Ulotka informacyjna
dla kobiet
Badanie cytologiczne

Zgoda

Co to jest badanie cytologiczne?

Wyrażenie zgody

W celu wykonania cytologii kobiety są zapraszane na badania.
Badanie cytologiczne pozwala na wykrycie zmian komórkowych
w obrębie szyjki macicy oraz na zidentyfikowanie tych
zmian zanim zamienią się w raka szyjki macicy (tzw zmiany
przedrakowe). Nie jest to badanie na raka szyjki macicy. Komórki
szyjki macicy zmieniają się powoli i ich zmiana w komórki rakowe
trwa wiele lat.

Musi Pani udzielić zgody na udział w programie badań
przesiewowych CervicalCheck. Pani zgoda potrzebna jest aby:

Jakie są zalety badania cytologicznego?
Badania cytologiczne mogą po jakimś czasie zredukować liczbę
przypadków raka szyjki macicy. Cytologia może wykryć zmiany
w obrębie szyjki macicy zanim zostaną zauważone objawy
chorobowe. Leczenie tych wczesnych zmian komórkowych
pomaga zapobiec rozwojowi raka szyjki macicy. Im wcześniej
zostaną wykryte zmiany komórkowe, tym łatwiejsze są one do
wyleczenia.

Jakie są ograniczenia badania cytologicznego?
Badanie cytologiczne nie zapobiega wszystkim przypadkom raka
szyjki macicy. Cytologia, podobnie jak inne badania przesiewowe
nie jest 100% trafna.
Wynik badania może być negatywny pomimo, że istnieją zmiany
w komórkach szyjki macicy (fałszywy wynik negatywny). Dlatego
też, tak ważne są regularne badania i konsultacje lekarskie w
przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych.

• aby upoważnić CervicalCheck do pobrania, przechowywania
oraz przekazania Pani danych osobowych oraz historii Pani
badania cytologicznego tym, którzy przeprowadzają program
badań przesiewowych.
Historia Pani badania cytologicznego odnosi się do Pani
uczestnictwa w programie CervicalCheck. Może zawierać
wyniki Pani cytologii oraz testu na HPV, szczegóły badań
kolposkopowych, leczenia oraz wyniki ewentualnych biopsji.

W jaki sposób udzielana jest zgoda?
Podczas badania cytologicznego poproszona Pani zostanie o
podpisanie formularza badania. Jeżeli nie może Pani podpisać
formularza, zostanie Pani poproszona albo o wyrażenie zgody
ustnie lub poprzez umieszczenie znaku na formularzu w
obecności lekarza lub pielęgniarki.
Udzielić zgody na uczestnictwo w programie może wyłącznie
osoba badana. Niemożliwe jest udzielenie zgody w czyimś
imieniu.

W jaki sposób CervicalCheck może
wykorzystywać dane osobowe?

Wynik może być pozytywny pomimo, że nie ma zmian w
komórkach szyjki macicy (fałszywy wynik pozytywny). Jeżeli
otrzymała Pani wynik pozytywny, zaproponowane zostanie Pani
badanie kolposkopowe. U niektórych kobiet leczy się zmiany,
które być może mogłyby po czasie zaniknąć same.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe aby:

Dlaczego powinna Pani poddać się badaniu
cytologicznemu?

• poradzić Pani w sprawie dalszego postępowania.

Regularnie przeprowadzane badanie cytologiczne pomoże
zredukować ryzyko rozwinięcia się raka szyjki macicy.
Programy badań przesiewowych takich jak CervicalCheck
mogą z czasem zredukować liczbę przypadków raka szyjki
macicy nawet o 80%.

Jak przeprowadzane jest badanie
cytologiczne?
Lekarz lub pielęgniarka pobiera próbkę komórek z szyjki macicy.
Może to być trochę niewygodne, jednak nie powinno być bolesne.
Badanie trwa tylko kilka minut.
Pobrana próbka jest wysyłana do laboratorium gdzie badana jest
pod mikroskopem pod kątem zmian komórkowych. Zależnie od
wyniku, laboratorium może także przebadać próbkę na HPV. HPV
to wirus brodawczaka ludzkiego, najczęstszy wirus przenoszony
drogą płciową. Istnieje wiele typów HPV i niektóre z nich mogą
powodować zmiany w komórkach szyjki macicy.
Większość wyników badań cytologicznych mieści się w normie.
Nawet jeżeli wynik nie mieści się w normie, nie oznacza to, że
osoba badana ma raka.

• zaprosić Panią na badanie cytologiczne gdy nadejdzie pora
kolejnego badania,
• wysłać Pani list z informacją gdy dostępne będą wyniki Pani
badania, oraz
Będziemy udostępniać historię Pani badań laboratoriom, klinikom
przeprowadzającym kolposkopię, oraz tam gdzie to konieczne,
Narodowemu Rejestrowi Zachorowań na Raka tak, aby posiadano
tam prawidłowe informacje na temat przebiegu Pani badań.
Możemy także wykorzystać próbkę z Pani badania
przesiewowego do celów edukacyjnych oraz do sprawdzenia
jakości programu CervicalCheck. Możemy także wykorzystać
Pani informacje osobiste aby zaprosić Panią do wzięcia udziału
w badaniach naukowych. Wybór czy wziąć w nich udział czy nie,
należy do Pani. Pani imię i nazwisko nigdy nie zostanie użyte
w żanych raportach, programach edukacyjnych czy badaniach
naukowych.
Przed podpisaniem zgody na formularzu prosimy o sprawdzenie
czy wszystkie Pani dane osobowe są prawidłowe.

Bezpłatna infolinia: 1800 45 45 55
Email: info@cervicalcheck.ie
Strona internetowa: www.cervicalcheck.ie
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Badanie cytologiczne przeznaczone jest dla kobiet, u których nie
występują objawy chorobowe.

• wykazać, że udzielono Pani informacji na temat badania
cytologicznego i że rozumie Pani zalety oraz ograniczenia
niniejszego badania, oraz

