
Apie Jūsų tepinėlio testo rezultatus  
(About your smear test results)

Gimdos kaklelio patikrinimas padeda išsaugoti gyvybes.  
(Cervical screening saves lives)

Apie Jūsų rezultatus 
(About your results)

Programa „Gimdos kaklelio patikrinimas“ išsiuntė Jums laišką apie Jūsų tepinėlio rezultatus. 
Šiame laiške nurodoma, ką reikėtų daryti toliau. Galite gauti savo rezultatus iš gydytojo ar 
slaugytojos, kurie paėmė tepinėlį.

Ką reiškia, jeigu Jūsų rezultatai normalūs
(What it means if your result is normal)

Jeigu Jūsų tepinėlio rezultatai normalūs, tai reiškia, kad nerasta jokių nukrypimų. Programa 
„Gimdos kaklelio patikrinimas“ praneš Jums, kada turite atlikti kitą nemokamą tepinėlio 
testą. 

Jei Jūsų amžius tarp 25 ir 44, programa „Gimdos kaklelio patikrinimas“ pakvies Jus atlikti 
nemokamą tepinėlio testą po trejų metu.

Jei Jūsų amžius tarp 45 ir 60, programa „Gimdos kaklelio patikrinimas“ pakvies Jus atlikti 
nemokamą tepinėlio testą po penkerių metų. Atkreipiame dėmesį, kad dviejų tepinėlio testų 
rezultatai turi būti normalūs, kad pereitumėte į penkerių metų patikrinimo grupę.

Jums gali reikėti atlikti tepinėlio testą dažniau, jei lankėtės kolposkopijos klinikoje ar praeityje 
buvo nustatyti nedideli pakitimai.

Ką reiškia, jeigu Jūsų rezultatai nėra normalūs 
(What it means if your result is not normal)

Nenormalus rezultatas reiškia, kad gimdos kaklelio ląstelėse nustatyti pakitimai.

Pakitimai yra įprasti ir tepinėliai gali leisti nustatyti ankstyvus ląstelių pakitimus, kurie gali 
būti stebimi arba gydomi.

Daugumą gimdos kaklelio ląstelių pakitimų sukelia virusas, vadinamas žmogaus papilomos 
virus (ŽPV). ŽPV yra įprasta virusinė infekcija, paprastai perduodama per odos kontaktą 
seksualinių santykių metu. Bet kuris asmuo, kuris turi seksualinių santykių, dažniausiai yra 
susidūręs su ŽPV.

Nedideli pakitimai reiškia, kad testas parodė nežymius ar menkus gimdos kaklelio ląstelių 
pakitimus. Tai yra įprasta ir šie pakitimai gali grįžti į normos ribas savaime. Šie pakitimai 
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turi būti stebimi ir Jums reikės duoti kitą tepinėlį po šešių ar dvylikos mėnesių. Jei pakitimai 
tęsiasi, gydytojas ar slaugytoja, kurie paėmė Jūsų tepinėlį, nukreips Jus į kolposkopijos 
kliniką.

Mažai tikėtina, kad dideli pakitimai grįš į normos ribas savaime. Jums reikės atlikti 
papildomus tyrimus. Gydytojas ar seselė, kurie paėmė Jūsų tepinėlį, nukreips Jus į 
kolposkopijos kliniką.

Laboratorija gali patikrinti tepinėlį dėl tam tikrų ŽPV infekcijos tipų. Tai padės nustatyti, ką 
reikėtų daryti toliau.

Jei laboratorija negalės ištirti Jūsų tepinėlio, turėsite duoti kitą tepinėlį.

Jei testas turi būti kartojamas, turite palaukti tris mėnesius nuo paskutinio tepinėlio ėmimo 
dienos. Tai leidžia gimdos kaklelio ląstelėms ataugti po tepinėlio paėmimo.

Kas yra kolposkopija? 
(What is a colposcopy?)

Tai yra detalesnis gimdos kaklelio tyrimas naudojant mikroskopą. Jį atlieka gydytojas ar 
slaugytoja ligoninės ambulatoriniame skyriuje. Šis tyrimas nemokamas. Jei Jums reikalinga 
kolposkopija, gydytojas ar seselė, kurie paėmė tepinėlį, nukreips Jus į kolposkopijos kliniką. 
Jie galės suteikti daugiau informacijos apie kolposkopiją arba galite apsilankyti puslapyje 
www.cervicalcheck.ie.

Visuomet vadovaukitės programos „Gimdos kaklelio patikrinimas“ 
rekomendacijomis, pateiktomis laiške.

Nemokamas tel. 1800 45 45 55 
    
www.cervicalcheck.ie

Atsiliepimai ir kontaktinė informacija

El. paštas: info@cervicalcheck.ie

Nemokama telefono linija: 1800 45 45 55

Tinklapis: www.cervicalcheck.ie

Adresas: CervicalCheck, Freepost LK407, Limerikas
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