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Screening per la prevenzione  
del tumore del collo dell’utero

SCREENING PENTRU PREVENIREA 
CANCERULUI DE COL UTERIN



2 Screening pentru prevenirea cancerului de col uterin

Ce este cancerul de col uterin?
Este un cancer pe care îl putem preveni si care este cauzat de unele tipuri de virus 
papiloma uman (HPV)

Cum pot preveni cancerul de col uterin?
Puteți participa la screening, care este un program gratuit de prevenire a cancerului pentru 
femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani.
Dacă aveți mai puțin de ............ ani screening-ul se realizează prin testul Papanicolau, la 
fiecare 3 ani.
Dacă aveți mai mult de ............ ani screening-ul se realizează prin testul HPV, la fiecare 5 
ani.

Cum se desfășoară aceste examene?
Atât pentru testul Papanicolau cât și pentru testul HPV, obstetricianul sau medicul 
recoltează o cantitate mică de material din colul uterin. Recoltarea este simplă, 
nedureroasă și durează doar câteva minute. 

De ce ar trebui să fac aceste investigații dacă mă simt bine?
Deoarece acest cancer și leziunile care îl preced nu cauzează întotdeauna tulburări.
Testele de screening permit prevenirea cancerului de col uterin sau depistarea sa în faza 
inițială.

Ce este virusul papiloma uman (HPV)?
HPV este un virus care provoacă o infecție foarte frecventă în rândul populației, dar care la 
majoritatea femeilor dispare în mod spontan după un an sau doi ani.
În unele cazuri infecția persistă și poate provoca leziuni care, dacă nu sunt tratate, ar 
putea deveni canceroase.

Ce se întâmplă după efectuarea testului de screening?
Dacă testul de screening este normal sau nu necesită alte investigații imediate, veți primi 
răspunsul la domiciliu și vi se va cere să repetați testul la intervalul stabilit.
Dacă testul de screening nu este normal și necesită investigații suplimentare, veți fi 
contactată direct pentru programare.

Cât trebuie să plătesc?
Testele de screening și întregul proces de diagnosticare și tratament sunt gratuite.

Dacă fac screening-ul pot să fiu liniștită?
Dacă este efectuat în mod regulat și respectând instrucțiunile programului, screening-ul 
este cel mai eficient mijloc de prevenire a cancerului de col uterin.
Cu toate acestea, ca orice alte investigații, și testele de screening au limitări și nu pot 
depista alte afecțiuni ginecologice.

Pentru mai multe informații privind infecția cu virusul papiloma și screening-ul prin testul 
HPV, consultați ‟Le 100 domande sull’HPV” (cele 100 de întrebări cu privire la HPV) de pe 
site-ul www.osservatorionazionalescreening.it sau www.gisci.it.

https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/le-100-domande-sullhpv
http://gisci.it/documenti/documenti_gisci/100D_HPV_2018_Def.pdf
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