Par jūsu uztriepes pārbaudes rezultātiem
(About your smear test results)

Dzemdes kakla pārbaudes glābj dzīvību
(Cervical screening saves lives)

Par jūsu pārbaudes rezultātiem
(About your results)

Jūs saņēmāt CervicalCheck vēstuli par nesen veiktās uztriepes pārbaudes rezultātiem.
Vēstulē paskaidrots, kā jums jārīkojas turpmāk. Jūs varat saņemt pārbaudes rezultātus no
ārsta vai medmāsas, kas veica uztriepes pārbaudi.

Ko nozīmē normai atbilstošs pārbaudes rezultāts?
(What it means if your result is normal?)

Ja pārbaudes rezultāts ir normai atbilstošs, tas nozīmē, ka nav konstatētas novirzes no
normas. CervicalCheck jūs rakstiski informēs par nākamo bezmaksas uztriepes pārbaudes
termiņu. Ja esat vecumā no 25 līdz 44 gadiem, CervicalCheck uzaicinās jūs veikt nākamo
bezmaksas uztriepes pārbaudi pēc trim gadiem.
Ja esat vecumā no 45 līdz 60 gadiem, CervicalCheck uzaicinās jūs veikt nākamo
bezmaksas uztriepes pārbaudi pēc pieciem gadiem. Ņemiet vērā, ka vajadzīgi vismaz divi
normāli uztriepju pārbaužu rezultāti, lai pārbaužu intervālu varētu pagarināt līdz pieciem
gadiem.
Jums var būt nepieciešams veikt biežākas uztriepju pārbaudes, ja esat apmeklējusi
kolposkopijas klīniku vai jums ir novērotas zemas pakāpes izmaiņas.

Ko nozīmē normai neatbilstošs pārbaudes rezultāts?
(What it means if your result is not normal?)

Rezultāts ir normai neatbilstošs, ja dzemdes kakla šūnās ir konstatētas izmaiņas.
Izmaiņas ir parasta parādība, un uztriepju pārbaudes nolūks ir konstatēt agrīnas šūnu
izmaiņas, lai tās varētu uzraudzīt vai ārstēt.
Vairumā gadījumu dzemdes kakla šūnu izmaiņas izraisa vīruss, ko dēvē par cilvēka
papilomas vīrusu (HPV). HPV ir bieži sastopama vīrusu infekcija, kas parasti tiek pārnesta,
saskaroties ar ādu seksuālo sakaru laikā. Jebkura persona, kam ir bijuši dzimumsakari, ir
bijusi saskare ar HPV.
Zemas pakāpes izmaiņas nozīmē, ka pārbaudē konstatētas neskaidras vai minimālas
izmaiņas dzemdes kakla šūnās. Šādas izmaiņas novēro bieži, bet parasti tās izzūd dabiski
un neprasa īpašu iejaukšanos. Šīs izmaiņas ir jānovēro, un jums vajadzēs veikt atkārtotu
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pārbaudi pēc pusgada vai gada. Ja izmaiņas neizzūdīs, ārsts vai medmāsa, kas veica
uztriepes pārbaudi, izrakstīs jums nosūtījumu izmeklēšanai kolposkopijas klīnikā. Ir maz
ticams, ka augstas pakāpes izmaiņas izzudīs dabiski. Jums būs nepieciešami papildu
izmeklējumi. Ārsts vai medmāsa, kas veica uztriepes pārbaudi, izrakstīs jums nosūtījumu
izmeklēšanai kolposkopijas klīnikā.
Iespējams, ka laboratorijā jūsu uztriepes paraugam tiks veiktas noteiktu HPV infekcijas tipu
pārbaudes. Tas palīdzēs noskaidrot, kādus pasākumus veikt turpmāk.
Ja laboratorijai neizdosies konstatēt noteiktu infekciju, jums vajadzēs veikt vēl vienu
uztriepes pārbaudi. Atkārtotu pārbaudi varēs veikt pēc trim mēnešiem, lai dzemdes kakla
šūnas varētu atjaunoties pēc pēdējās uztriepes pārbaudes.

Kas ir kolposkopija?
(What is a colposcopy?)

Tā ir detalizētāka dzemdes kakla izmeklēšana ar mikroskopa palīdzību. To veic ārsts vai
medmāsa slimnīcas ambulatoro pacientu nodaļā. Šī procedūra ir bez maksas. Ja jums būs
vajadzīga kolposkopija, ārsts vai medmāsa, kas veica uztriepes pārbaudi, izrakstīs jums
nosūtījumu kolposkopijas veikšanai slimnīcā. Sīkāku informāciju jūs varat saņemt no ārsta
vai medmāsas vai arī jūs varat apmeklēt www.cervicalcheck.ie.

Noteikti ievērojiet CervicalCheck vēstulē minētos ieteikumus.
Bezmaksas tālrunis 1800 45 45 55
www.cervicalcheck.ie

Komentāri un kontaktinformācija
CervicalCheck labprāt uzklausīs jūsu viedokli

E-pasts:

info@cervicalcheck.ie

Bezmaksas tālrunis: 1800 45 45 55
Vietne:

www.cervicalcheck.ie

Pasta adrese:

CervicalCheck, Freepost LK407, Limerick
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