Do kogo skierowany jest Pilotaż badań HPV-DNA?
Pilotażu skierowany jest do kobiet w wieku 30-59 lat, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy
(lub 12 miesięcy w przypadku występowania czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy*)
nie miały wykonanego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki
macicy.
* zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego
ryzyka

Udział jest bezpłatny dla kobiet uprawnionych do świadczeń w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Udział w Pilotażu badań HPV - DNA jest całkowicie dobrowolny.

Jeśli zdecyduje się Pani na udział w Pilotażu zostanie Pani losowo przydzielona
do jednej z dwóch grup
grupa w której zostanie wykonana

grupa w które zostanie wykonany

CYTOLOGIA

TEST HPV HR

Postępowanie będzie zgodne z obecnym

wynik ujemny

wynik dodatni

schematem obowiązującym w Programie

to znaczy, że nie
wykryto wirusa

z tej samej próbki
wykonamy cytologię

profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce.

Bardzo niskie ryzyko
zachorowania na
raka szyjki macicy.

Dalsze postępowanie
zależy od wyniku
cytologii.

Wykonaj kolejne
badanie za 5 lat

Postępowanie będzie zgodne z przyjętym
Algorytmem postępowania w Pilotażu
badań HPV-DNA.

Protokół projektu został zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną przy Narodowym
Instytucie Badawczym im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Co zrobić by wziąć udział w Pilotażu badań HPV - DNA w Poradni Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy?
1. Sprawdź, które ośrodki w Polsce realizują Pilotaż badań HPV- HR.
2. Wybierz ośrodek w którym chciałabyś wykonać badanie.
3. Zapoznaj się z informacją jak przygotować się do badania w Pilotażu (poniżej).
4. Skontaktuj się z wybranym ośrodkiem:
 będziesz poproszona o podanie numeru PESEL celem weryfikacji
uprawnienia do profilaktyki,
 jeśli będziesz mogła wziąć w Pilotażu zostanie zaproponowany termin
badania.
5. Zgłoś się na badanie w wyznaczonym terminie z dowodem osobistym.
6. W ośrodku zostaniesz poproszona o:
 wypełnienie i podpisanie formularza Ankiety dla kobiet objętych
populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
(ten formularz otrzymasz po przybyciu do ośrodka),
 zapoznanie się i podpisanie dokumentu Informacja dla uczestnika badania
(z tym dokumentem możesz zapoznać się w domu),
7. Zostaniesz zaproszona na badanie do gabinetu.
8. Zostaniesz poinformowana o czasie oczekiwania na wynik i sposobie jego
odbioru.

Na każdym etapie Pilotażu badań HPV – DNA zostaniesz
objęta odpowiednią opieką medyczną.

Pamiętaj!
Może odwołać swoje uczestnictwo w Pilotażu badań HPV - DNA w dowolnym
momencie bez podania powodu lub/i wycofać zgodę na przechowywanie i przyszłe
wykorzystywanie materiału biologicznego pobranego w badaniu. W tym celu przekaż
wypełniony Formularz rezygnacji do świadczeniodawcy.

Pobranie materiału do badania cytologicznego oraz testu HPV HR
przebiega w ten sam sposób.

Jak przygotować sie do badania w Pilotażu?

 wykonaj badanie najwcześniej 5 dnia po zakończeniu miesiączki i najpóźniej
4 dni przed rozpoczęciem kolejnego krwawienia,

 4 dni przed badaniem nie stosuj leków/preparatów dopochwowych, tamponów
ani irygacji pochwy (płukania pochwy),

 od współżycia płciowego powinny upłynąć co najmniej 4 dni,
 od badania ginekologicznego, przezpochwowego badania USG muszą upłynąć
co najmniej 24h oraz od pobrania posiewów i wymazów z kanału szyjki macicy
muszą upłynąć co najmniej 4 dni.

