Broșură informativă
pentru Femei
Screening cervical

Consimțământ

Ce este un screening cervical?

Acordul de consimțământ

Screening cervical înseamnă că le invităm pe femei să facă un test de
screening. Acest test verifică dacă există modificări la nivelul celulelor
din colul uterin şi are ca scop de a identifica aceste schimbări înainte
ca acestea să se dezvolte într-un cancer cervical (schimbări precanceroase). Nu este un test pentru cancer cervical. Celulele cervicale
se modifică lent şi durează mulți ani până când acestea se transformă
în celule canceroase.

Trebuie să vă dați consimțământul pentru a participa la testul de
Screening Cervical. Este nevoie de acordul dumneavoastră pentru:

Care sunt beneficiile testului de screening
cervical?
Testul de screening cervical poate reduce numărul cancerelor
cervicale în timp. Acest test poate detecta modificările timpurii în
celulele colului uterin, înainte de a avea vreun simptom. Tratarea
acestor modificări timpurii ale celulelor poate ajuta la prevenirea
dezvoltării unui cancer cervical. Cu cât se descoperă mai devreme
schimbările abnormale, cu atât este mai ușor de tratat.

Care sunt limitele unui screening cervical?
Acest test nu va preveni toate cazurile de cancer cervical. Testele
de screening cervical, ca şi alte teste de screening, nu sunt 100%
precise.
Rezultatul poate fi negativ chiar dacă există modificări ale celulelor la
nivelul colului uterin (se numește rezultat negativ fals). De aceea, este
important ca aceste teste să fie efectuate în mod regulat şi să cereți
sfatul medicului în cazul în care experimentați anumite simptome.
Rezultatul poate fi pozitiv chiar dacă nu sunt modificări în celulele
colului uterin (se numește rezultat pozitiv fals). Dacă rezultatul este
pozitiv, vi se va oferi o investigație mai amănunțită care se numește
colposcopie. Unele femei pot primi tratament pentru abnormalități
care poate au trecut de la sine.

De ce ar trebui să faceți testul de screening
cervical?
Teste regulate de screening cervical poate ajuta la reducerea riscului
de a dezvolta cancer cervical.
Un program de screening cum ar fi CervicalCheck ar putea reduce în
timp numărul de cazuri de cancer cervical cu până la 80%.

Cum se face un test de screening cervical?
Un doctor sau o asistentă va lua o mostră din celulele colului uterin.
Este un pic inconfortabil dar nu doare. Durează doar câteva minute.
Această mostră este trimisă la laborator pentru a fi examinată la
microscop, dacă există modificări ale celulelor. In funcție de rezultat,
laboratorul poate să verifice şi dacă există infecție HPV. HPV este o
infecție des întâlnită prin contactul pielii în timpul activității sexuale.
Exista multe tipuri şi unele pot cauza modificări la nivelul celulelor
cervicale.
Majoritatea rezultatelor testelor Papanicolau sunt normale. Chiar dacă
rezultatul nu este normal, este puțin probabil să aveți cancer.

• a permite CervicalCheck să se preia, păstreze şi să dea mai departe
detaliile dumneavoastră personale şi precedentele testelor de
screening cervical în programul de screening.
Precedentele testelor de screening cervical se referă la participarea
dumneavoastră în programul CervicalCheck. Acestea pot include
rezultatele testelor Papanicolau si HPV, colposcopie, tratamente şi
rezultate de la biopsie.

Cum vă dați consimțământul?
La programarea pentru testul de screening cervical, vi se va cere să
semnați un formular pentru Screening Cervical. Dacă nu puteți să
semnați formularul, vi se va cere să vă dați consimțământul fie verbal,
fie prin însemnarea formularului în prezenţa doctorului sau asistentei.
Doar dumneavoastră puteți acorda consimțământul pentru
participarea la acest program. Nu vom accepta consimțământ din
partea altei persoane, în numele dumneavoastră.

Cum va folosi CervicalCheck informațiile mele?
Vom folosi informațiile dumneavoastră pentru:
• a vă invita la următorul test gratuit de screening, când trebuie să
faceți următorul test;
• a vă trimite o scrisoare cu rezultatele testului, atunci când le primim;
• a vă sfătui care este următorul pas.
Vom da mai departe precedentele testului dumneavoastră de
screening la laboratoare, clinice de colposcopie şi dacă este cazul,
la Registrul Naţional pentru Cancer, ca să existe un dosar corect cu
precedentele testelor de screening.
Este posibil să folosim lama testului de screening într-un curs de
predare sau în verificarea calității programului CervicalCheck. De
asemenea, putem folosi informațiile dumneavoastră pentru a vă
invita să luați parte la cercetări. Nu vom include niciodată numele
dumneavoastră în rapoarte, predări sau evaluări.
Înainte de a semna acest formular, vă rugăm să verificați dacă detaliile
sunt corecte.

Linie telefonică verde (gratuită): 1800 45 45 55
Email: info@cervicalcheck.ie
Pagina internet: www.cervicalcheck.ie
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Testul de screening cervical este pentru femei fără simptome.

• a arăta că vi s-a spus despre testul de screening cervical şi că ați
înțeles beneficiile şi limitele acestuia;

