
HPV – (z ang. Human Papillomavirus) to wirus
brodawczaka ludzkiego. Odgrywa kluczową
rolę w powstawaniu raka szyjki macicy,
którego rozwój na podłożu HPV trwa wiele lat.

Badanie cytologiczne - polega na pobraniu
i ocenie mikroskopowej komórek nabłonka
szyjki macicy. Regularne wykonywanie badań
zwiększa szansę wykrycia zmian
przednowotworowych lub raka szyjki macicy,
w czasie kiedy nie ma żadnych objawów.

Badanie (test) HPV HR - jest stopniowo
wprowadzane w wielu krajach na świecie
zamiast lub oprócz badania cytologicznego,
gdyż częściej niż cytologia wykrywa stany
przednowotworowe. Wynik dodatni świadczy
o podwyższonym ryzyku powstania stanów
przednowotworowych i nowotworu lub
wskazuje na ich obecność, nie jest jednak
równoważny z diagnozą choroby.

SŁOWNIK PILOTAŻ
BADAŃ

HPV-DNA
Pilotaż zastosowania badania molekularnego

w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego
ryzyka (HPV HR) jako nowego testu przesiewowego

w Programie profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Poradnia 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

budynek 
Centrum Profilaktyki Nowotworów

Narodowy Instytut Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

- Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

www.profilaktykaraka.coi.waw.pl

tel. 608 668 696

Sfinansowane przez Ministra Zdrowia 
w ramach programu wieloletniego 

pn. Narodowa Strategia Onkologiczna

SŁOWNIK



DO KOGO SKIEROWANY
do  kobiet w  wieku 30-59 lat, które nie
miały wykonanej cytologii w  ciągu
ostatnich 3 lat lub obciążonych
czynnikami ryzyka, które nie miały
wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12
miesięcy

DLACZEGO TEST HPV HR
Jest bardzo czuły i wykrywa więcej
stanów przednowotworowych szyjki
macicy niż cytologia. Ze względu na
wysoką wartość tego badania 
w wykluczaniu istnienia i ryzyka rozwoju
raka szyjki macicy badanie należy
powtórzyć dopiero za 5 lat

Udział jest bezpłatny dla kobiet
uprawnionych do świadczeń w ramach

Narodowego Funduszu Zdrowia

Na każdym etapie diagnostycznym
każda pacjentka zostanie otoczona

odpowiednią opieką medyczną

Pobranie materiału do badania
cytologicznego oraz testu HPV HR

przebiega w ten sam sposób

WYKONANO TEST HPV HR

wynik ujemny:
nie wykryto wirusa. 
Bardzo niskie ryzyko

zachorowania na
raka szyjki macicy.
Wykonaj kolejne
badanie za 5 lat

WZIĘŁAM UDZIAŁ 
I CO DALEJ?

wynik dodatni:
z tej samej próbki

wykonamy cytologię.
Dalsze postępowanie

zależy od wyniku
cytologii

CEL PILOTAŻU
Porównanie dwóch testów
przesiewowych (cytologia vs. test HPV
HR) i umożliwienie wyboru  optymalnego
testu przesiewowego  dla Programu
profilaktyki raka szyjki macicy

Postępowanie będzie zgodne z obecnym
schematem obowiązującym 

w Programie profilaktyki raka szyjki macicy

WYKONANO CYTOLOGIĘ

Pacjentki z grupy wiekowej 25-29 lat
zachęcamy do skorzystania z badania

cytologicznego w ramach Programu
profilaktyki raka szyjki macicy
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