПЛ, ризик розвитку раку шийки матки все ще невеликий.
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ВПЛ- нфекц

я
Зазвичай орган
в

рус
ВПЛ

яєчники

зм сам очищає

Аномальна кл

тина

матки
шийка матки
п

хви

шийка матки &
шийка матки

Зб

льшення

здоров

в шийц

кл

ВПЛ йде
перебування в кл

тини

ло може св

або пом

орган

зм не очищає в

кл

тини

нфекц
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зм сам очищає

рус або кл

Уб

льшост

це займає в

в

нок орган

зм

дновлюється в

дв

русу протягом 2 рок

в

тини

Зрештою, може розвинутися
рак шийки матки.

також прибери себе

ВПЛ поширений. У 8 з 10 ж

орган
в

тити

рно аномальн

Зазвичай це прояснюється

тини

на шийки матки

матки

Інод
Т

ВПЛ може пошкодити кл

зм

тинах

д легкого до пом

аномальн

кл

рного

тини

В

д середньої до важкої

аномальн

кл

тини

випадк

в

д 10 до 15 рок

в.

рак шийки
матки

ю ВПЛ.
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Як проходить розсл

дування?

Тест на мазок
Ви записуєтеся на прийом мазка до терапевта.

Зазвичай огляд проводить ж нка-л кар. Спочатку вона задасть вам
к лька запитань. Пот м зн маєш б лизну, можеш залишити верхн й
одяг , асистент л каря оглядає вас за допомогою спец ального приладу:
качкодзьоба. Вона обережно вводить це у вашу п хву. За допомогою щ тки
вона видаляє деяк кл тини з шийки матки. Вона кладе їх у банку, яку
в дправляє в лаборатор ю. Запис займає близько 10 хвилин.
Мазок досл джують на ВПЛ в лаборатор ї. Якщо цей в рус присутн й, вони
також негайно оц нюють, чи є аномальн кл тини в мазку.
П сля ц єї оц нки ми знаємо, чи потр бен контрольний мазок у загальн й
практиц чи подальший огляд у г неколога.

Вас дратує досл дження? Скаж ть це, коли в зьмете мазок. Тод
терапевт або пом чник л каря це врахують.

Наб

р для самост

йного в

дбору проб

Ви вважаєте, що робити мазок Папан
брати участь у скрин

колау дуже дратує? І це прив

нгу населення? Дал

Для отримання додаткової

нформац

йде наб

р для самост

ї та переваг та недол

веб-сайт www.volksonderzoekbaarmoederhalskanker.nl

6

ваш

к

вв

д для вас не
йного збору.
дв

дайте
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Коли ви отримаєте запрошення?
Якщо вам в

д 30 до 60 рок

в, ви автоматично отримуватимете запрошення на

безкоштовний скрин

нг населення кожн

Вам 40 чи 50 рок

досл

Тод
ймов

в,

через 10 рок
рн

5 рок

в.

дження показують, що у вас немає ВПЛ?

в ви отримаєте нове запрошення. Якщо у вас немає ВПЛ,

сть розвитку раку шийки матки протягом 10 рок

малий, що вистачить на участь знову через 10 рок

в дуже мала. Наст

льки

в.

Як взяти участь
• Ви записуєтеся на прийом мазка до л
мазок у день, коли у вас немає м
• Наповнений сечовий м
п

та участ

п

зн

причини в

матки. Якщо сумн
Приєднатися п
населення Н

зн

дчуття

тн

або щойно народили. Існують також

дмови (поки що). Наприклад, коли вам видалили шийку

ваєтеся, зверн

ше чи скасувати п

дерланд

в

дь.

ше

Радимо не брати участь, якщо ви ваг
медичн

ть

хур або кишечник може викликати неприємн

д час взяття мазка. Тому розумно сходити в туалет заздалег

Не брати участ

нш

каря загальної практики. • Зроб

сячних.

ться до л

каря.

дписку? У такому раз

передайте це до Обстеження

в. Номер телефону та адресу електронної пошти можна знайти в лист

Уб

льшост

або л
л

чник л

загальної практики,

самост

йно зверн

ви б хот

ться до

лист

нформац

йну л

-запрошенн

н

й

ли цього?

ншого л

каря загальної

практики. У вас є питання з цього приводу? Тод
на

каря

кар загальної практики. Чи це неможливо у ваш

карн

Тод

практик мазок робить пом

-запрошенн

зателефонуйте

ю. Номер телефону можна знайти в

.

7

.

Machine Translated by Google

Як проходить розсл

дування?

4 ПОШИРЕННЯ
Асистент л

каря оглядає вас за

допомогою спец
качкодзьоба.

ального приладу:

¹ ЛИСТ Ви
отримаєте листа додому
записаєтеся на здачу мазка в л
загальної практики.
В

зьм

карню

ть листа з собою на зустр

Наклейки необх

дн

ч.

для обстеження.

Запис займає близько 10 хвилин.

Пом

чник л

каря щ

частину ендометр

ткою видаляє

ю з шийки матки.

5 ГОТОВІ Ви
можете знову одягатися, огляд

2 АСИСТЕНТ ЛІКАРЯ Зазвичай
огляд проводить асистент л каря.

3 РОЗДЯГАННЯ Ви

Спочатку вона задасть вам к

Ви можете залишити св

лька запитань.

зн

маєте нижню б

зак

лизну.
й верхн

й одяг.

нчено.
Ви отримаєте лист результат
протягом 4 тижн

Скаж

ть нам, чи боїтеся ви розсл

в

в.

дування.

п

хва шийка матки
пензлик

8
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Якщо у вас є скарги, зверн
л

ться до свого

каря . Результати обстеження населення не є на 100% впевненими. В результат

завжди є ймов

рн

сть того, що ВПЛ або аномальн

Чи є у вас як

сь

кровотеча в

дразу п

• кровотеч

п

були м

сячн

• кровотеча м
• незвичайн
Пот

Як

ж двома менструац
лення з п

ться до л

ями;

хви.

каря. Л

кар загальної практики може разом з
дходить.

нг населення також має переваги та недол

нг населення, оск

Особисто для вас це може в

др

Ви вир
стад

Скрин

нг населення також має недол

л

кування не знадобилося б.

льки для впевненост

льки коштує досл

Мазок для скрин
оплачує досл
скрин

ки.

знятися.

кування запоб

кується т

ки.

льки переваги переважають недол

шуєте, чи хочете ви брати участь. Скрин

ї раку. Доетапне л

л

нг населення в основному виявляє

гає розвитку раку шийки матки. Це перевага.
ки. Попередня стад

. Хоча

нод

я майже завжди

вона може пройти сама по соб

. Тод

дження?

нгу населення в загальн

йл

карн

дження. Мазок або контрольний огляд у г

для вас безкоштовний. Уряд
неколога не є частиною

нгу населення. Витрати на це покриває ваша медична страховка. Можливо, вам

доведеться оплатити всю або частину вартост
льки велика ваша франшиза

запитання з цього приводу, зверн

10

льше п

шуйте сам
будь-який медичний огляд, скрин

наск

льше року

;

Уряд пропонує такий скрин

Ск

.

сля сексу;

вами визначити, яке обстеження вам найб

Вир

тини не будуть виявлен

сля менопаузи, наприклад, якщо вас не було б

вид

м зверн

кл

з наведених нижче скарг? •

ск

самост

йно. Це залежить в

д того,

льки ви використали. Якщо у вас виникли

ться до свого медичного страховика.
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Яким може бути результат?
Ви отримаєте листа з результатами протягом 4 тижн
Ви можете отримати наступн

Додаткового розсл

У вас немає п
матки. Н
потр
скрин

вп

сля обстеження.

результати:

дування не потр

бно.

двищеного ризику раку шийки

яких додаткових досл

90%

джень не

бно. Ви можете знову взяти участь у
нгу населення на наступному раунд
90 з

запрошень.

100 учасник

в отримують цей
результат.

У загальн й л карн
контрольний мазок.
Новий мазок Папан
важливий. Тод
ваш

кл

бен

7%

колау через деякий час

ми можемо знову перев

рити

тини. Ви автоматично отримаєте

запрошення в
Н

потр

дерланд

7

д Обстеження населення

в через ш

сть-дванадцять м

сяц

з 100 учасник

Потр бне подальше обстеження
у г неколога.
Л
г

в отримують цей
результат.

в.

3%

кар загальної практики направляє вас до
неколога. В

н проведе подальш

та визначить, чи потр

бне л

досл

дження

кування.

3

з 100 учасник

в отримують цей
результат.

Хочете отримати б

Подив

льше

нформац

ї про можлив

результати?

ться на www.population research bare motherhalskanker.nl.
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Конф

денц

йн

сть

Щоб провести скрин

нг населення, ми повинн

Ми дотримуємося законодавства про конф
дату народження в

д мун

ципал

для обстеження та результат
скрин
конф

Що в
П

йност

сля тестування залишився матер

досл
т

.
м’я, адресу та
дан

дження можуть допомогти покращити

в разом дають багато

нформац

ї. Тому ми

дними та медичними установами. У пол

тиц

дбувається з вашими даними.

ншим матер

використовуємо для мон
матер

х учасник

зазначено, що в

дбувається з

дан

сть. Ми отримали ваше

тету, щоб запросити вас. Ми також обробляємо ваш

нюємося даними з науково-досл

денц

йн

в. Результати вашого досл

нг населення. Результати вс

також обм

обробити ваш

денц

алом т

ал т

ла?

ла. Ми збер

гаємо його к

торингу та покращення якост

ал знищують або кодують для наукових досл
дженнях ми гарантуємо, що досл

скрин

джень г

дник не знає, в

лька м

сяц

в

нгу населення. Пот

неколог

м

чного раку. У наукових

д кого походять дан

чи матер

ал

ла.

Заперечення
Ви не хочете, щоб ваш
досл

дан

та/або людськ

джень або наукових досл

джень п

випадку подайте заперечення через орган
як брати участь у скрин
до ц

12

зац

нгу населення. Контактн

єї брошури. Для отримання додаткової

про конф

денц

йн

тканини використовувалися для як

сть та заперечення в

сних

сля проведення опитування населення? У цьому
ю перев
дан

нформац
дв

рки. Важливо зробити це перед тим,
можна знайти в лист
ї про конф

денц

йн

, що додається
сть, положення

дайте www.volksonderzoeknederland.nl/privacy.
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†

Дан

ель (53) «Я без вагань брати участь.

так

аномальн

разом.'

У тебе т

Н

коли насправд
кл

. Ще до того, як у мене з’явилися

тини, я брав участь у досл

льки одне життя. Т

дженн

.

ло. Я думаю, вам варто

подбати про це».

'Я сумн

ваюся

приєднатися

зробити.'

Л

за (31) «Запрошення лежало на моєму стол

р

к. Це прив

побоюєтеся, що щось не так? Те, що досл
здається мен
справд

повинен переступити цей пор

Аннер

так

зустр
пр

разом.'

Джуд

т (46 рок

ке (37) «Я пост
ч. Кр

в) «Я н

йно призначала

м того, я не ставила це

оритетом п

сля моєї ваг

тност

.Я

лити для цього час ран

ше. Результат був хо

це приємно знати.

коли не брала участ

Спочатку, тому що я боявся мазка Папан
Зараз я не беру участ

г».

повинен був вид
Тод

Н ,
я не
в цьому.

дження не

правильним, також має значення. Я

†

†

вже

лей, але щось мене стримує. Може,

.

колау.

, тому що вважаю св

й шанс

на ВПЛ дуже низьким».
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Б

льше

нформац

Ви можете використовувати
участ . Б льше нформац
досл

ї

нформац ю з ц єї папки, щоб зробити виб р щодо
ї про плюси та м нуси, ВПЛ, рак шийки матки та

дження можна знайти на сайт

www.volksonderzoekbaarmoederhalskanker.nl.

У вас є запитання, поради чи скарги щодо скрин
населення?
Скрин

нг населення Н

дерланди проводить скрин

У вас є запитання, поради чи скарги щодо досл
Обстеженням населення Н
Контактн
сайт

дан

дерланд

можна знайти в лист

нг населення в

д

дження? Будь ласка, зв’яж

нгу

мен

ться з

в.
-запрошенн

www.Population Research Nederland.nl. Скрин

та на
нг населення У Н

дерландах є

процедура подання скарг.
Цифри в ц й папц
досл дженнях.

14

заснован

уряду.

на скрин

нгу населення за попередн

роки та
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Скрин

нг населення – це безкоштовний медичний огляд для раннього виявлення

захворювання. Уряд пропонує три обстеження населення на рак.
Це популяц
кишки. Ц

йн

скрин

нги на рак шийки матки, рак молочної залози та рак товстої

захворювання можна виявити рано, ще до появи скарг.

Вм сту ц єї папки прид
жодних прав.

лено велику увагу. Ви не можете отримати в

д цього
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Інформац

я

ншими мовами:

Ви можете прочитати цю
Ця

нформац

нформац

ю англ

йською/турецькою/арабською за адресою:

я доступна голландською мовою за адресою:

Bu bilgiyi Türkçe olarak şu

нтернет-сайти в okuyabilirsiniz:
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