
Informacje o wynikach badania cytologicznego
(About your smear test results)

Badania przesiewowe szyjki macicy ratują życie.  
(Cervical screening saves lives)

O wynikach 
(About your results)

CervicalCheck wysłał do Pani list, dotyczący ostatniego badania cytologicznego. List ten 
wyjaśnia co należy zrobić dalej. Wyniki badania można otrzymać od lekarza lub pielęgniarki, 
która wykonała badanie.

Co to znaczy że wyniki są w normie 
(What it means if your result is normal)

Jeżeli wynik Pani badania jest w normie, oznacza to, że nie wykryto u Pani żadnych 
nieprawidłowości. CervicalCheck prześle do Pani informację na temat kolejnego terminu 
bezpłatnego badania cytologicznego.

Jeżeli jest Pani w wieku 35-44 lat, CervicalCheck zaprosi Panią na kolejne bezpłatne 
badanie cytologiczne za trzy lata.

Jeżeli jest Pani w wieku 45-60 lat, CervicalCheck zaprosi Panią na kolejne badanie 
cytologiczne za pięć lat. Prosimy pamiętać iż potrzebne są dwa kolejne wyniki badania 
cytologicznego w normie, aby przejść z przerwy trzyletniej na przerwę pięcioletnią.
Jeżeli miała Pani kolposkopię lub jeżeli wykryto u Pani w przeszłości zmiany niskiego 
stopnia, mogą być Pani potrzebne częstsze badania.

Co to znaczy jeżeli wynik nie jest w normie 
(What it means if your result is not normal)

Wynik, który nie jest w normie oznacza, że wykryto zmiany w szyjce macicy.

Zmiany w szyjce macicy są częste, a badanie cytologiczne może wykryć je we wczesnym 
stadium, w którym mogą być monitorowane i leczone.

Większość zmian komórkowych w szyjce macicy spowodowanych jest przez wirusa 
brodawczaka ludzkiego (HPV). HPV jest często występującym zakażeniem wirusowym 
zwykle rozpowszechnianym przez kontakt z zakażoną osobą podczas stosunku płciowego. 
Każda osoba, która rozpoczęła współżycie płciowe może być narażona na zakażenie HPV.

Zmiany niskiego stopnia oznaczają, że podczas badania wykryto pograniczne lub 
nieznaczne zmiany w komórkach szyjki macicy. Jest to zjawisko normalne i zmiany 
te mogą same powrócić do normy. Należy jednak zmiany te monitorować i dlatego 
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też będzie musiała się Pani ponownie poddać badaniu cytologicznemu za sześć lub 
dwanaście miesięcy. Jeżeli zmiany te będą się utrzymywały, lekarz, lub pielęgniarka, która 
przeprowadzała badanie cytologiczne skieruje Panią na badanie kolposkopowe.

Zmiany wysokiego stopnia nie powracają do normy same. Potrzebna jest poszerzona 
diagnostyka. Lekarz, lub pielęgniarka, która przeprowadzała badanie cytologiczne skieruje 
Panią na badanie kolposkopowe.

Jeżeli w laboratorium poddano próbkę z Pani badania cytologicznego testom na HPV, wynik 
tych testów pomoże doradzić Pani co należy robić dalej.

Jeżeli w laboratorium nie udało się przeanalizować Pani badania cytologicznego, wówczas 
będzie się Pani musiała poddać badaniu jeszcze raz.

Jeżeli istnieje konieczność powtórzenia badania cytologicznego, należy odczekać 
trzy miesiące od ostatniego badania. Pozwoli to komórkom szyjki macicy odrosnąć po 
poprzednim badaniu.

Co to jest kolposkopia? 
(What is a colposcopy?)

Jest to bardziej szczegółowe badanie szyjki macicy przy użyciu mikroskopu. 
Przeprowadzane jest przez lekarza lub pielęgniarkę na oddziale dziennym szpitala. Jest to 
badanie bezpłatne. Jeżeli potrzebna jest Pani kolposkopia lekarz, lub pielęgniarka, która 
przeprowadzała badanie cytologiczne skieruje Panią na to badanie. Mogą oni udzielić Pani 
więcej informacji na temat kolposkopii lub też może Pani odwiedzić naszą strone: www.
cervicalcheck.ie.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń otrzymywanych listownie od CervicalCheck.

Bezpłatna infolinia 1800 45 45 55  
    
www.cervicalcheck.ie

Email: info@cervicalcheck.ie

Bezpłatna infolinia:  1800 45 45 55

Strona internetowa:  www.cervicalcheck.ie

Adres do korespondencji:  CervicalCheck, Freepost LK407, Limerick
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